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LỜI NGỎ
Thưa quí vi, theo thông lệ và ước muốn của BAN CHẤP
HÀNH VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VÙNG ĐÔNG BẮC
HOA KỲ cuốn TUYỂN TẬP này lẽ ra đã được ra mắt và trao
đến tận tay quí vị vào ngày ĐẠI HỘI thường niên của
VBVNHNVĐBHK ngày Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2020. Nhưng
rất buồn và đáng tiếc là tai họa dịch bệnh "CÔ VÍT" khủng
khiếp đã bất ngờ giáng xuống quê hương thứ hai của chúng
ta và toàn thế giới, khiến tất cả các sinh hoạt riêng tư hoặc
cộng đồng đều phải hủy bỏ. ĐẠI HỘI của VBVNHNVĐBHK
cũng không ngoại lệ.
Chúng ta phải hủy bỏ ĐẠI HỘI và tạm ngưng việc thực hiện
TUYỂN TẬP 2020. Thời gian chờ đợi dịch bệnh qua đi đã kéo
dài gần 2 năm trời.
Mới đây dịch bệnh đã tạm lắng xuống. Hy vọng có thể dần
dần trở lại sinh hoạt bình thường, do đó Hồng Thủy phải đảm
trách tổ chức ĐẠI HỘI VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI KỲ 12 do
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG giao phó.
Việc đầu tiên Hồng Thủy nghĩ đến là phải tiếp tục thực hiện
TUYỄN TẬP VBVNHNVĐBHK của chúng ta, để kịp ra mắt
trong ngày ĐẠI HỘI VBVNHN 16 tháng 10 năm 2021 sắp tới.
Thời gian thật gấp rút, vậy mà gần như hầu hết các anh chị
em HỘI VIÊN, 68 VĂN THI SĨ đã sốt sắng, hết lòng đáp ứng
lời kêu gọi của Hồng Thủy: Đóng góp bài cho TUYỄN TẬP,
để TUYỂN TẬP của chúng ta đạt được con số kỷ lục với bề
dầy 720 trang và nội dung thật phong phú. Hồng Thủy vô
cùng cảm động và biết ơn sự hỗ trợ nhiệt thành của quí vị.
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Chắc chắn từ trước tới nay, không có vùng nào thuộc VĂN
BÚT VN HẢI NGOẠI có một TUYỂN TẬP khổ lớn 6x9 mà dầy
đến như vậy.
Đó là một điểm son của VBVNHNVĐBHK đáng cho tất cả
chúng ta hãnh diện.
Hồng Thủy xin chân thành cám ơn VĂN THI SĨ NGÔ TẰNG
GIAO đã giúp phần layout rất mỹ thuật.
Xin cám ơn QUỲNH TRÂM (CT Printing& Graphics) đã giúp
trình bày hình bìa rất đẹp và công việc in ấn cho TUYỂN TẬP
được hoàn hảo.
Xin chân thành cám ơn tất cả các anh chị HỘI VIÊN đã thông
cảm, rộng lượng, sẵn sàng đóng góp hiện kim cho việc thực
hiện TUYỂN TẬP.
Ước mong cuốn TUYỂN TẬP này sẽ là một kỷ niệm vô giá
của tất cả chúng ta. Đánh dấu tình hợp đoàn thắm thiết của
các HỘI VIÊN dưới mái ấm Gia đình VĂN BÚT VN HẢI
NGOẠI VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ.
Trong việc thực hiện TUYỂN TẬP chắc chắn có nhiều sơ
xuất, xin quí vị niệm tình tha thứ.
Thân kính

Hồng Thủy
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Bội Hằng
NGUYỄN HẢI TRÍ
(tức hoạ sĩ Choé) (1943-2003)
Tôi cũng không còn nhớ rõ lần đầu gặp Nguyễn Hải Chí năm
nào ,hình như cuối thập niên sáu mươi. Giờ ông ký tên Choé,
nghệ danh Choé ông khoe là do nhà văn Viên Linh đặt khi
Viên Linh làm Chủ bút tờ báo Diễn Đàn, đã bảo ông : “Cậu là
Chí, vậy thì ký là Choé đi”.Thế là cái tên Chí Choé nghe cũng
vui tai và ông bắt đầu ký tên Choé trên các hý họa. Choé đổi
ra vẽ hý hoạ sau thời gian ông viết truyện, làm thơ tình. Năm
1966 ông được báo Tiền Tuyến trao giải “Truyện ngắn xuất
sắc nhất. “Nhưng Choé chỉ gây sự chú ý đặc biệt đến độc giả
ở những bức tranh hí họa, biếm hoạ.
Một hôm Choé đi chung với ông Cường (Cường râu) thời
gian đó ông Cường không để râu và ông Lưu Mù (vì ông thích
5

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
đeo kính đen như thầy bói).Ông Cường thích làm báo nhưng
không có tiền nên rủ ông Lưu làm báo để ông Lưu đốt tiền
mua danh còn ông Cường có tờ báo để viết. Anh tôi chủ
nhiệm tờ Văn Học và có nhà in ở góc đường Lê văn Duyệt và
Nguyễn Du. Anh tôi lo làm báo nên việc nhà in để tôi lo từ A
tới Z.Từ quán ăn Tân Phương Khanh bên cạnh nhà in, anh tôi
đi với ông Cường và ông Lưu còn ông Choé đi theo sau.
Choé cao và ngăm đen lại thêm mái tóc quăn quăn, nhìn xa
xa cũng hao hao giống văn hào Hemingway nên dù đi sau ba
ông mà Choé nổi hơn cả. Anh P K Thịnh giới thiệu tôi là quản
lý nhà in với ông Cường và ông Lưu và nói tôi sẽ là người lo
in ấn phát hành cho tờ báo của hai ông. Bấy giờ tôi mới biết
là ông Cường và ông Lưu mới xin được giấy phép làm
báo.Tờ tuần báo tên Nước Tôi do ông Lưu làm chủ nhiệm
còn ông Cường làm Tổng Thư ký để lo bài vở tờ báo, ông
Choé sẽ lo phần vẽ bìa báo. Sau khi thỏa thuận giá cả về việc
in ấn và phát hành tờ Nước Tôi cho hai ông xong, tôi quay
qua hỏi ông Choé cho coi hình vẽ để tôi còn lo đem làm bản
kẽm để in cho kịp phát hành. Ông Choé đưa tôi tấm giấy
trắng cứng, đã vẽ hình bằng mầu đen lên, tôi nhìn hình mà
không biết Choé muốn vẽ gì vì nhìn chỉ thấy những đường
vòng đen như những vòng kẽm gai, tôi sợ khó làm bản kẽm
mà in cũng không đẹp, lại chỉ có màu đen và trắng mà không
cho nền màu gì, nhất là tờ báo mới ra mắt số đầu tiên sợ khó
có độc giả.Tôi không dám chê khen tài mấy ông họa sĩ vì tôi
đã bị đám bạn văn -nghệ-sĩ của anh tôi nói tôi chắc “sinh ở
Bình -Giả “nên chỉ giỏi “bình -luận -giả”.Tôi hỏi Choé còn hình
vẽ nào khác không để lựa chọn. Choé đưa thêm vài hình
khác, nhưng hình vẽ nào nhìn cũng đen nhiều hơn trắng nên
khó lựa chọn.Tôi đổ tội cho thợ làm bản kẽm khó làm và nói
Choé vẽ hình bớt đen sẽ dễ in và đẹp hơn.
Tờ báo Nước Tôi ra được mấy tháng thì lỗ vốn và tự đình
bản.Tôi cũng chẳng gặp ông Lưu và ông Cường đến nhà in
nữa, chỉ thỉnh thoảng còn gặp ông Lưu khi lại thu tiền bán báo
VH của anh tôi vì vợ ông Lưu làm chủ sạp bán báo góc Công
Lý và Lê Lợi. Còn ông Choé chạy qua cộng tác với nhật báo
Báo Đen nhưng tranh vẽ của ông vẫn chưa nhiều người biết
đến.
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Sau này, ông chuyển qua hợp tác với báo Sóng Thần và bắt
đầu nổi tiếng từ mùa hè đỏ lửa 72. Giờ đây các tranh ông vẽ
không còn rối mù như lúc vẽ trên báo Nước Tôi mà chuyển
qua vẽ những nhân vật nóng bỏng của đề tài chiến tranh Việt
Nam như: Richard Nixon, Henry Kissinger, Nguyễn cao Kỳ,
Nguyễn văn Thiệu,Võ nguyên Giáp, Lê Đức Thọ....Nhưng đặc
biệt...ông né không bao giờ vẽ Hồ chí Minh !!!
Tôi nhớ có lần sau khi tôi bảo ông sửa tới sửa lui đừng có vẽ
tối quá. Ông đã tâm sự với tôi và bạn bè là khi gia đình ông
chuyển sống về dưới chân núi Sam, hoàn cảnh gia đình ông
rất nghèo, ông phải nghỉ học từ năm lớp hai và đi làm kiếm
sống dù mới chín mười tuổi. Ông làm đủ mọi nghề từ đập đá,
đốn củi đến chăn bò mướn.Vậy mà cũng không yên, ông bị
cán bộ Việt Cộng bắt ép lên núi hoạt động du kích, ông sợ
quá trốn về Mỹ Tho và xin làm phòng vẽ quảng cáo và tự học
vẽ tại đây, chứ ông cũng chẳng học vẽ qua trường lớp nào.
Tranh Choé vẽ vì đụng đến vài nhân vật chính trị nên ông bị
chính quyền Nguyễn văn Thiệu bắt giam từ tháng hai năm 75.
Trong thời gian ở tù hầu như chỉ bị giam lỏng, nên ông tự học
đàn và sáng tác nhạc trong tù. Cùng lúc đó cuốn sách in tranh
vẽ của ông do nhà xuất bản Glade Publications với tên “ The
World of Choé “ do một người Mỹ tự in ấn sách ở Việt Nam
đem qua Mỹ bán cũng bị chính quyền Mỹ làm khó vì đụng
chạm đến nhiều nhân vật chính quyền Mỹ-Việt-Mặt Trận Giải
Phóng nên không được phổ biến tại Mỹ và cũng cùng thời
điểm 30 tháng Tư năm 75 tại Việt Nam.
Tháng Tư năm 75, ông thoát ra khỏi nhà giam sau ba tháng
ngồi tù. Sau cuộc đổi đời 75, tôi đành đem hết sách truyện
của nhà mình in chưa kịp phát hành, của các anh chị nhà văn
có sách truyện chưa bán hết hoặc chưa kịp phát hành, từ
truyện Duyên Anh đến Nhã Ca, Lệ Hằng, Mai Thảo ....đem ra
trước cửa rạp chiếu phim Rex bán rẻ bán tháo, từ năm đồng
bán tụt xuống còn một đồng cũng bán. Chỉ có tôi làm mặt lì
ngồi bán, mấy anh chị nhà văn chỉ dám đứng gần, người hút
thuốc lá, người thì chỉ chỏ lên hình Ông Hồ thật lớn được treo
trên cao trước rạp hát Rex có chữ “Thằng Ngốc “ở dưới bức
hình Ông vì rạp đang chiếu phim Thằng Ngốc của Liên Sô.
Ông Hồ bị mang tên Thằng Ngốc một cách mỉa mai. Bán sách
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được ít tuần thì tôi không được bán nữa. Cùng lúc nhà nước
ra chiến dịch thu đốt sách báo tàn tích của chế độ cũ.
Ông Choé gặp tôi và nói mới ra tù ,sau đó ông có lại nhà tôi
thăm tôi và cho biết ông mới được nhận vào làm báo Lao
Động Mới với nhiệm vụ trình bày tờ báo. Ông khoe nhờ ba
tháng trong tù mà rảnh rỗi còn sáng tác vài bản nhạc và hẹn
sẽ nghêu ngao cho tôi nghe. Còn tôi ra thuê lại một tiệm của
chị Như Hảo và buôn bán chung với chị Nhã Ca. Giữa tháng
Tư năm 1976, tôi đưa cho Choé vài áo thung để nhờ vẽ thì
Choé chưa kịp đem áo lại giao cho tôi và còn hứa lần này sẽ
hát và vẽ chân dung cho tôi nữa, nhưng đã bị bắt cùng một
đêm với bao nhiêu anh chị văn nghệ sĩ với tội danh “Vụ án
con rùa Công trường Duy Tân “.

Tôi lấy chồng, vượt biên, qua Mỹ, sinh con.Thỉnh thoảng có
nghe anh P K Thịnh (anh tôi) còn ở Việt Nam có nhắc đến
Choé, nói Choé đã được ra tù cuối năm 1985 sau tám năm
trôi nổi từ khám Chí Hoà đến các trại tù khác. Năm 1990
Choé có làm đơn xin đi theo diện H.O.nhưng bị từ chối, Choé
trở lại nghề vẽ tranh bán sống qua ngày. Ít lâu sau, Choé
được Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại Sài Gòn mời tham dự
cuộc triển lãm hội họa Quốc Tế với chủ đề “Phụ Nữ Nước Tôi
“tổ chức tại Nhật Bản năm 1995. Cũng cùng thời điểm này
8
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Choé được tuần báo L’Hebdo của Pháp chọn một trong sáu
người Việt Nam tiêu biểu có lối vẽ với đặc trưng là họa sĩ
Bướng Bỉch. Năm 1998 Choé được đi triển lãm tranh tại
Pháp và nhân dịp này Choé qua thăm Rome và được diện
kiến Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị tại toà thánh Vatican.
Giữa năm 1996 tôi thu xếp về Việt Nam thăm thân phụ tôi một
lần cuối vì cụ đã gần trăm tuổi lại hay đau ốm của tuổi già.Tôi
gói gém chuyến đi chỉ vỏn vẹn một tuần vì con còn nhỏ,chồng
tôi bận đi làm lại phải đưa đón con đi học. Một tuần ở Việt
Nam tôi chỉ ở nhà lo mua sẵn đồ tang chay để nếu có chuyện
gì thì anh chị tôi có sẵn để lo cho cụ.
Đám hoạ sĩ quen biết cũ nghe tin tôi về Việt Nam qua tin báo
của anh tôi, lại thăm trong đó có Choé, Đinh tiến Luyện, Lê
Vĩnh Ngọc, Nguyễn Thạch Biền ...và đặc biệt có cô bé Vàng
Anh, một cây viết trẻ đang nổi tiếng cũng đến thăm tôi. Choé
vẽ tặng tôi tấm “chân dung tôi “và nói là thất hứa với tôi nhiều
lần nên lần này phải vẽ ngay tại chỗ dù tôi có chê hay khen tài
của Choé, rồi còn tặng thêm tập casette nhạc và lời của Choé
do ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam hát.
Năm 2003 tôi nghe tin Choé đã mất ở Mỹ qua thông tin của
báo Sài Gòn nhỏ ở Virginia. Choé qua Mỹ chữa bệnh tiểu
đường nặng, bệnh làm Choé mờ mắt không còn vẽ được và
chỉ còn làm thơ viết nhạc thôi. Choé mất khi 60 tuổi, ở tuổi
không gọi là trẻ mà cũng không phải là già. Choé mất ở Mỹ
nhưng được đem về Việt Nam an táng.
Khi ta vẽ tượng,
Đầu ta hiện thực,
Khi ta vẽ hiện thực,
Đầu ta lại trừu tượng,
Khi ta vẽ em...
Đầu ta bay mất !!!
Đó là những gì tôi nhớ về Choé và bài thơ Choé tặng tôi khi
vẽ “chân dung tôi.
Bội Hằng
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Cao Mỵ Nhân
HỒN MƯA
Nát nhàu chiếc chiếu trăm năm
Tan ra từng mảnh phơi nằm bờ mương
Người đi, mang hết đoạn trường
Cho ta yên nghỉ vết thương thơ sầu
Làm sao xoá hết niềm đau
Sạch khô lũ lụt giang đầu, bến xưa
Bùn lầy đọng lại hồn mưa
Càng hong tâm sự, càng thưa lời tình
Bão xô ta tới biên đình
Trường Sơn khổ núi, Thái Bình hận khơi
Nỗi buồn thao thức đêm vơi
Sáng ra không thấy mặt trời thân quen
10
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Ta về, nghe ngóng nhịp tim
Trong hình hài đã lắng chìm nước non
Người đi sóng nổi mây cuồng
Chưa tan giông tố nên còn chốn đây...
Cao Mỵ Nhân

MAI VỀ PHỐ NÚI
Em thức dậy rất sớm
Mới hơn nửa đêm thôi
Pha trà buồn lỡ chớm
Em ngồi đợi mưa rơi
Mưa không có giọt nước
Chỉ toàn sương khói bay
Làm trái tim ẩm ướt
Nhớ anh giữa giấc say
Sợi tơ vương mái tóc
Em gỡ rối vai anh
Điều chi khiến em khóc
Cuộc tình sầu mong manh
Đêm vơi niềm buồn tủi
Nỗi cô đơn dạt dào
Mai em về phố núi
Cùng anh ngắm trời sao ...
Cao Mỵ Nhân

ANH CÒN MÃI TRONG THƠ.
Thức dậy sau cơn mơ
Dư âm nghe mơ hồ
Ảnh hình vương vấn quá
Anh còn mãi trong thơ
11
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Lòng mình bâng khuâng ghê
Bởi anh luôn vỗ về
Nhưng bao la cách trở
Anh và nỗi đam mê
Như một cánh bướm hoang
Bay lượn giữa không gian
Sợi tơ mây óng ả
Buộc từng bước lang thang
Xin mặt trời đến mau
Xoá đi những niềm đau
Ôi người tình vạn thủa
Muôn trước tới ngàn sau...
Cao Mỵ Nhân

NGHE ĐỒNG HỒ CHẠY
Làm sao ngủ được bây giờ
Thời gian như một bài thơ thất vần
Nó làm em khổ tấm thân
Xoay ngang, chuyển dọc trăm lần trong đêm
Làm sao tin anh yêu em
Mỗi lần lặng lẽ kiếm tìm thực hư
Thì anh lại mỉm cười trừ
Đa nghi chi hỡi, đừng ngờ khổ công
Khi mô tâm sự ngập lòng
Làm sao yêu tới tuyệt cùng hỡi anh
Cuộc tình vốn rất mong manh
Bao nhiêu chung thuỷ tan thành gió mưa
Tiếng đồng hồ khóc tiễn đưa
Đêm đi, giấc ngủ vẫn chưa bắt đầu
12
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Làm sao cho hết cơn sầu
Để chăn đắp ấm, gối đầu vào thơ ...
CAO MỴ NHÂN

SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG
Ngắm dung nhan em khô như giấy mực
Anh có buồn không, người giữ cửa thiên đường
Dù chiếc then cài cứng hơn tri thức
Xin cũng đừng khép kín yêu thương
Ôi tháng năm xưa đã rơi vào khổ luỵ
Như những vạt sương trôi ngang đường đèo
Nơi vực thẳm có một loài Hoa Quí
Đang vươn mình lên đại thụ buồn treo
Anh vẫn hững hờ trong mơ hồ ngôn ngữ
Bảo rằng ta chưa thực sự cam lòng
Xô tất cả tương lai vào quá khứ
Cho u sầu đừng trải thảm mênh mông
Người giữ cửa thiên đường âm thầm quên lãng
Là anh, đang lặng lẽ xa em
Là chúng ta không còn gì dĩ vãng
Trao tay nhau sứ điệp chúc bình yên ..
Cao Mỵ Nhân

NHẶT NẮNG XUÂN
Có một mùa ấm áp
Là anh ở bên em
Rồi bỗng dưng mất mát
Trong tình xuân ru êm
Em đi tìm quá khứ
Thấy hoa vàng tươi vui
13
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Nở tràn đường lữ thứ
Xuân bên anh ngậm ngùi
Nửa trăm năm xuân lạc
Huống chi cuộc đời này
Đã trôi vào quên lãng
Khi buông lỏng vòng tay
Mùa xuân đang rất mới
Trên núi xanh trời xa
Tình yêu anh chưa tới
Làm rơi chuỗi lệ sa
Anh rủ em nhặt nắng
Về hun khói lều tình
Ngọn lửa vàng hoang vắng
Sưởi ấm thơ hồi sinh ...
Cao Mỵ Nhân

VĂN BÚT VIỆT NAM
(Nhân dịp Đại Hội VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI 16 tháng
10-2021. Xin viết tặng chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.)
Lênh đênh chữ nghĩa cũng lưu vong
Văn hoá Giao Châu giục trống đồng
Đã vượt ngàn trùng đi khắp chốn
Chưa yên một thủa ở tây đông
Bao phen thăng giáng lời dân tộc
Bấy lúc truân chuyên nghĩa Lạc Hồng
Bút vẫn trường kỳ tô nét đẹp
Cho hồn Đại Việt sáng non sông...
Hawthorne 6 - 9 - 2021
CAO MỴ NHÂN
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Chúc Anh

Vô Cùng
Thương Tiếc Thùy Dương !
( 31.07.1979 - 06.06.2019 )
Thùy Dương, con yêu hỡi !
Con hay chăng gia đình
Bên con từng giây phút
Trước bến bờ tử sinh
Rạng Ngày 6 Tháng 6 !
Trời mây sáng chập chờn
Năm Hai Ngàn Mười Chín
Khổ sầu nào đau hơn
Khi tim con ngừng đập
Con vĩnh biệt trần gian !
15

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Con nói gì đi con
Như những ngày tháng trước
Tiếng con ấm dịu dàng
Trải tâm tình...
Thương mẹ cha vô vàn
Và người em trai trẻ :
"Ryan Nguyễn Quốc Đăng"
Đền công ơn Cha Mẹ
Con chăm luyện sách đèn
Cùng trau dồi đức hạnh
Con đỗ đạt thành danh
Thùy Dương, con yêu hỡi !
Con thức dậy đi con
Sao con vội cất bước
Để lại không gian buồn
Giữa cuộc đời lạnh vắng
Không có con gần bên
Thùy Dương, con yêu dấu !
Cha Mẹ lòng vỡ tan
Không lời nào diễn thấu
Trái tim nát đau nhừ
Con...
Chưa qua nửa đời người
Chợt tàn vầng nhật nguyệt
Mới 39 tuổi đời
Giọt sầu quyện đắng môi
Dì Vô Cùng Thương Tiếc !
Người con hằng dấu yêu
Ngàn Thu Thương Nhớ Con.
Mẹ đỡ đầu của con,
Kim Anh Miller (Chúc Anh)
Los Angeles, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2019
16

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021

Bóng Chiều Xuân
Nắng chiều xuân êm thắm
Về anh chút tâm tình
Mong đất trời xuân mới
Đừng chất chồng điêu linh
Em rời quê thuở ấy
Tóc xanh phủ vai gầy
Đôi mắt hiền thơ dại
Yêu đời trọn vòng tay
Thế rồi... chuyến vượt biển
Giông tố ngập phũ phàng
Đọa đày thuyền nát vụn
Tức tửi kiếp lang thang
Con thuyền neo bến lạ
Mã Lai xứ xa xôi
Không gia đình cha mẹ
Đành sống kiếp dân Hời
Bao năm trường lăn lóc
Giọt vui chẳng đong đầy
Giọt buồn tựa sông biển
Góc trời anh có hay
Bóng chiều xuân lưu luyến
Cánh thư tình thủy chung,
Tóc bạc mầu ước hẹn,
Đôi mắt lệ trùng phùng.
Chúc Anh

Yêu Mãi Chỉ Mình Em
Đêm khuya lạnh sương giăng mờ ngõ tối
Không gian chìm trong thanh vắng lặng câm
17
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Anh đơn côi bên bàn giấy âm thầm
Viết cho em đôi dòng thư tình tự
Nhớ không em những chiều mưa quá khứ
Anh đến nhà, em duyên dáng hiền ngoan
Bên mẹ cha tròn chữ hiếu vẹn toàn
Em lễ phép cất tiếng chào khe khẽ
Em tâm sự nhiều đêm buồn quạnh quẽ
Mơ ước tìm tùng bách náu nương thân
Em có nhiều những nỗi khổ băn khoăn
Nên tìm vui bên nhạc thơ, bạn hữu
Anh qúy lắm đôi chân mày thanh tú
Qúy tâm hồn đầy đức tính vị tha
Qúy làn môi, trái tim nét thật thà
Qúy ánh mắt nai vàng chiều thơ thẩn
Giữa thế gian em trải lòng trắc ẩn
Thương mẹ cha trĩu gánh nặng nuôi con
Thương đời anh sao bất hạnh, cô đơn
Thương những người giầu khổ đau, khuyết tật
Em là người anh mến yêu nhiều nhất
Là kho tàng cao qúy đẹp hồn nhiên
Là trăng sao tỏa ánh sáng dịu hiền
Là tất cả đời anh em có biết
Dù dòng đời bao chất chồng cay nghiệt
Trước muôn người em tươi mát, tự tin
Không than van luôn cố gắng kiếm tìm
Nguồn hạnh phúc điểm trang tô đời sống
Đời có em dẫu trăm ngàn ngọn sóng
Dẫu bão mưa-giông tố chẳng thấm đâu
Đôi ta cùng thêu dệt mối tình đầu
Thuận vợ chồng tát biển đông sẽ cạn
18
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Ta chung xây một cuộc đời thanh thản
Hai trái tim vàng với túp lều tranh
Hai trái tim non mũm mĩm liền cành
Ôi đời đẹp hơn báu châu trần thế !
Đôi dòng thơ tặng em như sính lễ
Trọn một đời yêu mãi chỉ mình em.
Chúc Anh

Dâng Chúa
Cha thấu lòng con nhớ phút giây
Sầu thương giăng phủ kín chân mây
Không gian khắc khoải hoài trông đợi
Hình dáng Cha yêu ngự chốn này
Cha thấu đường trần lắm bụi gai
Bước con khờ dại, biết nương ai ?
Thoảng nghe văng vẳng lời truyền dạy:
-"Con hỡi ! cứ theo dấu bước Thầy"
Cha thấu đời con tựa cỏ cây
Một cơn giông bão nhũn tan thây
Theo dòng mưa lũ về tro bụi
Thương xót hồn con héo úa gầy
Dâng kính Cha nguồn cảm bút thơ
Yêu Cha từ thủa, thủa ban sơ
Tâm tư chan chứa niềm tin cậy
Lửa mến tình Cha vô bến bờ
Dâng kính Cha toàn vẹn xác hồn
Tương lai, dĩ vãng, tấc lòng son
Buồn vui, gian khổ đời xa xứ
Nỗi nhớ quê hương, nỗi tủi hờn.
Chúc Anh
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Xuân Vắng
Kính dâng hương hồn Chú ruột rất yêu dấu:
Giáo sư Vincent Phạm Biển Thước. 07.04.1934 - 11.02.2017
Mùa xuân vắng chú lòng đau
Cỏ cây hoa lá nhạt mầu sắc phai
Tiếc thương chú, bậc hiền tài
Ngờ đâu trời đã an bài chia ly
Khắc sâu giây phút sinh thì
5 giờ chiều tắt...... chú đi mất rồi !
Tiếng than, tiếng nấc, lệ rơi
Thím-con-em-cháu... rã rời... nát tâm !
Hoàng hôn, mây nước âm thầm
Khóc hình-bóng-dáng thắm đằm sĩ nhân
Văn hay chữ tốt vô ngần
Một đời sướng khổ thế trần xá chi
Giàu sang nghèo khó mặc gì
Chú vui lãnh nhận cũng vì Chúa cha
Nhân từ, đôn hậu, thứ tha
Nơi nào chú đến nhà nhà qúy thương
Giờ nhìn di ảnh, khói hương
Gia đình, quyến thuộc đoạn trường... sầu ưu
Học trò, bạn hữu đau nhừ
Bàng hoàng, thương tiếc Giáo sư, vị Thầy
Từng dòng lệ nóng vơi đầy
Kính dâng lên chú tháng ngày nhớ mong
Câu kinh ước nguyện cậy trông
Vào Chúa thương xót mủi lòng phát ban
Đón mời... chúc phúc thiên đàng
Tạ ơn Chúa, Đấng chứa chan ân tình
Rước hồn chú hưởng thiên đình
Muôn đời con cháu cung nghinh Chúa Trời
Tạ ơn Chúa vạn ngàn lời
Tri ân Chúa, Đấng Tuyệt Vời Tình Yêu.
Cháu ruột của chú,
Chúc Anh
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(Kỷ Niệm Ngày Thánh Lễ An Táng Chú tại The Holy Spirit
Church - Nhà Thờ Thánh Linh Fountain Valley – California
Saturday Feb 25, 2017 - 7:00

Thơ: Chúc Anh
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
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Cung Thị Lan
ÔNG NỘI CUNG QUANG BÀO
Ông nội của tôi qua đời từ lâu lắm! Tính từ ngày ông tạ thế
đến ngày tôi sinh ra đời là khoảng 20 năm. Tôi không được
may mắn sống chung với ông nội như những bạn bè cùng
trang lứa, nhưng những câu chuyện về ông luôn được bà nội,
các bác, các cô và các chú của tôi kể đi kể lại nhiều lần khiến
tôi tưởng như mình đã từng sống với ông khi ông còn sinh
thời.
Ông nội tôi là một nhà giáo chân chính mà bất cứ người nào
đã từng tiếp xúc, cũng nể phục. Vì không có bằng Thành
Chung ông đã khởi nghiệp giáo từ chức vụ trợ giáo tạm tuyển
(Instituteur Temporaire) theo nghị định 1/6/1906 tại Hội An.
Sau đó ông đã kiên nhẫn theo đuổi ngành giáo từ xếp hạng
trợ giáo hạng tư theo nghị định 1/1/1909 khi đổi đến Huế
1/11/1907, rồi thăng chức trợ giáo hạng ba (12/9/1908) khi
nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng (12/5/1907), sau đó ông lại
chuyển ra Huế làm tại Văn Phòng Giám Đốc 15/2/1911. Một
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thời gian sau, ông làm trợ giáo hạng hai (18/7/1910), dạy lớp
hương sư (thầy giáo trường làng thời Pháp thuộc) ở Huế
(3/5/1912). Rồi ông được bổ làm trợ giáo hạng nhất
(12/7/1912) và ra Thanh Hóa từ 13/2/1913.
Với tinh thần tự học không ngừng để được thăng tiến, ông
tiếp tục từ chức hương giáo hạng sáu (14/7/1917) ở Đà Nẵng
lên đến hạng năm (25/8/1917) rồi làm hiệu trưởng Phan Rang
(29/8/1919). Sau đó, ông tiếp tục đạt hạng năm(29/8/1920) để
đổi về Nha Trang. Kế đến, ông tự học hạng tư (29/6/1923) đổi
ra Vĩnh Phú Ninh Hòa làm hiệu trưởng trường tiểu học Ninh
Hòa cho đến 1/7/1926. Rồi ông tiếp tục từ hạng ba (4/9/1924),
đến hạng hai (1/1/1930) ra Vạn Ninh làm hiệu trưởng từ
12/9/1930, sau đó được chuyển công tác về lại Nha Trang.
Tại Nha Trang, ông đạt đến hạng nhất (1/1/1936) và làm hiệu
trưởng tiểu học Pháp Việt cho đến lúc mất. Bởi ông từng là
hiệu trưởng của nhiều trường như trường tiểu học Phan
Rang, trường tiểu học Ninh Hòa, trường tiểu học Vạn Ninh và
trường tiểu học Nha Trang, mọi người thường gọi ông là ông
Đốc Bào. Là người trách nhiệm với vai trò giáo dục của mình,
ông Đốc Bào không ngừng tự học để trau dồi chuyên môn để
làm gương cho năm đứa con trai mà còn là trụ cột của gia
đình với một vợ và chín người con nheo nhóc.
Tôi thường mơ màng nghĩ đến sự làm việc cực khổ của ông
trong tình trạng vừa học vừa làm vừa lo cho vợ con rồi thảng
thốt nhớ đến ngôi nhà kiểu Pháp, mái ngói với trần nhà
thoáng đãng, với điểm nhấn bằng những vòm tròn ở hang
hiên, được bao bọc bởi tường cao cổng kín mà ông đã tạo
dựng rồi buột miệng hỏi các cô:
“Hồi xưa ông nội đi dạy, chuyển từ nơi này sang nơi khác hẳn
là rất cực khổ, một mình cưu mang cả gia đình 10 người mà
sao xây được căn nhà lớn sang đẹp như vầy hả cô?”
“Ông nội tằn tiện lắm con à! Hồi còn ở Ninh Hòa, nghe đất
Nha Trang rẻ ông lấy tiền để dành mua một khu đất ở đường
Hoàng Tử Cảnh. Đến khi biết gần chuyển về Nha Trang dạy,
ông bán khúc đầu của miếng đất cho ông chủ hãng Xà Phòng
Việt Nam, rồi bán khúc cuối cho bà Vạn Bửu. Hai người này
mua đất xong xây từng gian nhà cho thuê. Còn ông mình lấy
tiền bán đất xây một ngôi nhà bề thế có vườn xung quanh.”
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Tôi hào hứng nói:
“Ông nội hay thật! Nhờ ông thích như thế mà nhà mình trông
sang trọng và đặc biệt hơn các nhà trong xóm. Trong khi căn
nhà của bác Lưu Trọng Trú có vườn hoa nhỏ và các nhà
quanh đây xây ngăn từng gian thì nhà mình có một khu vườn
rộng đầy đủ loại ăn trái như là dừa, ổi, mãng cầu, Sa Bu Chê,
Ô Ma, khế ngọt, khế chua, mận, vú sữa, lựu, nhãn, mãng cầu,
cau, các khóm thơm và các loại hoa đủ màu đủ sắc nữa!”
“Bấy nhiêu nớ mà thấm chi! Ngày ông còn sống, ông còn cho
người làm trồng đậu phọng và đủ thứ loại rau nữa thê!”
“Dạ con đã nghe và biết rồi!”
Tôi đã nói câu này với nụ cười ý nhị. Tôi biết nếu tôi không
nói như thế, tôi sẽ nghe kể lại hàng tá những câu chuyện về
những người làm phụ ông nội trồng trọt chăm sóc khu vườn
và tính tình kỳ lạ của từng người.

Mặc dù phải nuôi chín người con (một người con yểu mệnh
chết trẻ), ông nội tôi còn cưu mang thêm ba, bốn người ăn kẻ
ở trong gia đình. Vốn tính thương người, ông đã đưa những
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thiếu niên nam côi cút, không nơi nương tựa từ Huế về Nha
Trang sống chung trong gia đình. Ông phân cho họ phụ giúp
công việc nhà, vườn tược hay đánh xe chở ông đi làm. Đến
mùa thu hoạch rau đậu, hoa quả ông sai họ đem ra chợ bán
rồi lấy tiền thu nhập chi trả cho phần nào chi tiêu trong gia
đình. Có một chú người làm rất mê cờ bạc. Mỗi lần bán hoa
quả xong, chú thường lấy tiền chơi cờ bạc. Hên thì gỡ chút
tiền đem về, xui thì mất trắng. Có lần chú thua hết sạch cả
tiền bán hoa quả, về nhà chỉ còn cái thúng không. Tra hỏi
chuyện xong, ông nội không đánh nhưng bắt cởi truồng và bôi
vôi. Từ đó chú ấy không dám cờ bạc nữa. Các cô tôi kể rằng
ông nội có dáng vẻ uy nghiêm nên ai cũng sợ. Một lời ông
phán là lệnh. Ai bất tuân ông dọa đuổi ra khỏi nhà không nuôi
dưỡng nữa. Những người làm rất sợ ông nhưng luôn luôn
trung thành và vâng lời ông chỉ bảo bởi họ biết ông nội thực
sự xem họ như con nuôi. Thời ấy, cưu mang một người
không phải là chuyện dễ dàng. Thế mà với số lương ít ỏi của
nghề dạy học cộng thêm chút ít lợi tức từ vườn rau quả trong
nhà, ông nội tôi cố gắng nuôi dạy họ từ khi còn nhỏ đến lúc
trưởng thành.
Ông còn đích thân đi cưới vợ cho họ với mâm lễ đầy đủ.
Riêng đối với những người con trai ruột của mình, ông đã đặt
một quy tắc với sự kiên quyết rằng: Đã học thì phải thi đậu!
Nếu học mà thi không đậu thì phải “khăn gói quả mướp”
mang gạo và muối ra khỏi nhà rồi đến cái chòi trong mảnh đất
rẫy ở Đồng Đế (nơi ông nội tôi tậu được trong thời gian đi dạy
các nơi) mà lo học cho đến mùa thi khác thi đậu mới được về
ở nhà. Bác Cung Giũ Nguyên thi kỳ nào đậu kỳ đó nên bác
không bao giờ bị cảnh xách gạo muối ra khỏi nhà trong khi
bác Cung Giũ Hùng học không kém bác Cung Giũ Nguyên
nhưng mấy phen thi cử cứ trầy trật lên xuống cho nên thường
phải đi đến rẫy Đồng Đế ở để “trau dồi kinh sử” trước khi thi
tiếp. Chuyện này tôi thường nghe kể nhiều lần với những
tiếng thở dài của các cô kèm theo câu “Học tài thi phận”.
Sau đó, những câu chuyện tiếp theo đã cho tôi biết thêm là
“Người hay thi đậu lại kiếm tiền ít hơn người thi đậu khó
khăn!” Các cô kể rằng bác Cung Giũ Hùng tuy thi rớt nhiều
lần nhưng sau này khi ra trường lại kiếm tiền nhiều hơn bác
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Cung Giũ Nguyên. Nhờ kiếm khá nhiều tiền, bác Hùng đã
giúp đỡ bà nội và đại gia đình rất nhiều sau khi ông nội mất.
Ông nội của tôi mất vào năm 1936, đúng 51 tuổi. Lúc ấy bác
cả Cung Giũ Nguyên 26 tuổi, cô Cung Thị Bích 24 tuổi, bác
Cung Giũ Hùng 21 tuổi, ba tôi Cung Giũ Trâm 15 tuổi, cô
Cung Thị Khánh 13 tuổi, chú Cung Giũ Phú 11 tuổi, chú Cung
Giũ Hốt 9 tuổi, Cung Thị Anh 7 tuổi và cô út Cung Thị Ưng 3
tuổi.
Sau khi an táng ông nội tôi tại Mả thánh Vườn Dương trong
khu Phước Hải xong, bà nội tôi đối diện với tình cảnh hết sức
khó khăn. Vốn là trưởng nữ của quận công An Thành Hồng
Ngọc và cháu của An Thành Vương Miên Lịch (Con út của
vua Minh Mạng) xuất thân từ hoàng tộc trâm anh khuê các
chưa từng làm ăn kiếm sống bà nội không biết xoay sở thế
nào để nuôi cả đàn con thơ dại. May mắn cho bà nội tôi là hai
bác Cung Giũ Nguyên và Cung Giũ Hùng chung vai gánh vác
trách nhiệm đối với gia đình trong việc giúp đỡ bà nội trang
trải các chi phí cho gia đình đồng thời chăm sóc dạy dỗ các
em. Sau khi hai bác Cung Giũ Nguyên và Cung Giũ Hùng lập
gia đình, hai bác còn tiếp tục chu cấp cho hai chú Cung Giũ
Phú và chú Cung Giũ Hốt ăn học thành tài cho đến lúc cả hai
chú cùng tập kết ra Bắc năm 1954.
Vào khoảng năm 1958- 1959, khi chủ đất khu nghĩa trang Mả
Thánh Xóm Dương của khu Phước Hải yêu cầu thân nhân
của các mộ phần di dời mộ của người quá cố đến các nghĩa
trang khác để họ sử dụng đất về việc gì đó. Bà nội tôi đã hội
luận các bác, các cô chú trong gia đình chuyện cải táng mộ
ông nội và tất cả mọi người đều đồng ý cải táng mộ ông nội
đến nghĩa trang Phật Giáo tại Đồng Đế Nha Trang. Ngày bốc
mộ di quan, lễ nghi đầy đủ không khác gì lúc an táng. Chỉ
khác là cách đó 23 năm người ta hạ chiếc quan tài của ông
nội tôi xuống huyệt thì bấy giờ những người bốc mộ đưa
chiếc quan tài của ông tôi từ lòng đất lên trên mặt đất. Khi
chiếc quan tài của ông tôi được nhấc ra khỏi huyệt, mọi người
thấy dưới đáy huyệt là một vũng nước đọng nên thảng thốt
kêu lên “Mộ kết! Mộ kết nước!”
Người rành phong thuỷ cho biết là khi mộ của người quá cố
kết nước như mộ của ông nội tôi thì con cháu được phù hộ
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ăn nên làm ra, sung túc và phát đạt. Thực sự, đúng như họ
nói! Từ khi ông nội tôi qua đời, các bác, các cô chú làm ăn
phát đạt, học hành tấn tới, luôn thăng tiến và may mắn. Bác
Cung Giũ Nguyên sau một thời gian giảng dạy ở các trường
trung học trong thành phố Nha Trang, được bổ nhiệm thành
hiệu trưởng của trường bán công Lê Quý Đôn Nha Trang.
Ngoài ra bác đã trở thành nhà văn nổi tiếng sau khi cuốn tiểu
thuyết Le Fils De La Baleine của bác ra đời. Bác Cung Giũ
Hùng được bổ nhiệm là quản đốc đầu tiên của auto bus Sài
Gòn. Vợ chồng cô Bích làm ăn ổn định trong Sài Gòn. Ba tôi
là nhân viên cho sở Hỏa Xa Nha Trang. Cô Khánh buôn may
bán đắt các loại hàng xén trong sạp chợ Đầm. Vợ Chồng cô
Anh có tiệm sơn mài phát đạt tại khu phố Độc Lập Nha Trang.
Với đời sống kinh tế ổn định, các bác chung tay góp sức xây
dựng căn nhà của ông nội ngày càng đẹp đẽ và sang trọng.
Bác Hùng mua tặng bác Nguyên một chiếc xe ô tô màu đen
và bác Nguyên cho xây ga-ra để chứa xe (1). Cô Anh lấy
chồng, ở riêng nhưng thường về nhà thơm thảo tiền quà cho
bà nội đồng thời hỗ trợ cô Khánh giúp đỡ bà nội và cô Ưng
sống trong cảnh an nhàn, thư thái.
Lúc bấy giờ, người rành phong thuỷ đã chép miệng than
“Uổng quá!” khi cải táng mộ kết của ông nội tôi. Mọi người nói
không mấy khi thấy kiểu mộ kết như thế mà đành phải phá đi.
Khi chiếc quan tài an vị trên mặt đất để chuẩn bị khuân đi,
vũng nước đọng ở dưới đáy từ từ trào ra khỏi huyệt mộ tràn
ra ngoài lênh láng. Người chứng kiến cho rằng điềm chẳng
lành. Những gì may mắn trước đó sẽ bị trôi như những giòng
nước đang chảy. Những người không mê tín dị đoan dùng lý
luận khoa học cho rằng mộ ông nội tôi chôn ngay khu đất
trũng nơi có mạch nước ngầm. Khi mạch nước ngầm bị phá
vỡ bởi chuyện bốc mộ nước thoát ra tràn lai láng là chuyện
bình thường.
Thế nhưng chuyện không bình thường đã xảy ra sau đó như
tiên liệu của những người bốc mộ. Cô Bích mất (1958). Ba tôi
qua đời (1960). Bác Nguyên bị cô học trò thưa kiện (1959).
Bác Hùng bị cách chức không còn làm giám đốc (1961).
Dù sao chăng nữa mọi người trong gia đình an tâm khi thấy
ngôi mộ mới của ông nội ngự trị ở nơi cao ráo thuận tiện
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trong khu nghĩa trang Phật Giáo và tin tưởng mọi sự sẽ thay
đổi theo hướng tốt đẹp sau đó. Thế nhưng, biến cố 30 tháng
4 năm 1975 đã gây cho gia đình nội tôi có sự thay đổi lớn.
Trước khi Sài Gòn thất thủ, gia đình bác Hùng đáp máy bay
sang Mỹ theo sự bảo lãnh hết sức cấp thiết của con gái. Từ
Bắc, hai chú Cung Giũ Phú và Cung Giũ Hốt đưa gia đình về
Nha Trang sống ở nhà do Nhà Nước cấp. Sau phong trào
đánh Tư Sản Mại Bản của chính quyền mới, gia đình cô Anh
trốn ra nước ngoài bằng đường biển và định cư tại Pháp. Cô
Khánh bán vặt vãnh số hàng tồn một thời gian ở chợ Đầm rồi
chuyển sang làm bánh bán lẻ. Bác Nguyên nghỉ dạy thất
nghiệp, ở nhà không giao tiếp ai. Căn nhà của ông nội đổi địa
chỉ thành 60 Hoàng Văn Thụ bao trùm một không khí nặng nề
và buồn bã. Bà nội cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh và khoan
thai như đã từng nhưng đôi mắt lo lắng và những cái trầm
ngâm bất chợt không thể che giấu được nỗi lo buồn và mất
mát. Cuộc đời thật trớ trêu! Trong lúc sự khao khát gặp lại hai
đứa con xa cách 30 năm thì bấy giờ bà nội lại mất đi hai
người con hiếu thảo từng cưu mang thơm thảo phụ trợ tài
chính cho bà gần hơn 40 năm trời.
Dù sao chăng nữa bà nội vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận đối
với người chồng quá cố. Đối với bà ngày 13 tháng 11, ngày
giỗ ông nội (Người Huế gọi là ngày kỵ) là ngày trọng đại
chẳng khác gì ngày Tết Nguyên Đán. Hơn thế nữa, bà nội
thường chuẩn bị tươm tất những món ăn mà ông nội thích.
Bà đích thân làm tỉ mỉ các món bánh đậu xanh, đậu ngự,
bánh hạt sen, bánh bó mứt, bánh lá và chả tôm. Sau ngày 30
tháng 4 năm 1975 đám giỗ ông nội vẫn đầy đủ và thịnh soạn.
Các món ăn như súp măng cua, vịt tiềm, chả lụa, nem chua,
chả ram, soup bóng heo, vi cá vẫn đủ vị và ngon tuyệt chẳng
khác gì trước đó. Bà nội giỏi tính lại được cô Khánh sát cánh
phụ trợ tự làm tất cả những món ăn cho nên những ngày giỗ
của ông nội luôn luôn đầy màu sắc, trông rất ngon lành và
phong phú. Bà nội đã làm tròn bổn phận người vợ tốt và giỏi
cho đến ngày từ giã cỏi trần (23/8/1984). Gia đình đã an táng
bà cạnh mộ ông nội tại nghĩa trang Phật giáo Đồng Đế Nha
Trang.
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Năm 1988, chính quyền mới yêu cầu giải tán nghĩa trang Phật
Giáo Nha Trang nên gia đình nội tôi quyết định hỏa thiêu hài
cốt của ông nội, bà nội, ba tôi, cô Thừa, cùng bà dì bà Vú rồi
an vị trên chùa Hải Đức ngay chân tượng Phật trắng trên
chùa Long Sơn.

Cô Cung Thị Khánh và Cung Thị Lan
trước mộ ông nội trong ngày hỏa táng 8/6/1988
Sau ngày ấy, các chú, các bác, các cô của tôi lần lượt qua
đời. Mỗi lần đến nhà từ đường thắp 10 nén hương cho ông
bà và các cô bác lòng tôi thấy đau nhói. Tôi nhớ cảnh bà con
cô bác xum họp trong những ngày Tết Nguyên Đán, trong
những ngày giỗ. Tôi nhớ từng người thân thương với những
đức tính quý giá. Tình gia đình, lòng thương yêu, sự đoàn kết,
ý thức chung lưng gánh vác, tinh thần chia sẻ trách nhiệm là
những mấu chốt giúp cho tình cảm của đại gia đình gắn bó
keo sơn, không gì có thể suy suyển.
Trước đây, tôi không hiểu vì sao chú Cung Giũ Hốt gửi cho tôi
một bức thư dài 14 trang kể tỉ mỉ gia phả họ Cung khi chú
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sang Memphis Tennessee thăm con cháu. Bây giờ đọc kỹ lý
lịch của ông nội, tôi thầm biết ơn chú Hốt đã kiên nhẫn giải
thích cho tôi qua bức thư khá dài kèm theo cuốn sách Hồng
Tộc đầy chi tiết quan trọng. Qua kiến thức thu thập được, tôi
cảm thấy tự hào khi được là hậu duệ của một giòng họ hết
sức cần cù, nhẫn nại, chịu khó và thông minh. Sơ Khảo Hồng
Tộc của chú Cung Giũ Hốt cho tôi biết ông nội Cung Quang
Bào đã được thưởng nhiều bằng khen như: Giáo Dục Bội
Tinh (Medaille de L’Imstruction Public) 31/3/1927, Long Bội
Tinh (Chevalier du Dragon de La’Annam) 07/4/1934 và Hồng
Lô Tự Thiếu Khanh (1/1936)
Theo cuốn sơ thảo Hồng tộc phổ hệ Chi Dũ Hốt của chú
Cung Giũ Hốt còn có tên Nguyễn Văn Hùng (chú đổi tên họ
sau khi ra bắc tập kết) ông nội Cung Quang Bào được vua
Bảo Đại sắc phong vào ngày 28 tháng Giêng, 1929.

Bản Sắc Phong được dịch giả Đỗ Văn Khoái dịch như sau:
Vâng theo mệnh trời để hưng vận nước,
Hoàng đế ban chiếu rằng:
Trẫm nghĩ,
Giáo hóa dân là do việc học,
Quốc gia được nương nhờ là ở chỗ chấn hưng việc dạy
người;
Trị việc cần ở chỗ siêng năng,
Sáng tỏ rực rỡ ở phép thường.
Ngày đẹp thực là hòa hợp,
Chiếu vua vừa lúc ban ra.
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Này người Giáo học Hồng Quang Bào - Thị giảng học chánh
tòa, hạng 2.
Ông là người văn học đủ để quan chiêm,
Tài khí có thể trưng dụng.
Đã trải qua 4 lần thử sức,
Âu Văn Chinh đề bạt sắp xếp vào nơi to lớn.
Lâu ngày tham dự vào học chánh,
Thanh danh tin thực truyền xa,
Ngày đêm cần mẫn.
Mưa Mỹ gió Âu dẫn nguồn văn nơi biển học;
Trâm vàng thước ngọc dự danh giá chốn rừng Nho.
Một thời được mô phạm chỗ phân ty;
Nhiều kẻ sĩ được nương nhờ dạy giỗ.
Khen công tích tốt,
Niêm yết tại đình.
Nay đặc chuẩn thăng thụ Phụng nghị đại phu Hàn lâm viện
Thị độc,
Ban cho cáo mệnh.
Mong rằng vinh hiển này được nương nhờ rộng,
Ngày càng thêm lớn.
Điểm xuyết hoa trong nước,
Mãi còn thừa ơn mưa móc;
Thế giới văn minh càng tiến hội phong trào.
Ta rất làm vui,
Để lại lời văn muôn đời.
Hãy kính cẩn tuân theo!
Ngày 28 tháng Giêng,
Năm Bảo Đại 5 (1929).
Dấu triện: Sắc mệnh chi bảo.
Người dịch: Đỗ Văn Khoái
Ngày nay, kỷ vật mà ông nội tôi để lại trên dương thế là căn
nhà từ đường của chính ông tạo nên bằng công sức và gien
di truyền tinh thần kiên trì trong việc học và làm. Căn nhà từ
đường là kỷ vật chứa đựng biết bao nhiêu công sức và sự
làm việc nhọc nhằn của ông, được tồn tại qua bao nhiêu năm
tháng bởi sự thông minh, lương thiện thật thà và tinh thần
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của những người con của ông: “Số
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60 Hoàng Văn Thụ Nha Trang”.
Tôi hy vọng căn nhà của ông nội tôi tiếp tục sẽ là nơi góp sức
của tinh thần đoàn kết và thương yêu của con cháu trong các
thế hệ nối tiếp. Riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy mình được
một ân huệ rất lớn là kế thừa phần nào phẩm cách tốt đẹp
của ông. Đức tính chăm chỉ và siêng năng đã giúp tôi thành
công trong cuộc sống của mình. Trùng hợp thay, tôi cũng đã
có một quá trình giảng dạy khá phức tạp nhưng thành công
chẳng khác gì ông nội. Được bấy nhiêu đó, tôi đủ mãn
nguyện rồi.
Cung Thị Lan
_______________
Ghi Chú (1) Trong lá thư cuối cùng (2008) bác Cung Giũ
Nguyên đã viết về Chuyện Một Chiếc Xe Cũ như sau:
Một ngày tháng 6 năm 1956. Một tài xế lái chiếc xe Citroen 4
cửa, thứ 11 CV, tuy vỏ cũ nhưng chạy còn tốt. Anh tài đã lái
từ Sài Gòn ra mà chẳng có lôi thôi gì về máy móc. Anh tài có
nhiệm vụ đem chiếc xe ấy cho tôi, của ông Cung Giũ H., em
trai tôi, lúc bấy giờ làm Giám đốc Công quản Xe Công Cộng
Sài Gòn Chợ Lớn, sau khi đã làm Giám đốc Sở Nhân viên
của Sở Hoả xa Đông Dương, một món quà mà có quá nhiều
xe dùng không hết. Ông tài xế trao cho tôi sổ đăng ký xe NBD
277 và quyển sổ đăng ký sở hữu của xe ấy là Cung Giũ H. và
Nguyễn Thị Lang Tr. Tài xế không cần nói, tôi phải hiểu ngầm
tôi sẽ làm các thủ tục để giấy xe và quyền sở hữu thuộc về tôi
theo những luật lệ của nhà nước. Thế là tôi có một cái ô tô,
tuy cũ cũng là xe hơi! Vào những năm 1956, chỗ tôi ở còn
thanh tịnh, người dân không cần ai nhắc đến nhắc lui mà
cũng chẳng giúp ích gì vì đường phố luôn luôn sạch sẽ và thứ
tự. Xe hơi đậu trước nhà của chính mình không gây phiền hà
hay khó chịu cho ai cả. Nhưng tôi cần có “nhà để xe” để tránh
việc phá phách xe và để cho xe có nơi đậu nhất định trong
vườn nhà.
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Diệm Nguyễn NVDL
Hôn Ly Để Ngất Người
Ngày ấy hè sang tôi biết em
Có phải duyên cơ gặp mết liền
Rồi tôi hò hẹn em trò chuyện
Nhớ chiều ăn ở Mát đờ lin
Tiệm bánh Tây nhiều kem bánh ngon
Cầm uống ly vành vướng chút son
Lửng lơ tôi bảo hôn rồi đó
Một chút hương môi đủ ngất hồn
Ngẩn ngơ em trộm lén nhìn tôi
Ông kỹ sư hay hóm hỉnh vòi
Muốn hôn giả bộ mời em uống
Rồi bảo hôn ly ... để ngất người
33
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Mơ Về Xứ Thượng
Anh muốn gửi đến em
Vần thơ chào buổi sáng
Chúc một ngày tươi đẹp thật là thơ
Chúc em vui từng phút lẫn từng giờ
Lúc nhàn dỗi đọc vần thơ anh tặng
Dù mưa giông hay ngoài trời đổ nắng
Em yên bình ... thơ tặng đọc tìm vui
Ðể vấn vương những giây phút ngọt bùi
Mình chung hưởng lăn vùi trên thảm ấm
Anh ước ao cùng em ra suối tắm
Sống như người Chàm Thượng ở miền Trung
Trên núi cao hai đứa sẽ mặc lòng
Chung tắm gội ... xong bồng vô góc tối `
Khi mệt nhoài - ngắm trăng trên bờ suối
Và quên đời sống vội ở thành đô

Nắng Dịu Vào Thu
Muốn hỏi em phải chăng làn da mát ?
Nên chiều hè nắng dịu tựa vào thu
Sáng sớm nay cây cỏ vướng sương mù
Em tỉnh giấc gần năm giờ rưỡi sáng
Nhớ chất chồng em gọi vào trong hãng
Rồi dặn dò vào sở sáng tìm em
Giọng ngọt ngào anh nghẹn thắt con tim
Nhưng phải nén ... sợ phiền em tỉnh giấc
Ngủ đi em anh sẽ cầm phone nhấc
Khi vừa làm trọn đủ những vần thơ
Biết em yêu trong giấc ngủ vẫn chờ
Bài thơ tặng ... bến bờ anh gói ghém
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Ôi xinh xinh bờ mai em cắt tém
Lúm đồng tiền ... em nhoẻn nụ cười tươi
Ðã cho anh những hạnh phúc rã rời
Những cảm ngất nửa đời anh mới biết
(Xin tặng em những dòng thơ bất diệt)

Chuối Hoa
Trong khu vườn xinh nhỏ
Em trồng những cụm hoa
Tự dưng cây chuối bự
Thản nhiên mọc sát nhà
Cây xum xuê nhiều trái
Ăn mệt bã người ra
Chị khen tay em mát
Có lộc ăn quả mà
Nhớ khi xưa ra chợ
Theo Mẹ mua chuối hoa
Mẹ khuyên khi ăn chuối
Bẻ đôi ... em thật thà
Mắt tròn xoe hỏi Mẹ
Tại sao phải bẻ ra
Mẹ xoa đầu em bảo
Cho thanh lịch con à
Giặc về em rời Mẹ
Phiêu bạt miền đất xa
Yêu anh giờ em hiểu
Lời khuyên của Mẹ già
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Ghé Thăm Lại El Paso
Anh ghé thăm lại thành đô ngày cũ
Tỉnh địa đầu biên giới Mễ Tây Cơ
Nét bon chen pha lẫn chút hiền từ
Như gái Mễ khi cô vừa mới lớn
Anh lái xe chạy lang thang khắp chốn
Chẳng nhìn đường nhắm hướng chạy vòng quanh
Khu vực sang cùng nơi ít an lành
Anh khóa cửa yên bình ngang nhiên chạy
Có nhiều khi xe bên nhiều cô gái
Tủm tỉm cười khi thấy khách phương xa
Mắt ngó quanh như đang bị lạc nhà
Ði lên phải tà tà cho xe chạy
Anh hỏi thăm tìm nhà hàng Mễ ấy
Ðã lâu đời vang dậy món đồ ăn
Khi oọc đơ một dĩa có nhiều phần
Ngồi phải cố ăn gần cho hết đĩa
Họ khen ngon nhưng rồi anh không thể
Tạo cho mình khẩu vị lúc ngồi ăn
Bà bồi xem có vẻ cũng ngại ngần
An ủi đến ân cần săn sóc tiếp
El Paso đêm về xe nhộn nhịp
Ánh đèn đường y hệt lúc mình bay
Cảnh ban đêm đẹp khác lúc ban ngày
Anh lại tiếc đêm này không có Bé
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Mù Mờ Chuyện Mây Mưa
Nàng muốn tôi ngồi viết vần thơ
Của tuổi hồn nhiên thuở học trò
Chưa hiểu chút gì trăng vờn gió
Chỉ biết mù mờ chuyện mây mưa
Yêu nàng tôi cố viết vần thơ
Viết được dăm trang lại xé vò
Giờ biết mùi đời trăng chiều gió
Óc giờ chỉ mớ chuyện mây mưa
Có phải là tôi đã quá yêu
Hay ộp sét shân với nàng nhiều [1]
Dòng thơ không thể hồn nhiên nữa
Tôi đã yêu nàng ... chủ bán riêu
Ai có vô tình đọc thơ tôi
Ðừng nghĩ là tôi đã mết người
Vì món gia truyền ... riêu đậu rán
Nhưng vì ... tôi mến ... một làn môi
[1] Obsession

Thưởng Thức Bánh “Rum”
Chiều hôm qua gặp em nơi hẹn cũ
Hai đứa cùng thưởng thức bánh "rum beurre"
Ngẩn ngơ ngồi nhìn ánh mắt nhung mơ
Em vẫn thẹn như ngày xưa mình gặp
Vừa gặp tôi em nhẹ nhàng nựng đấm:
Bảo là quà cho tội bắt chờ lâu
Tôi yêu em khi giận chẳng càu nhàu
Chỉ khẽ liếc chút hờn rồi tha thứ
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Em vẫn "mướt" như một người thiếu nữ
Vừa trưởng thành đầy nhựa sống trong em
Ngất ngây nhìn nên giờ giấc tôi quên
Vì mấy lúm đồng tiền ... xinh trên má
Dùng bánh xong tôi nhìn em rồi gạ
Bé yêu nè mình thử lại garage
Lên từng cao để nhìn dõi xa xa
Ðể lưu niệm cho một chiều ... nắng hạ
Khẽ nhìn tôi Bé cười ... sao nghi quá
Chắc anh thèm rồi sợ kẻ lại qua
Nên giả vờ lên từng chót garage
Cho thanh vắng ... tính gì đây anh cả ?

Thấu Hiểu Nhạc Xưa
Chiều hôm qua ghé nhà em mắc võng
Chiếc võng dù Mẹ đặt để người đan
Nhìn em yêu chân duỗi mắt mơ màng
Trong ánh nắng chiều vàng ôi tuyệt mỹ
Em với tôi hai người chung thế hệ
Sống thị thành thích thú ở đồng quê
Thích đong đưa trên võng những chiều hè
Rồi nằm đợi đêm về xem trăng tỏ
Có những đêm giật mình xong tưởng nhớ
Những phút giờ gần gũi thật là thơ
Vuốt tóc nhau nghe họ hát quan hò
Hoặc coi lại kịch hài Vân Sơn cũ
Những nhạc xưa nghe từ khi ấu nhỏ
Giờ thấm nhiều đâu hiểu lúc còn thơ
Chứa chan đầy toàn những chuyện mây mưa
Ôi tuyệt quá khi vừa ... thông hiểu ý
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Ông Phạm Duy - tài dùng câu tế nhị
Một câu mà hai ý thật là duyên
Còn ai bằng người nhạc sĩ Lữ Liên
Thật dí dỏm - Trường Tiền - thi học lái

Valentines 2020
Thương tặng vợ hiền Vũ Bích Liên
Hôm nay ngày lễ tình yêu
Chúc em luôn hưởng những điều tươi vui
Môi xinh luôn nở nụ cười
Má dù không phấn như đôi cánh hồng
Mắt huyền đen thẫm tựa nhung
Để anh bơi lội trong vùng mắt em
Dung dăng dáng ngọc dịu hiền
Cùng anh đi dạo hết nguyên cuộc đời
Yêu người yêu mãi người ơi !
NVDL
(2/20/2020)
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Diệm Trân
Thêm Một Lần Từ Giã
Tôi quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt người đàn ông ấy có vẻ
quen thuộc. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Tim tôi đập hồi hộp. Phải
chăng…? Tôi bước đi cách xa một quãng để bình phục tâm
thần. Những ký ức tưởng đã bị chôn vùi sâu lắm đang vội
vàng thi nhau trở lại trực giác tôi. Một mùi hoa lài thơm ngát
thoảng qua tôi. Tôi nhìn chung quanh, chỉ thấy những chùm
hoa hồng đỏ thắm nằm trong những lọ pha lê trong suốt, thật
sang trọng, đang chiếm cứ một cách ngạo nghễ, vinh quang
trên những bàn tiệc. Tuy thế, chân tôi yếu đi. Một góc trái tim
tôi như đang bị thắt lại. Tôi có một cảm giác mơ hồ đang bị
thôi miên và người tôi như đang lâng lâng nơi đâu.
“Bà chạy đi đâu vậy? Lên sàn nhảy với tui không?”
Tôi giật mình như tỉnh cơn mê. Thiên hạ với y phục hấp dẫn
đủ màu, tóc chải điệu bộ, nữ trang lóng lánh, đang lần lượt
lên sàn nhảy để nhảy kiểu “line dancing.” Tôi định lắc đầu thì
Thanh Hằng, người bạn cùng đi dự tiệc cưới với tôi, đã kéo
tay tôi đi. Tôi như là cái máy múa may theo nhịp điệu những
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người chung quanh, thần kinh vẫn còn căng thẳng, trong khi
Thanh Hằng cười rộn rã. Tôi ngó lại nơi người đàn ông đó
ngồi thì chỉ thấy cái ghế trống. Có một cái gì tiếc nuối hiện lên
trong tiềm thức của tôi. Tôi ráng nhớ lại khuôn mặt ngày nào,
cặp mắt lãng mạn đã chiếm trọn vẹn tâm hồn tôi, nụ cười nửa
như chế riễu nửa như thách thức đã chinh phục nguyên trái
tim tôi, đôi tay đậm màu đã dìu tôi vào một thế giới thần tiên,
nơi mùi hoa lài còn thoang thoảng. Tôi nhìn những người
chung quanh xem có khuôn mặt nào quen thuôc không, nửa
ước mong, nửa sợ hãi.
Có vài người làm cùng sở muốn nhảy chung trong đám. Tôi
để họ và Thanh Hằng tiếp tục nhảy những vũ điệu khác và trở
về chỗ ngồi. Đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Mùi hoa lài đã
biến đi. Ghế kia vẫn còn trống. Tim tôi vẫn còn hơi đập
nhanh. Tôi dự định sẽ về sớm nhưng cần nói chuyện với
Thanh Hằng vì hai đứa cùng đi một xe.
“Phải Ngọc Hạnh đây không?” Một giọng ấm áp từ đằng sau
vang lên.
Có phải tim tôi run hay tôi cảm được tâm hồn người đặt câu
hỏi? Tôi quay lại, chỉ thoáng ngạc nhiên. “Không ngờ mình
còn gặp lại nhau…”
Người đàn ông đã đứng tuổi kéo ghế của Thanh Hằng tới gần
ghế tôi hơn. Anh ngồi xuống cạnh tôi. Ánh mắt nâu vẫn có
phần lãng mạn. Nụ cười vẫn có thể chinh phục phái nữ. Tuy
tóc anh đã điểm sương, thân hình anh vẫn gọn gàng, thân
hình của một cầu thủ biết phải giữ gìn đề đạt được mức cao
siêu trong trò chơi thể thao nào đó. Tim tôi quay một vòng
tròn. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh.
“Anh… Tôi... Dũng… ở tiểu bang khác đến dự đám cưới con
người bạn. Ngọc Hạnh thì sao?”
“Ngọc Hạnh ở thành phố này từ lâu rồi. Đã lập gia đình và có
ba con.” Tôi quyết định là cần phải nói thẳng từ đầu là tôi đã
có chồng. Trái tim tôi đã thuộc về một thế giới khác.
Dũng không có vẻ ngạc nhiên hay quá động lòng. Anh và tôi
trao đổi những biến cố và những sự việc chính đã xảy ra
trong đời từ ngày chúng tôi gặp nhau lần cuối, đã hơn bốn
mươi năm trời. Tôi theo gia đình ra đi một ngày trước khi mất
nước. Anh vượt biên chỉ trong vòng vài tháng sau đó và đã
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sống ở Nhật và trở thành công dân Nhật. Hiện thời công ty
anh làm bổ anh qua Hoa Kỳ vài năm. Khi Thanh Hằng trở lại,
tôi giới thiệu bạn tôi với Dũng. Thanh Hằng không biết về
Dũng nên cũng không có phản ứng gì. Thanh Hằng ngồi
xuống nói chuyện tự nhiên với Dũng và tôi. Hóa ra Dũng đã ly
dị hơn hai mươi năm rồi, và anh không có con. Bố mẹ anh đã
mất. Anh có một anh trai ở bên Úc. Anh có vẻ thoải mãi với
đời sống độc thân của anh. Anh nghĩ anh có thể ở lại Hoa Kỳ
nếu anh muốn. Công ty anh sẽ sẵn sàng làm thủ tục cho anh
ở lại. Ngồi một lúc thì Thanh Hằng trở lại sàn nhảy, để Dũng
và tôi tiếp tục chuyện trò.
Chúng tôi không dám nói nhiều về chuyện quá khứ. Tôi không
dám kể lể về nỗi buồn tuyệt vọng của tôi những năm đầu qua
Mỹ khi không tìm lại được Dũng. Tôi không tin được con tim
tôi. Tôi sợ bị xúc động hay còn tệ hơn nữa, bị tổn thương,
nếu người kia không cùng một ý nguyện. Vả lại, đây là chỗ
đông người, nói lại chuyện quá khứ hẳn là không tiện. Tôi cho
Dũng biết về ba đứa con của tôi, một cháu đã đi làm, một
cháu học đại học, và cháu út còn học trung học. Tôi nói
chuyện về Thanh Hằng, người bạn cùng làm một sở với tôi.
Tụi tôi bắt đầu thân với nhau hơn từ khi chồng Thanh Hằng bị
ung thư và tôi đã giúp Thanh Hằng nhiều việc khi Thanh Hằng
bận bịu chăm sóc người bịnh, cả hoàn tất vài nhiệm vụ trong
sở vì Thanh Hằng phải lấy nhiều ngày nghỉ hay đến sở trễ.
Sau khi chồng Thanh Hằng qua đời thì tụi tôi càng khắng khít
với nhau hơn và hay đi chơi chung với nhau. Lộc, chồng tôi,
hôm nay bận phải đưa Lisa, con út của chúng tôi, đi thực tập
văn nghệ trong trường nên anh không đi dự đám cưới.
Nhưng thật ra chắc anh cũng thở dài nhẹ nhõm vì anh đâu
biết gia đình cô dâu. Cô dâu là con một người làm cùng sở
với Thanh Hằng và tôi. Lộc thường thích ở nhà hơn là đi
những chỗ ồn ào náo nhiệt. Anh thường chỉ thích ngồi nhà
đọc sách hay vặn nhạc nghe sau khi làm vườn, cái thú vui
của anh. Anh mừng là tôi có Thanh Hằng để đi chơi chung.
Mà tôi cũng quen tính anh nên chẳng màng là anh không
thích đi đây đi đó.
Trước khi rời dạ tiệc và kiếu từ nhau, Dũng và tôi trao đổi
điện thoại. Trước đó tôi cũng đã suy nghĩ và phân vân không
42

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
biết có nên trao đổi số điện thoại không. Nhưng rồi tôi đã bình
tĩnh đưa cho Dũng số điện thoại cầm tay của tôi lúc anh trao
tôi chi tiết liên lạc của anh. Thanh Hằng và tôi ra về trước
Dũng. Trên đường về, Thanh Hằng hỏi tôi về Dũng nhưng tôi
đang rối rắm tinh thần nên cũng chỉ nói với Thanh Hằng là
Dũng và tôi quen nhau từ trước 1975, và rồi không gặp lại
nhau cho đến ngày hôm nay. Tôi không muốn nói nhiều, sợ
Thanh Hằng chứng kiến được sự xúc động tâm thần của tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao tôi sợ. Tôi nghĩ tình đã xưa
lắm rồi, thiếu gì người có người yêu khác trước khi lâp gia
đình, thế thì tại sao mình lại phải dối trá? Nhưng tôi cũng tự
trả lời là tôi đâu có dối trá điều gì, tôi chỉ không kể hết chuyện
mà thôi. Không nói hết sự thật đâu có nghĩa là dối trá, và đâu
có phải là một tội phạm. Tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy
nóng nảy và lo lắng, bồn chồn, muốn Thanh Hằng tăng tốc độ
lái xe, nhưng tôi ngồi yên. Cũng may Thanh Hằng vặn nhạc
và hát theo đĩa, không gặng hỏi tôi nhiều. Tôi cũng giả vờ lắc
lư người theo điệu nhạc, trong khi lòng tôi mới là cái lắc lư.
Ngày hôm sau khi tôi cầm cái thiệp business card của Dũng
trên tay, tôi càng phân vân hơn. Thoang thoảng mùi hoa lài
trở lại trong tôi. Tôi nhắm mắt ôn lại kỷ niệm xưa. Vâng, tôi
muốn. Tôi muốn gặp lại Dũng. Tôi tự nhủ tôi đâu cần phải cắn
rứt lương tâm nếu tôi chỉ muốn gặp Dũng để chúng tôi kể
nhau chuyện trên trời dưới bể. Chúng tôi từng là bạn, nay hội
ngộ nên muốn gặp nhau để hàn huyên là lẽ thường tình.
Nhưng tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi phải tự bào chữa với một mục
đích chính đáng. Tôi có thể tự giải thích là tôi cần hiểu biết
nguyên cớ nào đã đưa đầy chúng tôi đến ly tan. Dũng có tìm
tôi không? Tâm thần Dũng có bị xáo trộn không? Trong bao
lâu? Tại sao chúng tôi đã không được tin tức của nhau?
Nhưng sau hơn bốn mươi năm tôi có cần biết nữa không?
Biết để làm gì? Để nuối tiếc những ngày tháng đã qua? Để…
nối lại tình xưa? Tôi rùng mình. Có một chút khát khao nào
bao phủ thân thể tôi. Tôi dơ tay quẹt dòng nước mắt đã chảy
xuống từ lúc nào.
Tôi chưa biết nên quyết định gì thì Dũng gọi tôi. Dũng muốn
gặp lại tôi ở công viên bên kia khách sạn nơi Dũng mướn
phòng. Tôi còn chần chừ thì Dũng bảo Dũng còn một ngày ở
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đây thôi. Tôi bằng lòng gặp Dũng, thay vì ghé thăm bố mẹ tôi,
công việc tôi vẫn làm mỗi cuối tuần vào buổi trưa. Tôi tự nhủ
sẽ đi thăm bố mẹ sau bữa ăn tối. Lộc đã đưa Lisa đi thực tập
văn nghệ nên tôi không cần phải kiếm cớ giải thích ngay cho
anh biết việc tôi đi một nơi khác chứ không phải đến thăm bố
mẹ. Tôi khoác lên người cái áo ấm và cái khăn quàng có hình
hoa lài. Tôi trang điểm bình thường, nhớ lại Dũng thuở xưa
thường hay nói tôi không cần son phấn, nhưng tôi cũng phớt
một chút mầu hồng lên má lên môi, vì nếu không chắc trông
tôi xanh xao lắm. Tôi nhìn người đàn bà trong gương, nửa
thương hại, nửa trách móc. Tôi canh đồng hồ để không đến
nơi quá sớm, hay quá muộn.
Tôi nhìn thấy Dũng khi tôi đậu xe. Anh đang đứng trên thảm
cỏ xanh nơi bờ hồ thơ mộng dưới hàng liễu phủ lá dài gần
xuống đất. Vẫn hình dáng của Dũng ngày xưa, người gầy gầy
cao cao. Kỷ niệm xưa trở lại trong tâm trí. Tôi cảm thấy yếu
đuối. Tôi định ngồi trên xe một lúc để tự trấn an, nhưng Dũng
đã nhìn thấy tôi và bắt đầu bước về phía xe tôi. Tôi đợi anh
tới gần mới mở cửa xe đi ra. Tim tôi đã bớt lao đao cho đến
khi anh trao tôi bó hoa lan trắng, nói anh tặng bó hoa này cho
người đàn bà vẫn đẹp như thuở nào. Ánh mắt và nụ cười của
anh có động lực làm nhịp tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi cảm động
vì anh vẫn biết ngoài hoa lài, tôi cũng yêu hoa lan. Những
chậu sứ hoa lan trong phòng khách ông bà ngoại tôi và
những chùm hoa lài trong vườn ông bà đã chứng kiến những
giao thiệp, hẹn hò, nhớ nhung, giận hờn, thương yêu của
Dũng và tôi. Tôi mãn nguyện anh còn nhớ kỷ niệm xưa.
Chúng tôi cùng đi về phía bờ hồ, nơi có một ghế trống dưới
một cây to. Chúng tôi ngồi yên nhìn mặt hồ lăn tăn nước,
những cái thuyền giấy một cậu bé bỏ trôi lênh tênh trên mặt
nước, những chiếc xe đẩy em bé của những cặp vợ chồng trẻ
trên đường nhựa chung quanh hồ, những con chó đi theo chủ
nhưng chạy lên cỏ để hít thở những mùi vị chỉ chúng biết mà
thôi. Tôi chẳng biết nói gì ngay, chỉ cám ơn Dũng đã tặng
hoa, và nói tôi vẫn yêu và trồng nhiều loại lan trong nhà. Tôi
ngần ngừ, chưa biết tôi nên chất vấn anh hay nên nói chuyện
thời tiết. Nhưng rồi tôi không cần hỏi, anh đã kể. Tôi ngồi lắng
nghe chuyện anh vượt biển tháng bảy năm mất nước. Anh đã
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ráng tìm tôi trong nhiều năm dài. Nhưng lúc đó anh đâu biết
tôi đi Mỹ. Tôi cũng tưởng sẽ đi Pháp vì bố mẹ tôi muốn qua
Pháp. Mà tôi cũng đâu biết anh đã vượt biên lúc nào và đã
qua Nhật thay vì qua Mỹ. Mười năm sau anh lấy vợ, nhưng
rồi nỗi buồn không có con đã làm tan vỡ hạnh phúc vợ chồng
và hai người dần dần xa cách nhau. Sau mười năm sống
chung, anh chị ly dị. Anh không lấy vợ lần thứ hai.
“Anh vẫn nghĩ về em,” anh thì thầm bên tai tôi.
Tim tôi thổn thức. Lòng tôi chùng xuống khi anh gọi tôi bằng
“em.” Hơi thở anh quá gần. Mùi hoa lan và hoa lài quyện vào
nhau. Tôi chỉ biết nói “Em không ngờ…” Anh choàng tay lên
vai tôi. Tôi bật khóc. Anh kéo tôi để tôi ngả đầu lên vai anh.
Tôi muốn thời gian ngừng trôi. Tôi muốn sống lại ngày xưa.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi gần như bị thôi miên theo những lời
trong bài hát The Music of the Night của nhạc kịch The
Phantom of the Opera.
…Let your fantasies unwind
In this darkness which you know you cannot fight…
“Em đi ăn tối với anh nhé. Mình còn nhiều chuyện để nói.”
Có phải anh mới nói,
Xin em đừng ngăn trở con tim
Mà cứ thả hồn vào thế giới phiêu lưu diệu kỳ
Hình như thế. Tôi nghe lời anh. Hồn tôi đang lâng lâng trong
thế giới phiêu lưu diệu kỳ thì có tiếng chó sủa vang lên, nhắc
tôi là tôi đang ở trong một công viên thành phố chứ không
phải trong vườn có hoa lài của ký ức. Tôi chợt tỉnh, hình ảnh
gia đình êm ấm của tôi hiện lên trí óc. Tôi bật ngồi thẳng dậy.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ cùng Lộc và bố mẹ tôi đi tham
dự bữa văn nghệ của trường trung học mà cô con út tôi có
một vai trò quan trọng trong đó. Tôi không thể nào phá hoại
hạnh phúc tôi đang có. Tôi yêu Lộc. Tôi đã có ba con với Lộc.
Sau cuộc hẹn hò này, tôi cần về chăm sóc bữa ăn cho chồng
con, đi thăm bố mẹ tôi, lo việc nhà, lo việc sở, lo những việc
linh tinh trong gia đình… và tôi ý thức được là đời sống hiện
tại của tôi không thể có Dũng. Tôi lắc đầu, nhìn anh một cách
trẫn tĩnh, “Không được anh à. Nếu anh muốn thì sau này
mình có thể tiếp tục làm bạn, viết thư, và gửi thiệp Noel cho
nhau. Nhưng Ngọc Hạnh không muốn thả hồn vào thế giới
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phiêu lưu, tuy một phần của trái tim Ngọc Hạnh rất muốn
được phiêu lưu trở về những kỷ niệm xưa. Ngọc Hạnh cám
ơn anh đã gặp và giải tỏa nhiều thắc mắc cho Ngọc Hạnh. Khi
qua Mỹ, Ngọc Hạnh cũng nhắn tin tìm anh mãi. Những năm
đầu Ngọc Hạnh bị chới với vì phải đương đầu với đời sống
mới trong khi không biết anh ở đâu hay còn nhớ tới người
yêu cũ hay không. Ngọc Hạnh phải đi bác sĩ tâm thần một
thời gian dài. Thời gian đó như một ác mộng nhưng nay đã
qua. Hiện tại đời sống Ngọc Hạnh đã ổn định. Ngọc Hạnh có
hạnh phúc gia đình với Lộc và ba con. Ngọc Hạnh không
muốn làm gì bồng bột để phá tan cái hạnh phúc Ngọc Hạnh
đang có. Nếu anh gặp Lộc, Ngọc Hạnh nghĩ anh sẽ mến Lộc.
Nhưng bây giờ còn sớm quá cho Ngọc Hạnh. Trái tim của
Ngọc Hạnh như mới bị sét đánh. Ngọc Hạnh cần có thêm thời
gian để ổn định. Nếu sau này mình tiếp tục là bạn thì Ngọc
Hạnh sẽ thu xếp mời anh tới nhà.”
Dũng không trả lời, nhưng anh có vẻ hiểu và chắc anh phải
đồng ý. Tôi âm thầm cám ơn anh đã không thách thức tôi.
Anh siết vai tôi. Tôi ngồi yên. Anh và tôi yên lặng bên cạnh
nhau, mỗi người hẳn ưu tư ý tưởng của riêng mình. Tôi nghĩ
chúng tôi không cần nói nhiều thêm với nhau vì chúng tôi hiểu
nhau. Con tim chúng tôi phải từ giã cuộc tình xưa thêm một
lần nữa. Tuy Dũng vẫn có thể làm rung động con tim tôi, tôi
cảm thấy nó không bị rạn nứt như những năm tháng đầu nơi
đất lạ quê người. Tôi cảm thấy như cái vết thương trong tim
năm nào mới được hàn gắn lại. Lòng tôi trở nên thanh thản.
Tôi không tiếc nuối đã đến gặp Dũng. Tôi cám ơn định mệnh
đã cho tôi gặp lại Dũng. Tôi hiểu rõ là hạnh phúc đang nằm
trong tầm tay của tôi, chứ không phải trong luyến tiếc hay ước
mong.
Lần này khi chúng tôi nói lời từ giã, tôi đã tìm lại được bình an
trong tâm hồn. Tôi mong Dũng cũng vậy. Tôi biết, cho Lộc và
cho lương tâm tôi, tôi sẽ không cần phải suy ra một giải thích
nào khác ngoài việc tôi đi tiễn một người bạn tôi mới gặp lại
sau hơn bốn mươi năm xa cách.
Diệm Trân
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Tình Tiểu Thuyết
Chuyện chúng mình là tiểu thuyết
Được thêu dệt bằng bướm và hoa
Bướm rực rỡ muôn màu
Hoa ngát thơm tình ái
Tiểu thuyết sống trong mơ
Thơ mộng chuyện bồng lai
Tiên nữ cùng anh tài
Đẹp đôi vai sánh vai
Tiểu thuyết là ảo tượng
Nên thật đầy mộng mơ
Tình yêu không hề chết
Đẹp mãi như bài thơ
Tiểu thuyết làm đê mê
Hạnh phúc ôi tràn trề
Trăm năm đầu bạc trắng
Cùng nhau giữ lời thề
Anh sống trong tiểu thuyết
Một ngày tỉnh đam mê
Tình yêu nào thấy đến
Nói chi tới lời thề
Nói chi chuyện trăm năm
Trong ý hợp tương đầu
Tình yêu ngoài tầm với
Dù anh mãi nguyện cầu
Diệm Trân
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Dương Huệ Anh

30 NĂM VÁC NGÀ VOI
- Để tưởng niệm các niên trưởng:
Trùng Quang - Hà Thượng Nhân - Trình Xuyên - Hà Bỉnh
Trung - VNS Hoàng Anh Tuấn - Chu Toàn Chung - Bs Lê
Văn Sắc - Bs Nguyễn Thanh Giản… Ls Phạm Nam Sách
và các bạn: Hà Trung Yên - Hoàng Xuyến Anh
- Tri ân quí Bạn:
Đông Anh - Chinh Nguyên - Lê Văn Hải - Nguyễn Hồng Dũng
Thiên Tâm - Song Linh - Diệu Tần - Trường Giang - Lê Quốc
Tấn - Trần Nghĩa Sỹ - Nguyên Phương - Ngọc An…
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(1990)…Về hưu, mây chục năm nay,
Làm gì quên nhỉ, hết ngày lại đêm!
Qua nhanh, như gió bên thềm,
Mắt mờ, chân mỏi… dễ kiềm chế sao!?
Làng Văn, trở lại lao xao,
Thơ ra liên tiếp*, họp, chào mừng nhau!
H.O đến, nối nhịp cầu,
Hội Thơ, 3 tháng / kỳ, cầu thế thôi!
Gặp Thời, được vác ngà voi,
Bà con cổ võ, Phật, Trời lại thương!
Thi Đàn Lạc Việt mở đường, **
Cội Nguồn, nghệ sĩ Bốn Phương… góp phần!
Sách ra mắt, mấy tháng / lần,
Đặc san xuất bản, vài tuần họp chơi!
Sacto, thêm có chuyện vui:
Hội Thơ Tài Tử, nụ cười Như Hoa…
Hương tình, từng cụm bay xa,
Âu, Phi, Á… muốn giao hòa… cũng hay!
Thời gian, như cánh chim bay,
15 năm, (lực) tận, mong ngày… bàn giao…
Cho ai tuổi trẻ, chí cao,
Đắc thời, yểm trợ, biết bao nhiêu người!
Mười lăm năm (nữa), lại hết rồi,
Văn Thơ Lạc Việt:, 4 (phương) trời, thơ bay!
Đường dài, ta nối vòng tay,
Ngà voi gắng vác, ráng cầy cho vui
Cho quên đời, đến cuối đời…
28/8/21
*mấy năm 1991/92/93/94/95/97/98.
** Lập 6/6/1992.
Dương Huệ Anh
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THEO AI…
… Thủa nào, ta khổ vì yêu,
Theo nàng áo tím, lớp chiều… trường xa!
Rồi, người tú nữ kiêu xa,
Lên xe với bạn… bye, tà áo bay !
Để rồi ngơ ngẩn, theo mây,
Biển Đông, xe cát, mộng xây… dã tràng!
Không còn gặp lại. - Bẽ bàng.
Còn chăng, kỷ niệm… ngàn trang thơ buồn!
…Theo ai, tật xấu, vẫn còn,
Lên trời (net), gặp… những thơ tròn, thơ vuông…
Truyện dài, truyện ngắn… ơi, thương,
Người chưa thấy, muốn vấn vương, có kỳ?
Phương Hoa, Minh Thúy… bộn bề,
Bao sân, đồ họa… cũng chì thật thôi !
Cung Lan, Hồng Thủy… yêu người,
Trước, sau gắn bó, lối ngoài tầm phương…
…Truyện, thơ, nhớ Nguyễn Thanh Dương,
Tiểu Thu… Dung Đỗ, Phan Lang… bao người!**
Kiều Mỹ Duyên, thạo việc đời,
Viết văn, làm báo… góp lời, dựng xây !
Gặp nhau, trao đổi, có ngày…
** (XX bảng kê tiếp) 9/01/21 Dương Huệ Anh
**Huynh Lão Mã Sơn - Đỗ Dung - Thái Lan - Sao Khuê – Mỹ
Nga (new) - Thanh Nguyên - Kim Oanh Lê - Ý Nga - Nguyễn
Kinh Bắc - Thu Nguyễn (Tiểu Thu) - Thanh Kim Lê – Phạm
Phan Lang - Thư Khanh – Trần quốc Bảo - Phan Khâm Nguyễn ngọc Dung… Ngọc An - Dao Thanh L. - Lan Nguyen Kim Loan 1966 - Luân Tâm… Nguyễn Minh Nữu - Xuân
Tiên…
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Dương Việt-Chỉnh
Văn Chương
(Tặng các anh chị có tên trong
Tuyển Tập Văn Bút Miền Đông 2019)
Văn Chương nghệ thuật ngôn từ
Bút nghiên cái nghiệp có từ ngàn xưa
Miền xuôi ngược khắp gần xa
Đông phương nổi tiếng bao nhà thơ văn
Văn chương đời sống rất gần
Ví như thức liền Tâm con người
Văn chương chia sẻ với đời
Phù Vân đi đến kiếp người Thế gian
Dạy điều Đức Hạnh nghĩa nhân
Kiệm cần trí tín Phương châm làm đầu
Mẹ cha hiếu Thảo ân cần
Như ông Ngu Thuấn động lòng trời xanh (1)
Vợ chồng Trân qu nghĩa ân
Giao tình Bằng hữu xa gần hỏi thăm
Lộc nhường cho kẻ lầm than
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Nếu không Hoàn mỹ cũng n tấm lòng
Văn chương thâm Thúy khuyên rằng
Hưng vong đất nước nằm lòng chớ quyên
Bắt nguồn từ đất Lĩnh Nam
Rồng Tiên kết hợp mở mang cõi bờ
Nhớ ơn người mẹ Âu Cơ
Lạc Long cha dựng cơ đồ Việt Nam
Bao đời gìn giữ Giang sơn
Bao người oanh liệt sa trường chiến chinh
Nữ Nhi cứu nước trung Trinh
Bà Trưng Trắc Nhị Quang vinh Khải hoàn
Đại trượng phu chí nh Hùng
Không quên rèn luyện nội tâm Hằng ngày
Oai Hùng lịch sử còn đây
Ngoại bang Khâm phục, khắc ghi trong lòng
Nguyên là con cháu tiên rồng
Sơn hà Hải nhớ phải luôn bảo tồn
Bản thân tự lực tự Cường
Thanh Liêm chính trực Định đường mà đi
Giàu sang quyền chức không kiêu
Nghèo không nhụt chí làm điều hại thân
Để không Hối tiếc sai lầm
Để không đổ Lệ đau lòng ăn năn
Nếu biết điều Chỉnh chính mình
Đạt thành sự nghiệp mười phần người khôn
Văn chương như nước trên nguồn
Luôn luôn tưới mát ruộng Nương quê nhà
Văn chương như gió xuân về
Đem lời chúc Phúc đến cho Phố phường
Văn chương lúc như Thủy triều
Lúc như hỏa Diệm phun trào sục sôi
Có khi cũng rất lả lơi
Lung linh như bóng Nguyệt cười gió Thu
Như Hoa sóng với đại Dương
Phượng hồng rung nắng sân trường chờ ai
Phù Dung thanh khiết đáng yêu
Một ngày ba sắc mỹ miều thướt tha
Hoa Lan Hương sắc kiêu sa
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Làm cho điêu đứng bao nhà thi Nhân
Văn chương vói tới trời xanh
Đem sao Khuê xuống kết thanh tình yêu
Hỏi ngàn tinh Tú trên cao
Làm vương miện sáng cô dâu dưới trần
Nhắc cầu Ô Thước mỗi năm
Để Ngưu gặp Chức trên sông Ngân Hà
Văn chương âm nhạc thi ca
Đưa vào cuộc sống chan hòa yêu thương
Cảm ơn đời có văn chương
Cảm ơn ai kh o tạo nên ngôn từ
_______________
(1) Ông vua Ngu Thuấn trong Nhị Thập Tứ Hiếu

Bài Thơ Cho Chị
Trời chiều mây tím giăng ngang
Nhớ về quê mẹ muôn vàn nhớ thương
Nỗi buồn buồn nỗi ly hương
Buồn cho đất nước tan thương đọa đày
Đêm về không giấc ngủ say
ót xa em nhớ những ngày còn thơ
Nhớ khi còn ở miền quê
Chị em lên rẫy hái hoa sim rừng
Nhớ ngày bùng nổ chiến tranh
Ngồi chung với chị trong hầm ngoài nương
m ầm bom đạn rít lên
Hãi hùng em khóc chị ôm vào lòng
Trên đường di tản vào thành
Không may cha gặp tiểu nhân vào tù
Tương lai gia cảnh mịt mù
Chị đành bỏ học giã từ tuổi thơ
Thương đàn em dại bơ vơ
Oằn vai chị gánh ngàn cân tơ sầu
Chị ơi vì lẽ gì đâu?
Quê hương khói lửa nhuộm màu tóc tang
Chị ơi trời nắng chang chang
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Lúa vàng chị gặt nuôi đàn em thơ
Đêm đêm giọng mẹ ù ơ
Ru con bên mái hiên nhà người ta
Mỗi khi trời nổi phong ba
Cơm chan nước mắt cùng hòa với mưa
Trời còn có lúc nắng mưa
Mình đâu sống mãi cảnh cơ cực này
Trời thường ngó xuống người ngay
Cha về họp mặt sum vầy như xưa
Mấy mùa xuân đến hạ đưa
Lấy chồng chị ở phương xa ít về
Mùa xuân t Mão não nề
Chị rời đất nước cả nhà mất tin
Cha buồn mẹ khóc nhiều đêm
Mỗi ngày đợi chị mà tan nát lòng
Một mùa xuân nữa đau buồn
Cha mình thương kính từ trần ra đi
Mùa xuân sao phải chia ly
Mồ côi em khóc từ ngày mất cha
Thơ xưa cho chị ngây thơ
Mà nay thơ đã bạc màu tóc xuân
Bài thơ viết tận đáy lòng
m xin gởi chị trọn tình yêu thương

Chúc Xuân
Một mùa xuân nữa ở quê người
Bông tuyết rơi đều ngỡ rừng mai
Lửa reo tí tách trong lò sưởi
Mà tưởng như là pháo nổ vui
Tết đến thành tâm chúc gia đình
Văn Bút Miền Đông trọn một năm
Lộc tài sức khỏe nhiều hạnh phúc
Thơ văn sáng tác gấp trăm lần
in chúc cho các chị đầu năm
Tươi thắm như hoa đẹp như xuân
Vườn hồng con cháu thêm nhiều nụ
Quanh năm gia quyến lắm tin mừng
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Các anh xin được chúc vài câu
Sống lâu trăm tuổi đến bạc đầu
Giấc mơ về nước thành sự thật
Dắt dìu tuổi trẻ tiếp dài lâu
Riêng chúc cho Văn Bút Miền Đông
Thêm nhiều văn sĩ với thi nhân
Để P N* vui sướng mừng xuân mới
Cùng món quà Tuyển Tập đầu năm
Sau hết xin thân chúc mọi người
uân này xuân nữa thật yên vui
Hẹn ngày về nước không xa lắm
Nâng ch n rượu mừng chúc khắp nơi
Dương Việt-Chỉnh
*PEN (Poets, Essayists, Novelist)

Một Trăm Ngày Gi M
Mẹ ra đi đã một trăm ngày
Trời vẫn buồn từng chiếc lá bay
Phương xa con trở về đây
Rưng rưng gọi mẹ có hay con về
Nhà lặng im bốn bề vắng vẻ
Nghe nhói đau cay x tâm hồn
Trăng khuya chênh chếch đầu non
Lòng con nghĩ mẹ vẫn còn quanh đây
Nhìn bức ảnh mỗi ngày nhớ mẹ
ót xa thương giọt lệ lăn dài
Run môi thầm gọi mẹ ơi
Dư âm vọng lại như lời của con
Gió núi lạnh về đêm hoang vắng
Một mình ngồi một bóng cô đơn
Buồn đau khóc mẹ không còn
Dù con biết có thời gian cuối cùng
Đốt n n hương con thầm khấn nguyện
Mẹ yên lòng về cõi vô biên
Hành trang xin gởi mẹ hiền
Tình thương mẫu tử trong tim mãi còn
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Ra Đi Gĩa Từ

Niệm

Cả thành phố nhỏ bé Tuy Hòa nhuộm màu ráng đỏ của trời
chiều, gió nhè nhẹ thổi khẽ lay động những chiếc lá của hàng
phi lao nằm dọc theo bờ biển. Đã hai buổi chiều rồi Dương
vẫn một mình đến đây với chiếc xe đạp mini màu đỏ sẫm; vốc
từng nắm cát vo tròn trong lòng bàn tay Dương thẫn thờ nhìn
ra khơi nhìn xa xăm mà nghĩ đến, nhớ thương và tiếc nuối
những ngày nào cùng bạn bè ở đây. Chỗ Dương ngồi thật
yên lặng, biển hôm nay vắng người chỉ có những con sóng
đua nhau vỗ vào bờ như chộp lấy dòng tư tưởng của Dương
rồi mang đi thật xa thật sâu về đáy biển. Nước mắt như sắp
sửa rơi, Dương vẫn ngồi bất động và thầm gọi tên của những
người bạn thân.
Trời tối sương đêm bắt đầu rơi Dương khẽ rùng mình lững
thững dắt xe đạp rời bãi cát mà lòng trĩu nặng bao nhiêu nỗi
buồn. Dương rẽ xe vào con đường Phan Chu Trinh nơi dinh
tỉnh trưởng với chú lính gác có khuôn mặt dễ mến ngày nào
mà Dương thường gặp bây giờ nằm im lặng và được thay thế
bằng một anh bộ đội trông lạnh lùng quá. Dương tiếp tục đạp
xe đi, ngang qua cầu Vạn Kiếp đêm nay chỉ có vài người
nhưng Dương muốn nơi đây lúc nào cũng ít người như thế
nhất là những đêm rằm bóng trăng soi trên mặt nước trông
ngồ ngộ làm sao; Dương hay có thói quen đứng nhìn dòng
nước chảy mà suy nghĩ mông lung. Bên kia cầu đèn bệnh
viện ban đêm vẫn sáng vẫn buồn như hôm nào Dương đến
thăm một người bạn đang chống chọi với căn bệnh và níu
kéo những ngày sống còn lại thật mong manh. Dương muốn
quẹo xe đến chùa Hồ Sơn đi chân trên cỏ, ngồi bên đầm sen
thoang thoảng mùi hoa thơm và nghe tiếng côn trùng kêu rả
rích nhưng không được vì bây giờ chưa có trăng chỉ có vì sao
hôm nhấp nháy và cao vời vợi sẽ làm cho Dương buồn thêm.
Mãi lo suy nghĩ mãi tiếp tục đi Dương đã lạc vào con đường
Lê Quý Đôn dẫn đến trường trung học Nguyễn Huệ mà không
hay biết. Ban đêm sân trường thật vắng lặng chứ không rộn
rịp như những sáng thứ hai rợp một màu áo trắng. Ngày xưa
lớp của Dương luôn xếp hàng chào cờ bên cạnh cây huỳnh
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đàn kia đó; phòng học ở dãy lầu phía sau mà các bạn thường
bảo nhau rằng nó cao nhất, sang nhất và thuận lợi nhất vì
gần quán chè của bác Cai. Tất cả bây giờ trông xa lạ quá,
Dương không còn được phép ôm sách vở vào lớp học như
những năm trước nữa, không còn dịp cùng các bạn đếm hoa
phượng vỹ của sân trường vào những giờ ra chơi, nhớ biết
bao là nhớ. Con đường Hoàng Diệu nối tiếp cổng trường với
hai hàng cây xanh rất đẹp và đó là nơi dành cho những buổi
chiều đưa đón của các mối tình mới lớn; thuở làm học trò sao
mà thơ mộng quá. Riêng Dương thích những ngày sắp nghỉ
hè hoa huỳnh đàn rơi ngập cả lối đi, Dương nhặt hoa ép vào
lưu bút với những câu thơ non nớt tạ từ nhau và hẹn đến
năm học sau rất đậm màu cải lương; nhờ những cánh hoa
vàng quyến rũ đó mà Dương đã biết làm thơ học trò. Dương
đạp xe đến cuối đường để nhìn lại quán cà phê Phượng là
điểm hẹn của nam sinh trường Nguyễn Huệ với những ván
cờ tướng sôi nổi nhất, và đó cũng là nơi mà nhà văn Duyên
Anh đã kể lại câu chuyện thật khôi hài của hai anh bạn ruồi đã
ngang nhiên đi vào đường thực quản của ông ta trong lúc say
mê nói chuyện. Những cái dễ thương của Tuy Hoà như thế
đó làm sao mà không nhớ.
Dương trở lại con đường phố chính Trần Hưng Đạo, đoạn
đường trước mặt Chợ Lớn lúc nào cũng đông người, có
những quán nhỏ bán mực khô nướng với lửa than chấm
tương ớt thật hấp dẫn, và thêm trái bắp nướng với ly nước
mía pha chanh ngọt mát của mùa hè làm Dương thèm đến
nhỏ rãi nhưng đành vuốt bụng bỏ đi vì chỉ có một mình ăn
ngượng ngùng lắm. Dương đạp xe qua đường Nguyễn Công
Trứ mặt đường không tráng nhựa chỉ có đá sỏi gập ghềnh
nhưng Dương nhớ nhiều hơn vì trước đây nhà Dương ở trên
con đường này gần rạp hát Đại Nam. Lúc còn nhỏ Dương
hay đi theo bà dì đến đó coi cải lương rồi còn được ăn chè
đậu đỏ bánh lọt của bà Năm ở cạnh mấy cây trứng cá trước
cửa rạp. Dương thích cải lương lắm nên thuộc lòng tên của
tất cả đoàn hát trong nam ra biểu diễn. Những hình ảnh thân
thương ngày còn bé ấy Dương nhớ mãi không quên. Dương
lại đi tiếp, nhà chòi của ông bác sửa xe đạp ở đầu đường
ngay tại Ngã Năm trông thật tội nghiệp, nó đứng trơ vơ một
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mình trong bóng tối với chiếc băng gỗ sơ sài ở trước cửa;
không biết ngày mai nó có được người ta chú ý tới hay cứ
mãi xiêu vẹo như thế này. Hai chữ “giải phóng” là như thế đó
sao?
Dương đi lên con dốc đường Tản Đà ngắm nhìn núi Tháp
Nhạn mà ngậm ngùi nhớ đến câu nói của một người bạn
“Tháp Nhạn của Tuy Hòa muôn đời còn đó và ta vẫn còn
đây”. Bây giờ ngọn tháp vẫn đứng cao vững chắc trước mặt
Dương mà người bạn nơi đâu? Càng nhớ kỷ niệm càng buồn
thêm Dương lại lang thang trên con đường Lê Trung Kiên mà
ngày xưa mang tên Phạm Phú Quốc, con đường Dương hay
đi ngang qua để tới trường Nguyễn Huệ và về mỗi ngày đi
học, con đường mà người bạn cùng trường hay đứng bên
trong hàng rào của đồn Quân Cảnh vẫy tay chào chị em
Dương đi qua đó vừa lúc chuông nhà thờ đổ mỗi chiều Chủ
Nhật. Bây giờ đồn Quân Cảnh đổi thành đồn Công An, nhà
thờ nằm trong bóng đêm lạnh lùng, tiếng chuông giáo đường
quên đổ và ông Từ cũng đã rời bỏ cõi đời. Tiếc kỷ niệm ngày
xưa quá đi thôi. Mãi lo suy nghĩ cho đến khi đường rầy xe lửa
làm chiếc xe đạp dồng lên Dương mới sực tỉnh, tới nhà rồi, tối
nay Dương sẽ ngủ thật ngon và ngày mai đi tiếp.
Tiếng còi buổi sáng vang lên lanh lảnh Dương biết con tàu
sắp về tới sân ga Tuy Hòa. Chạy ra cửa đứng nhìn từng toa
tàu lướt qua tiếng máy nổ và tiếng bánh xe nghiến trên
đường sắt nghe xùng xịch xùng xịch; nó mang dòng tư tưởng
của Dương đi theo về những ga kế tiếp. Nhớ hai năm trước
tất cả học sinh lớp 12 của trường Nguyễn Huệ đi lao động
cuốc đất khai hoang ở xã An Hòa bằng xe lửa, hôm đó con
tàu đổ học sinh xuống giữa đồng cách chỗ làm thật xa phải đi
bộ mười ba cây số. Trời nắng vừa khát nước vừa phải mang
cuốc xẻng, thức ăn và đồ cá nhân nên mọi người mệt thở
không ra hơi chân không bước nổi. Chúng tôi uất ức lắm vì
nhà trường muốn chiếm được cờ đỏ của đảng mà hành hạ
học sinh một cách vô lý như vậy. Nhưng một tuần lễ ở An
Hòa có một điều an ủi học sinh chúng tôi là biển thật đẹp mặt
biển phẳng lặng và nước rất trong xanh, bờ cát thoai thoải
dốc rộng và dài. Ban đêm treo võng giữa những hàng phi lao
đắp chăn mà nằm nghe tiếng lá reo vi vu trong gió, tiếng sóng
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vỗ nhẹ vào bờ rì rào như một nhạc khúc của thiên nhiên. Ánh
trăng sáng dịu dàng lung linh trên cành cây kẽ lá giúp đưa
Dương vào giấc ngủ để quên đi một ngày lao động mệt nhọc
đã qua. Bất chợt tiếng của người chị vọng lên cắt đứt dòng kỷ
niệm và đưa Dương về hiện thực là hôm nay phải đem hoa
đến thăm mộ của anh Hai.
Dương đạp xe đi trên con đường Quốc Lộ 1, con đường này
đưa Dương ngày hai buổi đến trường Thánh Giuse từ lớp vỡ
lòng đến hết lớp đệ tứ, đoạn đường mà có thể nói là Dương
thuộc từng bụi cỏ gốc cây. Đi ngang qua sân máy bay của
quân đội Mỹ còn sót lại trông nó trống vắng làm sao, những vỉ
sắt đen nằm phơi trên cát càng tăng thêm vẻ khô khan trơ trọi
của nó. Dương đã vào tới nghĩa trang, mộ của anh Hai ở tận
bên trong nên Dương phải dắt xe đạp đi ngang qua những
nấm mồ khác, Dương cuối đầu chào nhưng thế giới của
người chết yên lặng lạnh lùng quá. Mộ của anh Hai đây rồi,
tên ngày sinh và ngày tử trận còn in rõ trên tấm bia màu xám
xi măng, Dương thầm gọi anh Hai… Anh của Dương ngủ say
quá, trong lòng đất lạnh cô đơn làm cho anh ấy buồn không
muốn thức, không muốn kể chuyện hoa mai rừng nơi anh
đóng quân và có những đêm nhìn trăng treo đầu núi anh nhớ
nhà kinh khủng nhớ cha má, nhớ tụi em và nhớ chiếc bánh tét
bánh chưng thơm ngon má nấu trong đêm giao thừa. Thương
anh không biết bao nhiêu. Em đốt từng nén hương thơm cắm
lên mộ cho anh đó và bó hoa huệ trắng tươi của nhà mình
đây má bảo em mang đến cho anh. Kìa, có con dế mèn bò
lên mộ của anh nữa, em biết anh không thích vì ban đêm nó
gáy anh không ngủ được. Nhớ có lần em Chương bị anh khẽ
mấy ngón tay vì tội bơi qua sông để bắt dế cồ lửa về đá vì
anh biết sông nước lớn rất nguy hiểm. Thằng nhỏ ấm ức khóc
và không thèm nói chuyện với anh đến mấy ngày; bây giờ
anh em mình đâu còn được những lúc vui hay giận hờn như
thế nữa phải không. Con người rồi ai cũng phải trở về với cát
bụi nhưng thân xác anh đã được gói trọn bằng mảnh đất quê
hương, mẹ Việt Nam mãi mãi gần gũi và yêu thương anh như
tất cả những người con trai của mẹ đã đem máu xương bảo
vệ đất nước mình. Hôm nay em đến thăm mộ anh lần cuối,
những giọt nước mắt và những ý nghĩ dành cho quê hương
59

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
của em chắc anh đã hiểu. Ngày mai em sẽ rời thành phố này,
em sẽ mang theo trong lòng tất cả những hình ảnh thân yêu
của Tuy Hòa nhỏ bé ra khơi vượt đại dương đến một vùng đất
tự do nào đó và kể cho người dân bản xứ về quê hương và
đất nước mình, nơi có hơn bốn nghìn năm lịch sử.
Đêm nay Dương ngồi thấp thỏm trong căn nhà tối om ngột
ngạt khó thở ở gần bờ biển chờ cho tới hai giờ sáng để ra
“bãi”. Vừa run vừa lo sợ bị bắt nên tim Dương đập liên hồi;
mọi người thì thầm với nhau đã một giờ rồi… một giờ rưỡi
sáng… Đột nhiên có tiếng nói nhỏ vào tai Dương “đã hai giờ
rồi em bồng Cu Tý ra bãi trước có người đợi ở ngoài đó”.
Dương cố lấy lại bình tĩnh nhưng chân vẫn cứ run rón rén
bước đi không muốn vững; Cu Tý lúc này sao mà nặng như
một khối đá và thằng bé vẫn còn say ngủ có lẽ vì thuốc an
thần. Bóng của hai cô cháu trải dài trên bãi cát đã vậy ánh
trăng sáng vằng vặc cứ soi từng bước đi loạng choạng của
Dương; cái cảm giác sợ hãi này nhớ mãi không quên. Ngồi
trong chiếc thúng chai chồng chềnh trên mặt nước để ra ghe
lớn Dương suy nghĩ mông lung và tự hỏi “có phải đây là một
chuyến đi cảm tử?” Sau một tiếng đồng hồ ghe lớn nhổ neo
và từ từ cập vào trạm công an biên phòng đúng ba giờ sáng
để báo cáo đi đánh cá như đã dự định. Mọi người hồi hộp gần
như nín thở chờ đợi cho đến khi nghe ba tiếng của người
công an ngái ngủ “thôi đi đi”; chiếc ghe như mừng rỡ lướt
nhanh trên mặt biển ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm và bảo
với nhau “đã thoát được tai nạn và từ đây có được tự do”.
Sau hơn hai ngày lênh đênh trên biển đói khát mệt mỏi vì
sóng dập mưa dồn chiếc ghe tỵ nạn bị chết máy và nước đã
tràn vào trong ghe rất nhiều làm mọi người sợ hãi cố gắng
dùng sức lực còn lại múc đổ trở ra. Nước biển bây giờ trông
như một màu đen xám chứ không còn đẹp trong xanh như
Dương thường thấy từ trên bờ. Phải mất mấy tiếng đồng hồ
sửa chữa bởi “những người hùng thợ máy bất đắc dĩ của
chúng tôi” chiếc ghe đã nổ máy trở lại và cũng chạy tới được
hải phận quốc tế. Những chuyến tàu đêm dập dìu trên biển cả
đã vô tình hay cố ý không quan tâm đến cây đuốc sáng quơ
qua quơ lại kêu cứu của những người tỵ nạn chúng tôi; vừa
thất vọng và lo sợ làm cho tinh thần mọi người quá căng
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thẳng không thể nào ngủ được. Rồi thêm một đêm đi qua trời
lại sáng, khí hậu ban mai giữa biển khơi thật trong lành và
mặt nước như ngừng xao động, chỉ có những con cá chuồn
lóng lánh bay trên mặt biển và mấy chú cá heo trồi lên lặng
xuống trông thật vui mắt. Dương say sưa chăm chú nhìn từng
động tác cuả loài cá biển mà quên đi sự lo lắng và hiểm nguy.
Bỗng dưng có chiếc máy bay hải quân của Hoa Kỳ bay ngang
qua trên đầu chúng tôi rồi bay vòng lại làm hai ba lần. Mọi
người từ chú ý tới mừng rỡ và không ai bảo ai những chiếc
khăn, những chiếc áo mưa và tấm vải nhựa che nắng được
vẩy cao trong gió vang tiếng kêu cứu. Anh phi công nào đó
thật nhân đạo và dễ thương đã ném một cái phao với hình vẽ
một chiếc tàu lớn và mũi tên chỉ dài tới một chiếc ghe nhỏ.
Tất cả ngầm hiểu “ở đây chờ đợi có tàu tới vớt”. Đúng vậy,
chiếc tàu rất lớn từ từ hiện ra mỗi lúc một to dần và ngừng
hẳn; chiếc tàu Anh Quốc mang tên Baron emyss. Trong lúc
hai mươi sáu người chúng tôi được lần lượt đưa lên boong
tàu thì anh phi công vẫn bay vòng vòng trên cao cho đến khi
người cuối cùng được vớt. Những ly nước lạnh được đưa tới
tay chúng tôi, Dương uống hết một hơi dài nước vào mát rượi
như chạy khắp cùng cơ thể và ngon vô cùng. Không có gì
đáng giá và quý bằng những giọt nước ngọt ở giữa biển mặn
mênh mông. Mọi người và Dương trong chuyến đi vượt biên
này không bao giờ quên ơn của những ân nhân trên trời và
dưới nước đó.
Đứng trên boong tàu Dương nhìn chiếc ghe tỵ nạn thân yêu
từ từ chìm dần trong nước rồi mất hút trong lòng biển, Dương
nghe con tim mình đau nhói và từng giọt nước mắt đua nhau
lăn dài trên đôi má làm mờ hẳn hình ảnh của biển khơi;
Dương đã thật sự xa Tuy Hòa, xa tất cả. Dương đưa tay vẫy
chào quê hương và những người thân cùng bạn bè còn ở lại
Việt Nam lần cuối với bao nhiêu nỗi nhớ thương cho đến khi
màng đêm buông xuống bao trùm cả đại dương.
Dương Việt-Chỉnh
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Đăng Nguyên

NGHÊNH XUÂN
Tết ở trong lòng Xuân tại tâm
Đèn hoa nhang khói quyện vân vân
Tổ tiên hòa nhập vào linh giác
Ta có muôn Xuân đến thật gần.
Nhớ Tổ bày bàn dâng cúng Tổ
Giữ gìn văn hóa mãi Xuân tân
Xa quê nhớ Tết nơi quê mẹ
Đốt nén hương bay khắp mấy tầng.
Rồi cũng huyên thuyên mừng tuổi mới
Ba ngàn thế giới thọ nhân thân
Tâm thanh tịnh lạc quay về một
Chánh niệm Như Lai chuyển hóa dần.
Mới hay Xuân thật là Xuân tịnh
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Mấy kiếp đi về ngộ ngộ chân
Một niệm qua mau ngàn niệm đến
Cành hoa Xuân Phật tỏa hương thầm.
ĐĂNG NGUYÊN
(Khai bút Xuân Canh Tý 2020)

ĐI BÁN CÔ ĐƠN
Bán cô đơn mãi chẳng ai thèm
Một mình lên đỉnh núi chênh vênh
Nghe đêm xào xạc rừng cây lá
Nghe đá hao mòn những bước quên.
Suối thơ tan chảy vào hư ảo
Từng nhịp đời đi qua bóng đêm
Gió lạ gào than bờ hữu hạn
Mơ hồ như thể bóng ai đen.
Núi cao ngồi ngắm mây lơ lững
Tĩnh lặng đi vào suối nước êm
Nét đẹp nguyên sơ hình tượng đá
Hiu hiu gió thổi tạt bên thềm.
Đơn độc mình ta chiều lặng lẽ
Vươn vai đứng dậy giữa thân quen
Không còn vướng bận tình thương cảm
Đem bán cô đơn chẳng muộn phiền.
ĐĂNG NGUYÊN
(Texas 2019)

ĐÊM DÀI
Đêm nay dài lắm đêm dài ơi !
Cái thuở bon chen đã hết rồi
Xứ lạ thời gian như cũng lạ
Bao nhiêu bè bạn đã xa khơi.
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Ngước mắt nhìn trời trời chẳng đổi
Gió mưa trần thế mãi trôi xuôi
Ngồi trong tĩnh lặng theo hơi thở
Quá khứ qua mau chẳng mấy hồi.
Nghe đêm xào xạc từng cây lá
Một tiếng chuông ngân chuyển vạn lời
Màu mắt em đen từ dạo ấy
Thời gian chiếc lá vẫn rơi rơi.
Ly cà phê đắng còn dang dở
Nhấm nháp cho qua những sự đời
Đêm vẫn còn khuya chưa vội sáng
Chờ nhau chờ mãi mãi dài hơi.
ĐĂNG NGUYÊN
(Texas 2019)

MỘT GÃ SAY THƠ
Gió bụi thời gian tiệp tiệp màu
Người đi trong gió cuốn đi mau
Nhân gian còn lại đời xam xám
Nhân ảnh phai mờ vạn kiếp sau.
Nghe sao lạnh buốt hồn man dại
Những mối u hoài nối tiếp nhau
Bốn bánh xe lăn buồn ngõ hẹp
Ai còn ai mất ai về đâu.
Bàng bạc sương lam chìm ảo vọng
Mùa đi mùa lại lá thay màu
Trăng khuya ló dạng đầu non lạnh
Ai cố tìm quên nẻo nẻo sầu.
Xứ lạ hồn đơn cô quạnh lắm
Mỏi mòn hương sắc chạnh lòng đau
Mai kia mốt nọ ai còn nhớ
Một gã say thơ bạc bạc đầu.
ĐĂNG NGUYÊN
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HÓC NGƯỜI
(Kính dâng hương hồn
Cố Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ18 LÊ MINH ĐẢO )

Ngọn gió vô thường lướt lướt qua
Người đi, Người vừa mới đi xa
Khóc Người không chỉ khóc bằng lệ
Mà cả tâm can nhạt nhạt nhòa.
Khóc Người, uân Lộc buồn trong gió
Núi Chứa Chan mây phủ mù sa
Chiến thắng lẫy lừng Người để lại
Nghìn năm lịch sử chẳng phôi pha.
n Lộc Bình Long hè đỏ lửa
Áo Người lớp lớp bụi can qua
n Điền bắt sống xe tăng địch
Bảo vệ bình yên nền Cộng Hòa.
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Mười bảy năm dư tù cải tạo
Đòn thù đau khổ tận xương da
Nỗi hờn vong quốc còn thăm thẳm
Sao Người đi vội, bóng dương tà.
Khóc Người không chỉ là nước mắt
Mà cả tâm tình thiết thiết tha
Bái biệt Hằng Minh bái Tư Lệnh
Tên Người ghi khắc nước non nhà.
ĐĂNG NGUYÊN
(Biệt Đội Quân Báo SD918)

MỘT THOÁNG QUA MAU
Thiên thu bùng vỡ giữa đêm thâu
Gối mộng trần ai bạc bạc đầu
Lặng ngắm trăng khuya hồn lữ khách
Con thuyền định mệnh sẽ về đâu.
Lang thang hồn lạc về quê mẹ
Sông núi còn nguyên thẫm thẫm màu
Trận địa ngày xưa giờ đã khác
Nghe tình cây cỏ ứa niềm đau
Vô tư trẻ nhỏ đùa trong xóm
Xóm cũ người xưa vẫn nhớ nhau
Phố chợ đèn khuya thêm quạnh vắng
Tỉnh ra mới biết mộng tàn mau.
Thế giới thăng trầm theo quỹ đạo
Mất còn thua được nửa vàng thau
Tha nhân như thể đời xa lạ
Một thoáng qua mau một thoáng sầu
ĐĂNG NGUYÊN
(Texas 2019)
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Đào Hiếu Thảo / Đ Hiếu

ÁO MÀU LAM
(Viết nhân ngày giỗ thứ 62 của Cha tôi,
ông Đào Hữu Đức, 1957-2019)
“Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con lấm bùn”!
Mất cha từ thuở lên 10, trong tâm trí non nớt của tôi khi ấy là
đã mất tất cả, không còn nhà cao cửa rộng, không được ba
đưa đi học, phải đi xe bus hay đi bộ, có những đoạn đường
như bên Khánh Hội, bến Vân Đồn, còn ngồi xe thổ mộ (do
ngựa kéo). Đến khi lớn hơn chút nữa thì mẹ sắm cho chiếc xe
đạp, hàng ngày đi học, tối dạy kèm trẻ tại tư gia.
Để chia sẻ phần nào gánh nặng cho mẹ tôi và vì là cháu đích
tôn, bên Nội đón tôi về lo cho ăn học, bà Nội và các cô buôn
bán trong Chợ Bến Thành, con gái thời đó, ít được cho đi
học, chỉ con trai mới được đến trường, chú Tư tôi còn được
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Ba tôi gởi sang Pháp, học trường cao đẳng thương mại ở
Montpellier, ông lên đường khi tôi vừa đầy tháng. Ông đỗ đạt,
về nước năm 1956 được tuyển chọn làm tuỳ viên công cán
cho ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Dương Đôn. Trước năm
1975 chú Tạt tôi là Khoa Trưởng Trường Quốc Gia Thương
Mại, Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ.
Chú hứa với ba tôi trước khi ông nhắm mắt là chú sẽ bảo bọc
cho anh em chúng tôi đến ngày khôn lớn.
Đường đời không êm xuôi như thế, chỉ một năm sau khi cha
tôi mãn phần, ông Nội tôi lâm bạo bệnh do lao tâm, lao lực,
vất vả kiếm sống bằng nghề thợ may cho quân đội Pháp,
chứng đau phổi hoành hành và cướp đi mạng sống, ông
hưởng dương 55 tuổi.
“Hoạ vô đơn chí”! Cô ba tôi, goá chồng khi cô chỉ mới lập gia
đình chưa đầy năm, phải lo nuôi đứa con trai duy nhất, kém
tôi 2 tháng tuổi.
Trên bước đường lặn lội kiếm sống, Cô tôi bị bạo bệnh và
qua đời tại một nhà thương ở quận Lấp Vò, Cao Lãnh, hưởng
dương 33 tuổi, em Quan vừa lên 10. Với bao khó khăn dồn
dập, ngoài việc lo cho tôi ăn học, Nội tôi nay gánh thêm đứa
em cô cậu trong khi hai người chú và cô út của tôi còn trong
tuổi đến trường.
Năm Đinh Hợi, dòng họ tôi cho ra đời cùng lúc ba con heo: cô
út, em gái của ba tôi, Quan, con trai duy nhất của cô Ba tôi và
tôi. Đến hôm nay, chỉ một con Heo tôi, duy nhất sống còn. Em
Quan, cố Trung uý Địa Phương Quân Phan Trọng Hiếu, hy
sinh tại mặt trận Trà Vinh, năm 1973, sau hiệp định Paris, khi
cộng quân càn quét đồn, “làm cỏ, bứng sạch” giết toàn bộ các
chiến sĩ đồn trú, luôn cả vợ con họ. Sĩ quan chỉ huy là em tôi,
bị mìn Claymore cướp đi mạng sống, thân thể không toàn
vẹn, anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc, được truy thăng, truy tặng
Bảo Quốc Quân Chương Đệ Ngũ Đẳng, lúc đó em vừa tròn
26 tuổi.
Cô út tôi, có chồng Thiết Giáp Binh, năm 1974 đang du học
Fort Knox, Kentucky, Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 1975, ông tìm đủ
mọi cách để về nước, khi đến Lào, nghe ngóng tình hình
Saigon không êm dưới chế độ cộng sản, ông xin qua Pháp tỵ
nạn với hy vọng sẽ dễ dàng đoàn tụ với vợ con hơn.
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Nôn nóng, năm 1976 cô Út bồng theo đứa con gái vừa được
2 tuổi lặn lội xuống Miền Tây, dấu mọi người thân sợ bại lộ ý
định, quyết vượt biển tìm tự do, ước mong được sum họp với
chồng bên trời Âu, nơi không còn phải xếp hàng cả ngày chờ
mua cân gạo, chút thịt, gói đường...
Mấy tháng sau, những người đi cùng tàu, trở về từ trại tù
Châu Đốc, đến báo tin là con tàu mong manh đã bị công an
rượt đuổi trên đường ra cửa biển, họ bắn xối xả vào tầu,
nhiều người bị trúng đạn, trong đó có cô tôi, con gái cô may
mắn được bình yên trong vòng tay chở che của mẹ. Những
người lành lặn bị lôi vào bờ và bỏ tù. Bị thương, họ cũng lôi
vào, vất đó, không thuốc men, chữa trị, ra máu cho đến chết,
xác người bị vùi nông, không áo quan, không mộ phần, không
bia ghi lý lịch. Cô út tôi thoi thóp cho đến hơi thở cuối cùng,
Cô mất năm 1976, chưa được 30 tuổi, lúc ấy tôi đang bị cầm
tù lao động khổ sai ở Cẩm Nhân, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn
với hàng trăm ngàn công chức và chiến hữu Quân Lực Việt
Nam Cộng Hoà khác khắp hai miền Nam Bắc.
Em Hà, con cô Út Quí của tôi, cũng ở tù gần 6 tháng, khi gia
đình đón về chỉ còn da bọc xương, em như kẻ mất hồn, ghẻ
lở đầy mình. Sau, em được ba bảo lãnh sang sum họp, nay
đã có gia đình, cùng chồng và ba con sinh sống an lành ở
Paris, Pháp.
Trở lại với cuộc sống bên Nội, do hoàn cảnh xoay chiều, sinh
hoạt cam go, ngày càng sa sút, mẹ tôi xin đón tôi về, cho dù
rau mắm đạm bạc ngày hai buổi, cũng cố gói ghém để năm
mẹ con cùng có nhau. Thời gian sống với Nội, dù được yêu
thương hết mực, thằng bé côi cút vẫn hay âu lo, u buồn và
luôn trông chờ được về nhà mình với mẹ và các em.
Biết chữ Nho, xem sách tướng, đọc dịch lý, đoán tử vi, ông
Nội tôi thường mắng mỗi khi tôi tỏ ra cứng đầu, bướng bỉnh,
ương ngạnh, “Cha tiên nhân mày, thằng ngang như cua”.
Quả thật ông Nội tôi xét đoán tâm tướng, tánh tình tôi rất ư là
chính xác...
Lo sợ tôi kết thân bè bạn xấu, mẹ tôi thường nói “giọt nước
trước rớt đâu, giọt sau rớt y đấy”, làm anh cả mà hư hỏng,
các em cũng theo gương xấu đó hư đốn theo, khó mà tránh
khỏi.
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Khi ấy, gia đình tôi ở trong khu lao động, xóm Bàn Cờ, vườn
Bà Lớn, Quận 3 Saigon còn nhiều đầm sen, ao rau muống, và
cũng có các Chùa Từ Quang, Chùa Giác Minh.
Nền đệ nhất Cộng Hoà bị các tướng lãnh lật đổ ngày 1 tháng
11 năm 1963. Cùng năm đó, Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập.
Mẹ tôi rất mừng khi nghe các anh chị huynh trưởng giải thích
về tôn chỉ, sinh hoạt, phương pháp rèn luyện mà phong trào
Gia Đình Phật Tử Việt Nam chủ trương, nhằm tổ chức, giáo
dục, uốn nắn thanh thiếu niên, nam nữ, theo tinh thần Phật
Giáo đã được chính thức thành lập vào năm 1953 tại Miền
Nam.
Bà bắt đầu cho bốn anh em chúng tôi sang lễ bên chùa Giác
Minh đối diện với hẻm nhà tôi và thưa chuyện với Chư Tăng,
hỏi han các anh chị Trưởng, rồi xin cho chúng tôi được tham
gia sinh hoạt, đó là năm 1958, tôi được 11 tuổi.

Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử tại Saigon năm 1965
Theo những số liệu được cập nhật, thì phong trào Gia Đình
Phật Tử Việt Nam quy tụ trên 150 ngàn huynh trưởng và
đoàn sinh, trên toàn quốc. Trước tháng 4 năm 1975, đã có
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những con số thống kê tương tự như vậy, 44 năm sau, Gia
Đình Phật Tử không phát triển sao? Hay phong trào hoạt
động thanh niên quy mô này đã bị chính quyền Hà Nội trù
dập?
Qua câu chuyện với các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử nơi
quê nhà trong thời gian chúng tôi làm việc với đài Á Châu Tự
Do (1997-2012), thì được nghe kể là mọi sinh hoạt đều bị giới
hạn, bị cấm đoán, giải tán bằng bạo lực, vì có liên hệ mật thiết
với Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,
một tổ chức tôn giáo thuần túy bị Cộng Sản Việt Nam đặt
ngoài vòng pháp luật.
Được biết, Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thành lập dưới
thời Pháp thuộc, ngoài miền Bắc từ năm 1938, ở miền Trung
vào năm 1945, trong Nam khởi sự từ 1953, tiến đến thống
nhất tổ chức năm 1964 dưới chính thể Cộng Hòa.
Tôn chỉ của Gia Đình Phật Tử là tu học theo: Phật, Pháp,
Tăng.
Châm ngôn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là: Bi-Trí-Dũng.
Năm hạnh nguyện của Gia Đình Phật Tử là: Tinh Tấn, Từ Bi,
Hỷ Xả, Trí Tuệ, Thanh Tịnh.
Đồng phục là màu Áo Lam (khói hương) dùng chung cho
nam, nữ đoàn sinh, tuỳ giới tính như áo sơ mi Lam, quần
ngắn màu xanh dương đậm, cho nam, áo dài Lam, quần
trắng cho nữ giới. Các em Đồng nữ dưới 12 tuổi, áo sơ mi
Lam, jupe màu xanh dương đậm.
Phương pháp huấn luyện, chương trình tu học gồm có: Phật
Pháp, hoạt động thanh niên, hoạt động xã hội, trình diễn văn
nghệ, luyện tập võ thuật (nếu có).
Đơn vị sinh hoạt của tôi là chùa Giác Minh, quận 3, Phan
Thanh Giản, Saigon, trực thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt
tại Miền Nam, sau này là Miền Vĩnh Nghiêm, không có vị trí
địa dư, vì đất nước bị chia hai, Miền Bắc bị nhuộm đỏ và theo
thể chế chính trị chuyên chính vô sản.
Quý vị cao tăng mà tôi được chỉ giáo sau này là cấp lãnh đạo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước và thế giới tự
do: Hoà Thượng Thích Tâm Châu, Hoà Thượng Thích Quảng
Độ, Hoà Thượng Thích Hộ Giác, Hoà Thượng Thích Đức
Nhuận, Hòa Thượng Thích Thanh Long, Hoà Thượng Thích
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Thanh Kiểm, Hoà Thượng Thích Tâm Giác, Hòa Thượng
Thích Thanh Cát, Thượng Tọa Thích Độ Lượng, Hoà Thượng
Thích Thanh Đạm, Hoà Thượng Thích Huyền Minh, Pháp Sư
Thích Giác Đức...
Các đơn vị Gia Đình Phật Tử Việt Nam đều tập họp, sinh
hoạt, tu học tại chùa, từ thị thành đến thôn quê, thường hội
họp vào mỗi chiều chủ nhật, từ một giờ trưa đến sáu giờ
chiều. Chương trình gồm phần tụng niệm thời kinh, học Phật
Pháp, học về hoạt động thanh niên, xã hội, tập dợt văn nghệ.
Hàng tháng đều có tổ chức các buổi cắm trại, tham gia các
khoá huấn luyện ngoài trời, thỉnh thoảng lo trình diễn văn
nghệ và triển lãm dành cho đại chúng tham gia. Bên cạnh đó
còn những công tác uỷ lạo, cứu trợ nạn nhân thiên tai, bão
lụt, hoả hoạn...
Hoạt động thanh niên, xã hội là những mục thu hút phần lớn
thanh thiếu niên như: học về tín hiệu morse, semaphore, thực
tập thắt gút, giây, xem phương hướng, dựng lều trại, bắc cầu
giây, làm bếp, nấu ăn cho tập thể, học cứu thương, cứu hoả,
tập cách mưu sinh thoát hiểm, theo phương pháp rèn luyện,
thử thách, hy sinh, của phong trào Hướng Đạo Sinh thế giới,
do Sir Baron Baden Powell sáng lập năm 1907.
Mẹ tôi đã chọn cho tôi con đường đi, vào đoàn năm 1958,
sinh hoạt trên 10 năm, đến năm 1968, Tết Mậu Thân, khi
cộng quân mở đợt tổng tấn công trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Cộng Hoà, tôi tình nguyện gia nhập Không Quân Việt Nam,
mặc dù có đủ điều kiện để được hoãn dịch vì lý do gia cảnh,
nghề nghiệp và học vấn.
Suốt 10 năm sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử, trải qua nhiều
khoá huấn luyện, từ một đoàn sinh Thiếu Niên trẻ tuổi nhất
lúc bấy giờ, tôi được đào tạo thành Đội trưởng với 12 đội
sinh, rồi Đoàn trưởng có trên 60 đoàn sinh, uỷ viên ngành
Thiếu với hơn 200 Đoàn sinh trong vùng thủ đô cũng như
ngoại ô Saigon. Cứ người đi trước, tận tình hướng dẫn người
đi sau, để nuôi dưỡng và phát triển phong trào vững mạnh.
Nhờ những năm đến với chùa, với đoàn, cùng học tập, rèn
luyện, mình đã rút tỉa, chiêm nghiệm, nhiều bài học quý báu,
thiết thực, hữu ích trong cuộc đời, để mang ra ứng dụng trong
mọi hoàn cành. Khi bước vào lính, cũng như lúc bị tù đày, khi
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thất thế, chao đảo, lắm lúc tuyệt vọng, mình cố gượng dậy,
không bị khuất phục, và mạnh dạn tiến bước. Màu Áo Lam
bất diệt.
Theo các anh chị em, từng quen biết nhau trên 50, 55, 60
năm qua, quả thật là “Màu Áo Lam Bất Diệt”, vì nó không có
màu sắc của quyền thế, lợi lộc, tài sản, chức vụ, vật chất.
Gặp lại nhau sau bao thế sự thăng trầm, biến đổi, vinh nhục,
sự gắn bó, thân tình, ân cần thời xa xưa vẫn không có gì thay
đổi, lạt phai.
Trên bước đường đời xuôi ngược, dù trong hoàn cảnh, không
gian, vị trí nào, mỗi khi gặp lại các anh chị em từng là huynh
trưởng, đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thì ngay lập
tức cảm được sự gần gũi, cái tình thân và tin cậy lẫn nhau.
Còn nhớ rõ, khi Việt Cộng đổ tù cải tạo xuống vùng núi rừng
Việt Bắc năm 1976, bộ đội Phòng Không của Miền Bắc phát
lều, để dựng tạm làm nơi trú ẩn, chờ làm nhà tranh, vách đất.
Mười hai người nhận một túi lều vải với cọc, giây, để căng lên
che mưa nắng. Nếu không từng cắm trại suốt 10 năm sinh
hoạt với Gia Đình Phật Tử Việt Nam thì như nhiều bạn đồng
cảnh khác, tôi đã không biết cách nào để dựng lều, xây bếp,
nấu ăn, làm hố vệ sinh, vét rãnh thoát nước... trong những
ngày đầu của cuộc sống tù tội, lao động khổ sai trên đất Bắc
Xã Hội Chủ Nghĩa, sau tháng 4 đen, 1975.
Cái luận điệu giả dối, tuyên truyền đi trình diện, mang theo tối
đa 30 ngày lương thực “học tập cải tạo, để trở thành người
dân lương thiện trong xã hội mới”. Với rất nhiều người, cái
“30 ngày ấy” đã kéo dài đến 4380 ngày hay hơn nữa, chưa kể
những chiến hữu, đồng đội mà cái lần phải từ biệt cha mẹ, vợ
con để đi trình diện là lần cuối cùng nhìn thấy mặt nhau.
Xin thành kính tưởng niệm những bạn tù xấu số đã vĩnh viễn
nằm lại trong lòng đất lạnh và được siêu thoát nơi cõi vĩnh
hằng.
Màu Áo Lam Bất Diệt
Phật Tử Tinh Tấn
Thiện Thuận/Diệu Hòa/Th2
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Đ Dung
THĂM CHỒNG
Vi thu xếp dọn hàng về sớm hơn thường lệ. Hôm nay gặp
may Vi được một mối hời. Một bà khách dáng vẻ một người
phúc hậu, giàu có, đưa một bọc toàn những áo thun, quần
jean, thêm quần áo trẻ con đắt tiền còn tốt nguyên và tự đưa
ra một giá rẻ mạt. Vi giở ngay gói tiền đếm đưa bà, không cò
kè thêm bớt. Trước khi đi bà còn giúi vào tay Vi một mẩu giấy
nhỏ ghi địa chỉ của bà và nhắn Vi đến nhà, bà còn nhiều thứ
muốn bán.
Vừa bày những món hàng mới mua Vi đã gặp ngay khách
sộp, có hai quần jean thôi mà đã hơn giá Vi trả cho bà khách
để mua nguyên cả bọc lớn. Ngoài ra Vi lại bán thêm được
mấy cái “đài” và vài món qùa vặt vãnh cho mấy chú bộ đội
cũng được giá.
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Trên đường đạp xe về Vi ghé mua cho bé Tường Vân một cái
bánh giò, một phong bánh đậu xanh để mẹ uống trà buổi
sáng và một cân giò lụa cho cả nhà. Vi định bụng sau bữa ăn
sẽ rủ Mai hoặc Quỳnh cùng đến nhà bà khách xem có mua
thêm được món gì nữa không.
Vừa thấy Vi, bé Vân lủn tủn chạy ra bi bô đón mẹ. Mai nhìn
chị tủm tỉm cười:
- Chị Vi có tin vui.
- Cái gì?
- Thư anh Tùng.
Mai phất phất chiếc phong bì vàng úa dứ trước mặt Vi, Vi
chạy vội lại giật lấy, run run bóc. Trong phong thư ấy chỉ vỏn
vẹn một tờ giấy phép thăm nuôi lạnh lùng. Vi bàng hoàng bật
khóc trong nỗi tủi thân, Tùng không kèm thêm được cho nàng
một lá thư nữa sao. Nỗi mừng sắp được gặp chồng không bù
nổi với nỗi hờn giận dâng trào. Nét bút của Tùng, dòng chữ
thân yêu rõ ràng ghi địa chỉ trên bao thư mà sao Tùng nỡ lòng
nào không viết thêm cho nàng vài chữ cho thỏa nỗi nhớ
thương, những đau khổ nhọc nhằn của nàng trong thời gian
qua. Không một lời thăm con, không một lời hỏi vợ. Nghĩ
miên man mà nước mắt nàng cứ tuôn.
Mai hoảng hốt cầm tờ giấy lên đọc, quay lại nhìn chị cười
xoà:
- Bà Vi này buồn cười thật. Đúng là mít ướt, buồn cũng
khóc, vui cũng khóc. Sắp được đi thăm chồng, anh Tùng lại ở
ngay thành Ông Năm, Hóc Môn gần xịt. Hai tuần nữa đến
ngày thăm rồi, chị lo sửa soạn, Mai sẽ đi phụ chị khuân đồ và
trông con bé Vân cho hai ông bà tha hồ mà tỉ tê.
Rồi Mai hạ giọng:
- Đừng làm mẹ buồn. Bố chưa có phép thăm kìa.
Vi gạt nước mắt nhìn Mai như biết ơn và chợt nghĩ biết đâu
người ta không cho phép Tùng viết chứ Vi biết, Vi hiểu Tùng
mà, không lẽ có dịp mà chàng lại không nhắc nhở tới vợ con.
Hai tuần lễ chờ đợi, hai tuần lễ trải dài nhung nhớ, Vi làm một
danh sách những gì cần đem theo khi vào thăm nuôi, thuốc
men, đồ ăn, vật dụng, quần áo...Hàng ngày Vi vẫn phải đến
sạp hàng của mình ở khu chợ trời để mua bán, bán mua.
Buổi tối về soạn lại danh sách đồ thăm nuôi để thiếu gì thì
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sáng hôm sau sẽ đi mua thêm trước khi dọn hàng. May mắn,
qua mối hàng của bác Thụy, người đàn bà sang trọng đến
bán quần áo cho Vi bữa trước, ba chị em Vi được giới thiệu
đến những gia đình quen của bác đã được giấy tờ bảo lãnh
của thân nhân ở nước ngoài và đã có danh sách chuyến bay,
giúp họ bán đồ đạc trong nhà trước khi đi định cư nước
khác. Mấy chị em Vi cũng kiếm được khá tiền.
Hai ngày trước khi đi thăm Tùng, Vi nghỉ hẳn ở nhà lo xếp
dọn, nấu nướng. Thuốc men đã mua đầy đủ, Vi còn cẩn thận
nhét thêm một lọ dầu xanh, một lọ dầu Nhị Thiên Đường và
một túi nhỏ sâm lát. Đồ ăn khô đã gói ghém cẩn thận, tôm
khô, bột đậu đủ thứ, mè đã rang, trộn muối, giã sẵn từ trước,
mấy túi bột gạo lức, một bịch thịt chà bông lớn, một bịch kẹo
và một bịch đường, vài hộp sữa đặc. Vi cẩn thận xếp mỗi thứ
vào hai lớp túi ni lông cho chắc.
Vi mở tủ lạnh lấy thau thịt nạc đã được thái hình khối vuông to
bằng nửa quân cờ, ngâm nước mắm, đường, hành tỏi và một
tô thịt rọi luộc chín thái hạt lựu ướp tỏi và xả ớt từ hôm qua.
Trời chợt đổ cơn mưa rào, mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà
bếp. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến Vi chợt rùng mình, lửa
trong chiếc bếp dầu hôi vẫn bập bùng. Sau khi phi tỏi, bỏ nắm
xả bằm vào cho thơm, Vi đổ tô thịt rọi vào chảo xào cho săn
thêm miếng thịt. Chỉ hai ngày nữa thôi Tùng của Vi được ăn
những món nàng đang nấu đây. Tùng ơi, anh biết em nhớ
anh dường nào không. Tay đảo đều và nước mắt Vi lại ứa ra.
Hơn một năm trời xa cách nhớ nhung, Vi nhớ lại những kỷ
niệm êm đềm ngày hai người hò hẹn rồi đến những nỗi oan
khiên, cơn sóng gió đổ ập xuống trước ngày cưới. Ngày chào
đời của con bé Tường Vân, những hạnh phúc êm đềm, ngọt
ngào của một gia đình nhỏ. Vi đổ từ từ bát mắm ruốc vào
chảo thịt, thịt và mắm cứ thế quyện vào nhau và cứ thế Vi xào
xong chảo thịt rọi mắm ruốc thơm lừng, rắc thêm chút hạt tiêu
xay, sau khi trộn đều nàng nhấc chảo sang một bên chờ cho
nguội. Vi lấy một chảo to khác bắt đầu món ruốc sỏi.
Có tiếng cửa mở, mẹ Vi xách một giỏ nặng ướt lướt thướt
bước vào, rũ chiếc áo mưa, xuống bếp thấy con gái đang
rang chảo thịt, bà nhắc:
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- Con để nhỏ lửa, đun liu riu cho thật cạn, nhớ cho nhiều
nước mắm, nấu cho thật cô đặc vào miếng thịt. Hong trên
bếp lửa thật nhỏ cho khô, mai được nắng phơi thêm cho thật
nỏ thì mới để được lâu. Mẹ mới ghé chợ mua cho anh Tùng
ký đường thẻ, bọc chuối khô, con cá khô, mấy bao lương khô
và mấy bao thuốc lá. Mẹ biết anh Tùng không hút thuốc
nhưng cứ phòng xa, nhỡ có lúc cần chia sẻ với bạn bè hay lo
lót cho mấy người quản giáo.
Bà chép miệng:
- May trời thương các con buôn bán khá, có đồng ra đồng
vào chứ nếu không thì cơm còn chẳng đủ ăn lấy đâu mà lo
quà cáp.
Bà lại thở dài:
- Không biết bao giờ mới đến lượt thăm bố con. Không biết
ông bị đày ải tận đâu, sống chết thế nào. Mẹ lo quá.
Vi nhìn mẹ xót xa. Nhớ bố, thương mẹ mà biết nói gì đây.
Hôm sau nắng to, Vi nghe lời mẹ trải mớ thịt đã hong khô ra
phơi. Những viên ruốc sỏi thật khô, thơm mùi nắng.
Cả buổi chiều Vi ngồi sắp xếp mọi thứ vào hai chiếc giỏ cói to,
cũng may Mai ra bán hàng thay chị thấy có người đem bán
mấy lon sữa Guigo không, Mai mua hết đem về cho
chị. Những cái lon nhôm này đa dụng lắm. Vi lèn chặt mắm
ruốc vào ba lon, ruốc sỏi vào ba lon, còn thừa một chút để lại
nhà ăn. Vi cuốn mấy tờ giấy bạc như điếu thuốc, bọc ni lông
cẩn thận nhét dưới đáy lon mắm ruốc. Nàng không quên bỏ
mấy quần đùi vải, hai bộ bà ba xanh đậm bằng vải thô, chiếc
áo len, chiếc khăn mặt, cục sà bông và bàn chải cùng ống
kem đánh răng, một xấp giấy viết thư, phong bì, tem và tấm
ảnh của hai mẹ con mới chụp. Cuối cùng cũng thành ba
giỏ. Xách thử thì giỏ nặng, giỏ nhẹ, Vi lại giở ra xếp lại cho
ba giỏ nặng đều. Ngày mai cô Mai sẽ xách cho chị hai giỏ, Vi
xách một còn một tay nàng dắt bé Tường Vân. Vi nhắc Mai
nhắn ông Ba xích lô máy vẫn thỉnh thoảng chở hàng cho Vi
nghỉ một buổi đưa chị em Vi lên Thành Ông Năm.
Cả đêm Vi trằn trọc không ngủ, nghĩ ngợi lung tung, chuyện
cũ, chuyện mới chập chùng. Mệt qúa nàng thiếp đi, nàng
bỗng thấy hai vợ chồng nàng cùng nắm tay con đi trong khu
vườn đầy hoa đẹp dị thường, thỉnh thoảng hai người nhấc
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bổng bé Vân lên, con bé cười khanh khách. Nắng vàng tươi,
trời trong xanh nhưng sao lại mưa, mưa nhẹ, những hạt mưa
nhỏ như những hạt bụi, mong manh như những sợi tơ
trời. Con bé buông tay cha mẹ ra, tung váy quay tròn, nàng
cũng quay tròn, hai vạt áo dài quấn quýt bay. Mưa, mưa
trong nắng hiện lên những vệt cầu vồng ...đẹp, đẹp quá. Vi
như ngụp lặn trong niềm hạnh phúc tuyệt vời.
- Vi,Vi...Dậy đi con, sáng rồi.
Mẹ lay nhẹ đánh thức Vi, nàng mở mắt nhìn quanh. Qua cửa
sổ, bầu trời đã sáng ra như màu sữa loãng. Tiếc quá, nàng đã
trở về thực tại sau một giấc mơ hoa.
- Vi ơi, trại anh Tùng ở gần, con lại đi xích lô máy không vất
vả, con sang quán bác Đạo mua cho anh tô phở, nước bỏ
riêng vào bình thủy, khi ăn chan ra cho nóng. Mẹ có bỏ mấy
qủa quýt để khi gặp nhau bóc ra ăn cho đỡ khát nước. Đợi
ông Ba tới thì chị em đi.
Quỳnh nghe mẹ nói không chờ sự đồng ý của Vi xách gà mên
và bình thuỷ chạy ngay sang quán phở mua cho chị. Mẹ Vi lấy
thêm chiếc giỏ ni lông vẫn đi chợ có mặt đáy phẳng và cứng
sắp gà mên phở, bình thuỷ, đũa muỗng cho con, thêm mấy
cái bánh giò, bánh dầy chả, mấy qủa quýt cho các con đi ăn
dọc đường.
Người ngồi trước mặt Vi là Tùng đây sao. Vi ngỡ ngàng, lạ
lẫm, bàng hoàng. Mặt Tùng như biến dạng, đen đủi. Cả
người như chỉ còn da bọc xương. Đầu chàng như chiếc sọ
khô, hai mắt sâu hoắm. Đôi chân như hai cây sậy bơi trong
ống quần. Hai cánh tay khẳng khiu như hai que củi. Hơn một
năm trời bị đầy đọa, thiếu ăn mà thể xác biến đổi đến thế
sao. Vi nhìn Tùng đăm đăm, nỗi xót thương trào dâng, nước
mắt tuôn như suối.
- Anh Tùng, cố giữ gìn sức khỏe. Phải mạnh khỏe nghe
anh.
Tiếng nói như pha tiếng nấc tức tưởi, nghẹn ngào.
Tùng yên lặng nhìn như muốn nuốt chửng vợ con, nước mắt
muốn trào ra mà cố nén. Rồi tiếng nói như từ cõi xa xăm:
- Anh nhớ em, nhớ con. Anh lo cho em và con. Gặp em,
nhìn thấy em thế này là anh yên chí. Em cố lo làm ăn với Đỗ
Quyên, đừng lo lắng cho anh.
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Bé Tường Vân nhìn cha sợ sệt, hình ảnh của bố Tùng khác
hẳn, mẹ Vi hàng đêm vẫn lấy hình bố ra kể chuyện cho con
về bố. Vi đẩy con bé về phía Tùng
- Con mi bố đi, bố Tùng đó.
Bé Vân nhìn mẹ, nhìn dì Mai như dò hỏi, Vi bế hẳn con lên,
đặt nó lên bàn đẩy về phiá Tùng, Tùng nhân cơ hội chuyền
sang tay Vi một cuộn giấy con quấn chặt như điếu thuốc lá.
Nàng cầm lấy và bỏ ngay vào túi áo bà ba.
Chiếc bàn dài ở giữa cách ngăn, hai vợ chồng trẻ im lặng
nhìn nhau. Thỉnh thoảng nghe tiếng nấc uất nghẹn của Vi.
Mai lẳng lặng lấy phở sắp ra tô, lấy bình thuỷ rót vào bát phở,
nước dùng nóng còn bốc khói mời anh ăn rồi lấy cớ bước ra
ngoài. Căn phòng thăm nuôi dài, thông thống như quán chợ,
hai dãy bàn ghế kê nối đuôi nhau, dãy này song song với dãy
bên kia. Người thăm và người học tập ngồi đối diện nhau
qua chiếc bàn dài. Hai đầu dãy mấy người bộ đội đứng
gườm gườm kiểm soát.
Nhìn khung cảnh xung quanh, những buồn vui hội ngộ, những
giọt lệ ngắn dài, những phờ phạc âu lo... Có những bao qùa
to tướng, có những bọc quà quá khiêm nhường. Những bà
mẹ hay người vợ từ xa đến cũng xác xơ, tiều tụy. Những
đứa bé ngỡ ngàng, những đứa con lớn, hiểu biết hơn nhìn
cha mà gục đầu rưng rức khóc. Nhưng tội nhất vẫn là hình
dung xác xơ của những người học tập. Dù chưa đến nỗi rách
rưới tang thương nhưng áo đã sờn, quần đã bạc phếch. Mặt
rõ là đói và hiện lên những nỗi lo lắng, ưu tư. Lưng quần thắt
chặt cho khỏi tuột thì dúm dó đằng trước, dồn cục đằng sau vì
chiếc quần từ ngày đi nay đã trở thành qúa rộng. Tuy nhiên
các anh vẫn còn một nét gì đó của những người đã từng có
một thời hiên ngang. Nghĩ đến Vi, Mai thương chị nhưng cũng
thầm biết chị mình còn may mắn hơn nhiều người. Cuộc sống
chưa đến nỗi thê lương và đi thăm chồng không đến nỗi vất
vả quá. Nghĩ đến ông anh rể Mai cũng bùi ngùi.
Qua giây phút xúc cảm ban đầu, Vi thủ thỉ kể chồng nghe
những công việc của nàng bây giờ. Nàng kiếm tiền được,
cuộc sống êm đềm bên mẹ và hai em. Bé Vân ngoan, được
cả nhà thương yêu dạy dỗ, sang năm bé đã đến tuổi vào Mẫu
giáo. Tùng làm quen con bé, bón cho con ăn và lấy ngón tay
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quẹt nhẹ vào người, chọc lét cho con bé nhoẻn miệng
cười. Niềm vui như trở lại với gia đình nhỏ bé, hai cha con ăn
xong bát phở Vi bóc quýt cho cả nhà cùng ăn. Con bé Vân đã
quen với bố nũng nịu nói:
- Sao bố đi lâu qúa? Bao giờ bố mới về với mẹ, với con?
- Bố đi học, bao giờ học xong bố về. Con ở nhà phải
ngoan, phải nghe lời bà, nghe lời mẹ với các dì. Bao giờ bố
về bố sẽ thưởng con nghe!
- Bố cũng phải ngoan nghe! Bố học giỏi nghe! Bố mau về
nghe!
Tiếng trẻ ngây thơ, ríu rít đem lại không khí đầm ấm, hai
người đã có lúc cười vì những câu nói ngây thơ của con
bé. Mai quay lại thấy không khí bớt căng thẳng cũng ngồi
xuống góp chuyện hỏi thăm anh về những ngày sống xa gia
đình, những người bạn tù của anh. Mai nhí nhảnh lôi ra mấy
chiếc bánh dầy, bánh giò đem theo, nháy mắt đưa Tùng:
- Anh cho em gửi đến chàng nào còn độc thân, cô đơn nhất
trại!
Tùng cũng vui lây với lời nói đùa của cô em vợ, tố theo.
- Cô Mai nói đấy nhé, chịu có người yêu học tập anh sẽ
làm mai.
Sau những câu chuyện trao đổi với hai chị em Vi, Tùng như
cất được gánh nặng. Trong trại, nỗi lo âu nhất của Tùng là
không biết mẹ con Vi xoay sở ra sao với hoàn cảnh mới.
Tùng biết Vi mảnh mai, yếu đuối, tình cảm dạt dào và rất mau
nước mắt Nay thấy Vi mạnh mẽ, lanh lợi ra Tùng rất yên tâm
nhưng nghĩ lại phận tù tội của mình, cứ vài tháng lại có danh
sách chuyển trại, những hồi hộp lo âu không biết bao giờ đến
lượt mình và biết ngày nào được về với vợ con. Nhìn khuôn
mặt yêu kiều của Vi lòng chàng quặn đau. Nghĩ đến lòng
chung thủy của vợ chàng lại càng xót thương.
- Vi, như anh đã nói, chị em chịu khó làm ăn với cô Quyên,
phần anh có nhà nước lo. Nhớ nghe lời anh.
Tùng dặn đi dặn lại việc làm ăn với Quyên vì khi Tùng ở nhà
đã có tin Quyên đến bến bờ tự do. Vi hiểu Tùng muốn nhắn
nàng cứ tìm đường đem con vượt biên, đừng lo lắng cho
Tùng. Vi rưng rưng:
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- Anh Tùng, em mong anh giữ sức khỏe, học tập tốt anh sẽ
về, chúng mình sẽ đi thăm bác Vĩnh (anh của mẹ Vi ở Thuỵ
Sĩ). Em chờ anh. Ráng học tập tốt để mau về với em, với
con. Em chờ, anh yên tâm, mẹ con em chờ anh.
Mai tiếp lời:
- Mẹ biết anh không hút thuốc nhưng cũng mua thuốc tặng
anh để thỉnh thoảng anh ngoại giao đấy.
- Anh gửi lời cám ơn mẹ, anh sẽ chia cho mấy người bạn,
có thuốc lá họ mừng lắm. Hồi này họ phải hút thuốc lào
rồi. Anh không cần phải ngoại giao với ai hết Mai ạ.
Như chợt nhớ ra Tùng lấy trong chiếc túi vải vẫn để dưới
chân nãy giờ những món quà tặng. Cái ly nhỏ xíu bằng nhôm
của bé Vân khắc hình con gấu xinh xinh ngồi trên thảm cỏ
bên những bông hoa nho nhỏ. Chiếc lược bí khắc hình con
hạc với dòng chữ Kính biếu mẹ. Ba cái lược nhỏ gọn trong
lòng bàn tay, một chiếc khắc hoa Tường Vi với dòng Em yêu
dấu, lược tên Diễm Quỳnh với đóa Quỳnh Hương và Ngọc
Mai với một cành Mai dịu dàng.
- Những lúc rảnh rang trong trại tụi anh làm, quà kỷ niệm
của anh đây.
Tiếng kẻng vang lên báo đã hết giờ thăm nuôi. Bịn rịn, rưng
rưng, bùi ngùi, lưu luyến...chưa có cuộc chia ly nào ngậm
ngùi kẻ ở người đi như cuộc chia tay não nùng sau buổi thăm
tù cải tạo lần đầu tiên .
Đ Dung
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Hoàng Phượng
Thời gian không dừng lại
Mỗi một giờ qua , mỗi một ngày
Là bao nuối tiếc - thời gian bay .
Tuần hoàn dòng máu luôn luân chuyển
Chở về tim niềm yêu thương đầy .
Tôi yêu bằng tất cả trái tim
Thương cha , thương mẹ , thương anh em
Thương hoa Phượng thắm khoe hương sắc
Cầu mong thế giới sống bình yên .
Yêu những vườn cây trái ngọt ngào
Cửu Long nước cuộn sóng lao xao
Phù sa , tôm cá nuôi ta lớn
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Chín nhánh sông dài vẫy gọi nhau .
Yêu những con trâu giữa cánh đồng
Cơ Hàn những đứa trẻ chân không
Mà hồn chân chất , tình tha thiết
Yêu bác nông phu sống thực lòng
Kỷ niệm trong tôi không phai nhoà
Ai xa mà chẳng nhớ quê xưa
Tình tôi nồng đượm , đơn sơ lắm
Mà rất chân tình , rất vị tha
Rồi với thời gian , dòng đời trôi
Mọi thứ cũng thành cát bụi thôi
Tình yêu thánh thiện còn lưu mãi
Giữ lại cho đời kỷ niệm vui .
Mỗi ngày tôi cố tạo niềm vui
Cho bản thân và cho mọi người
Đời như dòng nước trôi , trôi mãi
Chỉ có chân tình Vĩnh cửu thôi .
Hoàng Phượng
(6 / 3 / 2021)

Như ánh tà dương .
Anh có nghe em nói gì không?
Từng lời như lệ , chảy mênh mông
Đôi mắt mỏi mòn nơi xa vắng
Mẹ già tóc bạc với răng Long
Người con viễn xứ chưa thấy về
Bao mùa mưa nắng đã qua đi
Trăng đầy , trăng khuyết bao nhiêu bận
Mẹ võ vàng quạnh quẽ chiều quê .
Mẹ yêu thương con không bến bờ
Mà niềm mong ước cũng đơn sơ
Mong con hạnh phúc bình yên mãi
Chờ đợi ngày về vẹn ước mơ
Anh hãy về khi mẹ vẫn còn
Vòng tay ấm áp của người con
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Về ôm lấy mẹ , yêu thương mẹ
Còn hạnh phúc nào to lớn hơn ?
Em rời xa mẹ thuở trăng tròn
Quê người đất khách sống cô đơn
Thăng trầm , thử thách đời lưu lạc
Thèm một vòng tay lúc tủi buồn
Em ước mơ mà có được đâu
Sao anh nỡ để mẹ đau sầu ?
Về đi anh ạ ? Về thăm mẹ
Dòng lệ tương Phùng xin hãy lau .
Về đi anh nhé , về quê hương
Mẹ giờ như nắng buổi tà dương
Nắng nhạt , chiều phai đừng để muộn
Quỳ bên mộ mẹ khóc mà thương !
Hoàng Phượng
(5 / 4 / 21)

Người chồng tuyệt vời
Em về anh tuổi mới trăng tròn
Từ đêm hợp cẩn , tối Tân hôn
Vào đời thuở ấy còn non trẻ
Chưa biết yêu đương , chỉ giận hờn
Anh dạy cho em cách ở đời
Vợ hiền , dâu thảo sống yên vui
Dạy em làm mẹ , chăm con dại
Làm sao dạy dỗ chúng nên người
Có khi em vấp phải lỗi lầm
Anh thứ tha và rất tận tâm
Chỉ em sai trái điều hơn thiệt
Giúp em vững chải , lớn khôn dần
Trong đời khi gặp chuyện không may
Chở che , bảo bọc trong vòng tay
Khi em ương ngạnh , em hờn giận
Anh luôn im lặng , thứ tha hoài
Em vẫn mãi là cô bé yêu
84

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Để anh chăm sóc với nuông chiều
Hơn bốn mươi năm dài gắn bó
Tình không suy biến , vẫn nâng niu .
Anh là viên kim cương sáng ngời
Em mang hoài trong trái tim vui
Anh ạ ! Không có gì so sánh
Là một gia tài quý giá thôi .
Hãy cùng em đi suốt cuộc đời
Anh nhé ! Đừng bỏ em lẻ loi
Ơn trên ban tặng như ân huệ
Anh là người chồng quá tuyệt vời
Em cảm ơn anh tình nồng nàn
Cảm tạ đời hạnh phúc chứa chan
Nguyện cầu được sống bên nhau mãi
Đầm ấm, yên vui lúc tuổi vàng .
Hoàng Phượng
(6 / 10 / 2021)
(Tặng cho phu quân của Hoàng Phượng
nhân ngày lễ FATHER’S DAY)

Hoa vàng mùa Xuân.
Em như đóa hoa vàng mới nở
Mà tình yêu là một đại dương
Trong tia ánh chiều dương rực rỡ
Mắt là sao rực sáng muôn phương
Em mong thế giới được bình an
Người yêu thương người tình chứa chan
Ngày và đêm thành tâm khấn nguyện
Trong tim thắm đượm sắc hoa vàng
Em muốn trong lòng bao ước mơ
Mong ngày hạnh phúc giữa tầm tay
Thương đau , nước mắt là cơn mộng
Tan trong ngày mới những u hoài
Sẽ nắm chặt tay qua thử thách
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Dù hoa có lúc cũng tàn phai
Mà hương còn mãi trong tiềm thức
Và sắc còn vương vấn với đời
Ngày mai ai sẽ biết ra sao
Vật chất kim tiền như chiêm bao
Kiếp người cố sống sao cho trọn
Như đóa hoa Xuân thắm sắc màu .
Hoàng Phượng
(5 / 14 / 2021)

Xin đừng tuyệt vọng
Trong băng giá vẫn nẩy mầm sự sống
Ôi thiên nhiên , cây lá quá diệu kỳ
Dẫu đau đớn , xin người đừng tuyệt vọng
Mùa Xuân về và Đông sẽ ra đi !
Đường dẫu dài cuối cùng rồi cũng đến
Đừng bận tâm , hãy cứ sống hồn nhiên
Dù bão tố thuyền cũng tìm về bến
Và cuộc đời sẽ trở lại bình yên .
Dù sống gió , đừng ngã lòng bạn nhé
Hãy cùng nhau ta nắm chắc tay chèo
Sóng sẽ lặng và rồi đây gió nhẹ
Đời qua rồi những năm tháng gieo neo !
Đừng tuyệt vọng , dù bao nhiêu khổ lụy
Nuôi niềm tin đời sẽ đẹp vô cùng
Mưa sẽ tạnh và nắng lên tuyệt Mỹ
Rồi Bình minh sẽ thắp sáng mênh Mông
Và tình yêu vẫn muôn đời bất diệt
Cho dù khi người phải sống xa người
Tình cho đi chẳng bao giờ hối tiếc
Vẫn một lòng chung thủy sắt son thôi !
Hoàng Phượng
(11 / 03 / 2020)
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Phương Nam nắng ấm .
Quê làng bát ngát hương cau
Trải dài xanh biếc một màu mạ non
Thuyền về câu hát véo von
Mái chèo khua nước , sống dồn lao xao
Sông dài cá biệt tâm hao
Chờ nhau ai biết kiếp nào trùng hoan ?
Ai về bến Lức - Long An
Mỹ Tho trái ngọt , Tiền Giang Hữu tình
Ai về Mỹ Thuận , Trà Vinh
Vĩnh long tha thiết , bình minh mặn nồng
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Giáp vòng lục tỉnh , phải lòng người thương (*)
Về Cà Mau cuối ngả đường
Sóc Trăng , ngả bảy quê hương ngọt ngào
Bạc Liêu sông nước dạt dào
Gái quê giặt áo bên cầu xinh xinh
Vườn cây , ruộng lúa mông mênh
Long Xuyên , Châu Đốc đừng quên tìm về
Hà Tiên , Rạch Giá hẹn thề
Phương Nam nắng ấm , tình quê đậm Đà
Saigon , hòn Ngọc của ta
Văn minh rực rỡ , chan hoà nhân sinh
Anh đi lục tỉnh giáp vòng ( ca dao *)
Đến đây trời khiến đem lòng thương em .
Hoàng Phượng
(ngày 2 / 14 / 2020 Valentine’s day) Singapore.

Nhớ về quê M
Ngày đi tôi bỏ lại quê hương
Giang Sơn gấm vóc đầy tình thương
Tôi hứa có ngày quay trở lại
Trong vinh quang hay nỗi tủi hờn
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Chiếc cầu tre đứng trơ còn đó
Con thuyền xa bến dạt về đâu ?
Bà ba vạt áo bay trong gió
Đơn sơ nào biết chuyện cơ cầu .
Ai muốn qua sông thì ghé bến
Đò em đưa khách đến danh lam
Quê em đẹp lắm , nên thơ lắm
Ruộng lúa phì nhiêu , trái chín vàng .
Người sống hồn nhiên , sống thật thà
Chân thành , thân ái chẳng kiêu sa
Về đây mới thấy tình chan chứa
Chất phác mà đâu kém thiết tha !..,.
Có đến , xin đừng quên quê em
Trái ngọt như lòng gái thuyền quyên
Tha hương vẫn giữ lòng chung thủy
Nguồn tình thắm đượm giữ trong tim .
Tôi sẽ về thăm lại Mỹ Tho
Nghe tình sông nước ngọt câu hò
Về thăm quê Mẹ , miền yêu dấu
Tìm lại một trời xưa ấu thơ .
Tôi đã đi qua những phố phường
Chưa nguôi lòng thương nhớ quê hương
Chờ ta về nhé con đò cũ
Ta về neo lại bến yêu thương .
Hoàng Phượng
(1 / 14 / 2020 mùa Thu.)

Miền Trung Yêu Dấu
Miền Trung sỏi đá khô cằn
Anh hùng , hào kiệt xuất thân nơi nầy
Ngự Bình , núi vẫn còn đây
Giòng Hương Giang nước chảy hoài . Huế ơi !
Ai về có nhớ quê tôi
Câu hò Mái Đẩy ngọt lời sắt son
Trường Tiền mấy nhịp chon von
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Phượng soi bóng lá , tóc còn gió bay
Một lần ghé lại nơi đây
Nhớ Sen Đại Nội , nhớ ai dịu dàng
Nón bài Thơ , ngón tay ngoan
Dáng thơ e ấp , tiếng đàn thuyền trăng
Ai về Ga Hội , Kim Lăng
Hỏi thăm Bến Ngự còn chăng bóng người ?
Chim bay biển Bắc xa rồi
Tim nhau suốt kiếp, lỗi lời hẹn xưa
À ơi ! Câu hát gió đưa
Vân Lâu vẫn đợi , người chưa thấy về.
Hoàng Phượng
(14 / 2 /2020 ngày Valentine’s day ) Singapore.

Saigon thương nhớ
Việt Nam ơi ! Sao lắm lầm than
Chiến tranh tàn phá bao năm trường
Tưởng đâu được sống bình yên mãi
Ai ngờ ập đến những tai ương .
Bệnh dịch tràn lan khắp nẻo rồi
Saigon thôi nhộn nhịp đông vui
Bao người đói khổ và tang tóc
Vòng tay tôi nhỏ bé người ơi !
Xin gửi chút tình cho quê hương
Miếng cơm manh áo buổi tang thương
Saigon tan tác , Saigon khổ
Mở rộng lòng nhân _ người tha phương
Lắm lúc tôi hay tự hỏi mình
Làm sao cứu giúp kẻ điêu linh ?
Biết sao cho đủ , cơ man khổ
Mà sức người nhỏ bé mong manh
Xin góp bàn tay , mở lòng nhân
Hỡi người lắm của , kẻ giàu sang
Chung nhau góp những bàn tay lại
Cùng nhau cứu giúp kẻ cơ hàn .
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Đời đẹp khi ta biết sớt chia
Bao người đói khổ ở bên kia
Đồng bào ta đó , xin thương xót .
Công Đức cao dầy sẽ khắc ghi .
Hoàng Phượng
(8 / 16 / 2021)

Biển và em .
Nằm nghe sóng vỗ rì rào
Tưởng lời yêu dấu ngọt ngào bên tai
Tỉnh ra là giấc mộng dài
Lòng ta như sóng xoáy ngoài biển khơi
Giọt lệ buồn rơi trên môi
Nghe hồn chát đắng , vị đời mặn cay
Sóng gào thét . Giận hờn ai ?
Sóng ơi ! Có biết tình nầy thiết tha ?
Bão lòng nên cũng phong ba
Sóng ơi ! Có thấu tình ta ngậm ngùi ?
Hỏi ai đổi được lòng người
Đem cay đắng dệt thành lời yêu thương ?
Tình ta là cả đại dương
Tình anh như thước phim buồn tái tê
Gặp nhau để rồi chia ly
Cũng không oán trách làm chi cuộc đời
Đã đành số phận đơn côi
Xót xa mấy chỉ ngậm ngùi mênh mông
Nhớ nhau nhìn biển muôn trùng
Thiên thu còn mối tình chung dạt dào .
Hoàng Phượng
Tulum Cancun. Trong chuyến đi vacation.
(5 / 7 / /2021)

90

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021

Hoàng Phú
THƠ QUỐC HẬN
Tôi đã buông súng đầu hàng.
Vết thương băng bó kinh hoàng đêm qua.
Việt cộng đột kích bằng phà.
Cải trang ngư phủ để mà tấn công.
Cầu Sài Gòn lúc hoàng hôn.
Trên bờ, dưới nước chúng đông như ruồi .
Đơn vị tôi dù kịp thời.
Cũng không chống nổi biển người tấn công.
Chỉ mười lăm phút giao tranh.
Cả đại đội đã tan tành xác xơ.
Vẻ mặt ai cũng bơ phờ.
Lưng tôi đau nhói không ngờ bị thương.
Thì ra trong lúc xung phong.
Tôi bị trúng miếng mà không biết gì!
Ông đại đội trưởng chỉ huy.
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Hỏi ra ông đã ra đi lúc nào?
Xác ông nằm ngay cổng chào.
Đơn vị ai cũng xôn xao mất hồn.
Chỉ huy nay đã không còn.
Bổng nghe văng vẳng đài Sàigon đưa tin.
Lời ra lệnh của tướng Minh.
Quân-Dân-Cán-Chính toàn binh đầu hàng.
Vừa nghe ai cũng kinh hoàng.
Sài Gòn phút chốc điêu tàn từ nay.
Súng đạn vẫn nổ đó đây!
Nhiều người bị pháo phơi thây dọc đường.
Bệnh viện thì không còn giường.
Các quân y viện phải nhường cộng quân.
Quân trang súng đạn ngổn ngang.
Máy bay gầm rú kinh hoàng trên không.
Tôi cũng băng bó vừa xong.
Vài mảnh đạn nhỏ bên hông ra ngoài.
Cảm ơn ý tá tên Mai.
Bệnh viện Tân Định vừa quay xuống cầu.
Đâu đâu cũng thấy đâu đâu,
Rừng cờ ”giải phóng” in đầu lâu đen.
Xuống dốc cầu Kiệu thân quen.
Cây M-16 tôi đem bên người.
Đề phòng cái lũ đười ươi.
Hiên ngang tôi lướt qua (rừng) người a dua.
Quẹo nhanh vào hẻm là vừa...
Mẹ tôi ra đón vội đưa vào nhà.
Quân phục tôi cũng thay ra.
Xuống phố nghe ngóng quỷ ma trong rừng.
Bà già, trẻ dại vui mừng!
Hoan hô “giải phóng” trong... quần... chúng dân.
Mấy cô trong chợ rần rần.
Có gì cũng đến hiến dâng tận tình.
Dù là ai cũng hy sinh.
Nhào ôm biểu lộ chút tình Bắc-Nam.
Nhưng họ nào biết ác gian.
Tương lai phải chịu dã man cả đời.
Tôi đã khóc (nhưng) họ đã cười!
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Thân phận cô độc ai người hiểu cho.
Tất cả như một giấc mơ.
Đất nước sụp đổ mịt mù nay mai.
Vượt biên, chết chóc, tù đày.
Triệu người bỏ xác miệt mài Tự Do.
Chết sông chết cháy thành tro.
Cả nước chuẩn bị phải lo cúng người.
Đám giỗ cúng kiếng liên hồi.
Chết sau chết trước cũng rồi sang trang.
Quốc Hận cả nước để tang.
Tháng Tư lại đến xốn xang lòng người.
Hoàng Phú.

Hối L i.
Đứng trước bàn thờ con hối cải,
Nhìn lại con không xứng làm người.
Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi.
Cúi đầu xin mẹ những lời thứ tha,
Khi còn sống con hay buông thả.
Chẳng lưu tâm nghĩ đến mẹ hiền.
Nhiều khi gây lắm ưu phiền.
Để mẹ khổ cực liên miên cả đời.
Nhớ khi xưa con say men rượu.
Mẹ dìu con vào đến tận giường.
Và dành con cả tình thương.
Thế mà mẹ chẳng có buồn lòng chi.
Bây giờ mẹ đã ra đi.
Dù con có muốn nói gì cũng KHÔNG.
Con nay tan nát tâm hồn.
Cúi xin lạy mẹ mở lòng thứ tha.
Nén nhang con thắp gọi là...
Mở lòng Trời-Biển hải hà... Mẹ ơi!
Hoàng Phú (Tháng 8-2021)
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Hoàng Quân Ngọc Thúy
Tuổi Đôi Mươi
Tôi luôn cảm thấy sự gắn bó khắng khít với tất cả anh chị em
trong nhà. Tôi tìm thấy điều đặc biệt nơi mỗi anh, chị, em. Để
rồi, với từng người, tôi cảm nhận sự gần gũi khác nhau, vì
mỗi điều đặc biệt riêng. Chị lớn của tôi hơn tôi sáu tuổi.
Khoảng cách tuổi tác chỉ hiện hữu, khi chị lo lắng, dìu dắt tôi.
Lúc trò chuyện, tôi gọi chị, theo vai vế, nhưng cảm nhận như
người bạn trang lứa với mình.
Đối với chị, đại gia đình là nền tảng của cuộc sống. Mấy ngày
trước 30.04.1975, chị ở Sài Gòn, có cơ hội rời Việt Nam. Lúc
đó, anh cả đang du học ở Âu Châu. Nhưng chị dứt khoát ở
lại, vì chị mất liên lạc với Ba Mạ và các em ở miền Trung.
Xong tú tài toàn, chị vào Sài Gòn theo ban Văn Chương Việt
Hán ở Đại Học Văn Khoa. Khi đổi đời, chị đang trong năm
cuối đại học. Như các bạn sinh viên cùng thời, chị tiếp tục đến
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trường. Nhưng giai đoạn đó, tất cả sinh viên phải học chỉ mỗi
môn chính trị.
Hai lần đầu, chị lẩn tránh không đi “lao động xã hội chủ
nghĩa”. Bạn bè và nhóm trưởng “thông cảm”. Nhưng đến lần
thứ ba, nhóm trưởng không thể “tha” được nữa. Sau này, chị
biết, đợt lao động đó là công tác “đánh tư sản”. Thật bất ngờ,
một may mắn đến với chị. Chị được giới thiệu với một người
bạn cùng quê ngoài Huế với Ba, lúc ấy đang là phó giám đốc
Sở Giáo Dục. Căn cứ vào bằng cấp trước năm 1975 của chị,
bác đã bổ nhiệm chị về dạy trung học ở trường Nguyễn Huệ.
Sau đó, chị được thuyên chuyển sang trường Lê Quý Đôn.
Mùa hè nghiệt ngã 1976, Ba đang trong trại cải tạo, nhà cửa
của gia đình bị tịch thu. Chúng tôi có nguy cơ chịu cảnh thất
học nếu tiếp tục ở tỉnh lỵ miền trung. Dẫu trắng tay, Mạ vẫn
quyết định cho tôi và mấy đứa em vào Sài Gòn với chị.
Vô Nam, tôi chẳng màng đến đèn ngọn xanh, ngọn đỏ của
Sài Gòn. Tôi chỉ mỗi khát khao được đi học, bất kể trường
nào. Nhưng chị thì khác. Chị muốn xin cho tôi những trường
có tiếng tăm ở Sài Gòn. Mất tiệm sách, quán cà-phê, mất
nhà, Ba đâu đó trong rừng sâu, nước độc, Mạ và bầy con
thành vô sản thứ thiệt. Chị mới đi làm, lại trong nghề nghèo
đói, gia đình chúng tôi không có phương tiện để lo các thủ tục
“đầu tiên”, tiền đâu! Bằng lời ăn tiếng nói khéo léo, kèm thêm
nhiều may mắn, chị đã xin cho tôi vào trường trung học Marie
Curie, hai đứa em nhỏ vào trường tiểu học Trần Quý Cáp.
Khi tôi gần cuối lớp 12, chuẩn bị hồ sơ thi phổ thông trung
học, cô giáo chủ nhiệm phát giác, hồ sơ của tôi không đầy đủ.
Cô giao hẹn, trong vòng mấy ngày phải nộp lý lịch có phường
khóm chứng nhận thường trú tại địa phương. Nếu không, tôi
phải nghỉ học. Tôi rụng rời chân tay. Bao lâu nay, tôi và mấy
đứa em ở “lậu” trong Sài Gòn. Thời ấy, chạy “hộ khẩu” Sài
Gòn tốn nhiều cây vàng. Chuyện này hoàn toàn ngoài khả
năng của gia đình chúng tôi lúc bấy giờ. Tôi buồn, khóc vật
vã, thấy bế tắc, tuyệt vọng. Chị lại thực hiện điều kỳ diệu. Chị
đem lý lịch của tôi nhờ nhà trường chị chứng nhận tôi tên tuổi
như vậy, hiện đang cư trú tại số nhà... đường Nguyễn Huỳnh
Đức. Tôi vui sướng không sao kể xiết, được tiếp tục cắp sách
đến trường.
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Như cô tiên trong truyện cổ tích, chị đã dùng chiếc đũa thần
cho tôi tròn điều mơ ước. Năm ấy, chị chưa đến tuổi hai lăm.

Chị

Chị Em - Tranh Hoàng Thanh Tâm

Là Đũa Có Đôi
Ngày xưa văn nhân đà xu t xoa:
Nàng là con gái trời cho đẹp
Tuổi mới mười lăm đã đẹp rồi
(Bùi Hạnh Cẩn)
Nhưng trong trí nhớ của tôi, chị đã đẹp từ thuở mười hai,
mười ba, thuở chị vừa rời tiểu học. Nhan sắc diễm lệ theo chị
hàng chục năm. Cuối thập niên 70, chị dạy trường trung học
bên quận 4. Bao năm qua, bây giờ mường tượng lại thuở ấy,
trong trí tôi vẫn rõ hình ảnh chị mặc áo dài tơ lụa màu vàng,
màu hồng nhạt, quần trắng, đeo kính mát to kiểu hippie đi
dạy. Có thể tôi thiên vị, trong mắt tôi, chị là người đẹp nhất
trong những mỹ nhân.
Chị đã có những tháng ngày yêu đương, mơ mộng, có những
chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó. Tuy vậy, chị vẫn chưa
gặp đúng mối duyên nợ tơ hồng. Chị qua tuổi tam thập nhi lập
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từ lâu. Chị hài lòng với cuộc sống một mình mà không cô
đơn. Bầy em của chị đã yên thân, ấm chỗ. Ba Mạ trăn trở,
mong con gái tìm được bến trong để gởi phận, mong con có
người lo lắng lúc tối lửa, tắt đèn.
Chúng tôi đùa, phân bì: “Chị không chịu lập gia đình. Vì chị
muốn giữ vị trí tối huệ, luôn được Mạ dành cho những điều
kiện thuận lợi nhất.” Mạ giải thích: “Đứa mô Mạ cũng thương
như nhau. Mấy đứa con, đủ đôi đủ cặp, đau ốm chi, có người
đỡ đần. Chứ chị con, một thân, một mình, tội nghiệp lắm.”
Có lẽ vì nghĩ vậy, khi chị và anh ấy tính chuyện trầu cau, Ba
Mạ là người vui nhất. Cả nhà rộn ràng chuẩn bị đám cưới chị.
Sức khỏe của Mạ đã giảm sút nhiều. Mạ không thể trực tiếp
tham gia tổ chức cho ngày trọng đại này. Nhưng Mạ như
bừng lên sức sống, chia sẻ với con gái niềm hạnh phúc. Bạn
bè chị ở ngoại quốc và ở Việt Nam cũng hân hoan với tin chị
tuyên bố sẵn sàng “đeo gông vào cổ”. Bạn bè chị háo hức tìm
áo cưới và đặt làm những đôi đũa khắc tên đôi uyên ương với
chủ đề “đũa có đôi”, theo sáng kiến của người thiết kế vẽ mẫu
thiệp cho chị. Thấy anh chị em chúng tôi từ hội trường về, Mạ
nôn nóng hỏi: “Tới đâu rồi con? Có kịp không con...” Mấy
đứa em dâu lấp ló trong bếp, nhìn ra sân quan sát anh chị
sắp đặt, trang trí các bánh trái chuẩn bị hôn lễ, ríu rà, ríu rít
như đôi chim non. Một cô rù rì: “Eo ui, nếu biết vậy, em chờ
50 tuổi mới lấy chồng.” Rồi cô em lắt xắt, tự bàn ra: “Mà thôi!
Chị đẹp vậy, 50 tuổi còn có người ưng. Chớ mình 50 tuổi, xấu
òm, ai thèm ngó.” Mạ chỉ có thể ngồi tiếp khách lúc ban đầu.
Sau đó, Mạ mệt. Chúng tôi thu xếp đưa Mạ vào nằm nghỉ
trong phòng bên hông hội trường. Trong chương trình văn
nghệ hôm đó, sau khi người bạn thân quí của gia đình trong
vai “Mõ Làng” rao tin, cô dâu chú rể lên sân khấu, anh chị em
chúng tôi bắt đầu cất giọng... Và con tim đã vui trở lại... Mõ
Làng dìu Ba nhập cuộc. Thật tiếc, Mạ không chứng kiến được
màn hợp ca độc nhất vô nhị, cả gia đình cùng giọng trầm
bổng, hát khúc hoan ca mừng chị.
Tôi trải bộ bút, cọ calligraphy lên bàn ngắm nghía. Món quà
thật đẹp. Chị và anh ấy tặng tôi hôm lần đầu anh “ra mắt” đại
gia đình. Tôi dự định sẽ dùng những mảnh bìa nhỏ, làm thẻ
đánh dấu trang sách, như chút quà lưu niệm ngày thành hôn
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của anh chị. Tôi sẽ thử khả năng thư pháp của mình, vẽ vời
câu ca dao:
Nay ta là đũa có đôi,
Là chim có cặp, là vôi có trầu.
Tôi muốn ghé tai muôn thiên hạ, thì thầm báo tin, mùa xuân
đã về với chị. Dẫu muộn màng, nhưng đằm thắm vô ngần.

***
Ai Ngờ Giếng Cạn
Vợ chồng chị ngao du từ Âu sang Mỹ, từ Đông qua Tây,
ngắm phong cảnh, thăm họ hàng, bạn bè, tham dự nhiều sinh
hoạt văn hóa Mỹ, Phi, Âu, Á. Anh ấy ăn nói nhỏ nhẹ, chiều
chuộng chị hết lòng. Đến đâu ai cũng trầm trồ, chị thật tốt số,
duyên muộn, nhưng duyên lành. Bầy em gái tấm tắc, anh rể
là người chồng mẫu mực. Riêng người em trai, vẫn giữ
khoảng cách nhất định, đăm chiêu khi thấy những thái độ săn
đón quá đà của anh rể. Mặc dù cả nhà đang hòa vào niềm vui
của chị, người em trai đôi khi chậc lưỡi: “Em cảm thấy có điều
gì không ổn”. Những băn khoăn mơ hồ của người em trai dần
dà rõ nét. Không chỉ người em trai, mà cả nhà, càng ngày
càng nhận ra nhiều điều lấn cấn. Những săn sóc đó, có nhiều
nét màu mè hình thức, hơn là xuất phát từ lòng yêu thương.
Chị không về thăm Ba Mạ đều đặn như xưa. Chị không còn
những cuộc điện thoại nói chuyện cà kê. Đôi lần cả nhà tụ tập
đông vui, vào giờ chót, chị vội vàng vắn tắt, bận bất ngờ,
không góp mặt. Chúng tôi nghĩ, chị đang có hạnh phúc mới,
mình nên thông cảm. Mãi về sau, chúng tôi mới biết, chị
không về, vì anh ấy gây chuyện. Đôi lần chị về cùng anh ấy,
chị cố gắng trọn vai trong màn kịch khó diễn. Chị không thể
giấu mãi những lùng xùng, lình xình. Tuy vậy, chị vẫn cố níu
kéo. Có lẽ chị sợ thấy mình thất vọng vì sự lựa chọn sai lầm.
Chị tìm cách biện hộ, chẳng nhẽ vì cái mụt nhọt nơi bàn tay,
mà phải bỏ cả cánh tay hay sao. Nhưng sức chịu đựng của
con người hữu hạn. Giọt nước biên tế đã làm tràn ly. Ba, anh
cả và bầy em xót xa nhìn chị hư hao. May thay, Mạ không
thấy những tai ương anh ấy đem đến cho chị.
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Tôi lật tới lui bản thảo của truyện Là Đũa Có Đôi. Tôi bắt đầu
viết một tháng sau đám cưới chị. Định viết xong, như một
món quà nhỏ tặng chị. Nhưng tôi không viết được thêm chữ
nào cho bài, trong suốt hơn chục năm qua. Bởi, cái bong
bóng hạnh phúc của chị đã vỡ quá nhanh. Tôi biết, mình
không thể tìm được màu hồng của hạnh phúc, màu xanh của
hy vọng để tô màu lên giấc mơ dài của chị. Tôi ngại, không
muốn vẽ một bức tranh u tối, buồn bã của chân dung một
hồng nhan đa truân. Tôi thương chị. Chị tưởng giếng sâu, chị
đã nối sợi dây dài, thật dài. Tôi đâm tiếc hoài sợi dây tình
cảm, ước mơ của chị đã mất.

***
Nữ Hoàng hiêu Vũ
Mười mấy năm trước, chị cùng mấy gia đình chúng tôi đi chơi
ở Hoa Kỳ. Một buổi chiều, sau khi rảo qua không biết bao
nhiêu phố phường, bao nhiêu con đường của Nữu Ước, mấy
chị em thơ thẩn dạo trên Broadway, thích thú đọc những bảng
quảng cáo của các vở nhạc kịch nổi tiếng. Chúng tôi ngắm
rạp inter Garden, thấy người ta đang rồng rắn trước quầy
vé. Nhìn bảng quảng cáo trên cao, rạp đang diễn vở Mamma
Mia! Tuồng này thuở ấy chưa qua đến nước Đức. Nhưng đã
nghe báo chí, truyền hình tường thuật về vở nhạc kịch với
những bài hát của ABBA. Chị háo hức rủ tôi xếp hàng mua vé
cho ba chị em. Chị nhỏ lo lùa lũ nhóc con về khách sạn. Hai
chị em là người cuối cùng mua được ba vé cho xuất hát buổi
chiều đó. Mừng hí hửng, tôi vội chạy về báo tin cho chị nhỏ.
Có lẽ chờ lâu quá, nghĩ, chắc không mua vé được, chị nhỏ rời
khách sạn, đi chơi lòng vòng. Thuở ấy, chưa xài điện thoại di
động, thật khó liên lạc với nhau. Sắp đến giờ trình diễn, mà
vẫn không thấy tăm hơi chị nhỏ. Vé giá 80 đô-la. Hai chị em
đành đứng rao bán tấm vé dư. Rất nhiều người hỏi mua vé.
Nhưng chỉ muốn mua cả cặp. Tôi bắt đầu nản, bàn với chị,
bán hai vé, chị vào coi một mình. Chị không đồng ý, bảo, đã
đến đây, nhất định phải cả hai cùng vào coi.
Hai chị em lóng ngóng một hồi. Tôi tiếp tục điệp khúc chào
hàng. Ông bà, anh chị, muốn mua vé không? Tôi có dư vé nè.
99

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Đây là chương trình tiếp thị gay go nhất, thuộc loại vô tiền
khoáng hậu trong đời đi làm của tôi. Vẫn là gật đầu, rồi lại lắc
đầu. Hai chị em sắp sửa “đau bụng” chịu mất mấy chục đô.
Bỗng nhiên, một bà Mỹ cao tuổi, dáng sang trọng, đưa đề
nghị:
-Này hai cô bé, tôi thích musical. Tôi đã xem The Phantom of
the Opera, My Fair Lady. Nhưng tựa đề nhạc kịch này lạ quá.
Tôi không biết như thế nào. Tôi chỉ tò mò vào xem cho biết
thôi. Tôi chỉ muốn thử bỏ 50 đô, chứ không hơn. Đồng ý chứ?
Hai chị em mừng rỡ gật đầu ngay. Ba người chung vào rạp.
Sau vài trao đổi ngăn ngắn, chúng tôi quen nhau thật nhanh.
Không khí trong rạp nhộn nhịp, tưng bừng. Tiếng nhạc chan
hòa trong không gian. Sân khấu bừng sáng, thay màn, đổi
cảnh thật vui mắt. Hai chị em thưởng thức tận tình, bà khách
cũng vậy. Bà cười vui tán thưởng, khi hai chị em cùng nhiều
khán giả khác rời chỗ ngồi cùng nhảy múa theo Dancing
Queen trên sân khấu. Giờ nghỉ giải lao, ba người bây giờ
thành bạn với nhau. Bà mời hai chị em ăn nhẹ ở Sushi Bar
bên cạnh rạp. Giá cả hàng quán trên Broadway thiệt là trên
trời. Như vậy, tính ra cái vé bà phải trả hơn cả trăm đô-la. Chị
em tôi được một bữa tối thật thú vị và làm quen thêm một
người dễ thương. Kết thúc buổi trình diễn không những là
standing ovation mà còn là dancing ovation. Trên sân khấu
các vũ công, nghệ sĩ cúi người cám ơn những tràng vỗ tay
không dứt. Khán giả vừa vỗ tay, vừa hát, vừa đong đưa theo
điệu nhạc. Quả là một chầu giải trí đáng giá đồng tiền bát
gạo. Được làm dancing queen trong vài tiếng đồng hồ, tại rạp
hát ở Broadway, Nữu Ước, một kỷ niệm đáng nhớ với chị.
Vài năm gần đây, chị trở lại vai dancing queen. Chị dự các
lớp học khiêu vũ. Những lần chị đưa Ba về Việt Nam ăn tết,
chị cùng bạn bè đến câu lạc bộ để tập dợt, biểu diễn. Vui chơi
xong, chị chạy xe gắn máy về nhà. Trời tối, đường Sài Gòn
bớt đông đúc, chạy khoảng đường Trần Quý Cáp quẹo ra
Trương Minh Giảng, đường khuya như có hương lá cây, trời
mát dìu dịu. Tâm hồn phấn chấn, chị hát nho nhỏ vài câu hát
bất chợt đến trong trí. Chị tưởng như mình là cô sinh viên
Văn Khoa năm nào, đang trên đường về đại học xá sau buổi
tiệc với bạn bè...
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Chị Em
Năm 1978, chuẩn bị thi đại học, tôi thu thập tin tức. Thời bấy
giờ,“khuynh hướng thị trường” phổ biến là: nhất y, nhì dược,
tạm được bách khoa, bỏ qua tổng hợp. Tôi theo ban B (Văn &
Anh Văn), theo kết quả trong trường, tôi sẽ thi vào trường
Tổng Hợp, trường bị “bỏ qua”. Nhưng tính ra, vẫn còn “ngon”
hơn ngành giáo chức, dứt cháo. Trường Sư Phạm là chốn
không ai thích ngó ngàng tới. Nơi ấy mới có chỗ đứng cho
những người với lý lịch hạng bét như tôi. Ban đầu, tôi định thi
vào Đại Học Sư Phạm. Tôi nghe ngóng thêm kinh nghiệm từ
bạn bè “học tài thi lý lịch”, tôi nao núng tinh thần. Tôi nghĩ,
nếu mình thi vào Cao Đẳng Sư Phạm, bớt gắt gao, cơ may thi
đậu lớn hơn. Muốn cho chắc chắn, tôi manh nha trong đầu ý
nghĩ thi vào Trung Học Sư Phạm. Nhưng chị đã khích lệ tinh
thần tôi, thuyết phục tôi thi vào đại học. Chị bảo, cứ nộp đơn
thi đại học, nếu bị đánh rớt, lúc đó sẽ tính. Nghe lời chị, cố
quên những âu lo, tôi đã thi và đậu Đại Học Sư Phạm, khoa
ngoại ngữ. Ngày ấy, chị tặng tôi cuốn sách tiếng Anh, viết về
Picasso, chị ghi: To my sister, whom I love and expect most.
Tôi luôn nghĩ, mình phải đáp lại tình thương yêu, sự mong đợi
chị dành cho mình. Ngày nay, những thành công tôi có được
trong đời sống xã hội, nhờ những nỗ lực của tôi cộng thêm
nhiều vận may. Nhưng chắc chắn cũng có phần đóng góp của
chị, lát những viên gạch mở đầu cho con đường tương lai sự
nghiệp của tôi mấy chục năm trước.
Chị nuôi ý định hai chị em cùng soạn một cuốn tự điển thành
ngữ, tục ngữ Đức Việt / Việt Đức. Thời sinh viên, tôi đã bắt
đầu sưu tầm, góp nhặt chữ nghĩa. Xong đại học, cuộc sống
bận rộn cuốn hút mãi, tôi đành tạm xếp dự án vào danh sách
chờ.
Năm kia, tôi cùng chị du lịch ở Sri Lanka. Từ xa nhìn những
người leo trên núi Sigiriya li ti như kiến. Tôi thầm khen: “Ui,
thiên hạ gan góc thiệt”. Chúng tôi chung bước với những du
khách khác leo đến cổng sư tử, có chỗ nghỉ chân. Tôi ngó lên
cao, thấy ngợp, chùn chân. Tôi dùng dằng. Sợ lắm. Nhưng
nghĩ, đã đến đây, mà chỉ nửa đường, thì tiếc biết bao nhiêu.
Chị sôi nổi: “Ráng lên, chị phụ cho”. Chị leo trước, tôi từng
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bước, từng bước theo sau. Cuối cùng, dựa theo cánh tay tinh
thần của chị, tôi đã hãnh diện ngước mặt nhìn trời trên đỉnh
núi, sau khi leo hơn một ngàn bậc thang chênh vênh quanh
vách núi.
Hè năm ngoái, trước khi nghỉ phép, tôi bị viêm cơ cánh tay
phải, một bệnh “dịch” do chuột computer gây ra. Chị cùng vợ
chồng tôi đi chơi xa mấy tuần lễ. Suốt chuyến đi dài, ngang
dọc nhiều tiểu bang Mỹ, chị đã là cánh tay phải thực thụ cho
tôi. Xe dừng, chị xuống trước, mở cửa, tôi bước ra. Đến xe,
tôi ngồi yên đâu vào đó, chị mới đóng cửa xe. Ăn uống chị
cũng gắp sẵn vào chén dĩa cho tôi. Chị nhắc, tôi ráng dưỡng
cánh tay, kẻo bị viêm lâu, khó chữa. Chị phụ bưng, khuân,
xách cho tôi. Tay tôi giờ hết đau. Nhưng tôi vẫn mong có
“cánh tay phải” đồng hành với tôi.
Giờ đây, chị đã để lại sau lưng những ngày tháng của đũa có
đôi. Đôi đũa lệch lạc mang đến chị biết bao sầu khổ. Chị một
mình, nhưng không cô đơn. Chị có đại gia đình chúng tôi. Chị
có nhiều bạn bè. Chị vẫn yêu nghề thông dịch và hướng dẫn
hội nhập văn hóa. Chị luôn năng động tìm cho mình nhiều
sinh hoạt. Chị học vẽ, đàn, khiêu vũ, trau dồi ngoại ngữ,
thưởng lãm thơ văn và ham thích du lịch.
Cả nhà chúng tôi vui mừng vô cùng, thấy chị đã tìm lại được
quân bình trong cuộc sống một mình. Tôi ước mong chị sẽ
mãi rộn ràng lướt sàn trong khúc hát thanh xuân. Tay cọ vẽ
của chị sẽ mãi tô màu sắc sáng rỡ của hoa lá, đất trời. Và nét
tươi nhuận nụ cười sẽ không bao giờ tàn phai trên môi chị.
Hoàng Quân Ngọc Thúy (Tháng Hai 2018)
*Trích lời ca trong các nhạc phẩm:
“Trả Lại Em Yêu” của nhạc sĩ Phạm Duy
“Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” của nhạc sĩ Đức Huy.

102

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021

Hồng Thủy
NHỮNG NGÀY CẤM TRẠI
Sáng nào tôi cũng đi bộ một vòng chung quanh những con
đường nhỏ đầy cây lá xanh tươi quanh khu nhà tôi ở. Thỉnh
thoảng cũng gặp vài người đi bộ ngược chiều. Thoáng thấy
họ là tôi vội đi qua phía bên kia đường để tránh khỏi phải đối
diện khi lướt qua mặt nhau. Cũng may khu tôi ở toàn những
người Mỹ dễ thương, nên khi tình cờ thấy nhau đều giơ tay
vẫy tỏ ra thân thiện, chứ không đến nỗi nhầm lẫn tưởng tôi là
người Tàu rồi nhẩy long tong xỉa sói “Chinese về nước tụi bay
đi!” như vài trường hợp mà tôi nghe nói về phản ứng kỳ thị
người Tàu đã xảy ra ở một vài nơi kể từ khi có dịch Cô Vít từ
Vũ Hán lây lan ra khắp thế giới.
Sáng nay trời trong xanh thật cao, gió thổi nhẹ làm những
tàng lá rung rinh như chào đón khách bộ hành. Một chút nắng
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vàng len nhẹ qua khe lá chỉ đủ làm cho cảnh vật tươi sáng
hẳn lên, chứ không làm chói mắt những kẻ nhàn du lang
thang đây đó.
Môt chút hương thơm nhẹ nhàng phảng phất đâu đây, gợi
nhớ mùi hương hoa ngọc lan của khung trời kỷ niệm ngày
xưa…Những cây ngọc lan từ con đường đưa tới phía sau
rạp Norodom toạ lạc trên Đại lộ Thống nhất của những đêm
Đại Hội Văn Nghệ học sinh toàn thủ đô Saigon. Những màn
văn nghệ, những tiếng vỗ tay, những ánh mắt si mê, những
rung động đầu đời…Tất cả hình ảnh gợi nhớ thuở vàng son
của thời con gái.
Những cành hoa honey suckle trắng muốt ngả nghiêng như
muốn chắn ngang lối đi đã làm tôi choàng tỉnh trở về với sự
thật phũ phàng. Cô nữ sinh của tuổi mộng mơ đã trở thành
lão bà của những ngày cuối đời. Bao giờ hương hoa honey
suckle nhẹ nhàng thoang thoảng mùi ngọc lan, cũng làm cho
tôi sống lại vài phút giây của thời học sinh xa tắp mù khơi ở
quê hương yêu dấu.
Trở về đời sống hiện tại, vài người bạn than thở con virus
corona quái ác đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi
người. Buồn chán, tù túng cũng làm nhiều người khổ tâm,
khó chịu, chả biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng.Nhiều gia
đình, vợ chồng còn xào xáo vì ở nhà cả ngày, nói chuyện
nhiều đâm ra bất đồng ý kiến, cãi cọ nhau.Không được ra
ngoài, cuồng cẳng, bị trầm cảm cũng dễ dàng bẳn gắt lẫn
nhau.
Riêng với tôi, ngoài chuyện lo buồn vì dịch bệnh lan nhanh,
làm chết nhiều người và thiệt hại đủ mọi phương diện cho đất
nước, tôi không thấy buồn khổ vì sự cách ly. Ngược lại còn
thấy thoải mái vì có nhiều thì giờ dành cho gia đình. Những
bữa cơm có nhiều món ngon cầu kỳ hơn. Tôi có thì giờ dọn
dẹp cái basement chất đầy vật dụng ít khi dùng tới, bừa bộn
kinh khủng như một cái kho chứa đồ phế thải. Bình thường
trước khi có cô vít, những món ăn nếu tự làm mất công và
phức tạp quá, có thể mua ở ngoài dễ dàng là tôi nghĩ nhanh
như chớp: Tội gì bầy ra làm cho mệt, mua ở ngoài thiếu gì.
Chẳng hạn như làm giá đậu xanh. Có người bạn bảo coi trên
youtube làm giá dễ ợt, tôi chỉ ừ hữ cho qua, chả bao giờ buồn
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hỏi làm dễ là làm thế nào, dù chỉ là hỏi chơi cho biết.Tôi nghĩ
bụng mua 2 đồng bạc 1 bịch to tổ bố làm chi cho mệt. Hai
món tôi thích ăn là bánh xèo và bánh cuốn. Các bạn tôi có
nhiều người khoe vẫn làm lấy ở nhà, dễ mà ngon lắm. Tôi
chả bao giờ nghĩ đến chuyện học làm, trong bụng nghĩ thầm:
nhà có hai vợ chồng ăn hết bao nhiêu bầy ra làm cho mệt,
làm mệt là ăn hết ngon rồi. Ông chồng tôi cũng đồng ý rủ
nhau qua thương xá Eden bên Virginia ăn cho thoải mái.
Bánh xèo Hải Dương dòn tan, lại có cả rau cải xanh ăn kèm
đúng điệu. Bánh cuốn thì đâu ngon bằng bánh cuốn tráng hơi
ở tiệm Sài Gòn, nóng hổi “vừa thổi vừa ăn”. Tính tôi hảo ngọt
nên thích ăn chè vô cùng. Món chè tôi mê nhất từ hồi còn là
cô nữ sinh Trưng Vương là món đậu đỏ bánh lọt, từ ngày qua
Cali được bà bạn mua chè Bà Ba cho ăn là tôi ghiền luôn. Sở
dĩ tôi mê 2 món chè này là vì có cái bánh lọt dai dai. Bà chị họ
biết tôi mê bánh lọt liền phán: để tôi chỉ cho cô làm, dễ ợt: làm
bằng bột năng, cho nước sôi vào trộn đều rồi nhồi chứ có gì
đâu. Nghe chữ cho nước sôi trộn đều rồi nhồi là tôi hãi rồi.
Chả cần hỏi thêm tôi tưởng tượng ngay ra, nước sôi trộn vào
bột nóng bỏng tay mà nhồi thì chết mồ rồi, thôi “bỏ đi tám” thì
giờ hơi sức đâu mà làm. Mua có mấy đồng bạc 1 ly chè, tha
hồ ăn. Đại khái, tôi hay nghĩ một cách nhanh chóng, khoẻ re
như vậy. Cái gì mua sẵn được thì mua, nhằm nhò gì ba cái lẻ
tẻ mà làm cho nó khổ thân. Nhưng rồi bỗng dưng một ngày…
cái con cô vít quái ác xuất hiện, nó làm chao đảo cả một quốc
gia hùng mạnh nhất thế giới. Mọi người phải cấm trại trăm
phần trăm. Tôi bị chồng con kiểm soát nghiêm ngặt, không
cho ra ngoài. Không chợ búa, không nhà hàng. Tất cả “home
made”. Cứ vài ngày các con lại đi chợ giúp, để thức ăn ở
trước cửa, dơ tay vẫy vẫy rồi biến thật nhanh. Các con mua
dùm thì đâu chọn kỹ bằng mình tự mua lấy. Nhờ mua dùm
bịch giá để nấu canh chua, mới mua hôm trước, để đến hôm
sau là bị mềm èo và có mùi ung ủng rồi. Chán thật! tự nhiên
trong đầu tôi loé lên: nghe nói làm giá dễ lắm mà, sao mình
không coi youtube học làm lấy cho tươi và ngon nhỉ? Thế là
cấp tốc học làm giá. Dễ thật quí vị ạ, làm thành công ngay lần
đầu, thế là được trớn làm liền liền, giá thặng dư phải mang
tặng con, bị con chê là giá má làm hơi mập và lùn. Tôi bèn ủ
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thêm 1 ngày nữa cho giá dài ra. Các con gật gù phê điểm: đạt
đủ tiêu chuẩn rồi. Tôi khoái chí và thấy phục mình ghê quá.
Con mụ lười, một sớm một chiều bỗng biến thành chuyên
viên làm giá ngon lành. Cứ thế tôi thừa thắng xông lên, học
làm đủ thứ. Cái gì cũng làm được tuốt luốt. Nhờ nạn dịch Cô
vít mà tôi biến thành đầu bếp giỏi. Vui quá quí vị ạ. Tôi bầy ra
làm đủ thứ bánh, nấu đủ thứ chè. Bây giờ tôi làm bánh lọt rất
thiện nghệ, không sợ bỏng tay nữa. Cái nguy là làm nhiều thì
lại ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì lại lên cân. Mập đâu không thấy,
chỉ thấy rõ nhất là vòng số 2 nó cứ nở ra. Một hôm soi gương,
tôi để ý kỹ đến nhan sắc và giật thót mình, cái bà nào trong
gương trông chán quá, tóc tai bơ phờ, xẹp lép. Mặt mũi nhợt
nhạt xanh xao, đôi mắt như buồn ngủ. Là tôi đó sao? Nố nồ,
coi ghê quá. Mấy tháng ở nhà, tôi đã giã từ son phấn. Quên
mất câu nói hay nhất của nhà văn Doãn quốc Sĩ trong truyện
ngắn Khu vườn bên cửa sổ: “Một trong những bổn phận cao
quí nhất của đàn bà là làm đẹp”. Tôi đã quên mất bổn phận
cao quí nhất của tôi rồi. Tôi hì hục vác phấn son ra tô điểm.
Đúng là phép mầu, chỉ mất 10 phút trang điểm thật sơ sài mà
trông tôi đã khác hẳn, hoàn toàn là con người mới. Mặt mũi
sáng sủa hồng hào, mắt long lanh linh động hẳn lên với nét
chì viền nhẹ nhàng xung quanh mắt, Tôi vui mừng thấy mình
vẫn còn phong độ, vội vàng hí hởn chậy xuống dưới nhà, định
bụng cho ông xã lé mắt chơi. Ai dè lé đâu chả thấy, chỉ thấy
mắt chàng trợn trừng có vẻ ngạc nhiên kèm theo câu hỏi lãng
xẹt: cô vít mà em tính đi đâu vậy? Tôi cụt hứng trả lời bằng
một giọng thật lạnh: Bộ phải đi đâu mới được phép trang
điểm à? Lửa chaý chàng lại đổ dầu thêm: không đi đâu thì
trang điểm làm gì? Tự nhiên tôi đổ cáu: tôi thích làm đẹp cho
tôi, có chết thằng Tây nào không? Chàng ngạc nhiên nhìn tôi
ra cái điều ngây thơ vô số tội: Sao tự nhiên em lại gây sự với
anh vậy? Thế có tức chết đi được không chứ. Tôi phùng
mang lên: Anh ăn nói vậy mà nghe được à? Tôi lườm cho
chàng một phát rồi ngoe nguẩy bỏ lên lầu sau khi buông hai
tiếng bực tức: “vô duyên”. Từ đó tôi quên luôn chuyện trang
điểm và ngộ ra: lấy nhau lâu năm rồi, khi về già mấy ông
chồng chẳng bao giờ còn để ý sắc đẹp của vợ nữa. Đó là lần
duy nhất chàng làm tôi bực mình trong suốt thời gian hơn 9
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tháng dài cấm trại. Đời sống vẫn êm đềm trôi. Ông xã tôi rất
hài lòng vì được ăn nhiều món ngon hơn là hồi cô vít chưa
đến viếng. Chàng cứ gật gù, nhờ cô vít mà tôi biến thành
“người vợ ngoan chưa từng thấy”. Suốt ngày, chỉ quanh quẩn
trong nhà, cơm nước, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa và… hầu
chồng. Qúi vị có vẻ ngạc nhiên vì hai chữ “hầu chồng “phải
không? Chuyện thật đấy quí vị ạ. Cứ tưởng tượng chàng ngồi
trước Tivi coi say mê. Một lát lại em ơi, rót cho anh ly nước.
Em ơi gọt cho anh quả lê, chàng chỉ thích ăn Lê, ăn trái cây
khác là chàng bị ngứa cổ. Em ơi lấy cho anh gói chips. Em
ơi lấy cho anh ly kem, chàng khoái ăn cà rem lắm lắm. Sai vặt
là nghề của chàng, và tôi cứ cun cún làm tà lọt.
Đây là lần đầu tiên từ ngày lập gia đình cho tới bây giờ, thấm
thoát đã 60 năm chung sống, vợ chồng tôi mới có dịp ở gần
bên nhau 24 trên 24, suốt ngày, suốt tháng. Dành cho nhau
tất cả thì giờ như thời gian hiện tại. Những ngày tháng bên
nhau, không làm cho hai vợ chồng buồn chán, ngược lại
chúng tôi cảm thấy thật may mắn là đã có cơ hội gần nhau trò
truyện, để nhìn thấy nội tâm của nhau rõ ràng hơn. Chúng tôi
tâm sự với nhau tất cả mọi vấn đề: quá khứ, hiện tại, để
chồng tôi giật mình thú nhận: những bận rộn của đời sống
hàng ngày suốt bao nhiêu năm qua, đã khiến anh không để ý
nhiều đến tâm lý của người vợ trẻ hơn anh, kém anh tới chín
tuổi. Anh cười nói “đàn ông đàn bà tâm tính đã khác xa, lại
thêm một già một trẻ lại càng khác biệt nhiều hơn nữa”. Anh
chỉ nghĩ thương yêu vợ con là lo lắng cho gia đình vật chất
đầy đủ, đời sống thoải mái, như vậy là chu toàn bổn phận quá
rồi. Anh có biết đâu đàn bà là một cuốn sách thật phức tạp,
phải chịu khó đọc kỹ từng trang mới hiểu rõ được tất cả
những điều tác giả muốn nói. Chồng tôi như một độc giả chỉ
đọc kỹ phần mở đầu và chương cuối của cuốn sách. Phần
giữa chàng đọc lướt thật nhanh đã vội gật gù tuyên bố hiểu
hết đầu đuôi ý tưởng của tác giả rồi và chàng cứ “đường ta ,
ta cứ đi” một cách ngây thơ vô số tội.
Sau khi “thì thầm tâm sự “biết hết ruột gan tim phèo của nhau
rồi, cả hai vợ chồng đều vui vẻ đồng ý, cái anh chàng nhạc sĩ
họ Trịnh tội lỗi đầy đầu nhưng viết được một câu rất đúng:
“cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
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Những ngày cuối đời không nên gọi là tuổi già mà phải gọi là
tuổi vàng. Thời gian chung sống bên nhau của hai vợ chồng
già rất quí, mỗi ngày qua đi là cuộc đời còn lại như ngắn thêm
một chút. Ai biết được cuộc sống chung sẽ chấm dứt ở ngày,
tháng, năm nào? Có thể là ngày mai, là tuần tới, tháng tới.
Bởi vậy mỗi ngày bên nhau là những giờ phút quí giá vô
cùng. Hãy tận hưởng để lúc bất chợt phải chia tay, chúng ta
sẽ mỉm cười mãn nguyện. Người đi không hối tiếc, người ở
lại cũng không phải ngậm ngùi tự than: Nếu biết được ngày
chia tay gần như vậy thì mình đã…
Hãy trân trọng những ngày vàng, đừng lãng phí nhé, các bạn
thân mến của tôi. Cám ơn những ngày cách ly cho vợ chồng
già chúng tôi những giờ phút hạnh phúc bên nhau thật hiếm
quí.
Hồng Thủy

NHỮNG NGÀY HÈ BUỒN
Tùy Bút Hồng Thủy
Gần 2 năm nay, vợ chồng tôi phải cấm cung vì sơ dịch bệnh.
Những bữa cơm đại gia đình con cháu xum họp hàng tuần
ngày chủ nhật, đã bị hủy bỏ.Thậm chí ba buổi tiệc lớn hàng
năm, gia đình tôi vẫn rộn ràng tổ chức là Lễ Tạ ơn, Giáng
sinh và Tết Ta cũng đành "án binh bất động"cho qua luôn.
Vào giữa tháng 8 vừa rồi, lần đầu tiên vợ chồng tôi mới dám
xuất hành đi nghỉ Hè cùng với các con và các cháu ở Myrtle
Beach South Carolina. Các con tôi thuê một cái nhà lớn, 10
phòng ngủ ngay bờ biển cho đại gia đình 18 mạng ở 1 tuần
lễ. Từ 12 năm qua, năm nào đại gia đình tôi cũng đều đi nghỉ
HÈ chung với nhau. Với chúng tôi, đó là những ngày thần tiên
nhất. Nhìn đám con cháu vui vẻ, ríu rít bên nhau, hai vợ
chồng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Buổi sáng tôi cố dậy
sớm nhìn mặt trời mọc. Tôi say sưa ngắm những giải mây
ánh vàng làm rực rỡ cả một vùng trên mặt biển, sửa soạn
chào đón mặt trời từ từ xuất hiện. Buổi chiều, trước khi hoàng
hôn buông dần xuống, những hình ảnh thật đẹp khiến tôi
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ngây người ra chiêm ngưỡng. Mặt trời thoạt đầu như một quả
bóng lửa lơ lửng gần cuối chân trời. Chỉ một khoảnh khắc
sau, quả bóng lửa dịu dần, không còn làm chói mắt nữa. Nền
trời cũng như vừa được bàn tay họa sĩ thiên nhiên vẽ lên một
đám mây hồng thật lớn, phơn phớt chút vàng cam và loang
nhẹ một màn mỏng tím hoa cà. Tất cả mầu sắc pha trộn thật
hài hòa như một bức tranh vĩ đại với những nét chấm phá
thật tài tình. Và kìa, những đám mây bỗng trải ánh hồng trên
mặt nước mênh mông, lót đường cho mặt trời bây giờ thật
hiền hòa, chỉ còn như một chiếc đĩa vàng từ từ ghé xuống sát
mặt biển, rồi chìm dần... mất hút. Trong chốc lát, tất cả mầu
sắc sáng tươi phai dần, chuyển thành mầu tím nhạt phớt
hồng, rồi xám nhạt... và hoàng hôn như một bức màn mỏng
nhẹ nhàng buông xuống.
Những hình ảnh quá đẹp biến chuyển trên mặt biển mênh
mông, đưa hồn tôi trở về những ngày tháng trước cuộc đổi
đời ở quê hương Việt Nam yêu dấu. Bỗng dưng tôi nhớ đến
những căn nhà thật đẹp của Hải Quân, nơi gia đình tôi đã
sống, ở những con đường ngay bờ biển thơ mộng. Những
buổi bình minh với chim hót líu lo trên những cây hoa đại đầy
hoa trắng xóa trong khu vườn rộng thênh thang. Những buổi
hoàng hôn với tiếng sóng vỗ rì rào là những âm thanh quá
quen thuộc. Từ Nha Trang với những bờ cát trắng và những
hàng thùy dương lao xao trong gió trước mặt căn nhà 46 Duy
Tân (Bây giờ là đường Trần Phú). Rồi PO 5 rộng lớn ở số 5
LÊ Lợi Vũng Tầu với những cây bàng lá đỏ và những hàng
dừa nghiêng bóng trên những bãi cát vàng. Những ngày cuối
cùng cuộc đời Hải Quân của nhà tôi ở quê nhà là chức vụ Chỉ
Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân ở Bán đảo
Cam Ranh, do đó được ở căn nhà hai tầng thật cao ngay
trong trung tâm, với những cây phượng vĩ đầy hoa đỏ thắm
và mặt biển lung linh phủ ngập ánh trăng vàng, cho tôi mê
mẩn ngồi xích đu ở hành lang rộng lớn trên lầu ngó xuống
suốt mùa trăng. Biển xanh, với biết bao nhiêu hình ảnh đẹp
và kỷ niệm đáng nhớ dồn dập trở về. Buồn và cảm thấy nhớ
vô cùng là nhớ, nuối tiếc, xót xa cho thân phận với cuộc "HÓA
KIẾP" thật bất ngờ. Biến cố 1975 đưa gia đình tôi sang một
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kiếp sống mới ở xứ người. Những ngày tháng đầu tiên vất vả,
đầu tắt mặt tối,lao động đến không ngờ,lo cho 4 đứa con.
Đứa lớn nhất chỉ mới 13 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi. Bây giờ nhìn
các con, tất cả đã thành đạt vững vàng, gia đình hạnh phúc,
người nào cũng đã tóc chớm bạc. Vợ chồng tôi cũng sắp
xong một kiếp người. Tôi phải cám ơn Thượng Đế đã cho
chúng tôi cuộc sống ổn định, thật thoải mái lúc cuối đời. Buổi
tối coi TV thấy người Afghanistan ở Kabul tháo chạy như điên
loạn tìm đường di tản, tự nhiên tôi thấy hồi hộp, tim đập liên
hồi, cảm tưởng như người nhà mình đang gặp cơn nguy
khốn. Bỗng dưng nhớ đến Saigon của chúng ta ngày nào.
Taliban "GIẢI PHÓNG" Kabul cũng giống y hệt như Cộng Sản
giải phóng Saigon. Sao mà giống nhau thế. Được giải phóng
mà sao dân chậy trối chết, kể cả liều mạng bám vào bánh
máy bay,lơ lửng rồi rơi xuống chết mất xác. Nếu thoát được,
họ cũng như chúng ta, phải bắt đầu lại từ con số không. Hai
bàn tay trắng, đầu tắt mặt tối. Nếu kẹt lại họ sẽ phải chịu
những hình phạt còn khủng khiếp hơn nhiều. Đàn bà sẽ bị
chèn ép dã man.Tứ thời phải trùm kín từ đầu đến chân. Ra
đường phải có đàn ông đi kèm. Hở ra là bị đánh đập tàn
nhẫn. Đàn ông có quyền lấy rất nhiều vợ, đàn bà bị đối xử
như nô lệ cho đàn ông. Con gái không được đi học
v...v...Nghe nói nếu là người Công giáo giống tôi họ sẽ bị chặt
đầu hết, chỉ nghĩ thế thôi tôi cũng lo buồn cho họ và đêm nào
cũng trằn trọc không thể ngủ yên. Chưa bao giờ những ngày
nghỉ HÈ mà tôi cảm thấy buồn như vậy. Chỉ biết cầu xin
Thượng đế cho họ tránh được những tai ương khủng khiếp.
Thương quá những người dân Afghanistan tội nghiệp ở
Kabul.
Thương người lại nghĩ đến ta, những người dân VIỆT thân
yêu ở Saigon của tôi bây giờ cũng đau thương không kém
trước dịch bệnh kinh hoàng. Hình ảnh những người dân đi xe
gắn máy, đi xe đạp, thậm chí cả đi bộ,lũ lượt kéo nhau về quê
tránh dịch. Đường xa hun hút, đêm tối mịt mùng, mệt mỏi họ
phải ngủ bờ ngủ bụi, chia nhau từng cọng mì gói khô để sống
cầm hơi trên đường trở về quê. Những hình ảnh đó cứ theo
tôi vào giấc ngủ để suốt đêm trăn trở không nguôi.
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MỘT THUỞ TRƯNG VƯƠNG
Đêm qua mộng dẫn về trường
Gặp thầy gặp bạn yêu thương thuở nào
Khi môi còn thắm hoa đào
Khi em còn dáng thon cao gót hài
Cổng trường e lệ mắt nai
Khẽ nghiêng vành nón, thoáng ai đứng chờ
Đời êm như một bài thơ
Hồn nhiên em bước đến bờ yêu đương
Tay trong tay dạo phố phường
Bô Na, Nguyễn Huệ đến đường Tự Do
Sài gòn đẹp tựa như mơ
Trước tòa Đô Chính mình chờ đợi nhau
Sánh vai cùng dạo Bến tầu
Gió bay tà áo xanh mầu nhớ nhung
Trưng Vương yêu dấu vô cùng
Trường xưa dù đã muôn trùng cách xa.
Hồng Thủy

YÊU
Cồn cát hôm nay nắng thật trong
Gió mơn man nhẹ má em hồng
Nhìn em đắm đuối anh thầm hỏi
Mãi mãi em là của anh không?
Mãi mãi em là của anh không
Sao anh kh o hỏi chuyện bao đồng
Lẽ ra phải để cho em hỏi
Mãi mãi anh là của em không?
Thôi thì
Mãi mãi ta là của nhau nghe.
Hồng Thủy
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Huỳnh-Thị-Phượng-Nhi
LẤY CHỒNG XA
Mẹ ơi! Con lấy chồng xa
Muôn vàn cách-trở biết nhà mình đâu!
Tiễn con lòng mẹ âu-sầu
Mái tóc bạc trắng như màu thời-gian
Ôm con mẹ chẳng nói-năng
Trên đôi má hóp chợt lăn giọt buồn
Từ nay thân gởi viễn-phương
Lòng con tê-tái nhớ-thương quê nhà
Đường về xa quá là xa!
Bao giờ gặp lại mẹ già hắt-hiu!
"Chiều-chiều chim vịt kêu chiều
Bâng-khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau." *
_______________
* Ca-dao
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Kim Loan
LỜI TẠ ƠN THAY CHO MỘT NGƯỜI
Gia đình tôi có tám anh chị em, anh Hai tôi là con trai lớn, sau
bà chị Cả. Trước năm 1975, ba tôi làm Cảnh Sát Quốc Gia
Việt Nam Cộng Hoà, má tôi mở quán cà phê giải khát tại nhà.
Anh Hai đã sớm ý thức việc học hành để làm gương cho lũ
em nhỏ, hầu sau này tiến thân, không phải vất vả đầu tắt mặt
tối như ba má. (Ba tôi ngoài chuyện đi làm, phải thức dậy từ
khuya phụ má tôi dọn hàng, chuẩn bị đón khách, vì quán nhà
tôi ngay cổng trại Đoàn Dư Khương, là Lục Quân Công
Xưởng thời đó nên khá bận rộn khách khứa cả ngày).
Anh học rất giỏi, ước mộng vào Y Khoa, anh vào học Khoa
Học Sài Gòn. Nhưng vì thời cuộc chiến tranh, Mùa Hè Đỏ
Lửa tổng động viên năm 1972 mà anh phải từ bỏ giấc mộng
Bác Sỹ, vào trường Sư Phạm. Ngày Miền Nam bị cưỡng
chiếm, đưa biết bao người vào bước ngoặt mới của cuộc đời,
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trong đó có gia đình tôi. Mẹ tôi mất sau đó một tháng, ba đi
học tập về không có việc làm, mọi việc trong nhà đều đặt
nặng trên vai bà chị Cả và anh Hai vì lũ chúng tôi còn trong
lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới.
Lúc đó anh đang dạy học ngoài Cần Thơ, nhưng là thủ lĩnh
tinh thần của cả nhà. Một vài tuần anh bắt xe về thăm nhà,
dặn dò mọi điều, rồi lại trở về Cần Thơ. Thời buổi khó khăn
chung, mỗi lần anh về chúng tôi thích lắm, vì anh mang quà
Miền Tây về, nào xoài nào mận, nào cốm dẹp, và có khi mang
cả gạo và thịt heo, đó là tiền anh dành dụm nhờ đi dạy kèm
Anh Văn cho mấy người muốn đi vượt biên. Anh cũng là
người cương quyết dặn dò không cho gia đình nghe lời dụ dỗ
và ép uổng của chính quyền mà đi kinh tế mới. Và cũng chính
anh, là người nhen nhóm trong nhà tôi hai chữ “vượt biên” vì
như theo lời anh nói “không thể sống chung với cộng sản”.
Lần đó anh về thăm nhà như thường lệ, rồi họp cả gia đình,
báo tin buồn, anh bị “trúng tuyển nghĩa vụ quân sự” theo chỉ
tiêu của nhà trường để đáp ứng nhu cầu gửi quân qua biên
giới Campuchia. Bà chị Cả khóc lóc, ba tôi rầu rĩ, mấy anh em
khác thì lặng im che dấu nỗi buồn, nhưng anh Hai tôi mỉm
cười cho mọi người lên tinh thần:
- Đây chính là cơ hội để con tìm đường đi bộ qua biên giới,
vào Thailand tỵ nạn, xin mọi người bình tâm mà cầu nguyện
cho đầu xuôi đuôi lọt.
Nói rồi anh lấy trong túi xách ra tấm bản đồ biên giới
Campuchia-Thailand mà anh mua ngoài chợ trời. Tấm bản đồ
bằng Tiếng Anh, nhưng với vốn liếng mấy năm học ở Hội Việt
Mỹ trước năm 1975, và giáo viên dạy Anh Văn tại trường
Phan Thanh Giản Cần Thơ, thì tờ bản đồ anh xem trong nháy
mắt. Anh vẽ chi chít và ghi chú cẩn thận trên bản đồ, và chỉ
cho mọi người xem dự tính của anh, sẽ đào ngũ, đi qua Siêm
Riệp, rồi từ đó theo đường mòn biên giới vào Thái. Nghe anh
nói ngon ơ, nhưng ai cũng biết là biết bao hiểm nguy chờ đợi.
Bọn Khmer Đỏ còn rình rập giết chóc, đường rừng ngập các
bãi mìn, chưa kể là lính đào ngũ còn bị quân đội Việt Nam tìm
bắt ráo riết, chạy đâu cho thoát.
Cả nhà ngày đêm cầu nguyện, lắng lo thì ba tuần sau anh về
nhà, báo tin vui, vì nhà trường cần những giáo viên giỏi như
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anh, nên đã xin đặc biệt cho vài giáo viên được tạm hoãn thi
hành “nghĩa vụ quân sự”. Sau lần đó, anh vẫn kiên quyết tìm
đường vượt biển, nên mùa hè năm tới anh ra khơi, và xui xẻo
thay, cả nhóm bị bắt khi đang chờ tàu lớn, rồi bị giam tù lại
Long Đất chín tháng trời. Khi ra tù, anh mất việc, mất hộ khẩu
nên tìm về Sài Gòn, ở nhà “ăn không ngồi rồi” đợi chờ cơ hội
tiếp theo. Trong thời gian này, anh lại đi tìm ngoài chợ trời
mua sách của Hải Quân VNCH, la bàn đi biển để học cách
làm hoa tiêu. Anh vào thư viện tìm thêm tài liệu, đến lục lọi
các tiệm sách cũ… và rồi cuối cùng, nhờ bạn bè giới thiệu với
một chủ tàu, anh được mời đi vượt biên miễn phí với tư cách
là hoa tiêu. Họ còn cho anh dẫn theo một người, mà trong gia
đình tôi lúc đó, tôi là “ứng cử viên” sáng giá nhất cho chuyến
đi vì tuổi mới lớn, vừa bước vào trung học, có cơ hội học tiếp
khi qua Mỹ. Anh đã trằn trọc mấy đêm liền, không dám quyết
định mang tôi đi theo hay không. Vì lúc đó thời tiết bị ảnh
hưởng bão nên trời liên tục mưa gió, tình hình ngoài biển
không phải lúc nào cũng êm ả. Mà chuyện đi vượt biên thì
đầy hiểm nguy, “con nuôi má” thì ít, mà “con nuôi cá” và “má
nuôi con” cũng chả phải hiếm, chưa kể nạn cướp biển đang
hoành hành. Xóm tôi đã có mấy gia đình cho con cái đi mà
chẳng bao giờ đến nơi, cũng không trở về nhà. Đêm cuối
cùng trước khi ra khơi, anh thao thức đến khi trời sắp sáng.
Không ngủ được, anh ra ngoài phòng khách tìm nước uống.
Khi đi ngang qua chiếc giường thấy tôi đang ngủ say, bên
cạnh là chiếc bàn học của tôi sách vở xếp gọn gàng với chiếc
cặp táp chuẩn bị đến trường ngày mai. Thế là anh quyết định
dứt khoát, anh sẽ ra đi một mình, để tôi được tiếp tục những
ngày tươi đẹp êm đềm của tuổi học trò. Vì anh là “mạng cùi”,
không còn gì để mất, còn tôi là “mạng vàng”, còn mới lớn
ngây thơ, anh không dám mang ra biển cả đầy gian nan bấp
bênh.
Trời không phụ lòng người, chuyến đi may mắn thành công,
cập bến Bidong, Malaysia sau vài ngày trên biển dù anh mới
lần đầu làm hoa tiêu. Thuyền vừa vào bờ đất Mã, mọi người
sung sướng hân hoan lạy trời lạy đất cảm tạ, còn anh thì
mang nỗi day dứt khi để tôi ở lại nhà. Suốt thời gian ở trại,
mỗi lần ra cầu Jetty đón người mới đến, hay khi đứng trên lớp
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dạy Tiếng Anh cho đồng bào tỵ nạn, anh vẫn chưa nguôi nỗi
buồn tiếc nuối đó. Vì vậy, anh quyết tâm bằng mọi giá, sẽ bảo
lãnh toàn bộ gia đình qua Mỹ trong thời gian sớm nhất.
Từ trại tỵ nạn, anh đến định cư tại thành phố ichita, Kansas
là bắt đầu ngay việc tìm hiểu chuyện học đại học. Giấc mơ Y
Khoa năm nào chợt bừng sống lại, nhưng ở độ tuổi ngót
nghét ba mươi, chương trình học Y vừa dài vừa tốn kém. Vì
mục tiêu lớn hơn là cứu gia đình còn kẹt lại Việt Nam, một lần
nữa, anh phải từ bỏ ước mơ của mình, vào học Engineer.
Anh vừa đi học vừa đi làm thêm cuối tuần để một vài tháng
“tiếp tế” cho gia đình bằng một thùng quà chất lượng. Hàng
xóm chung quanh hay nói với tôi:
- Nhà người ta có con gái qua Mỹ gửi đồ về là sung sướng
lắm, vì con gái biết thu vén tối đa cho gia đình. Còn nhà cô,
chỉ cần một ông anh Hai thôi cũng bằng hai, ba cô con gái
nhà người ta cộng lại.
Nhờ thông minh, siêng năng cần cù, dù vừa học vừa đi làm,
anh tốt nghiệp Electrical Engineer với điểm xuất sắc (Cum
Laude), được chọn ghi tên vào cuốn sách ho’s ho Among
Students in American Universities. Vừa ra trường, anh đầu
quân cho hãng Boeing, sau chuyển qua Tinker Air Force Base
của chính phủ liên bang ở Oklahoma, rồi lại qua Defense
Contract Management Agency (DCMA) under U.S.
Department of Defense tai Dallas, Texas cho đến ngày nay.
Ngay khi vừa vào đại học, anh đã bắt tay vào việc làm hồ sơ
bảo lãnh gia đình. Trong khi nhiều người bạn học khác chỉ lo
học hoặc đi làm, chưa thấy được tầm quan trọng của việc bảo
lãnh thân nhân, thì anh đã âm thầm xúc tiến từng bước thủ
tục. Anh tự tìm hiểu qua phone hoặc trên giấy tờ (thuở ấy
chưa có internet để lên mạng dễ dàng như ngày nay). Không
cần nhờ đến văn phòng luật sư, anh sử dụng khả năng
English của anh, theo dõi cập nhật hồ sơ theo đúng trình tự.
Cuối năm 1989, vì nôn nóng không thể đợi giấy tờ bảo lãnh
hiệu lực, gia đình đã cho tôi đi vượt biên, và tôi đến trại tỵ
nạn Panatnikhom, Thailand. Nghe tin tôi đến trại, anh mừng
rỡ vô cùng. Mỗi tháng anh gửi tiền chu cấp đều đặn. Khi
những người xung quanh tôi, cũng có thân nhân nước ngoài,
người thì nhận tiền nhỏ giọt, người thì tháng có tháng không,
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còn tôi thì cứ tuần đầu tháng là có thư, vì cứ mỗi ngày mồng
một của tháng, anh hoặc vợ anh (lúc ấy anh mới lập gia đình)
đi gửi tiền, suốt bốn năm như thế, chưa trễ một lần nào!
Vì tôi đến trại muộn màng, nên phải đối phó với cuộc thanh
lọc, anh em tôi viết thư qua lại rất nhiều để tìm kết quả tốt
nhất. Để keep track, từ lá thư đầu anh đã đánh số 1, tiếp theo
lá thứ 2, và cứ thế …Nếu tôi nhận lá thư số 10 rồi đến số 12
là biết ngay bị mất lá số 11, tôi báo cho anh, anh mở sổ tay ra
xem lá 11 có nội dung chính là gì, nếu quan trọng thì cho tôi
biết. Trong các lá thư, ngoài vài thông tin về tình hình gia
đình, anh hay viết nhiều về nước Mỹ, hoặc dặn dò những việc
chuẩn bị thanh lọc. Để tôi dễ nhớ, anh viết các mục theo số
1,2,3 hay a,b,c , xuống hàng, gạch đầu dòng …Khi tôi viết thư
hỏi các vấn đề gì, thư sau anh trả lời từng mục rõ ràng, đầy
đủ.
Đặc biệt, lúc đó, anh tôi còn “nổi tiếng” trong trại, ít nhất là khu
tôi ở, vì sự chăm lo “có một không hai” dành cho cô em gái là
tôi. Sợ tôi bị rớt thanh lọc, anh bảo tôi cứ bình tĩnh để anh tìm
cách, chứ dứt khoát không để tôi phải quay về Việt Nam. Rồi
một hôm, tôi nhận được hơn 20 lá thư, mà toàn là tên Mỹ xa
lạ, chưa hề quen biết, trong đó cũng có một lá thư của ông
anh tôi. Ôm một đống thư về nhà, tôi đọc thư anh tôi trước.
Anh giải thích rằng đã tự ý giúp tôi bằng cách đăng trên mục
“Tìm Bạn Bốn Phương” của Mỹ với ước mong sẽ tìm được
một người nào đó, tốt đẹp, và biết đâu sẽ tiến xa hơn, đưa tôi
qua khỏi cuộc thanh lọc đáng ghét. Cuối cùng cũng chẳng
tìm được người đủ duyên, kế hoạch “tìm bạn Mỹ” không
thành công nhưng tôi được trau dồi English bằng những cánh
thư qua lại trong thời gian rảnh rỗi ở trại .
Còn nữa, sợ viết trong thư không thể nói hết về nước Mỹ để
tôi mở mang kiến thức, anh còn ngồi thâu băng cassette, kể
chuyện nước Mỹ cho tôi nghe. Kể về thành phố ichita thời
sinh viên của anh, về thành phố San Antonio nơi gia đình anh
đang sinh sống, về các trường đại học, về cuộc sống người
Việt và người Mỹ, về mọi thứ trên đất Mỹ không thiếu đề tài
gì. Đêm đêm tôi mở cuộn băng “Nước Mỹ” của anh tôi cho cả
lô nhà cùng nghe (bằng cái máy cassette nho nhỏ chạy bằng
loại battery có thể rechargeable anh gửi). Mọi người nằm
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nghe say mê, rồi đi vào giấc mộng mơ màng với nước Mỹ ở
bên kia bờ đại dương. Một hôm, có người tìm đến căn nhà tỵ
nạn tôi, hỏi lớn:
- Cô Loan ơi, cho tôi mượn cái băng cassette.
- Băng ca sĩ Ngọc Lan hả anh? (Vì chị dâu tôi cũng hay gửi
băng nhạc cho tôi nghe, bà con xung quanh cũng hay qua
mượn)
- Khồng…ồng …!! Tui muốn cái băng “Nước Mỹ” mà anh cô
kể chuyện hấp dẫn đó.
Trời! Tôi đâu ngờ sự “nổi tiếng” của anh tôi đã vượt ra khỏi lô
nhà tôi đang ở, mà lan truyền qua cả những lô khác. Cho
người đó mượn băng “Nước Mỹ” hơn hai tuần chưa thấy trả
lại, tôi đến tìm, họ xin lỗi bằng cách cười trừ, rồi khai thiệt là
đã chuyền tay cho người này, người nọ cùng nghe. Rồi tôi tìm
được nhà chú kia, người thứ bao nhiêu sau khi chuyền tay
cũng chẳng nhớ. Chú ấy gãi đầu, phân trần:
- Chẳng dấu gì cô, tui cũng có thằng con bên Mỹ. Tiền viện
trợ nó gửi còn thưa thớt, tháng nhớ tháng quên, chớ đừng nói
gì đến chuyện kể về nước Mỹ cho tui nghe.
- Dạ, vậy bây giờ chú nghe băng “Nước Mỹ” xong chưa, cho
con xin về cho người khác mượn.
- Cô để thủng thẳng tui nói hết đã chứ. Tuần sau cô quay lại
lấy được không, vì tôi đem cuốn băng đó ra tiệm nhờ sang ra
hai ba cuốn, mà họ làm chưa xong!
- Úi trời, chú sang ra hai ba cuốn làm gì?
-Thì để cho bà con chung trại cùng nghe, và một cuộn tôi sẽ
gửi về Việt Nam cho vợ con tui bên bển biết về nước Mỹ, cô
thông cảm nha!
Nhờ may mắn, có thêm sự giúp đỡ hết sức lực của anh, tôi
đã vượt qua cửa ải thanh lọc, nhưng “phúc bất trùng lai”, tôi bị
phái đoàn Mỹ từ chối tại cuộc phỏng vấn, và theo lời khuyên
của anh, tôi xin định cư bên Canada. Vừa qua Canada chưa
kịp nóng chỗ, anh tôi đã lên ngay chương trình “giải cứu” tôi
qua Mỹ, nhưng “người tính không bằng trời tính”, tôi có nợ có
duyên với xứ lạnh tình nồng cho đến nay. (Tôi có viết rõ
chuyện này trong bài Giấc Mơ Mỹ Quốc).
Trong thời gian bốn năm tôi bị kẹt bên trại, gia đình còn lại
của tôi bên Việt Nam lần lượt đi qua Mỹ theo diện ODP bảo
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lãnh của anh tôi. Vậy là anh đã thoả mãn ước mong, không
còn một thân nhân ruột thịt nào còn lại nơi chế độ Cộng Sản.
Mấy người bạn cũ thời đại học ichita của anh, có người lận
đận mãi mới đưa được người nhà qua đây, thậm chí có
người vẫn còn cha mẹ bên quê nhà, chỉ vì hồi đó chủ quan
và…làm biếng! Họ nói với anh:
-Tụi tôi phục ông sát đất! Không tốn một đồng xu nào cho luật
sư mà đưa được cả gia đình anh chị em, dâu rể, các cháu
qua đây đầy đủ. Hồi đó tụi tôi không chịu nghe lời khuyên của
ông, giờ hối hận thì đã muộn!!
Là người đi trước, anh hướng dẫn, chỉ bảo kinh nghiệm cho
các anh chị em trong nhà những bước đầu hội nhập trên xứ
Mỹ. Tới đám con, cháu, thế hệ thứ hai, anh luôn khuyến khích
hướng tới các ngành đại học danh giá, dễ kiếm việc, nhất là Y
Khoa mà anh đã phải từ bỏ. Rất tiếc là lũ trẻ chỉ học theo ý
thích của chúng, không say mê làm bác sỹ, nên có đứa học
Dược, có đứa học Nha, rồi kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện toán,
Computer, Y tá …cũng làm anh rất vui lòng.
Anh là cuốn “Từ Điển Bách Khoa” của đại gia đình tôi với trí
nhớ dẻo dai, hiểu biết rộng và chính xác. Mỗi lần qua Mỹ, tôi
say sưa ngồi nghe anh nói chuyện hàng giờ mà vẫn chưa đủ.
Tên quốc tịch của anh là David, và tôi hay gọi một cách thân
thương là “anh Dave thông thái của chúng ta”. Giờ anh đang
ở tuổi gần bảy mươi, sức khoẻ hao hụt, trí nhớ anh cũng
giảm bớt nên tôi cũng ít hỏi anh những khi có thắc mắc nữa
(Cũng may tôi đã kịp có anh Gú Gồ thay thế).
Tôi học hỏi ở anh rất nhiều, khi còn đi học, dù đêm học bài
khuya cỡ nào, trước khi đi ngủ tôi luôn soạn sẵn cặp táp,
sách vở, 2 cây viết (phải là 2 cây để phòng khi cây bút bị hư
hay hết mực nửa chừng), thước kẻ, compa…để sẵn sàng ngủ
dậy, sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ, ăn sáng là chỉ xách
cặp đến trường mà không sợ thiếu sót thứ gì. Tôi cũng tập
thói quen viết thư mạch lạc, có các số mục rõ ràng, để dù có
viết dài, người đọc cũng khó lầm lẫn và không ngán.
Khi còn ở Việt Nam, anh làm một cuốn Sổ Sức Khoẻ Gia
Đình, viết tên mọi người với những ghi chú cần thiết về tình
trạng sức khoẻ, sở thích cá nhân và năng khiếu của từng
người. Ai bệnh gì, uống thuốc gì, bao lâu, ai vào bệnh viện,
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năm nào, tại sao, lũ em nhỏ đứa nào cần đi nha sỹ, đứa nào
cần thuốc bổ xương, viên dầu cá, đứa nào sắp đến hẹn của
Viện Pasteur chích ngừa …
Bây giờ trên bàn viết của anh tại căn nhà ở Texas có một tờ
giấy đính trên tường, trong đó ghi đầy đủ birthdays của các
con, cháu trong đại gia đình. Đứa nào, dù đã lớn học hành ra
trường, nếu còn độc thân, vẫn nhận card và chút tiền mừng
của anh vào dịp sinh nhật.
Cứ ngỡ anh đã an phận yên tâm vì “giấc mơ Mỹ Quốc” của
đại gia đình mình đã trọn vẹn. Nhưng không, anh vẫn quan
tâm giúp đỡ những người quen khác còn ở Việt Nam. Hàng
năm vào dịp Tết, anh đều đặn gửi tiền cho vài gia đình hàng
xóm xưa vẫn còn lao đao nghèo khó. Chị Nga Sún bán khoai
luộc đầu xóm mỗi lần nhận tiền đều cười vui vẻ, khoe:
- Ôi, hồi đó mỗi lần ảnh từ Cần Thơ về xóm là chiều chiều đi
ngang qua nhà tui. Thằng con tui thấy ảnh về là đem bài tập
qua hỏi thầy giáo liền á!
Bác Sương kế bên nhà tiếc nuối:
-Nói thiệt, hồi đó tui chỉ mong cậu ấy ngắm nghía con gái tui
là tui bắt về làm rể. Ai ngờ, cậu ấy ôm mộng vượt biên!
Riêng tôi còn nhớ chị Quỳnh Giao, xinh đẹp thuỳ mị nhất nhì
trong xóm, có lần đến thăm anh khi anh mới về thăm nhà. Hai
người ngồi ngay phòng khách nói chuyện tới khuya. Chiếc
giường ngủ của tôi kế bên đó, nên tôi nghe được những câu
dịu dàng nũng nịu chị đã trách móc anh tôi:
- Lần nào anh về cũng không có thời giờ qua nhà thăm em
sao? Em chờ hoài chẳng thấy nên đành phải… xuống nước
qua đây tìm anh đó, anh hiểu không?
Hình như anh tôi có cười xin lỗi, và chắc sau này chị ấy đã
hiểu, anh phải gạt bỏ chuyện tình yêu để ưu tiên cho chuyện
vượt biên, tìm tương lai tươi sáng và lo cho gia đình.
Đó là chuyện những người xóm cũ. Với những học trò trường
Phan Thanh Giản xưa và những họ hàng xa ngoài miền Bắc,
anh làm theo phương châm “giúp họ câu cá tốt hơn là cho họ
cá”, vì quà cáp cho họ anh cũng vẫn làm, nhưng biết bao giờ
mới đủ? Ai đang độ tuổi kết hôn, hoặc đã dang dở hôn nhân,
nếu có ước muốn, anh đều giúp bước đầu bằng cách đăng
mục Tìm Bạn Bốn Phương của Mỹ (kiểu này nhanh hơn Tìm
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Bạn Bốn Phương với Việt Kiều). Sau đó tuỳ theo duyên phận
của từng người, mà kết quả cũng có vài mối lương duyên
Việt-Mỹ, đang có happy ending trên đất Cờ Hoa.
Mới đây trong dịp Family Reunion bên Texas nhân dịp đám
cưới đứa cháu, tôi hỏi đùa anh:
- Giờ anh có còn muốn đưa ai qua Mỹ nữa không nà?
Anh cười lớn:
- Nếu được, anh ước gì mang toàn dân Việt Nam qua đây,
cho họ nếm mùi “tư bản rẫy chết” của Mỹ, nhưng coi bộ khó
quá. Thôi thì chỉ cầu mong cho quê hương mau dẹp tan cái
đảng Cộng Sản ăn hại, cho người dân được nhờ.
Tôi hỏi tiếp:
- Nếu có điều gì muốn nói về nước Mỹ, anh sẽ nói gì ?!
- Là lời Tạ Ơn cuộc đời, Tạ Ơn Nước Mỹ đã cho anh cơ hội
tiến thân, và cơ hội giúp lại người khác như một cách đền ơn
xứ sở đã cưu mang anh mấy chục năm qua!
Đó là lý do tôi viết bài này, Lời Tạ Ơn nước Mỹ của Anh tôi!
KIM LOAN
(Edmonton, Tháng 3.2020)

***
ĐỜI

HÔNG NHƯ LÀ… TÊN

Người Việt mình, khi đặt tên cho con cái, thường chọn tên có
ý nghĩa hoặc gửi gấm theo tình yêu thương với niềm mơ ước,
nhưng cũng lắm khi ….“đời không như là tên”.
Hồi đó, cách nhà tôi vài căn, có chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà. Lẽ
ra, là “ngọc ngà châu báu” phải được nâng niu, quý hoá,
nhưng chị thì ngược lại, chồng say xỉn thường xuyên rồi lên
cơn, đem “ngọc ngà” ra… tra tấn, thượng cẳng tay hạ cẳng
chân và cả bằng đòn gánh, hàng xóm trong đó có anh rể tôi
phải xông vào giải cứu chị. Nghe nói hiện nay chồng chết, chị
thoát được chồng, nhưng tiếp tục khổ vì con, vì cháu!
Cùng ngõ là nhà Bác Cả goá phụ với hai người con, là chị Vui
và thằng Sướng. Chị Vui cả ngày tất bật lam lũ phụ bác Cả
bán buôn lặt vặt với cuộc sống giật gấu vá vai, người lúc nào
cũng đầu bù tóc rối. Còn thằng Sướng chẳng hiểu buồn khổ
gì mà vào một ngày trời âm u, nó đã thắt cổ tự vẫn, tìm về thế
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giới bên kia, để lại cho Bác Cả và chị “Vui” nỗi đau giằng xé
tâm can. Ngược ra xóm chợ, nhà bà Tám Sương Sa, tôi học
chung với hai đứa con bác ấy, thằng Sang con Giàu. Mà nào
có sang có giàu gì đâu, thau sương sa của bà Tám chỉ đủ
cơm cháo qua ngày, lắm khi đi học chúng không có củ khoai
mì ăn sáng.
Lúc tôi vào lớp Sáu, mới “giải phóng” được vài năm, trường
chúng tôi đón nhận một số học sinh miền Bắc theo cha mẹ
vào Nam rất sớm. Mấy đứa con gái trong nhóm đó có tên
cũng bình thường, nhưng mấy thằng con trai thì tên khá đặc
biệt, nghe là biết ngay lý lịch xuất xứ, khỏi cần suy nghĩ.
Trong khối lớp tôi, có hai anh em sanh đôi, Nguyễn Văn
Thống Nhất và Nguyễn Văn Hữu Nghị. Thống Nhất là anh, có
vẻ hiền lành, hắn muốn la cà kết thân với chúng tôi như cái
tên của hắn. Nhưng khổ nỗi, lũ chúng tôi tuy còn bé nhưng đã
biết ảnh hưởng từ gia đình chòm xóm, trước cảnh chia lìa tù
“cải tạo”, kinh tế mới, cảm nhận tiếng thở dài của cha mẹ
trong cuộc đổi đời, nên chúng tôi rất …phản động, dứt khoát
tránh xa đám “bên kia”, không chơi với hắn, không cho hắn
“thống nhất” chúng tôi. Còn thằng em tên Hữu Nghị thì ngược
lại, không hề “hữu nghị” tí chút nào, hắn luôn luôn hùng hổ
gây sự với chúng tôi mỗi khi có chuyện tranh cãi (có lẽ hắn
hiểu được nguyên nhân sự e dè lạnh lùng của đám Miền Nam
chăng?).
Tuy nhiên, chung lớp tôi có một đứa khá dễ thương. Hắn nói
giọng nửa Nam nửa Bắc, vì cha mẹ hắn là dân tập kết. Hắn
tên Lê Anh Nuôi, bản tính vui vẻ hoà đồng. Tôi hỏi:
- Thà ông mang tên như anh em thằng Thống Nhất Hữu Nghị,
hoặc đại loại như Quyết Thắng, Bất Khuất, Kiên Cường…tôi
còn dễ hiểu. Còn Anh Nuôi là cái gì thế?!
Hắn cười vang:
- Bà đúng là …nhà quê! Hồi ba tui ở trong bưng, ba tui nấu ăn
cho đồng đội, gọi là “anh nuôi”, nên má tui đặt tên này cho tui
làm kỷ niệm đó! Mà nè, bà nên gọi tui là …anh nhé, vì tui hơn
bà một tuổi, và tên tôi là …Anh Nuôi.
Tôi chu mỏ:
- Còn khuya! Ông về rừng mà nghe người ta gọi là anh, còn
tui nhà quê đâu dám!
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Nhưng đặc biệt trong nhóm đó, có một cái tên mà tôi nhớ mãi
cả tên lẫn …người! Hắn trắng trẻo, dáng thư sinh con nhà
giàu (tôi đoán ba má hắn phải thuộc hàng tiểu thư công tử trí
thức Hà Nội, vượt Trường Sơn vào Nam với chức vụ cao
chót vót, nên được ở nhà ngay khu sĩ quan trong khu Quân
Cụ mà trước đây chỉ dành cho những gia đình sĩ quan quân
đội VNCH). Hắn có đôi mắt đẹp, cái miệng duyên với môi
dưới hơi trề rất hấp dẫn, tổng thể là một khuôn mặt đẹp trai,
và cái tên của hắn càng hấp dẫn hơn: Mai Kiêu Hùng!
Được cái, hắn thờ ơ chuyện xung quanh trường lớp, không
quan tâm chúng tôi chia phe “Nam-Bắc” cãi nhau chí choé,
không thân thiện mà cũng không xích mích với ai. Chẳng biết
sau này lớn lên hắn có “kiêu hùng” với lý lịch nhà hắn, với vẻ
đẹp trai của hắn hay không, chớ lúc đó hắn rất vô tư, một vài
lần đụng mặt tôi ở trường, hắn mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt
bối rối, có thấy “kiêu hùng” gì đâu, khiến tim tôi…tan chảy và
mủi lòng thương (quên cả chuyện giai cấp). Cũng may là sau
năm học đó gia đình hắn chuyển đi nơi khác, chớ nếu hắn
còn học tiếp với tôi, biết đâu tôi lại … cảm cái nét đẹp khi bối
rối của hắn, rồi sẽ ra sao khi lập trường “hai đứa hai khung
trời khác biệt”, liệu gia đình tôi bị chính quyền mới xếp hạng
là “nguỵ quân nguỵ quyền” có chấp nhận hắn không, căng
lắm chớ chẳng chơi! (Ủa, mà biết hắn có … cảm tôi không mà
lo xa chi cho mệt!!!).
Vui nhất là khi vào học trường Sư Phạm, có một anh chàng
trong ban văn nghệ, thỉnh thoảng ôm cây đàn guitar ngồi dưới
gốc phượng trong sân trường đàn hát, bạn bè vây quanh
ngưỡng mộ, nhất là mấy nường nữ sinh. Tên của hắn cũng
rất ư đặc biệt, khó có một người thứ hai trùng tên: Mai Cúc
Trường Sơn. Tôi bĩu môi, nói với nhỏ bạn:
- Gì chớ, nghe hai chữ Trường Sơn là tao … dị ứng từ bài hát
“cùng mắc võng trên rừng…” á!!
Nhỏ bạn nguýt tôi:
- Úi dào, “ếch ngồi đáy giếng” tội chưa! Bà tưởng Trường
Sơn là của riêng mấy ổng bên kia sao? Nói cho bà dỏng tai
lên nghe rõ nè: hắn là con trai của sỹ quan VNCH đang ở
trong trại “cải tạo” chưa về, còn má của hắn là người nổi
tiếng, bà muốn biết là ai không?
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Tôi hơi bị quê, liền đổi giọng tươi tỉnh làm huề:
- Là ai thì bà nói luôn đi, còn úp úp mở mở chi nữa?
- Là cô Hồng Vân, người ca sĩ có tài ngâm thơ, mới đây hát
các bài hát được công chúng mê mẩn: “Người Đi Xây Hồ Kẻ
Gỗ”, “Có Anh Ba Hưng” …
- Bà nói ca sĩ Hồng Vân ngâm thơ là tui biết rồi, khỏi cần dài
dòng. Té ra, hắn là phe ta?!
Lần này thì nhỏ bạn vênh mặt lên:
- Ừa, hắn học chung với tui hồi cấp ba đó, giờ có muốn làm
quen với chàng không nà, tui bắc cầu cho!
- Quỷ sứ! Mà tao chịu… cái tên lắm nha. Tao mà lấy hắn,
sanh con tha hồ đặt tên, Mai Cúc Mùa Xuân, Mai Cúc Thắm
Tươi …
Sau này ra đời đi làm, rồi qua trại tỵ nạn, tôi còn biết thêm
nhiều cái tên “ấn tượng” rổn rảng: Phạm Thông Thái, Trần
Triệu Phú, Phan Huy Hoàng, Cao Uy Tín, Huỳnh Thiên Tài,
Đỗ Thủ Khoa, Nguyễn Như Ý…mà có mấy ai được “đời giống
như tên”? Và …tôi nữa, má muốn đặt tên tôi là Kim Thoa
cùng vần Th với anh chị em trong nhà, nhưng khi ba lên xã
làm khai sanh, lúc ấy ca sĩ Kim Loan đang nổi với "Căn Nhà
Ngoại Ô" nên ông nhân viên hộ tịch mơ mộng đã ghi lộn tên
tôi thành Kim Loan. Mang tên của một ca sĩ nổi tiếng nhưng
kết quả thế nào thì mọi người biết rồi đấy: “tôi ca không hay,
tôi đàn nghe cũng dở”.
Qua đến Canada thì tên “Loan” của tôi có nghĩa là “Nợ”, nhiều
người khi đi học, mua xe, mua nhà đều trải qua, rồi than vãn:
“ Sầu vì …Loan” “Nghèo vì …Loan”. Hãi hùng nhất là các
quảng cáo của mấy chuyên gia cố vấn tài chánh, nào là: “Nói
Không Với Loan”, “Tránh Xa Loan Xấu”, “Làm Thế Nào Để
Thanh Toán Loan Mau Lẹ” …thiệt là đau lòng!
Dù sao cũng có chút an ủi, tuy tên “Loan” nhưng tôi không nợ
nần tiền bạc gì của ai (nợ …chuyện khác thì... có, để kiếp sau
trả!)
Đời không như là tên, đôi khi còn ngược lại, nhưng có ai nỡ
đặt tên con là Nguyễn Vô Phước để sẽ được Hữu Phước,
hoặc Lê Văn Nghèo để sẽ thành người giàu có, phải không
quý vị?!
KIM LOAN (Edmonton, Feb 19/ 2021)
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TRỞ VỀ NHÀ NGÀY 30 TẾT.
Tôi khởi hành từ thành phố mùa Đông
Bầu trời thấp, quê người giăng tuyết trắng
Bay về Việt Nam ngày ba mười Tết
Căn nhà xưa ấm áp đợi tôi về
Tôi biết mẹ cũng thấp thỏm đợi chờ
Đứa con xa đã lâu chưa gặp mặt
Tôi bận rộn giữa vòng đời quay quắt
Kỷ niệm có khi là một giấc mơ
Mẹ đã chuẩn bị nấu bánh chưng chưa?
Đợi tôi về đêm Ba Mươi nhóm lửa
Góc bếp năm nào ngày tôi còn bé
Mắt long lanh như bếp lửa bập bùng
Đêm ba mươi Tết huyền diệu vô cùng
Nồi bánh sôi như lòng tôi rạo rực
Chợt tiếng pháo giao thừa về là lúc
Tôi thấy mình vừa mới lớn khôn hơn
Mẹ đã mua chưa những chậu hoa thơm?
Cành mai vàng trong căn phòng khách nhỏ
Tôi vẫn thấy mình đứng bên cửa sổ
Nhìn ra ngoài mơ mộng một trời Xuân
Chuyến bay miệt mài đi giữa màn đêm
Vượt đại dương mang theo hồn lữ thứ
Tạm biệt tuyết rơi, gió lạnh viễn xứ
Đứa con thân yêu đang trở về nhà
Nỗi vui mừng, vội vàng phố tôi qua
Hàng cây cũ nhìn tôi như chào đón
Những khuôn mặt quen bạn bè, lối xóm
Tất cả là ba mươi Tết trong tôi
Đêm nay tôi sẽ thức, sẽ rong chơi
Về quá khứ tìm mùa Xuân đã mất
Tìm lại dư âm ngày Ba mươi Tết
Đêm nay giao thừa tôi trẻ lại như xưa!
KIM LOAN
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Kim Oanh
HÀNH TRÌNH VƯỢT BIỂN ĐÔNG
Năm 1976 vừa xong bậc trung học tôi rời Vĩnh Long, lần
đầu tiên ba anh em chúng tôi vượt biên cùng với mười bảy
người bạn chí thân. Vừa xuống tàu lớn chúng tôi đã bị bắt và
đưa về nhà lao Rạch Giá trong nỗi lo âu sợ hãi.
Trong nhà giam, mọi vấn đề về vệ sinh đối với phụ nữ đỡ
hơn nam giới. Buổi chiều, phụ nữ được thả ra sân chơi, nhìn
qua bên phía nhà của nam giới, tôi nhận diện được anh và
em tôi qua ô cửa sổ nhỏ. Chúng tôi trao đổi bằng cách ra dấu
và biểu hiện bằng ánh mắt.
Đêm đêm tôi cầu nguyện Đất Trời, Ông Bà đã qua đời,
phù hộ cho anh em tôi được thoát tai nạn này.
Một buổi trưa đang mơ màng ngủ trong cơn nửa mê nửa
tỉnh, những người cùng phòng đánh bài, trò chuyện lao xao,
tôi cố giương đôi mắt nhưng không thể được. Bỗng một hình
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ảnh lung linh ở khung cửa sổ, trên nóc phòng giam. Hình
bóng người thanh niên,vận áo dài khăn đóng, gương mặt
thanh tú và hiền từ. Tôi cố vùng dậy thì thoáng nghe tiếng nói:
"Tên tôi là..... (xin cho tôi được giấu tên) tôi chết vì tội vượt
biên ở Kiên Lương, Rạch Giá, tôi sẽ phù hộ cô suốt cuộc đời"
và bóng hình ấy biến mất. Khi choàng tỉnh, tôi rất lo âu, sợ
sệt. Nơi đây tôi quen chị Ánh, Chị rất thương tôi vì chị thấy tôi
thường hay khóc một mình. Tôi đem giấc mơ kể chị nghe, chị
cho biết, cách nay vài tháng có một chuyến tàu của sinh viên,
giả dạng là một đoàn văn công đi trình diễn văn nghệ, bị bại
lộ. Cả đoàn cùng nhau đốt tàu và tự thiêu ngoài khơi, chị ức
đoán cách ăn mặc của người trong giấc mơ là người trong
chuyến hải hành này. Chị khuyên tôi, đừng lo sợ, mỗi khi ăn
cơm hãy gọi tên người ấy và lập lại lời người nói, mời người
về dùng cơm và cầu nguyện những gì tôi ước muốn.
Thế là từ đó tôi luôn cầu, khấn nguyện cho anh em tôi
được ra khỏi phòng tối. Một tuần lễ sau anh và em tôi được ra
ở hội trường.Tôi vô cùng mừng rỡ. Lại tiếp tục khấn cầu. Tuy
là hy vọng rất mong manh nhưng tôi vẫn khấn nguyện cho
chúng tôi được sớm thả ra. Ồ điều ấy khó lắm! Vì chúng tôi
đang trong lứa tuổi lao động nên trước khi được tha, bắt buộc
phải đi lao động ở U Minh ít nhất một năm. Sau 2 tháng 10
ngày bị giam, nhóm tôi được gọi tên tập họp. Lòng nghĩ thầm
đi U Minh thôi!. Nhưng một phép nhiệm mầu, mười bảy người
trong nhóm được "khoan hồng". Thật tôi không ngờ là điều
này có thể xảy ra .
Sau đó, gia đình tôi vẫn lần lượt ra đi. Tôi lại tiếp tục cầu
nguyện cho anh chi em tôi ra đi thành công tôi sẽ ở lại với Ba
Má, được thế tôi mãn nguyện lắm rồi. Thế là mỗi chuyến anh,
chị, em của tôi đều đến nơi bình an. Duy chỉ có tôi thất bại,
lầm lũi trở về. Rồi chờ đêm thật khuya mới dám vào nhà. Má
tôi bảo: mỗi lần nghe tiếng gõ cửa trong đêm, lòng Má đau
như cắt vì biết rằng con đi không thành. Ba Má đã đổ không
biết bao công lao, khó nhọc, vơ vét những gì có thể bán đổi
lấy vàng để lo cho tôi, thất bại là mất tiền. Với năm lần thất
bại. Ba Má phải vay mượn, nhất quyết cho tôi ra đi.
Một hôm Má tôi hỏi:
- Con đã cầu nguyện như thế nào? nói cho Má nghe?
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- Con cầu cho tất cả anh chị em ra đi được bình an con ở lại
với Ba Má.
Má tôi không nói lời nào, Má nấu một mâm cơm chay và
khấn Người đã phù hộ cho tôi xin lỗi người khuất mặt mà tôi
đã gặp trong giấc mơ. Má xin được lấy lại lời tôi khấn. Mong
Người giúp tôi ra đi được bình an, nếu có thương tôi người
hãy giúp cho con tôi được hạnh phúc về sau. Và Má tôi bảo :
- Từ nay con đừng cầu xin người ấy nữa, hãy để cho Người
ra đi thanh thản.
Vào tháng 5 năm 1979, trời chưa kịp sáng tôi một lần nữa rời
gia đình. Có người hướng dẫn tôi đến bến đò Rạch Sỏi. Một
chiếc đò nhỏ, tất cả mười ba người.Tôi cảm thấy lo với con số
13.Thật vậy, đò vừa ra khỏi vùng khám xét, bỗng nhiên tắt
máy và trôi theo con nước, tất cả lo âu, hồi hộp. Chúng tôi bắt
buộc phải nằm dài xuống lòng đò, một tấm bạt được phủ lên
che kín. Hai người trong nhóm thay phiên nhau sửa máy. Tôi
cầu nguyện Trời Phật Ông Bà che chở cho chúng tôi.
Tiếng máy nổ, có lẽ không lớn bằng mười ba tiếng thở
phào nhẹ nhõm. Đò tiếp tục chạy, từ từ thấy biển khơi. Một
chiếc tàu thật dài khoảng mười mét hiện ra trước mắt. Chúng
tôi lên tàu cả gia đình chủ tàu, tài công đều là anh em ruột.
Trong nhóm người đi đa số là họ hàng gần trừ ra hai gia đình
còn lại, và tôi không có họ hàng với chủ ghe. Như vậy trong
tàu này tôi là người đơn độc. Hoà, cậu thanh niên đưa chúng
tôi đến ghe lớn, vội vàng bỏ chiếc đò nhỏ xin chủ ghe đi
theo.Tổng cộng bốn mươi hai người.
Vừa vui lại vừa khóc! Lần này là vĩnh viễn xa… xa tất cả
những người thương, xa quê hương và biết đến bao giờ mới
có ngày trở lại? Sau đó nỗi lo ngại lại xâm chiếm lòng. Rồi
đây chúng tôi sẽ đi đâu và về đâu?
Nhưng tôi đã từng suy nghĩ ra đi là tìm cái sống trong cái
chết, vì vậy sẵn sàng chấp nhận một bị bắt hoặc tệ hại hơn là
bỏ mình ngoài biển khơi. Nghĩ như thế mới mong có đủ can
đảm và cương quyết ra đi.
Chiếc tàu tôi vừa lên, đã đi đánh cá lâu ngày trên biển nên
trên tàu có sẵn rất nhiều thực phẩm. Mấy hầm tôm, cá, mực
tươi. Mực khô, tép khô, gạo nước đều đầy ắp. Chủ tàu họ lo
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cơm nước rất chu đáo cho những người trong chuyến đi này.
Riêng tôi không ăn được vì bị say sóng.
Ngày đầu ra khơi, lo lắng, bồn chồn lẫn háo hức, không ai
ngủ được, khi đêm đến tất cả lên boong tàu trò chuyện và tôi
được dịp làm quen những người đồng hành. Gia đình anh
Hai, anh Ba, gia đình anh Tư, anh Năm, vợ chồng anh tài
công (anh Mài và chị Ánh), gia đình chú Tuấn, vợ chồng anh
Phở, vợ chồng Dũng Thắm, còn lại tất cả còn độc thân là chú
Tuấn, Anh Cường, Thường, Diếng, Giỏi, Hòa, Hùng, Liêm,
bốn đứa con gái,Hà, Nguyên, Hồng và tôi.
Lúc biển yên gió lặng, cùng nhau phân công, ai bíết nói
tiếng Anh để có thể giúp mọi người khi đến nơi. Trong nhóm
có anh Dũng nhận trách nhiệm này, anh Ba ,anh Cường là
người Hoa có thể nói tiếng Quang Thoại, tiếng Quảng Đông.
Anh Ba rất vui tính, anh trò chuyện để trấn an mọi người, anh
kể sự tích chiếc tàu, rất linh thiêng, con gái của bà chủ tàu
trước đó đã chết ngay cột tàu. Khi gia đình anh mua về họ
luôn luôn khấn cô gái ấy.Trên tàu có một tượng Phật Bà thật
cao, được thờ trước đầu tàu để độ hộ cho gia đình anh mỗi
chuyến ra khơi. Ngoài ra anh còn một lọ nước làm phép. Anh
bảo khi gặp nguy cơ chỉ cần thoa lên tóc thì nói đối phương
sẽ nghe. Cho nên anh rất có niềm tin. Đêm đó nhìn dáng của
mọi người cùng hướng mắt ra vùng biển bao la, lòng tôi như
chỉ rối, lắc đầu xua đi khối nặng đang đè trong não tôi cố gắng
dỗ giấc ngủ, ngủ bình yên sau một ngày hoang mang sợ hãi.
Ngày sau, tàu vẫn êm đềm lướt sóng, hai bên hông tàu có
hai đàn cá đi theo…xa khơi bắt đầu thấy những mảnh ván đồ
đạc nổi trôi. Một nỗi lo sợ bao trùm. Có lẽ một chiếc tàu nào
đã đắm gần đây. Khoảng xế chiều, tàu đi cũng khá xa hướng
về Malaysia. Thình lình anh tài công bỏ ống nhìn, thông báo
có hai chiếc tàu thật lớn từ xa tiến đến với tốc độ rất nhanh,
anh sợ với tốc độ này đụng phải, tàu sẽ bị vỡ tan.
Tất cả anh em chủ tàu chuẩn bị chống trả vì họ có mang
theo rất nhiều súng đạn.Theo kinh nghiệm đi biển họ biết đó
là hải tặc. Nhưng các bà vợ của họ khóc xin năn nỉ chồng
đừng chống trả. E rằng hải tặc có súng lớn hơn bắn lại, sẽ
chết hết. Các bà khóc quá nên các ông buông tay.
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Tôi thật nhanh, nhảy vội xuống hầm tàu lấy dầu nhớt bôi
vào mặt mình cho xấu xí đi vì hai chị tôi đi trước viết thư về
căn dặn khi gặp hải tặc một là làm đàn bà có con nhỏ, hai là
làm một đứa con nít, thấy ai có con thì bế đại như thế mới
mong thoát thân.
Trời ơi! Khi hai chiếc tàu cập vào chúng tôi như người đã
chết rồi. Tất cả đứng im như pho tượng. Bọn chúng chỉ có cái
khố che thân, mặt mày dữ dằn, tay cầm búa, dao, mã tấu,
thật kinh khiếp vô cùng.Tôi thấy chị Tư có hai đứa con nhỏ,
tôi vội vàng bế đứa nhỏ nhất của chị, vừa lúc ấy chúng đã
tràn ngập lên tàu. Chúng chia chúng tôi ra làm ba nhóm: đàn
bà con nít, đàn ông con trai và con gái.
Tôi bế đứa nhỏ, nên chúng đẩy tôi vào nhóm đàn bà.
Chúng thay nhau lục soát khắp tàu, khắp nơi trên cơ thể của
từng người, chúng vơ vét vàng bạc, nhưng có lẽ điều chúng
mừng nhất là những khẩu súng đạn và thực phẩm tươi dưới
hầm. Bọn họ quên chúng tôi trong giây phút, chỉ lo vơ vét hết
thực phẩm tươi về tàu . Thời gian sợ hãi và kinh hoàng kéo
dài rất lâu.
Bỗng nhiên chúng ra dấu mang nhóm con gái sang tàu
chúng. Khiếp đảm và vô cùng tuyệt vọng! …Lúc này tôi chỉ
biết cầu nguyện mà thôi và tôi quên đi những gì Má tôi dặn
dò, tôi cầu xin linh hồn Người đã phù hộ cho tôi dạo trước.
Xin người thứ lỗi cho tôi, ra đi mà không dám nói, giờ nếu
thương tôi xin giúp tất cả mọi người thoát nạn và những
người con gái kia không bị làm ô nhục, tôi rất cám ơn. Và từ
xa xuất hiện thêm chiếc tàu thứ ba, đang tiến dần đến. Tôi
biết là khó sống hôm nay. Tôi khấn nguyện xin Đức Mẹ, Ông
Bà, Người phù hộ, nếu chết thì cho tôi được chết trên bờ, để
Ba Má tôi còn biết con mình bỏ xác nơi đâu, cầu cho những
người con gái kia được thả về tàu của mình, đừng bắt họ đi
và được bình an. Tôi nguyện thề sau này tôi sẽ vào đạo. Thế
rồi tôi ngất đi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận có mùi dầu Nhị Thiên Đường ở
mũi. Cạnh tôi là một người đàn ông trung niên ăn mặc bình
thường. Ông nhanh tay dúi vào tay tôi một cuộn giấy tròn nhỏ,
linh cảm đây là người tốt, tôi vội giấu vào trong búi tóc tôi.
Ông ta hỏi tôi có biết tiếng Anh không, tôi gật đầu, ông ta vội
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nói: "Tôi là môt thương buôn ở Singapore có hai con. Sau này
cần gì tôi giúp."
Người thương buôn đưa cho tôi một thau cháo, tôi không
dám ăn, tôi sợ có thuốc mê, không còn nói được chỉ biết lắc
đầu kinh hãi. Nhìn chung quanh các bạn gái đã về lại tàu, Tất
cả đều bình an. Bọn hải tặc chỉ còn lảng vảng vài tên, lo vơ
vét đồ đạc còn sót. Ông cho người đem sữa đặc, dầu Nhị
Thiên Đường, cá mòi hộp cho chúng tôi. Nói bằng tiếng
Quảng Đông, chỉ đường đi đến Kuala Lumpur.
Sau khi hai chiếc tàu hải tặc đi xa rồi, tàu ông mới rời
chúng tôi. Ông chỉ xin tượng hình Phật Bà nơi đầu tàu. Chúng
tôi cùng ôm nhau khóc vì nỗi kinh hoàng đã qua đi. Kể từ giây
phút đó tất cả đã thành một đại gia đình, đùm bọc chở che
cho nhau.
Định thần lại, tôi xem cuộn giấy nhỏ của người thương
buôn đưa, chính là địa chỉ của ông ở Singapore. Chiếc tàu
thứ ba chính là chiếc tàu ân nhân của chúng tôi. Xin cám ơn
một tấm lòng nhân đạo, xin ơn trên che chở cho gia đình
người ân nhân này luôn an lành, hạnh phúc..Đúng là một
phép nhiệm mầu mà ơn trên đã ban cho chúng tôi thoát nạn
hôm nay.
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Đêm thứ nhì, để tránh gặp nguy một lần nữa, đèn tàu tắt
hết đêm nay không một ai dám ngủ mặc dù đã mệt lả
người.Thình lình một tia sáng lóe lên từ xa, tàu hướng theo
tia sáng ấy mà chạy. Chúng tôi reo mừng, một dãy nhà đèn
sáng choang, và môt bến cảng trải dài.Tàu cập vào cảng Hải
Quân ở Trengganu. Hôm nay là ngày 12- 5- 1979.
Nhưng chưa kịp vui, một người lính Hải Quân nhảy thẳng
xuống boong tàu, bắn một phát súng chỉ thiên. Than ơi! Đại
họa đã giáng lần thứ hai sao? Chúng tôi khiếp cả hồn vía, con
nít khóc vang, tất cả dồn vào góc tàu, nép sát bên nhau run
rẩy, người lính kia thì quát tháo om sòm. Tôi chợt nghe loáng
thoáng tiếng Anh thì phải? Tôi vội trấn tỉnh để lắng nghe.Thôi
đúng rồi! Tôi nhìn anh Dũng, anh ngồi bất động và đang cố
gắng che chở cho Thắm vợ anh.
- Ai có thể nói được tiếng Anh?
Hắn lập đi lập lại nhiều lần. Hồn viá đâu trả lời. Một nỗi
kinh hoàng trước họng súng hướng về chúng tôi.
- Không ai trả lời tôi sẽ bắn.
Tôi chỉ nghe có thế chân tay rời rã. Nhưng nghĩ đến "chết"
làm tôi nhớ Má tôi, bà thường đem chuyện đời xưa kể cho
con cháu nghe về kinh nghiệm sống trong chiến tranh. Thời
chạy loạn giặc Tây, Má tôi nhờ có chút vốn liếng tiếng Pháp,
Má cũng từng giúp được cho bản thân mình và những người
phụ nữ cùng làng thóat cảnh bị Tây hãm hiếp. Tôi như cái lò
xo bật dậy, với vốn liếng Anh ngữ ít ỏi, tôi trả lời:
- Tôi biết nói tiếng Anh chút ít.
Và lạ thay người lính đó nhỏ giọng xuống, tôi cảm thấy tinh
thần mình bớt căng thẳng, tôi cố gắng tập trung nhiều hơn.
- Có bao nhiêu người trên tàu? Hắn hỏi
- Có bốn mươi hai người trên tàu. Tôi trả lời
- Tôi đếm không đúng bốn mươi hai người thì tôi bắn. Hắn
chỉa súng vào ngay tôi.
Tôi không còn tinh thần nữa, tôi khóc và quỳ xuống van
lạy. Cả tàu thấy tôi quỳ lạy tất cả đều làm theo. Ngay khi ấy
hơn chục người lính khác kéo đến. Họ mặc đồng phục Hải
Quân.Họ ra lệnh tôi là người rời tàu trước tiên, đứng sang
một bên, không bị khám xét và tất cả lần lượt rời tàu, những
người còn lại bị khám xét toàn thân nhưng không sàm sỡ như
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bọn hải tặc dã man. Cũng nhờ tôi không bị xét nên lúc đi
ngang tôi, Nguyên vội nhét vào tay tôi một sợi dây chuyền, tôi
vội giấu vào trong búi tóc.
Màn đêm buông xuống rất nhanh tôi đoán gần 12 giờ
đêm. Những người lính Hải Quân cho chúng tôi ăn tạm bánh
mì ngọt vài trái bom. Chúng tôi đã từ từ bình tỉnh lại.
Họ hỏi chúng tôi từ đâu tới, đi có bị hải tặc không? Họ cho
biết chúng tôi sẽ phải rời nơi này trong vài hôm. Họ sẽ cấp
xăng, thực phẩm và tiếp tục ra đi. Những ngày kế tiếp anh Ba
anh Cường có thể nói tiếng Quảng với họ, anh Dũng và tôi
cùng hợp tác trả lời bằng tiếng Anh. Ba đêm liền chúng tôi
ngủ ngoài trời trên nền xi măng cảng nóng bức. Mỗi đêm thao
thức vì có những người muốn giở trò tồi bại với con gái, các
anh họ của Nguyên, Hồng luôn nằm cạnh hai cô che chở còn
tôi không có người thân nên được nằm giữa Nguyên và
Hồng. Rất cảm ơn hai cô bạn đã cho tôi môt nơi nương tựa,
một tình tương thân tương ái.
Đêm thứ tư chúng tôi được vào môt căn nhà bằng gỗ hai
tầng ở tạm. Khi vào nơi ấy chúng tôi nhận được những dòng
chữ để lại từ những người đến trước, trên tảng đá để làm bếp
nấu nướng và vết tích để lại là những nhúm tro tàn. "Nơi đây
không an toàn có thể bị kéo ra khơi." Dòng nhắn tin này làm
chúng tôi rất lo sợ, thì ra tai họa vẫn luôn chực chờ bất cứ lúc
nào, nhưng lời nhắn đó là những chân tình quý báu đối với
chúng tôi.
Lo lắng chưa biết phải đối phó như thế nào thì một đêm
có chiếc tàu cập vào cảng để lấy nước và xăng dầu. Một
người đàn ông bảo rằng tàu còn tốt sẽ bị ra khơi trở lại. Đến
nửa khuya ông khách lạ trở lại cùng các anh trong tàu đục
thủng cho tàu chìm. Người ân nhân đó một lần nữa đã đến
với chúng tôi trong việc làm vô cùng thánh thiện, người ấy
không ai khác hơn chính là người Singapore đã giúp chúng
tôi khi hải tặc cướp tàu. Xin muôn vạn lời cám ơn, tấm lòng
nhân hậu, một lần nữa xin gửi đến ân nhân lòng biết ơn và lời
nguyện cầu mọi điều may lành đến với ông và gia đình .
Thế là thoát nạn! Sáng hôm sau tàu chìm, bắt đầu có
cảnh sát đến canh giữ chúng tôi. Cứ mỗi hai tiếng đồng hồ họ
thay ca trực, mỗi ca là hai người cảnh sát, nhờ có canh gác
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và có nhiều phòng, từng gia đình ngủ riêng, tôi cùng ba chị
em của Nguyên chung phòng, con trai ngủ dọc theo hành
lang để bảo vệ cho con gái.
Chiều đến, có tàu của lính commando cặp vào cảng lấy
nhiên liệu. Họ vào trò chuyện với anh Ba và anh Cường.
Nhưng đêm đến đang yên giấc, vài người lính commando
thực hiện những hành động xấu xa. Trải qua bao lo âu mệt
mỏi, mấy anh ngủ say không hay lính đã vào phòng chúng tôi.
Hốt hoảng vì họ pha đèn vào mặt, tôi bật ngồi dậy và la to:
"Chú Tuấn ơi cứu tụi con."
Tất cả con trai chạy sang. Chú Tuấn đã bị họ đánh báng
súng vào đầu. Chúng chưa kịp giở trò, thì vội chạy nhanh vì
một chiếc xe cảnh sát khác đến thay ca trực. Thì ra hai người
cảnh sát trước đã toa rập với họ thực hiện điều xấu xa. Cám
ơn Phật Trời đã che chở những đứa con gái này thoát nạn
đêm nay. Anh Dũng đã thuật lại cho hai người cảnh sát vừa
đến thay ca trực, họ lập biên bản và kể từ sau hôm ấy chúng
tôi mới được yên thân. Từ đó, đêm đến các anh trong tàu
đem chúng tôi giấu dưới lườn môt chiếc xe hư lánh nạn.
Hai tuần lễ trôi qua, họ đưa chúng tôi rời Cảng bằng xe
cam nhông nhưng không biết đi đâu và đến nơi nào. Xe được
che kín mít, cố vén tấm bạt xem. Ôi! Toàn là rừng rậm lại một
phen lo âu hoảng hốt. Sau một đoạn đường dài ngoằn nghèo
và nhấp nhô, bất chợt xe dừng lại. Xuống xe, nhìn thấy phiá
bên trong hàng rào dây kẽm gai toàn là người.
Mừng quá! Mừng quá người Việt Nam. Những người đồng
hương chào hỏi, tiếp đón ân cần, được đưa vào trại tỵ nạn.
Chúng tôi, người về từ cõi chết!
Sau khi tạm ổn định, mới vỡ lẽ đây là môt trại tập trung
tổng cộng hơn ba ngàn người Việt tỵ nạn. Người ta gọi nơi
đây là Rừng Dương vì chung quanh toàn là cây Dương.
Không có Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cũng không có
Hồng Thập Tự đến, hầu như phải tự túc. Không biết bao giờ
được vào trại chính thức. Gần hơn năm nay chưa ai được ra
khỏi nơi này. chỉ biết đợi chờ.... những gia đình ở khá lâu họ
trồng trọt, những vườn rau xanh biếc, chăn nuôi gà để sinh
sống. Họ cho biết trước đó nhiều tàu được gọi ra đi nhưng
không rõ được vào trại hay đã bị đưa ra khơi, hoàn toàn bặt
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tin.
Nơi Rừng Dương, ai có tiền muốn gì cũng có, người bản
xứ họ mang lương thực nước uống bán lấy vàng hay tiền đô
Mỹ, chúng tôi nhờ vào gạo, cá khô còn sót lại, cùng chia nhau
ăn. Gạo đã vơi đi dần, chúng tôi phải nấu cháo. Khi hết hẳn
lương thực, mạnh ai nấy lo thân. Tôi đã cùng ba chị em
Nguyên thành một gia đình, các anh cùng tàu trốn trại vào
rừng đốn lá và lợp cho một mái nhà để trú mưa. Thức ăn dần
dần hết, người ta lẻn vào rừng tìm rau cỏ ăn, tôi là thân con
gái không dám đi, lính Mã Lai bắt được trốn trại họ đánh nhừ
tử. Tôi chờ cho mọi người ăn hết đọt rau cỏ non, bỏ phần già,
tôi nhặt lại ăn cho qua ngày. Một hôm giặt đồ tôi phát giác ra
một sơị dây chuyền còn sót lại, Má tôi đã cẩn thận may vào
cạp quần, mừng quá ,nhờ người đổi ra tiền Mã.
Sau khi có tiền việc đầu tiên tôi nhờ mấy người trốn trại
mua giùm vật dụng cần thiết nhất, thế là đã mất đi hơn hai
phần ba số tiền. Phần còn lại tôi mua đường để đủ sức chịu
đựng khi đói, mì gói bốn đứa chia nhau làm canh ăn đở dạ.
Sợi dây chuyền tôi giấu được cho Nguyên cũng dành để chi
vào những nhu yếu phẩm cần thiết nhất cho ba chi em cô.
Rất vất vả và thiếu thốn mọi phương tiện, chúng tôi cũng gặp
những người muốn giúp đở, che chở. Nhưng ở đời có ai học
được chữ ngờ. Nghĩ vậy nên ba đứa con gái chúng tôi không
dám nhận. Tôi luôn tự nhủ lòng "Trời sanh voi sanh cỏ". Thôi
thì "Hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai". Ráng cố gắng chiụ đựng
một thời gian xem sao!
Sinh hoạt ở đây, chiều khoảng 3 giờ đến 8 giờ tối, những
người kiểm soát trại, mở hàng rào kẽm gai, gọi số tàu xuống
biển tắm theo nhóm.Thời gian trôi qua cũng được hơn hai
tháng. Một chiều xuống biển tắm, loa phóng thanh gọi số tàu
tập họp. Trong đó có tàu của chúng tôi "VNKG 0249”.Vội vã
chạy về lều, được biết hôm nay có tất cả bốn chiếc tàu được
ra khỏi trại Rừng Dương. Đây là diễm phúc hay điều bất
hạnh?
Tất cả mọi người đều hoang mang không hiểu tại sao
chúng tôi đến sau lại được đi trước? Khi chiếc xe cam nhông
đến, người lớn tuổi bàn với nhau, chuyến xe đầu nếu đến
được trại chính thức thì đánh lên thành xe dấu thập, còn nếu
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bị ra khơi thì đánh dấu trừ, để cho những người sau biết
đường mà lo liệu. Nhóm chúng tôi đi sau cùng. Khi xe đầu trở
về đón tiếp, tất cả hò reo mừng rỡ, vì chữ thập đã được ghi
lại thành xe. Bắt tay từ giã những người bạn thân quen, tuy ở
ngắn ngủi nhưng chúng tôi rất bùi ngùi xúc động vì cùng
chung cảnh ngộ. Hy vọng một ngày gần tất cả sẽ được thoát
khỏi nơi này. Các chú bác còn ở lại căn dặn khi gặp Cao Ủy
Tị Nạn nhớ cho họ biết, còn rất nhiều người tỵ nạn bị lãng
quên nơi Rừng Dương.
Đến trại vào buổi chiều. Nơi đây có phái đòan Mã Lai,
trưởng trại, thông dịch viên tiếp đón, được biết đây là Trại Tị
Nạn Cherating. Tất cả sẽ được cấp lều cho tạm trú, thực
phẩm khô do Hội Hồng Thập Tự tiếp tế, mỗi tháng được thêm
một phần thịt, rau tươi. Sẽ có các Phái đoàn từ các quốc gia
trên thế giới đến mở hồ sơ, phỏng vấn và cho định cư ở nước
thứ ba. Tôi như người đi trên mây, chỉ biết khóc… khóc vì
sung sướng, khóc vì biết mình đã được TỰ DO.
Trại Cherating là một xã hội mới. Một xã hội thu nhỏ trong
cộng đồng người Việt ly hương. Cũng bon chen cũng cạm
bẫy, cám dỗ. Tuy nhiên bên cạnh những người xấu, cũng có
những người với tấm lòng nhân hậu vị tha. Chợ nhóm buổi
sáng, ban đêm có quán café ca nhạc, có trường học dạy sinh
ngữ.
Trường học được lập ra cho mọi người. Ai muốn có chút
vốn liếng ngoại ngữ để định cư ở nước thứ ba. Học cũng để
quên đi thời gian, quên đi nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương.
Công lao này do các anh sinh viên học sinh xuất thân từ
trường Pétrusky, Taberd, Phú Thọ. Họ xin Cao Ủy Tỵ Nạn
các dụng cụ học đường như sách, tập viết, phấn và bảng
đen. Các anh dựng lớp, đóng bàn học và thay phiên nhau dạy
các lớp buổi sáng, các lớp buổi tối, miễn phí. Việc làm thiện
nguyện của các anh thật cao quý.
Lều chúng tôi được dựng trên môt nơi trước kia là bãi
rác, nằm cạnh bìa rừng, chung quanh trại rào dây kẽm gai.
Có những đêm đang ngủ, tiếng la thất thanh “Có rắn!” bọn tôi
nằm bất động, rắn bò ngang mình từng đứa, toát mồ hôi hột,
thế là thức trắng đêm vì sợ. Có lần bị rết kẹp nhức nhối, may
có các cụ người Hoa tốt bụng dùng tỏi vắt đắp cho tôi qua
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cơn đau. Đêm nào mưa thì như đêm âý ngủ ngồi, nước ngập
từ bãi rác xông lên nồng nặc mùi hôi thối. Dần dần có thêm
điều kiện các anh trong tàu đóng sạp cao để tránh rắn rết.
Trải qua những ngày dài buồn khổ vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ
còn kẹt lại ở Việt Nam. Không sao nhắn được tin tức cho gia
đình là tôi đã bình yên. Khi có người ra đi định cư nước thứ
ba, tôi cũng như bao người vội vã viết vài lời nhắn gửi cho
thân nhân. Nhưng rồi cũng vô vọng. Nguyên, Hồng, Liêm ba
chị em được phái đoàn Canada nhanh chóng chấp nhận, vì
Ba Nguyên làm hãng viết chì Pacific ở Biên Hòa. Ba chị em từ
giã tôi đi Canada rất nhanh. Còn lại một mình tôi đã cố gắng
sống, sống trong buồn bã đơn độc. Cuộc sống khó khăn,
sống thật bơ vơ, tôi phải chống chõi với đời bằng đôi tay nhỏ
bé và yếu đuối của mình. Tuy khổ nhưng lúc nào tôi cũng cố
giữ lòng trong sáng, tôi tự nhắc nhở với chính mình. Khổ đã
quá nhiều, tại sao chỉ còn gang tấc mà không vượt qua được
hay sao?!
Sau khi ba chị em Nguyên ra đi, tôi xin các anh đóng cái
sạp riêng cho tôi vì hai cô bạn đi rồi không còn ai nằm hai bên
che chở cho tôi. Thế là tôi có một giang san riêng, bề ngang
nửa mét, bề dài một mét rưỡi. Mỗi buổi sáng tôi thức thật
sớm xuống gần bờ biển tập thể dục. Các bác người Hoa dạy
tập Tài Chi, trưa thì cùng các tổ đi làm vệ sinh phòng tắm nữ,
thời gian bạn bè bên nhau trong trại Cherating, hàng ngày
được nghe, và nhắc nhở đến những kỷ niệm nơi quê nhà dấu
yêu. Tất cả những kỷ niệm ấy lúc nào cũng đẹp. Những câu
chuyện hay những kỷ niệm đẹp đều bắt đầu bằng hai chữ
“Ngày xưa” đã được nhắc đến một cách thiết tha và u hoài
không ai có thể quên. Vì những nhớ nhung ấy những người
đến trước đặt tên trong trại tị nạn Cherating, những khu vực
là Sàigòn, Chợ Lớn, và tên những con đường Tự Do, Nguyễn
Huệ, Lê Lợi ...
Chương trình dạy anh văn được rút ngắn. Mỗi tối tan học
về, cùng các bạn nghe ké Radio, tin tức đài BBC hay đài VOA
. Tôi thường ngồi khóc một mình, khi nghe được tiếng hát
Khánh ly, Lệ Thu, Elvis Phương… những bài hát nghe nhớ
nhà "đứt ruột". Đó là hai chữ mà ngày xưa tôi thường nghe
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Ba Má tôi nói. Tôi không hiểu thế nào, nhưng giờ đây tôi đã
hiểu thấu thế nào là "đứt ruột".
Một sáng tinh sương, khí trời dịu mát, sau khi đi tập thể
dục xong, tôi lang thang đến văn phòng thông tin, cũng như
bao người có mặt nơi đây dò xem danh sách những người có
thân nhân đi tìm. Tôi không tin vào mắt mình tên tôi rõ ràng
từng nét ngày sanh, số tàu “có thư bảo đảm”. Tôi như người
điên la thật to và nhảy tung tăng mừng rỡ khi bình tĩnh lại,
chung quanh mọi người đều cười về sự vui mừng trông thật
ngây ngô của tôi. Họ đã đồng cảm chia sẻ với niềm vui mà tôi
đang có.
Đó là lần đầu tiên, nhận thư từ Úc của hai chi tôi gửi sang
kèm cái cheque một trăm đô. Tạm thời chưa sử dụng được vì
không có nơi để đổi tiền. Nhưng điều quan trọng vào lúc này,
lá thư của hai chị. Nó có ý nghĩa như lá bùa hộ mạng, để
chứng minh khi tôi gặp phái đoàn Úc sau này.
Thời gian chờ đợi chậm chạp trôi qua.Tôi được phái đoàn
Mỹ và phái đoàn Pháp phỏng vấn nhưng tôi không khai có
anh ở Mỹ và có cô ở Pháp. Tôi muốn đi Úc vì đa số anh chị
đều ở Úc .Theo quy định của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc
dạo ấy. Ai muốn chờ quốc gia mình muốn đến” bốc đi” (định
cư) thì ít nhất phải có hai quốc gia khác đóng “dấu bác”
(khước từ) vào hồ sơ, tôi đã có đủ điều kiện vì phái đòan Mỹ
và phái đoàn Pháp đóng dấu khước từ.
Hai tuần sau phái đoàn Úc đến trại phỏng vấn. Tôi không
có tên trong danh sách phỏng vấn vì thứ tự hồ sơ chưa đến.
Phái đòan sẽ làm việc bốn ngày, và ba tháng sau họ mới trở
lại trại lần nữa. Những người có kinh nghiệm cho biết, nếu
phỏng vấn nhanh, đôi khi họ bổ túc thêm danh sách.Với ý chí
cương quyết và tinh thần nhẫn nại tôi không đầu hàng số
phận Tự nghĩ mình phải làm sao và như thế nào để được vào
phỏng vấn? Thế là mỗi buổi sáng, tôi đều đứng chờ ngoài văn
phòng phỏng vấn. Trưa đến giờ nghỉ, tôi vội chạy về lều ăn
qua loa, rồi đến văn phòng tiếp tục chờ. Trên tay tôi luôn có
“lá bùa hộ mệnh”, hồi hộp và chờ đợi... Nhưng nghĩ lại. Tôi
chờ ai đây, và chờ điều gì? Trong khi tên tôi chưa được niêm
yết. Tôi chỉ biết cầu Phật Trời và Ông Bà, ban một phép
nhiệm mầu cho tôi.
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Ba ngày trôi qua, hết giờ làm việc tôi buồn thiu, lặng lẽ ra
về ...mấy đứa cùng chuyến tàu cứ chọc “Đừng lo nữa chị ơi,
chờ đi theo diện “hốt rác” với tụi em cho vui...” Đến ngày thứ
tư, tôi cảm thấy tuyệt vọng, danh sách ngồi chờ phỏng vấn
vẫn còn. Tuy nhiên lòng tôi vẫn cương quyết không bỏ cuộc.
Tôi khấn nguyện ơn trên giúp tôi có niềm tin và hy vọng... cho
đến giây phút cuối cùng cuộc phỏng vấn kỳ này.
Bỗng một trận mưa thật lớn trút xuống, mọi người chạy
tán loạn. Riêng tôi vẫn đứng im chờ đợi, bị ướt cả người, vốn
mảnh mai yếu đuối. Tôi đã tự hỏi “không biết điều gì đã thúc
đẩy tôi có một sức chịu đựng thế này?” Có lẽ đó là niềm tin
mãnh liệt trong tôi, được đức tin này là nhờ Ba Má tôi từng kể
lại những tháng năm dài chạy loạn, từ thời Pháp thuộc cho
đến trận Mậu Thân, và biến cố năm 1975. Ba Má tôi đã chịu
đựng không biết bao gian khổ, khó khăn để cho mười đứa
con được thành người, và tương lai tốt đẹp. Công ơn dưỡng
dục sinh thành của Ba Má vẫn luôn là một nét son đẹp nhất
trong đời. Đây là tấm gương sáng mà Người đã dành cho con
cháu đời sau noi theo, hình ảnh này mãi mãi không phai
nhòa. Bên cạnh đó trong tôi còn có một tinh thần của một
Hướng Đạo sinh Việt Nam. Chúng tôi luôn tươi cười và hát
khi gặp khó khăn hoặc hiểm nguy "Hướng Đạo Việt Nam khó
khăn coi thường, Hướng Đạo Việt Nam đuốc thiêng soi
đường, luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng...". Vâng,
tôi sẽ và rất kiên cường vượt qua mọi thử thách đã và đang
chờ. Xin biết ơn những huynh trưởng trong Hướng Đạo đã
rèn luyện cho tôi một tinh thần phấn đấu và niềm hy vọng để
sinh tồn.
Người được phỏng vấn đứng lên từ chiếc ghế trước mặt
người tùy viên di trú Úc, anh trật tự gọi tiếp danh sách nhưng
vắng mặt. Bây giờ chỉ còn phái đòan Úc và bác thông dịch
viên. Như một điều kỳ diệu, tôi không tin vào mắt mình tôi
vuốt nước mưa trên mặt, người tùy viên Úc vẫy tay gọi tôi
vào, tôi đứng như pho tượng, không nhấc nổi đôi chân. Bác
thông dịch gọi tôi.
- Cháu vào đây...Bừng tỉnh, mừng khôn xiết! Tôi chạy nhanh
vào văn phòng. Họ mời ngồi và tự giới thiệu tên. Tôi biết
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được người thông dịch viên tên Đào (tôi không rõ là họ hay
tên).
Thế là cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Bác Đào bảo:
- Cháu có biết tiếng Anh không?
- Thưa bác cháu biết ít thôi, cháu sợ quá!
- Cháu biết gì cứ trả lời, vì sẽ được nhiều ưu điểm, lúc nào
không biết Bác sẽ giúp cháu. Bác rất ân cần và nhiệt tình, lời
nói rất nhỏ nhẹ nên làm tôi hết lo sợ. Bác Đào thông dịch:
- Tại sao cháu đứng trong mưa, tại sao ngày nào ông ta cũng
thấy cháu đứng trước cửa văn phòng, chờ đợi điều gì và chờ
ai? cháu muốn đi đâu?
Tôi như người từ trên trời rơi xuống, chưa được hoàn
hồn. Bác Đào tiếp:
- Cháu trả lời đi.
Bác Đào đánh thức cơn mộng của tôi.
- Dạ Cháu chờ đợi vì cháu không có tên trong danh sách
phỏng vấn đợt này, cháu muốn đi Úc, cháu có hai người chị ở
đó đang làm bảo lãnh cho cháu.
- Hai chị làm nghề gì, ở Tiểu Bang nào, có giấy làm bảo lãnh
chưa? Có bằng chứng gì không?
Tôi vội đưa lá thư hai chị tôi viết bằng Anh ngữ, hai chị
biết sẽ dễ dàng khi tôi gặp phái đoàn Úc sang phỏng vấn. Sau
khi đọc xong lá thư. Họ bắt đầu phỏng vấn rất chi tiết lý lịch cá
nhân và cả gia đình. Thình lình một chiếc máy bay đang bay
trên bầu trời, người tùy viên Úc chỉ lên trời hỏi tôi.
- Đó là gì ?
Đồng thời ông hỏi những vật dựng trên bàn.Tôi phải tự trả
lời bằng tiếng Anh. Sau vài giây hồi hôp, ông nói với Bác Đào,
bác nhìn tôi mỉm cười:
- Phái đoàn Úc đã nhận cháu rồi.
Tôi lặng người và nước mắt rơi, một giấc mơ tôi chưa bao
giờ nghĩ đến. Tôi thật không ngờ đời mình được diễm phúc
như hôm nay. Tôi vừa khóc vừa cười vì sung sướng. Tôi
đứng lên cám ơn Bác Đào và phái đoàn.
Ra về, suốt con đường về lều vừa đi vừa cười như một
người điên.. và cảm thấy chưa có ngày nào đẹp như hôm
nay, kể từ lúc tôi dấn thân vào cuộc đời ly hương.
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Chiều nay, tôi âm thầm khui mấy hộp đậu đây là thức ăn
được tiếp tế, ngày nào cũng ăn nên chỉ cần ngửi mùi làm ai
cũng phải sợ. Rửa sạch và nấu một nồi chè đãi các bạn, báo
tin vui. Do tâm lý ai nấy đều công nhận nồi chè đậu hôm nay
vừa ngon lại vừa thơm. Không ai tin phái đoàn Úc nhận tôi đi
định cư là sự thật.
Hai tuần sau nhân viên văn phòng Ban đại diện gọi danh
sách những người được nhận làm thủ tục khám sức khỏe, trả
lều lại cho Ban nhà đất. Đúng một tháng tôi được chuyển trại
để chờ chuyến bay. Trại chuyển tiếp chúng tôi đến là trại
Sungei Besi. Nơi đây vừa mới xây loại nhà tiền chế, phòng
bốn người ở, thức ăn được nấu sẵn, đến giờ mang dụng cụ
lãnh thức ăn, giữa trại có một Tivi chiếu phim cho xem. Chúng
tôi được xe bus đưa ra Kuala Lumpur để khám sức khỏe và
được hướng dẫn đi ngân hàng đổi cheque.
Ai cũng bảo sung sướng quá! Nhưng càng sung sướng
thì lòng tôi càng nhớ nhà, càng đau lòng nhiều hơn...Giờ đây
tôi hiểu thật đầy đủ ý nghĩa lời của Ba Má tôi nói: “Ở đời các
con hãy nhớ, được như hôm nay đó là do phước đức ông bà
để lại. Vậy theo đó mà noi gương". Vâng, tôi là người hưởng
rất nhiều phước đức của Ông Bà Cha Mẹ. Đời đời không bao
giờ quên lời dạy quý báu của Ba Má tôi.

(Wiltona Migrant Hostel)
141

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Tháng 12 tôi có chuyến bay đi Úc. Tại phi trường
Malaysia còn sớm, chúng tôi được đi xem các cửa hàng. Tôi
không quên người ân nhân Singapore ngày nào đã cứu
mạng, tôi mua một postcard gửi đến ông, viết lời cám ơn và
từ giã, tôi rời Mã Lai đi định cư ở Úc.
Ngày 6- 12- 1979 chuyến bay Boeing rời Mã Lai đến
Melbourne vào lúc 6 giờ sáng. Chuyến xe bus đưa chúng tôi
về iltona Migrant Hostel người ta bảo đây là mùa ấm thế mà
chúng tôi lạnh run.Trời còn hơi sương và một buổi sáng thật
yên tĩnh, một thành phố trong lành, người Úc niềm nở hiếu
khách thật dễ thương. Có thông dịch viên tiếp đón và ân cần
cho biết sơ về nơi đây. Còn quá sớm nên chúng tôi được đưa
về phòng ngủ, trưa sẽ trở lại văn phòng họp để nghe điều lệ
và thủ tục định cư.
Hostel này ngày xưa là một trại lính gần bờ biển
illiamstown. Sáu đứa con gái độc thân ở một căn, gồm ba
phòng ngủ, một phòng khách, tiện nghi không thiếu, ngày ba
buổi ăn trong canteen, có nhân viên quét dọn phòng, trải thay
drap giường. Điều quan trọng là họ đã tổ chức lớp học anh
văn, không những thế mà họ còn dạy cho chúng tôi biết thế
nào là lịch sự văn minh của người tây phương, hướng dẫn từ
cách ăn cách nói để hòa nhập vào phong tục và tập quán của
người Úc.
Chúng tôi không có khóa học tại Hostel nên sáng xe bus
đưa chúng tôi đến trung tâm sinh ngữ ở Collingwood học. Ăn
sáng xong, mỗi đứa nhận một bọc thức ăn cho phần ăn trưa,
đã đặt chiều qua. Đây là thời gian hiếm nhất để chúng tôi
nhanh chóng hoàn tất khóa học toàn thời Gia đình được ở
trong Hostel một năm, riêng độc thân thì sáu tháng. Sau khi
trừ tiền ăn ở trong Hostel, chúng tôi được lãnh một cái
cheque 23 đô la mỗi hai tuần. Thật sự tôi chưa bao giờ ngờ
rằng cuộc đời mình quá may mắn như thế, người dân Úc thật
tốt, họ mang mình đến đây, lo từ vật chất đến tinh thần .
Càng nghĩ tôi càng cố gắng vươn lên cố gắng làm một
người công dân tốt hầu đáp lại tấm chân tình họ đã cưu mang
tôi và cả gia đình tôi.
Năm 1981 vì lời nguyện cầu cho chuyến vượt biển bình
an và cho cả tàu thoát hiểm tôi đã xin được rửa tội vào đạo
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trong mùa Phục Sinh. Sau một năm học anh văn tôi ghi danh
vào đại học RMIT vì muốn có một nghề vững chắc hơn. Một
mặt bảo lãnh Ba Má tôi. Nhưng vào lúc ấy Bộ Di Trú cần điều
kiện phải có việc làm, vội vã đi tìm việc làm ngay, tôi đã gác
việc học lại.

(Lan, Sương, Kim Oanh –
Collingwood Education Center -1980)
Ba Má được ra đi đó là điều tôi hằng ao ước, được báo
đáp tình thương mà Ba Má tôi đã hy sinh cho anh chị em
chúng tôi. Tôi làm ca đêm cho một hãng Kotex Mills ở vùng
Brunswick dệt vớ phụ nữ, không ngại gian khó chỉ mong sao
Ba Má được an hưởng tuổi già. Sau đó tôi xin làm một hảng
khác ca ngày, cố làm hết sức mình cùng các anh chị lo cho
gia đình, ngoài ra phải trả lại số nợ Ba Má đã vay cho tôi ra đi
lần cuối cùng.
Năm 1982 tôi lập gia đình, 1983 chúng tôi được một trai
và 1989 có thêm một gái.
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Mùa Phục sinh năm 1984 Ba Má tôi đã được đến Úc theo
diện đoàn tụ gia đình. Đó là niềm hạnh phúc nhất đời của anh
chị em chúng tôi. Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Xin tạ ơn
Đất Trời đã ban Hồng Ân đến cho đời tôi. Cùng năm này may
mắn được trúng tuyển trong kỳ thi do Bưu Điện Úc tổ chức,
công việc đã cho gia đình tôi một cuộc sống ổn định trên
bước đường lưu vong. Món quà quý nhất trong xã hội mới mẻ
này.
Ba Má tôi thường bảo: “Đất nước này, người dân này tốt
quá họ đã đem lòng nhân đạo để cưu mang chúng ta, Ba Má
già rồi không làm được gì nữa. Bổn phận các con hãy ráng
làm để trả ơn dùm Ba Má, và dạy dỗ con cái của mình trở
thành người hữu dụng mai sau cho nước Úc và đẹp mặt cho
người Việt Nam của mình nữa nhe con.”
Lời nhắc nhở này chúng tôi luôn ghi nhớ và cố gắng sống
sao cho đáng làm người, tôi không làm được gì hơn là hết
lòng dạy dỗ các con phải lấy Nhân, Lễ Nghiã, Trí,Tín làm nền
tảng cho cuộc sống. Và tôi luôn hy vọng mai sau chúng là
người có đức, có tài cùng góp một bàn tay giúp xây dựng đất
nước này, và mãi mãi không quên mình là người Việt Nam
kiên cường bất khuất!
Kim Oanh
(Mùa Phục Sinh 2004)

CÂY TRỨNG CÁ
Theo tài liệu về khoa học thực vật cây trứng cá hay được gọi
là Mật sâm, có tên khoa học là Muntingia calabura là một loài
thực vật có nguồn gốc từ Mexico, Caribe, Trung Mỹ và về
miền Tây Nam Mỹ. Là một loài cây phát triển trên những vùng
khô hạn, những vùng đất không giàu dinh dưỡng. Nói chung
cây trứng cá rất thích hợp với những vùng nhiệt đới. Loài dơi
và chim ăn trái và phát tán hạt khắp nơi...bao gồm cả vùng
Đông Nam Á.
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Người ta lấy gỗ từ thân cây, bên ngoài vàng nhạt, trong tâm
màu đỏ nhạt, cứng và chắc nhưng trọng lượng nhẹ nên được
dùng làm hộp, vách, làm cũi dễ nhóm, ít khói, vỏ cây làm dây
thừng.
Riêng nhỏ, thì cây trứng cá là một niềm vui ngọt ngào của tuổi
thơ, là những kỷ niệm, hạnh phúc một thời trong ngôi làng
nhỏ thân yêu.
Cây trứng cá không cao chót vót, tàng rộng lá xanh che mát
quanh năm cho dù nắng nung quái ác. Mùa thu lá cũng đủ
vàng lưa thưa, lẻ loi rơi rụng theo mùa nhưng không làm trụi
hết cây.
Làng nhỏ, hầu như nhà nhà đều có cây trứng cá trước sân.
Trước khi kết trái, hoa màu trắng, nhụy vàng mong manh. Mỗi
khi có cơn gió dù nhỏ hay lớn, cánh hoa như đàn bướm chao
liệng, bay lượn trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất
xám cằn... từ từ được luà theo từng lớp đi...đi...khắp sân làng
Trái trứng cá to bằng đầu ngón tay cái, khi trái còn xanh con
gái thích hái để chơi nhà chòi, con trai dùng làm đạn. Ống
thụt được làm bằng cây trúc nhét trái trứng cá vào, một chiếc
que vuốt như chiếc đũa, đầu quấn vải và thụt... những tiếng
bốp...bốp như pháo nổ phát ra. Sức ép cũng đủ là rát cả da,
mà nạn nhân là bọn con gái của nhỏ.
Khi trái bắt đầu hườm hườm, sang đỏ, mọng nước căng tròn
thu hút đám con nít bu quanh, đứa leo trèo, đứa vói hái, đứa
này đưa lưng cõng đứa kia tòm thu không sót. Những sáng
kiến nảy ra, làm một chiếc lồng bằng cây tre, chỉ cần nhẹ
nhàng xoay chiếc lồng là những trái tuốt trên cao cũng nằm
êm ái mà lũ dơi và chim không có cơ hội để ăn.
Một ngày có đoàn xe ghé vào làng Trung Ngãi đóng quân,
trên đường cô bé đi học về, chợt thấy dưới gốc cây có người
ngồi, chiếc nón sắt úp lên mặt ngủ trưa. Tò mò con nít bu
quanh... cười khúc khích, đứa sờ chiếc bi đông, sờ cái ba lô,
sờ bá súng... một tiếng hù " đùng", đám con nít thích chí cười
vang... nhỏ đứng xa xa tò mò cười mỉm.. Chú lính đưa tay vẫy
gọi cô bé kèm nụ cười đầm ấm, nó không e dè bước lại gần,
chú đội chiếc nón lên đầu nó, che hết khuôn mặt non nớt, chỉ
còn thấy cái miệng nó hả hê cười thật tươi.
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Không biết đoàn quân ấy đến và đi bao nhiêu bận, nhưng có
một điều nỗi nhớ vẫn chỉ một lần gắn mãi nơi đây. Vẫn
choàng ôm ký ức thơ ngây và đi với cô bé suốt đời.
Lớn lên rời làng, cái bình dân, giản dị dường như bị lãng
quên. Nhất là khi rời làng lên tỉnh học, tâm hồn xôn xao mơ
mộng cũng theo cảnh vật mới thăng hoa. Những đoá Hồng,
Ngọc Lan.. những đoá hoa xinh đẹp rực rỡ khác choáng ngợp
lòng thanh, thiếu nữ đương xuân. Trái ngon xoài, mận, cóc
ổi...lấn áp trái trứng cá. Cây trứng cá quê mùa một chiều vắng
bóng cô bạn tí hon. Tất cả đã phôi pha?!
Sau bao mươi năm trở lại làng quê, cô giáo nhỏ về nhận
nhiệm sở nơi ngôi trường ngày cũ, nơi cô đã một thời cắp
sách đi học.
Cây trứng cá vẫn còn, căn nhà cũ đã thay chủ. Mỗi buổi tan
lớp về nàng thường đi ngang qua căn nhà đó, cây trứng cá
giờ đã được bao bọc bởi một hàng rào gạch cao, nàng len lén
vói tay hái trái trứng cá cho vào miệng chợt nghe lòng đau
nhói... rồi ngày qua ngày trái chín đỏ ối de ra khỏi rào, nàng
lãi sạch không còn. Có hôm nàng tựa vách rào lấy bình tĩnh
để lén thò tay vào ô vuông gạch trống hái. Thình lình một
nhúm trái trứng cá nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé của nàng.
Vừa hốt hoảng vừa quê ... nàng đứng chết trân. Một đôi mắt
nhìn xuyên qua ô trống hàng rào, đôi mắt biết cười ... " cô
giáo đừng ngại, mỗi ngày tôi sẽ tặng cô ". Nàng lí nhí cảm ơn
rồi vội vã quay lưng như chạy trốn. Sượng sùng và quê mặt
làm sao. Vậy là nàng đã bị theo dõi từ lâu, “người ta còn biết
cả nghề nghiệp của mình”.
Kể từ hôm ấy, mỗi buổi tan lớp nàng đi ngang qua nhà không
dám dừng chân ... đi như chạy...nhưng rồi người ta lại chận
bước chân nàng để gửi cho những trái trứng cá đỏ ối gọi mời.
Nàng nhận quà cũng líu ríu " cảm ơn chú" rồi lầm lũi bước đi
vì cái xấu hổ vẫn còn vương. Tiếng nói người ta với theo: Cô bé đội nón sắt ngày xưa phải không? Đôi chân nàng như
ai đổ xi măng, bị khô cứng không thể nào di chuyển. Nàng im
lặng không ngoái đầu lại được vì toàn thân như pho tượng,
mồ hôi giã ra đầy mặt, nóng bừng, miệng không nói thành
câu. Người ấy đứng trước mặt nàng, nụ cười đầm ấm ... ánh
mắt thu hút như ngày nào đã nhìn con nhỏ và vẫy gọi con nhỏ
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đến gần ... Ôi cái kỷ niệm như cuốn phim quay về quá khứ
thơ ngây. - Mời cô giáo vào nhà nghỉ chân và uống ly nước
mát nhe? Nàng ngập ngừng chưa biết tính sao. Trong nhà
một cô bé, bé An là học trò của nàng, chạy ùa ra níu lấy tay
nàng lay lay van nỉ. - Cô, vào nhà em đi cô. Đi từ ngỡ ngàng
này đến ngỡ ngàng khác, - Vậy chú là.... Câu hỏi chưa kịp
dứt, một người thiếu nữ từ trong nhà bước ra mời thêm. - Mời
cô giáo vào uống miếng nước. - Dạ, cảm ơn anh chị. Nàng
chợt thấy nhẹ lo, vò đầu cô học trò nhỏ và bước vào sân.
Nàng nhìn gốc trứng cá và chợt bắt gặp ánh mắt biết cười
của người ấy rộn ràng. Nàng cúi xuống tránh né, vì có vợ
người ta bên cạnh. Chân vừa chạm ngạch cửa tự nhiên nước
mắt nhỏ tuôn dài, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, hình ảnh ba má
nàng như đang hiện diện nơi đây, bóng dáng anh chị em
nàng đang tung tăng chạy nhảy. Căn nhà ký ức nàng đây
sao? Người phụ nữ đánh tiếng. - Cô giáo có muốn nhìn lại
căn nhà không? Mời cô. Chị vừa đưa tay mời vừa nắm lấy tay
nàng dẫn đi. Căn phòng khách, rẽ trái bước vào phòng ngủ,
rẽ phải là cái trảng xê mà gia đình nàng đã trú ẩn những khi
súng hai phía chạm nhau. Đi thẳng xuống nhà sau là nơi gia
đình nàng hay ngồi quay quần bên mâm cơm đầm ấm cũng là
nơi ngồi học hàng đêm. Nhìn ra sân vườn là chiếc giếng
nước, cũng nơi giếng nước này, ba má nàng thường quăng
xuống giếng những quần áo, hình ảnh, giấy tờ được bọc
nylon cẩn thận, mỗi khi hô cháy nhà hay chạy loạn. Nhờ ba
má nàng nhanh trí nên anh em nàng vẫn còn
những kỷ niệm xa xưa. Một kho tàng quý giá để đời. Bước
qua khỏi nhà mát là căn bếp, cái bồ lúa nằm cạnh, tấm ngựa
gỗ ngồi xay bột làm bánh vẫn còn nguyên trong trí nàng, tuy
nay không còn nữa. Đi đến đâu nước mắt nàng rơi đến đó...
Nhìn hết cảnh vật chung quanh nàng đứng thừ người, chủ
nhà rất tế nhị chỉ im lặng đi theo nàng, họ tôn trọng cảm xúc
của nàng và chia sẻ nỗi đau. Cái nhìn của người đàn ông có
chút gì chua xót... vì người cũng đã có những ngày đóng
quân trong căn nhà này thuở xa xưa, ngồi chái nhà sau thổi
lửa nấu cơm, ngủ ở hàng hiên trước, tắm nước giếng này.... Cô giáo lên phòng khách uống nước nhe. Lời dịu dàng của
chị chủ nhà, làm nhỏ quay về với hiện tại, trò chuyện cùng
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nhau, nhỏ hỏi: - Anh chị về đây bao lâu? con anh chi học
ngoan lắm. Xin lỗi anh chị vì em mới về làng không lâu nên
chưa biết hết phụ huynh. Cám ơn anh chị hôm nay cho em
vào để nhìn lại căn nhà kỷ niệm của mình. Chị chủ nhà đập
vào vai nàng cười ... - Trời ơi, hổng phải cô giáo ơi. Đây là
anh em đó. Sau khi ảnh bị thương giải ngũ về, rồi ba má em
chết hết trong chiến tranh, ảnh thua buồn quá mong về đây ở
tìm kỷ niệm, nhưng không ngờ gia đình chị ly tán hết, người
chủ mới bán căn nhà này, anh em nhứt định mua và cho hai
mẹ con em tá túc đó. Nàng xin lỗi rối rít và nhìn ánh mắt cười
... ngạo của người ta mặt nàng đỏ bừng xấu hổ. - Chị ngồi
đây nói chuyện với anh em, em chạy mua nước nhe. Uống cà
phê đá nhe chị. Nhỏ chưa kịp ngăn thì cô em nắm tay bé An “
theo mẹ bé An” nhanh như chớp hai mẹ con biến dạng. - Ngồi
đi cô bé, đứng chào cờ hoài sao? - Sao chú không nói cho
biết trước ... quê quá. - Cô bé có hỏi đâu. Mà sao hồi nãy gọi
anh mà bây giờ kêu chú rồi? Nhỏ ấp úng chóng chế. - Thì... Thì sao? - Thì tại hồi nãy chưa biết quen...Bây giờ biết quen
nên gọi chú, vì quen miệng gọi “ chú lính “ rồi... Mà sao chú
gọi người ta bằng cô giáo mà. - Cô bé giỏi đáp lắm nhe,
nhưng bướng cũng không chừa hé. - Mà sao chú biết nhỏ là
cô bé hồi xưa ở căn nhà này? - Thì nhờ cây trứng cá báo
mật. Mỗi ngày anh đứng sau bức rào nghe một người đứng tỉ
tê với cây trứng cá, vừa ăn trứng cá vừa kể chuyện đời xưa. Trời ơi, chú nghe lén người ta. - Có người nói lén mình không
nghe thì tội. Cả hai im lặng trong giây phút, mắt cùng hướng
về tàng cây trứng cá ngoài sân ... rồi nàng bẽn lẽn cúi đầu và
chợt nghe lòng rộn rã niềm vui. Ngày buồn trong ngôi làng bé
nhỏ này cũng bắt đầu tươi màu như loài trái trứng cá chín
mộng ươm mật ngọt kia. Tâm hồn cô giáo trẻ bỗng nhẹ
nhàng như hoa trắng tinh lượn bay theo gió mới.
***
Ánh nắng xuyên qua tàng cây trứng cá soi rọi những hình ảnh
tuổi thơ, chập chờn trước mắt...
Thì ra những đóa hoa Mai, Hồng, Lan, Cúc và những loài hoa
khác rực rỡ sắc hương, thơm nồng quyến rũ như những
người con gái rộ tuổi dậy thì. Tuy hoa trứng cá không hương
nồng nhưng vẫn dịu dàng tha thướt với gió mơn, nhẹ bay,
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màu trinh trắng điểm nhẹ sắc nhụy vàng cũng đủ gợi tình góp
ý với thi nhân.
Trái xoài, mận, cóc, ổi vừa chua vừa ngọt như tuổi đời thăng
trầm của nàng đã đi qua... nhưng chắc chắn một điều trái
trứng cá chẳng bao giờ có vị chua, mà mãi mãi ngọt ngào
như tuổi ấu thơ.
"Nếu là hoa Xin hãy khoan là trái Hoa nồng hương Mà trái
lắm khi chua" (Tôn Nữ Thu Hồng)
Riêng với cây trứng cá thì nàng chẳng cần van xin, chẳng cần
nhắn nhủ, vì... Nếu là hoa Em xin làm ngọt trái Đỏ ối lòng,
Tươi mãi với tuổi xanh Cánh mong manh Nhẹ nhàng lay trong
gió Gắn bó đời Hạnh phúc đẹp long lanh
Kim Oanh

MỘT THUỞ
Phượng vẫn đấy trơ gan cùng tuế nguyệt
Áo trắng nhầu biệt biệt mãi quê xa
Đã bao mùa mưa nắng với can qua
Lòng viễn xứ ngóng trông về biển cả
Phương trời cũ thiết tha bao kỷ niệm
Dẫu trường xưa mất dấu chẳng nhòa phai
Lật từng trang ký ức nhớ nhung hoài
Bao lưu luyến chép bài thơ đầy vở
Gửi đến ai mối tình đầu một thuở
Mỗi độ hè trăn trở phượng hồng rơi
Những mong nương theo gió đến bên người
Cùng kể lể thôi ngậm ngùi nuối tiếc
Kim Oanh
(2021)
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Lãm Thúy
VỀ LẠI MIỀN TRUNG
Người về ta chẳng đành lòng
uôi Nam một chuyến vẫy vùng chưa cam
Bởi con COVID hung tàn
Tả tơi manh giáp , vội vàng hồi hương
a xôi nắng gió dặm trường
Thì xin bảo trọng trên đường Quan San
Dẫu cho sỏi đá khô cằn
Thì rồi máu lại hồi tâm, người về.
Về đi, mái ấm chiều quê
Bao người đón đợi cùng chia sớt đời
Dẫu cho lòng có bùi ngùi
Vẫn còn về được thì thôi, cũng mừng
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Đường về xa ngái – miền Trung
Sơn trường cách trở, trùng trùng hồi hương
Đoàn người ngủ bụi, ăn đường
Cánh sinh tự lực, tự cường, tự tin
Gian lao đồi núi gập ghềnh
Đèo nhau đi mãi, mông mênh đất trời
Dẫu cho đói khát rã rời
Hành trang nhẹ hẫng miệt mài quy hương
Đoàn người lếch thếch thảm thương
Quyết tìm đường sống, gió sương chẳng nề
Rủ nhau ta sẽ về quê
Công danh chưa toại: não nề, hắt hiu
Đèo nhau lánh chốn hiểm nghèo
Cùng nhau vượt suối, qua đèo miên man
Chúc người thượng lộ bình an
Mai hết dịch lại xuôi Nam, ngại gì!
Bao người đợi dưới trời quê
Lệ mừng, lệ tủi đầm đìa chứa chan
Về đây vui với xóm làng
Dẫu là dưa muối tình tràn nghĩa sâu
Người đi sao dạ ta đau
Đồng bào ơi! Kiếp ngựa trâu nhọc nhằn
Thì thôi mừng được bình an
Dưỡng thương chờ lại xuôi Nam đổi đời.
LÃM THÚY
(29/7/21)

HẮT HIU VẠT NẮNG CUỐI CHIỀU
Ở đâu mà lắm đường nhăn?
Thời gian để những vết hằn. Vô duyên!
Soi gương lòng nặng ưu phiền
Xót nhan sắc đã theo triền dốc. Lăn!
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Thấy đời dường đã trăm năm
Hỏi ta làm được gì chăng cho đời?
Khổ đau, cay đắng, ngậm ngùi
Phả vào thơ lấy lệ người mà thôi!
Chân đi gần cuối đường rồi
Công danh sự nghiệp nửa vời, ra chi !
Đời chiều như bóng tà huy
Hắt hiu vạt nắng, ngày đi lạnh lùng
Đâu rồi bóng dáng tình chung?
Bể dâu khuất nẻo thôi đừng chờ nhau
Lỡ làng ước hẹn xưa sau
Thì coi như nước qua cầu. Sông trôi…
LÃM THUÝ
(6/6/2021)

NGÀY XƯA
Ngày xưa một bến sông thơ
Có cây rợp bóng, có bờ cỏ lau
Có cha, có mẹ dãi dầu
Nắng mưa vất vả, bạc màu gió sương
Ngày xưa mái dột, mưa tuôn
Nắng soi kẽ lá, đường trơn đất bùn
Nhớ khi gió bấc mưa phùn
Mong manh áo vải, lạnh lùng đêm đông
Thương làm sao đời long đong
Khó nghèo vất vả nặng lòng mẹ cha
Bây giờ phù phiếm xa hoa
Từ thân khuất bóng , Sao sa cuối trời
Nhớ xưa lòng cứ bùi ngùi
Tiếc thương chi mấy dòng đời cũng trôi
Âm Dương cách biệt đời đời
Còn mong chi nữa bóng người nghìn thu
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Mưa chiều trời đất âm u
Nhớ mưa sông vắng, Lòng như ai dần
Chim chiều ướt cánh phân vân
Đường về tổ cũ Muôn phần xa xôi
Cố Hương khuất nẻo mây trời
Mịt mù san dã biết nơi đâu tìm
Trời chiều bóng ngả về đêm
Một mình ta đứng bên thềm cô liêu.
LÃM THÚY
22/6/21

GÓI CỦ CẢI MẶN
Có bàn tay mẹ nâng niu
Gói củ cải mặn mở chiều hôm nay
Mẹ ơi ! Lòng xót, mi cay
Tưởng như hạt muối còn tay mẹ cầm
Biết con thích nấu canh hầm
Mẹ phơi cải mặn âm thầm chờ con
Này đây: Gói cải vẫn còn
Mà bàn tay mẹ vùi chôn mất rồi!
Canh hầm pha nước mắt rơi
Biết làm sao nuốt cho trôi nghẹn ngào!
LÃM THÚY
30-10-11
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Lão Mã Sơn
THƠ XƯỚNG HỌA
BÀI XƯỚNG

SẦU TÂY BỂ CẤP
Sống thừa nào biết đến hôm nay
Nhìn thấy non sông đất nước nầy
Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ
Ruột tầm đứt đoạn mối sầu Tây.
Thành Xuân nghìn dặm mây mù mịt
Bể Cấp tư bề sóng bủa vây
Tiếng súng ngày đêm như khúc nhạc
Dầu cho sắt đá cũng chau mày.
Vua Thành Thái (1)
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BÀI HỌA

TỔ QUỐC SUY VONG
Cảm thương dân Việt của ngày nay
Sống trong địa ngục nước Việt nầy
Có miệng như câm, không dám nói
Việt cộng ác ôn gấp bội Tây.
Tham quan cướp đất, dân khiếu kiện
Công an, du đãng bủa vòng vây
Những ai yêu nước mà trông thấy
Tổ Quốc Suy Vong cũng chau mày.
Hoa Đô. 2020. Trần Công/Lão Mã Sơn

-Bia đá khắc bài thơ của Vua Thành Thái đặt trước tiền đình
của Bạch Dinh.
-Vua Thành Thái (1879-1954), lên ngôi năm 1889.
-Tháng 9-1907, vì chống Pháp bị Pháp giam lỏng trong Bạch
Dinh (Vũng Tàu).

ĐỜI LÀ GIẤC MỘNG
Có nghĩa chi đâu một kiếp người
Đời chỉ là giấc mộng mà thôi
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Sự nghiệp sương mai đầu ngọn cỏ
Công danh khói nhạt bốc lên khơi.
Nhà cao cửa rộng vừa thấy đó
Một phút phù du mất hết rồi
Ngày nào đó, giã từ trần thế
Thăng trầm vinh nhục gởi lại đời
Chiếc nắp quan tài vừa sập xuống
Trả lại nhân gian một kiếp người.
Hoa Đô 2021.Trần Công/Lão Mã Sơn.

Truyện
THOẠI - KHANH và CHÂU - TUẤN
Mời bạn ngồi đây nghe tôi kể chuyện:
Người vợ hiền, dâu thảo thuở xa xưa.
Nàng tên Thoại Khanh, nhan sắc đẹp xinh
Có tài đánh đàn, ca ngâm, thi vịnh.
Chồng tên Châu Tuấn, tư chất thông minh.
Một ngày kia, chàng lều chõng xuống Kinh
Dự khoa thi Triều đình vừa mới mở
Thoại Khanh thấy chồng vào ra, than thở
Ngày sắp lên đường mà chẳng có tiền
Thoại Khanh lén chồng, cắt mái tóc huyền
Bán lấy tiền cho chồng làm lộ phí
Nàng khuyên chồng yên lòng ứng thí
Để Mẹ già nàng phụng dưỡng, chăm lo.
Ngày xướng danh, Châu Tuấn đỗ Trạng Nguyên
Vua gả Công Chúa, cho làm Phò Mã
Chàng khước từ vì đã có vợ nhà
Vua bất mãn đày chàng ra biên ải
Mười mấy năm trấn nhậm tận phương xa
Không được về thăm vợ trẻ, Mẹ già.
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Chàng bỏ trốn, chạy sang qua Tề quốc
Nơi nước Tề, chàng thi đỗ Trạng nguyên.
Cũng như lần trước, chàng bị ép duyên
Phải cùng Công Chúa kết tình phu phụ
Nếu chối từ sẽ bị tội khi quân.
Nơi quê nhà Mẹ già chờ đợi mãi
Tháng Năm dài con trẻ vẫn bặt tăm
Thoại Khanh cõng Mẹ chồng tìm Châu Tuấn
Muôn dậm đường trường kham khổ gian truân
Vì đói khát Mẹ chồng nàng bất tỉnh
Thương Mẹ chồng, nàng quyết định hy sinh
Lóc thịt cánh tay cho Mẹ ăn đỡ dạ.
Cứu mạng Mẹ chồng, nàng mang đại họa
Thoại khanh lâm nạn, đôi mắt mù lòa
Mẹ chồng dẫn đường, Nàng dâu cõng Mẹ
Đêm nghỉ, ngày đi đến được Trường An.
Hai Mẹ con tìm đến dinh Phò Mã
Nhưng không làm sao vào được bên trong
Thoại Khanh lang thang đàn ca tạm sống
Chờ cơ may gặp được mặt chồng.
Nhơn đêm đại yến trong dinh Phò Mã
Thoại Khanh được thuê ca hát, đánh đàn
Để giúp vui cho bữa tiệc liên hoan.
Thoại Khanh so dây, vừa đàn,vừa hát
Tiếng ca vô cùng não nùng ai oán:
”Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài, khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi! Chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ tìm chàng nơi Tề Quốc?”
Nghe lời ca, Châu Tuấn rất hoang mang
Vội vã rời bàn tìm người ca sĩ
Chàng nhận ra Mẹ hiền và vợ cũ
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Ba người ôm nhau, tủi tủi, mừng mừng
Suối lệ tương phùng đổ mãi không dừng.
Vua nghe tự sự, thương tình Châu Tuấn
Cho phép chàng trở lại với vợ nhà.
Cho Thoại khanh được ở ngôi chánh thất.
It lâu sau, Vua ngã bịnh thăng hà
Vi chiếu chỉ truyền ngôi cho Châu Tuấn.
Trần Công/Lão Mã Sơn.
BÀI XƯỚNG

NỖI LÒNG
Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông
Hỏi bến: Thuyền không, lái cũng không
Xe muối nặng nề thương vó Ký
Đường mây rộng rãi tiết chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước thuở nào trong?
Ngô Đình Diệm (Hoa Kỳ 1953)
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BÀI HỌA
Một lòng son sắt với núi sông
Treo ấn từ quan phủi tay không
Giành trọn cuộc đời cho Tổ quốc
Rõ mặt cháu con giống Lạc Hồng
Hiền thần, lương tể đâu chẳng thấy
Giá áo túi cơm lại quá đông
Đất khách trông chờ bao Năm Tháng
Trở về giúp nước đục thành trong.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn (Hoa Kỳ 2019)

HI TÔI CHẾT,
HÃY ĐƯA TÔI RA BIỂN.
Ba mươi tháng Tư, Miền Nam thất thủ
Lực lượng võ trang Cộng Hòa rã ngũ
Trút bỏ chinh y, rời bỏ quê hương
Trên bốn mươi năm đất khách tựa nương
Tôi chưa một lần về thăm quê Mẹ.
Trong di chúc cho con, tôi đã viết:
Khi Tôi Chết, Hãy Đưa Tôi Ra Biển
Rải tro cốt tôi xuống Thái Bình Dương
Nhờ thủy triều đưa sang bờ nước Việt
Để tôi được về thăm lại cố hương.
Trần Công/Lão Mã Sơn (Hoa Đô, 2021)

NHỚ MẸ HIỀN
Nhớ thương MẸ lắm, MẸ hiền ơi !
Mẹ đã xa con mãi mãi rồi
Đã mấy mươi năm con mất MẸ
Mà lòng thương nhớ vẫn không nguôi.
Mẹ đã đưa con đến với đời
Khổ công dưỡng dục mới nên người
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Đến ngày ly loạn con xa MẸ
Không gặp được nhau nói một lời.
Ngày Mẹ bước lên tàu thiên cổ
Con đang lưu lạc ở quê người
Không về gặp Mẹ giờ phút cuối
Đau lòng con lắm , Mẹ hiền ơi !
Nuôi con nhờ lúc tuổi về già
Đến lúc Mẹ già con bỏ đi
Tích cốc phòng cơ, cơ bất cốc
Dưỡng nhi đãi lão, lão vô nhi.
Hương lòng bốc khói tận trời xanh
Tưởng nhớ công ơn đấng sanh thành
Đã lỡ kiếp nầy con bất hiếu
Xin nguyền đáp nghĩa kiếp lai sanh.
Trần Công/Lão Mã Sơn (Hoa Đô, Mùa Vu Lan)

NHỚ
Những chiều Thu lá vàng rơi trước ngõ
Những đêm Đông tuyết trắng đổ ngoài song
Là những lúc nghe lòng đầy nỗi nhớ.
Nhớ quê nhà, sơn hà bao cách trở
Nhớ bạn bè xưa, ai mất ai còn?
Một góc quê hương tên gọi Sài Gòn
Giờ nơi ấy Trời đang mưa hay nắng?
Lưu lạc quê người, cõi lòng hoang vắng
Nhắc đến Sài Gòn lòng thấy bâng khuâng.
Nơi đất khách,
Tôi thương nhớ mãi từng người năm cũ.
Chốn quê nhà,
Có còn ai nhắc nhở đến tôi không?
Trần Công/Lão Mã Sơn (Hoa Đô 2021)
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TẠ LỖI VỚI NON SÔNG
Hoàng xuống cuối chân trời viễn xứ
Gác trọ cô đơn, không người tâm sự
Mượn men rượu đưa trở về quá khứ
Ôn đời mình trên chín chục Năm qua:
Sớm dấn thân trai gìn giữ nước nhà
Bỏ nửa cuộc đời chống Tây, đánh Cộng.
Thời thế đổi thay, miền Nam sụp ngã
Nước mất, nhà tan, bỏ xứ lưu vong.
Mái tóc xanh xưa, nay trắng như bông
Tuổi xế hoàng hôn, sức lực hao gầy
Chân bước đi phải nương nhờ cây gậy
Muốn cứu nước, nhưng không còn tâm sức
Xứ lạ, tuổi cao, tay không, bất lực.
Hận thân trai không làm tròn bổn phận
Xin cúi đầu Tạ Lỗi Với Non Sông.
Trần Công/Lão Mã Sơn (Hoa Đô, 2021)

THƯƠNG TIẾC
Vì Tổ quốc Anh hy sinh đời trai trẻ
Khoác chinh y lặng lẽ bỏ làng quê
Một ra đi không hẹn có ngày về
Để hiền Mẫu mỏi mòn chờ vô vọng.
Ngoài biên cương những chiều mưa gió lộng
Nhớ Mẹ già, vợ trẻ, đám con thơ
Khói lửa chiến tranh không hứa bao giờ
Sẽ trả Anh lại làng xưa, xóm cũ.
Một chiều tang tóc mây đen bao phủ
Pháo quân thù đã cướp mất đời Anh
Anh đã thành người chiến sĩ vô danh
Gởi thân xác nơi núi rừng sơn cước.
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Chiến hữu Anh ôm mối hờn mất nước
Phiêu bạt quê người, sống kiếp lưu vong
Tưởng nhớ Anh, Tôi thắp nén hương lòng
Để THƯƠNG TIẾC người trai đền nợ nước.
Trần Công/Lão Mã Sơn

TRĂNG ĐẤT KHÁCH
Bốn mươi năm lẻ đã trôi qua
Đất khách dung thân vẫn nhớ nhà
Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc
Giờ đây nhìn lại tuổi đã già .
Vui là vui gượng trên đất tạm
Buồn nào bằng cảnh sống ly gia
Đêm nay buồn ngắm Trăng Đất Khách
Chạnh nhớ vầng trăng đất nước nhà .
Trăng ơi, cho nhắn về quê Mẹ
Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia
Biển dâu thay đổi, trăng tròn khuyết
Ai người thấu rõ nỗi lòng ta ?
Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ
Quê hương cách trở mấy sơn hà
Cùng một vầng trăng soi hai bóng
Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.
Hoa Đô, Một đêm trăng.
Lão Mã Sơn
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Lê Diễm

THƠ VÀ

Ỷ NIỆM

Rầm…cơn gió đem một ngày mưa bão thổi mạnh cánh cửa
lớp học tạo thành một tiếng dội lớn làm giựt mình cả lớp học.
Cô Tỉnh, giáo sư sử của đệ thất A1 từ tốn ra khóa chặt hai
cánh cửa lại và cô tiếp tục giảng về tâm hồn yêu nước của cô
Giang, Nguyễn Thái Học, những người Việt kháng chiến
chống pháp tuy không thành công nhưng đã thành nhân.
Trong tiếng giảng bài trầm bổng của cô Tỉnh học trò luôn luôn
say mê sống theo dòng sông lịch sử gìn giữ nước Việt của
các bậc tiền nhân.
Tuy nhiên, tiếng động ầm của cánh cửa đã làm tâm tư em rơi
vào khoảng trống mênh mông. Cô đã cẩn thận khóa chặt
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cánh cửa bao che cho đàn vịt con không bị lùa theo luồng gió
lạnh, nhưng cô không biết em đã nhớ chị và tận cùng nỗi
nhớ, em chỉ muốn mở cánh cửa chạy theo tiếng gọi của gió vì
những lời chị ghi trong nhật ký dành riêng cho em “ Gởi gió
hôn em Diễm ơi……..”
Ngày chị mất, người bạn chị đã chạy về nhà em đập cửa báo
tin, tiếng đập cửa “ầm ầm” kết thúc một định mệnh, em nhìn
thấy chị nằm ngủ trong nhà thương Saigòn.. em chưa đủ lớn
để đánh giá tìm hiểu về sự tự sát của chị.. nhưng em chỉ cảm
nhận cái giá lạnh của một người nằm xuống. Mọi người
chung quanh đều khóc, tiếng to tiếng nhỏ, tiếng cãi vã đổ lổi
lẫn nhau, nhưng em chỉ nhớ lúc vuốt mắt chị lần cuối sao bàn
tay em như hút vào cái lạnh từ thân xác thân thương của
người chị yêu dấu ..và đầu óc em cứ thắc mắc tự hỏi tại sao
lạnh thế ?? tại sao lạnh và tại sao.??
Em bị nóng đầu mặt đỏ như quả gấc, và em không được dự
buổi lễ tiễn đưa cuối cùng của chị. Thầy Ba Cầu Bông tại Cư
Xá Đô Thành đã nói “con bé này lì quá không chịu khóc” .. và
thầy đã đánh vào sau lưng làm em đau quá bật khóc nức nở
để chữa lành bịnh cho em.
Em đã trở lại lớp học trong lòng mang nỗi nhớ nhung chị với
luồng giá lạnh. Không ai hiểu được tâm tư nhỏ bé của em.
Cô Xuân Ba trong giờ toán gọi em lên trả bài cửu chương,
em nói với cô em không thuộc vì em không thích tính toán..
em làm cả lớp cười lớn, nhưng lúc đó em vừa mất chị và cái
lạnh của sự chết đã làm em đóng băng chẳng còn tha thiết gì
đến những toan tính của con số.
Thế giới nhỏ bé của em là những ngày hóng chờ những cơn
gió mát êm ả vuốt ve trên mặt, hay những cơn gió lốc đập
mạnh làm đáy hồn em hư hao… Lần đầu tiên em yêu nhạc
Bethoven vì trong tiết tấu hoà khúc số 5 em cảm nhận có
tiếng đập của gió, hay tiếng đập cửa khắt khe trong định
mệnh từng người.
Gió tốc bay sóng dộng
Đáy hồn em hư hao
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Em thích nhất gìờ sử của cô Tỉnh, nhưng những giọt mưa
thánh thót rơi lộp độp ngoài hiên lớp học đã làm em khóc theo
mưa và em cũng không hiểu sao em lại trút nỗi cô đọng của
em trên những trang giấy trắng.

GIỌT MƯA
Giọt Mưa rơi xuống
Như giọt nước trên má
Của những kẻ bơ vơ
Trong cuộc sống ồn ào
Giọt Mưa rơi xuống
Như tiếng nấc của lòng
Khi tiễn đưa người thân
Đi về với lòng đất
Giọt mưa rơi xuống
Như tiếng kêu đồng hồ
Khi thời gian qua nhanh
Mà ta thấy xôn xao
Vì chưa đạt mộng ước
Giọt mưa rơi xuống
Như loang lỡ lòng ta
Khi nhìn thấy tình người
Mang bộ vó bề ngoài
Giọt mưa rơi xuống
Như tiếng khóc của trời
Hay là tiếng lòng ta
Giọt Mưa, Giọt Mưa rơi.
Em loay hoay với bài thơ mà không biết cô đã đứng ngay
cạnh bàn. Cô ngừng giảng vài phút để tịch thu bài thơ của
em, rồi tiếp tục giảng bài. Cô không một lời trách mắng em.
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Chuông reo, báo giờ học hết..khi bác tùy phái gọi em lên
phòng giáo sư để gặp cô. Em bước từng bước đi thật chậm
để kéo dài thời gian lại với những tưởng tượng cô sẽ cho em
hạnh kiểm xấu và sẽ trách mắng em điều này tiếng kia.
Nhưng thật bất ngờ, cô chỉ hỏi em về những giòng chữ em
viết..
Bài thơ này là bài thơ đầu tiên của con hả ????..
Dạ, không, em có bài Em Hát mà chị em cũng gọi là thơ.
Em đọc cho cô nghe bài thơ đầu tiên của em đi.
Dạ em sẽ đọc..
Những ngày cả nhà đi vắng, chỉ có một mình em với chị..
Không hiểu sao chị lại tươi vui và hát cho một mình em
nghe… có lúc chị thì thầm những mơ ước với em qua giọng
trầm ấm nồng nàn tình cảm của chị... Tìm trong giai điệu
đồng cảm của hai chị em bài thơ ra đời. Chị đón nhận và
khen em làm thơ hay vì ý tưởng trong sáng quá.. lúc đó yêu
chị mà em trở thành thi sĩ, và em làm chị cười khúc khích,
thật sung sướng. Mặt chị lúc nào cũng u sầu.. em quá nhỏ
không thể chia xẻ những vết đau niềm bất hạnh đã ẩn dấu
trong lòng chị nhưng những giây phút một mình bên chị em
cảm nhận chị hạnh phúc vì có em.
Trong nước mắt em đã nghẹn ngào khi đọc bài thơ đầu tiên
cho cô nghe. Em không sao kìm gìữ được những giọt lệ khi
nghĩ đến những giờ hạnh phúc nhỏ nhoi đã qua giữa em và
chị.

EM HÁT
Em sẽ hát
Cất tiếng hát thật to
Lấp cả tiếng đại bác
Thay lời khóc nỉ non
Của trẻ thơ mất mẹ
Em hát
Cất tiếng hát thật to
Để mẹ em mỉm cười
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Quên cả làn khói bếp
Làm cay cay mắt mẹ
Em hát
Cất tiếng hát thật to
Để ba hăng hái lên
Quên cả giọt mồ hôi
Của sự làm việc mệt
Em hát
Cất tiếng hát thật to
Gởi đến anh thương binh
Cười trong mùa xuân đẹp
Quên đi vết thương máu
Em hát
Cất tiếng hát thật to
Để cho trời để ý
Ban phép lành cho nước
Của em không chiến tranh
Em hát
Cất tiếng hát thật to
Như những con chim sẻ
Líu lo líu lo mãi
Mà không bao giờ biết
Thế nào là chán cả.
Nghe hết bài thơ Em Hát, trên nét mặt lúc nào cũng nghiêm
nghị của cô hiện ra nét mừng rỡ rất lạ, cô như vừa được ai
đem tin vui đến... Cô vuốt tóc, lau nưóc mắt cho em. Em
thoáng chốc thấy nỗi nhớ chị được xoa dịu khi Cô ghì ôm em
thật mạnh làm em như muốn nghẹt thở nhưng em nghe phím
đá buồn trong em như tan vụn rơi theo tiếng nhịp tim cô.
Nên em đã có thể bay ra nỗi buồn thật nhẹ nhàng. Giờ phút
đó em không biết ngỏ lời cám ơn. Em chỉ ngẩn người khi
nghe cô phán xét:
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May quá bài thơ Giọt Mưa buồn không phải là bàì thơ đầu
tay.. May quá, nếu không nó vận vào đời con khổ… may quá,
may quá…
Em rời phòng giáo sư, em không cảm nhận được cái may rủi
từ một bài thơ đầu tiên sẽ vận vào trong cuộc đời của mình…
nhưng trong tuổi 11 lúc bấy giờ em biết em sẽ giữ mãi tấm
lòng ấm áp từ vòng tay lo lắng của cô giáo dành cho người
học trò nhỏ.
Lê Diễm

Cảm Thu
Chúng ta cùng thở trong một không gian
Nhưng ngọn gió nào chia hai lối rẽ
Ta mất ta khi về thành phố cổ
Biết làm sao đo hết mộ tình si
Thu vàng xưa nay thấm mầm ly biệt
Đá vẫn trơ trơ một cõi u minh
Bad Homburg* Bad Homburg nhiều nguồn suối mát
Khoáng chất khơi đầy rỉ rả nỗi niềm riêng
Có ai rêu rao Sài Gòn lối cũ
Hề lưu vong nay mất hướng đi về
Thoi quay quay theo nhịp cầu sinh tử
Ta cuộn tròn dăm ba phút phù vân.
Lê Diễm
Germany 23/10/2016
*Bad Homburg tên một thành phố ở phía Nam dãy núi
Taumus Liên Bang Đức
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Lê Mỹ Hoàn
NGƯỜI VỢ
Không ai nghĩ là đã sắp sửa được trở về nhà sau những ngày
đầy gian khổ trong các trại tù cải tạo ở miền Bắc, những ngày
bị đày đọa đói khổ tưởng như là sẽ bỏ xác trong rừng không
bao giờ còn được nhìn thấy lại ánh sáng của một đời sống
con người, ông Sơn đang cầm trong tay một tờ giấy ra tù, ông
tự hỏi đây có phải là sự thực không và các bạn tù của ông
những người đang cầm một tờ giấy ra tù như ông cũng hoang
mang tự hỏi như vậy, mặc dù ra khỏi nhà tù thì lại bước chân
vào một xã hội nghèo nàn, lạc hậu, và nhiễu nhương… , thôi
thì cứ đi đi đã, còn sống là được, mừng là đã được về, còn
hơn là chết dấp dúi nơi một xó rừng, ai có địa chỉ của thân
nhân ghi trên giấy thì trở về nơi đó, những người còn có cha
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mẹ hoặc vợ con, riêng ông ông khai địa chỉ của một người
chú và họ gửi ông về đó, người vợ của ông đã đi lấy chồng
sau mười năm ông ở trong tù, mang theo đứa con gái của
ông.
Ông Sơn tìm đường đến ga xe lửa xuôi về Nam nơi ông đã
từng sống sung sướng suốt thời niên thiếu. Về đến nhà người
chú ông tần ngần một lát rồi giơ tay gõ cửa, chú ông bước ra
thấy cháu mình mới đầu thì hơi ngạc nhiên vì không ngờ
người cháu vẫn còn sống và trở về đây, sau đó chú ông
mừng rỡ, kéo ông vào trong nhà miệng tíu tít:
- A Sơn, cháu được về rồi đấy à, thực là phúc đức được
nhìn thấy cháu, cháu đen và gầy đi nhiều quá.
Hai người nhìn nhau, ông Sơn không thốt ra lời, chú ông vồn
vã hỏi thăm về chuyến đi rồi dẫn ông vào một tấm phản mỏng
kê sát vách cuối nhà nói:
- Thằng Khải con của chú nó theo người ta đi vượt biên đến
được Philippines nhưng kẹt không ai bão lãnh nên không
được phỏng vấn, cháu cứ ở đây sống cùng với gia đình chú,
dù vất vả sinh kế nhưng có gì ăn đó, chật hẹp nhưng đùm bọc
lẫn nhau qua lúc khó khăn.
Ông Sơn nghẹn ngào cảm ơn. Hôm sau ông ra trình diện
phường công an, họ ghi tên tuổi ông và ngày trở về của ông
rất kỹ, như vậy là ông đã xong nơi ăn chốn ở và bắt đầu một
cuộc sống mới.
Cuộc sống mới ra làm sao và phải tìm cách sinh nhai như thế
nào, ông cũng chưa hình dung ra được sao cho khỏi trở
thành người ăn bám. Chú ông hình như hiểu nỗi băn khoăn
của ông nên kể cho ông nghe về cách sinh sống và dẫn ông
ra một góc đường nơi chú ông sửa xe đạp, chỉ cho ông cách
bơm lốp xe khi có khách hàng tới, ông Sơn yên lặng làm theo
lời người chú chỉ và thỉnh thoảng nhìn chú vá những lốp xe
rất thiện nghệ, ông nghĩ chú ông xưa là một giáo sư dạy toán,
phong độ trước những hàng ghế của học sinh như thế nào
mà bây giờ phải ra đầu phố kiếm ăn lăn lóc giữa chợ đời.
Ông Sơn tập làm quen với cách bơm xe đạp, ngày trước kia
khi xe của ông xẹp lốp thì ông ngừng ở một nơi nào ven
đường để hỏi người ta bơm xe cho nhưng bây giờ ông phải
cầm ống bơm để bơm lốp xe cho người khác, hầu hết những
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chiếc xe đạp ông bơm cho khách đều là xe rất cũ, nhìn lại hai
chú cháu ông mới thấy là một cuộc đổi đời, nói đúng hơn là
cuộc đời xuống dốc không phanh… có những lúc không có
khách hai chú cháu một người ngồi xổm, một người ngồi trên
một chiếc ghế nhỏ, nhắc lại chuyện ngày xưa, những ngày
còn thanh niên vui chơi trong khuôn viên của những trường
đại học….
Ế khách như vậy thì hôm đó về gôm lại tiền kiếm được của tất
cả mọi người trong nhà chỉ đủ một bữa tối bo bo và một đĩa
rau luộc, ăn xong nghỉ ngơi ai cũng tránh một tiếng thở dài,
hôm nào chú ông có khách và ông được giúp chú vá xe, hai
chú cháu như vui vẻ thêm một chút.
Có bữa nào vắng khách ông thả bộ đi lang thang những chỗ
bán hàng xem họ kiếm ăn như thế nào, mọi người hình như
đổ ra ngoài đường, không còn được gọi là buôn bán mà ai
cũng phải bương chải để kiếm sống qua ngày, ngày nào về
nhà mà có một bữa ăn cho con cái no nê là thấy yên bụng
còn đâu nhìn thấy những gì sáng sủa. Ông hay gặp một thiếu
phụ bởi vì khi ông đi ngang người này hay hỏi bán gì không
mua gì không, ông chỉ mỉm cười lắc đầu, về sau làm quen rồi
ông được kể cho nghe ngày xưa bà làm công chức và là vợ
sĩ quan không biết buôn bán là gì, lúc đầu bà mở miệng mãi
mới hỏi được một người đi ngang có gì bán không, bây giờ
thì quen rồi không hỏi được mua gì không bán gì không thì tối
các con bà nhịn đói, bà nhìn đã nhuốm chút phong trần dưới
chiếc nón cũ vì ngày nào cũng phơi mưa nắng nhưng chắc
ngày xưa đẹp lắm thì phải. Ông buồn bã nghĩ tới người vợ
của mình và đứa con gái, biết khi nào ông mới gặp lại được
con.
Ông Sơn nay đã trên bốn mươi, năm 75 lúc miền Nam bị
cưỡng chiếm ông mới lên quân hàm thiếu tá và sau đó bị tù
đày ở các trại cải tạo miền Bắc, ông bị đưa qua nhiều trại tù
12 năm, nay mới được trở về. Rồi ông sẽ phải tính toán thế
nào để có một cuộc sống độc lập riêng không phải nương
nhờ vào gia đình chú ông vốn đã quá nhiều khó khăn, nhưng
làm sao kiếm sống một mình đủ với một thực tế quá phũ
phàng như hiện tại lại không nơi ăn chốn ở, đầu óc ông quay
cuồng liên miên, ông có một gia đình đã đổ vỡ, giờ đây ông
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có thể kiếm một người đàn bà nào đó để chắp nối một lần
nữa, nhưng làm sao có được khi trong tay ông không còn một
thứ gì trên cõi đời này, ông chỉ còn một tấm lòng trung thực
và một tư cách của một người đạo đức sống trong xã hội của
miền Nam trước đây, ông thở dài, một trận mưa rào đổ xuống
làm ông giật mình vội chạy trú dưới một mái hiên gần đó.
Người ta tìm cách đi vượt biên nhiều lắm, đôi khi ông nghe có
những chuyến đi thành công tới bến bờ tự do an toàn, nhưng
cũng có người đi nhiều lần không được, có những chuyến
không may bị bão tố hoặc hết lương thực hay bị cướp bóc
nhưng dường như không ai sợ chết vẫn tìm cách đi, bến bờ
tự do xa vời lắm như khói như mây ở chân trời xa tắp…
nhưng sao ai cũng thèm thuồng khao khát.
Gần đây ông Sơn hay nghe người ta đồn đãi có người nộp
đơn xin đi Mỹ, những người nào có thân nhân bảo lãnh hay
những người bị đi tù cải tạo về, mới đầu ông không tin sao lại
có chuyện người Mỹ chấp nhận đơn cho người ta qua Mỹ để
làm gì, ai vượt biên thoát được đến những hòn đảo xa xăm
thì thế giới họ vì lòng nhân đạo mà xắp đặt cho đến một nước
nào chịu chấp nhận, đàng này người Mỹ tự nhiên đến đây
thâu nhận những lá đơn qua một văn phòng địa phương thì
gần như là chuyện hoang đường, hay là ai cũng mơ một giấc
mơ tự do mà trở thành cuồng vọng… nhưng không, chắc là
không phải mơ tưởng hão huyền, hình như đã có người được
đi rồi đó, không biết là có phải đút lót tiền bạc gì không nhưng
vấn đề là đã có người được người Pháp hay người Mỹ chấp
nhận đơn. Văn phòng này ở đường Nguyễn Du, ông cũng đã
đến dò hỏi nhiều lần, người ta bu đông và đứng rải rác khắp
một đoạn đường, khi nào ông đến thì đều gặp những khuôn
mặt thường hay đến nhiều lần, họ đến hỏi tin tức và tìm hiểu
vấn đề, họ kiên nhẫn đi từng ngày này qua ngày khác, nói
chuyện ngày xưa họ làm việc ở đâu bao lâu, đi tù bao lâu, liệu
họ có được chấp thuận như thế nào, họ đồn đại với nhau và
tới càng ngày càng đông hơn, hình như họ không làm việc gì
hay bỏ cả mọi việc để tập trung ở đây, thực là nếu được rời
bỏ một nơi đầy đói kém, kiếm một bữa ăn cũng khó khăn,
hàng ngày phải vật lộn với cơm áo, con cái không được đi
học, xã hội không ổn định, tương lai mù mịt xa vời thì với một
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chuyện …thần tiên có thể có thực như thế này họ sẽ phải cố
gắng săn đón để lỡ tới phiên thì có cơ hội đón bắt.
Ông Sơn suy nghĩ thật nhiều, nếu như vậy thì ông cũng nằm
trong những điều kiện có thể nạp đơn được. Ông về nhà nói
chuyện với người chú, chú ông nói cũng nghe chuyện như
vậy, nếu có thể thì ông nên nộp đơn đi biết đâu có cơ hội đổi
đời, còn chú ông không may vì là dân sự không phải đi tù
mặc dù ông cũng đã bị họ tìm cách thâu tóm hết tài sản
không còn lại được gì.
Dần dần cũng có nhiều người biết ông Sơn và biết đến tình
trạng của ông, ông làm quen với họ nhiều hơn để tìm hiểu
vấn đề cho được chính xác, tìm cách xem nộp đơn thì phải
xin đơn ở đâu, và điền đơn như thế nào. Từ ngày vấn đề trở
nên nóng sốt hơn đã có những người lo làm dịch vụ điền đơn
để kiếm một chút tiền, họ có vẻ thông thạo, nhưng ông Sơn
vẫn tự vào văn phòng chờ đợi xin đơn và làm lấy vì ông
không có tiền. Cầm được lá đơn trong tay ông hồi hộp lắm,
chắc đây là vận mệnh của ông, ông phải đọc kỹ, phải ve vuốt
từng chữ từng câu để làm sao tránh khỏi được những sai lầm
khi điền đơn, trong này có phần khai về gia đình vợ con, vợ
ông ở đâu ông không biết, ông cũng đã đi dò hỏi để mong
được gặp con gái ông, nhưng hình như họ đã đi xa lắm rồi,
sang tới Úc hay Canada gì đó. Bây giờ biết ông không có vợ,
người ta cũng thực tế khuyên ông nên kiếm một người có thể
làm vợ ông để đến một nơi xa xôi khó tìm được một người
cùng xứ sở, họ nói cũng đúng thôi, có nhiều người tử tế họ
muốn giới thiệu với ông nhưng kiếm một người vợ thật là khó,
làm sao ông biết hết được, ông không muốn cuộc đời ông lại
đau khổ dang dở thêm một lần nữa, nhiều khi chẳng qua có
người muốn rời bỏ đất nước nghèo đói khổ sở này. Bởi vậy
ông Sơn đều từ chối, ông nghĩ thôi ông làm đơn đi một mình
cũng được, số phận ông có khi phải sống cô đơn một mình
thì ông chịu vậy.
Khi ông làm đơn ông dò hỏi người này người kia xem làm thế
nào cho đúng và hợp lý, thỉnh thoảng ông cũng tìm tới người
thiếu phụ mà ông quen biết, bà tên là Hồng, người chồng bà
cũng đã đi tù cải tạo về và họ cũng đang tìm cách nộp đơn để
mong được sang Mỹ, bà Hồng rất tế nhị, ông có chuyện gì
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cũng hay nói cho bà biết kể cả những chuyện có những
người muốn môi giới cho ông có một người vợ, về chuyện gia
đình bà bà cũng hay kể cho ông nghe. Ông biết bà có một
người em chồng khoảng chừng ba mươi tuổi, cô này đã có
chồng, cô đã gôm hết tài sản của hai vợ chồng để cho người
chồng cô đi vượt biên nhưng bặt vô âm tín, mới đầu cô nghĩ
rằng có thể chồng cô bị bắt ở nơi nào đó không liên lạc được
hoặc không may chết ngoài biển cả nhưng người ta cho biết
chiếc tàu đã đến một hòn đảo ở Malaysia an toàn, bây giờ đã
hai ba năm rồi, cô không bao giờ nghĩ người chồng của cô đã
phản bội và tàn nhẫn không liên lạc với cô, cô không tin được
những điều đã xảy ra, cô luôn luôn cho rằng với tình yêu mà
hai người dành cho nhau, những thề thốt lúc bắt đầu vào
cuộc sống chung và cùng nhau trải qua bao nhiêu gian nan
cực khổ nghèo nàn thì chồng cô không phải là một người như
vậy. Cô hỏi thăm mọi nơi, tìm mọi cách vượt biên, cô sẽ phải
gặp được chồng cô để tìm cho ra lẽ, cô chung tình nhưng
không may những lần ra đi đều thất bại.
Ông Sơn nghĩ hay là ông giúp cô, ông còn một chỗ trống
trong cái đơn, lấy vợ mà không biết nhiều lỡ có xảy ra điều gì
thì ông đau đớn, nhưng để giúp một người có thể ra đi như
mọi người khỏi vất vả trong tận cùng cuộc sống kinh tế khó
khăn, và lại còn giúp được cô đi tìm người cô yêu thì cũng
được chớ… ông cảm thấy nhẹ nhàng với ý nghĩ này.
Ông mang điều này nói với bà Hồng, bà không thể nào tin vào
những điều ông nói, bà khuyên ông không nên vì như vậy gia
đình bà đã lợi dụng một người bạn tốt như ông, ông nói
không sao ông cũng không có ai vả lại mang được một người
ra đi an toàn, không phải đương đầu với sự nguy hiểm ngoài
biển cả trong khi ông có thể làm được, ông nói nếu cô chịu thì
gặp ông vì có nhiều điều bàn bạc và sắp xếp. Bà Hồng cảm
ơn ông và nói sẽ về nói chuyện với chồng bà và cô em.
Mới đầu cô Lan, em chồng bà, không dám vì cô cảm thấy như
vậy thì đường đột quá, cô chỉ là một người đi tìm chồng, trong
tâm tưởng cô chỉ có mỗi một điều nếu vượt thoát được ra
ngoài cô sẽ hỏi thăm khắp mọi nơi tìm cho được người chồng
mà cô đặt hết niềm tin và niềm thương yêu, còn như đi với
ông Sơn thì chắc là cô có cơ hội làm những điều mong muốn,
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nhưng giữa đường cô rời bỏ ông thì không nên, trái hẳn với
bản chất hiền lành trung thực của cô. Nhưng ông Sơn nói
điều đó không sao ông giúp cô không qua một điều kiện nào,
cô có thể tách rời khi nào cô muốn, ông qua bên đó có thể lo
liệu một mình, được giúp một người tốt như cô ông rất vui,
ông coi cô như người bạn hoặc là một người em gái. Chỉ có
một điều là câu chuyện giữa ông và cô chỉ có người trong gia
đình biết.
Được biết ông Sơn là người tốt và cho em gái mình một cơ
hội, chồng bà Hồng khuyên cô nên nhận lời, cô chấp thuận
nhưng lúc nào cũng e dè và kính trọng ông Sơn. Vợ chồng bà
Hồng mời ông Sơn qua nhà vài lần, họ cùng nhau lo hoàn tất
mọi giấy tờ cho cẩn thận, sau đó cùng ông Sơn đi nộp đơn và
được nhận khi qua mọi thủ tục cần thiết. Bây giờ là lúc thời
gian phải đợi chờ, ông Sơn hồi hộp lắm nhưng rồi cũng quen
đi, ông luôn luôn nghĩ tới nếu ông đi được và có thể kiếm tiền
thì điều đầu tiên là ông phải gửi về giúp chú ông để chú ông
không phải còm cõi vì quá vất vả, mọi người trong gia đình
thoải mái hơn, ông sẽ giúp người cháu con chú ông bên
Philippines, may mắn thì chú ông qua được cuộc sống khổ ải
cơ cực. Có lúc trong đầu óc ông thoáng qua hình ảnh cô Lan,
dễ thương và trung hậu, nhưng ông vội vàng nghĩ qua những
điều khác, không thể nào, cô còn kém tuổi ông nhiều lắm, cô
sẽ còn cả một tương lai sáng lạng.
Một năm trôi qua, những đợt nộp đơn đầu tiên đã có người
được gọi phỏng vấn do một phái đoàn từ Mỹ qua, có người
phải bổ túc thêm giấy tờ hay con cái bị từ chối vì đã lập gia
đình, họ được cho lại ngày giờ tái phỏng vấn, có những
người bị từ chối vì đã trả lời không đúng vào câu hỏi v.v….
làm ông Sơn lo lắng không biết đến lượt ông họ có đòi hỏi
thêm gì không, họ có biết cô Lan không phải là vợ ông, họ có
đọc được thấu tâm tư của ông không, nếu không bình tĩnh
ông sẽ trả lời sai câu hỏi.
Những người được chấp thuận đã có ngày giờ và những
chuyến bay ra đi rời khỏi Việt Nam sang thẳng Mỹ trước
những cặp mắt ước ao của bao nhiêu người. Ông Sơn được
gọi phỏng vấn, những điều ông hồi hộp lo lắng đều được họ
giải quyết nhẹ nhàng vì hồ sơ của ông đơn giản không có cha
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mẹ con cái và cô Lan cũng nhanh nhẹn trả lời được mọi vấn
đề, như vậy ông cũng được gọi là ra đi khá sớm. Ông cảm ơn
Trời Phật đã giúp ông qua khỏi được cuộc sống khổ sở gian
nan như hiện giờ.
Ông được họ sắp đặt cho chuyến bay ra đi vào tháng Chín,
ông sang Mỹ, đến nơi ông chưa bao giờ biết, họ nói lúc đó
trời sẽ trở mùa sang Thu, gia đình ông nên chuẩn bị một ít
quần áo ấm hơn, ông và cô Lan không có thân nhân ở tiểu
bang nào nên xin được nhà thờ bảo trợ về miền đông bắc Mỹ,
ông nghe nói ở đó cũng đông người Việt và cô Lan có thể hỏi
dò nhiều tin tức.
Cô Lan hình như lúc nào trong lòng cũng ngại ngùng, ông nói
gì cô cũng nghe lời, ông phải luôn luôn làm ra vẻ tự nhiên thu
xếp và lo lắng mọi chuyện để cô yên tâm và cũng để tránh sự
chú ý của người ngoài. Ông cẩn thận giấy tờ mang theo trong
mình vì sợ thất lạc, chuyến bay của ông sẽ đến tiểu bang
Virginia, nơi đây sẽ có một gia đình thuộc nhà thờ Tin Lành ra
đón.
Lúc xuống máy bay, họ nói đúng trời đã bắt đầu se lạnh, cũng
may ông đã chuẩn bị một chiếc áo vừa ấm và trước đó đã
nhẹ nhàng nhắc nhở cô Lan mặc dù ông biết cô chu đáo. Ông
đang ngơ ngác nhìn quanh xem có một tấm bảng nào ghi tên
mình như được dặn, thì có một người nói tiếng việt đến hỏi
tên ông, ông vội trả lời và vui mừng lắm vì nhìn chung quanh
ông chỉ thấy những người ngoại quốc xa lạ, người này dẫn
ông và cô Lan đến gặp gia đình bảo trợ, họ nói họ đã đến đây
đợi chuyến bay của ông, họ chào mừng ông và cô Lan rồi tự
giới thiệu tên là ông bà Micheal Howard, cử chỉ của họ rất
thân thiện mà trước đây ông chỉ thấy có trong gia đình. Họ
chở ông và cô Lan về một căn nhà, nơi đây người Việt Nam
thông dịch gia đình người bảo trợ này cho ông và cô Lan ở
đây một thời gian, căn nhà này của giáo hội Tin Lành, ông và
cô Lan sẽ được họ giúp đỡ và lo lắng mọi vấn đề trong thời
gian đầu, họ vui vẻ dẫn ông và cô Lan đi coi nhà, chỉ phòng
ngủ cho hai người, mọi thứ cần thiết, một ít thức ăn nước
uống sẵn có, họ nói ông và cô Lan hãy nghỉ ngơi sau một
chuyến đi dài mệt nhọc, ngày mai họ sẽ đến mang theo nhiều
thứ khác, và cũng không quên nhắc ngày mai trước khi họ
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đến họ sẽ kêu điện thoại cho ông biết. Ông Sơn cảm ơn họ
và không quên nói với người thông dịch ông rất vui mừng
được làm quen.
Đợi họ về xong ông Sơn nhắc cô Lan đi tắm trước cho thoải
mái và đỡ mệt mỏi, ông chỉ phòng ngủ và nói:
- Em vào trong phòng này nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe
lại lấy sức rồi mai tính, nhà này có ba phòng ngủ, anh sẽ sang
ngủ phòng bên kia, mai trước khi ông bà bảo trợ gọi lại, anh
sẽ thu xếp lại gọn ghẽ rồi đón họ, trời lạnh lắm ráng giữ cho
ấm kẻo bịnh.
Cô Lan gật đầu làm như lời ông nói. Ông Sơn cũng lo tắm
rửa xong xuôi mọi chuyện rồi vào phòng kế bên, mọi thứ mền
gối đều sẵn sàng, ông đã quá mệt chỉ vội kéo được tấm mền
lên đắp rồi là nhắm mắt ngủ không còn biết trời đất là gì nữa.
Lúc tỉnh dậy trời mới tờ mờ sáng, ông vẫn có thói quen thức
sớm để còn lo lắng mọi sinh hoạt cho một ngày mới nhiều vất
vả như mọi người để kiếm bữa rau bữa cháo, mệt mỏi làm
cho ông mơ hồ chưa nhận rõ mình đang ở đâu, nhưng rồi
ông tỉnh ngủ, mền gối ấm áp quá, từ từ ông nhớ lại chuyện
ngày hôm qua lúc lên máy bay cùng cô Lan vượt qua bầu trời
của một nửa trái đất, rồi đến Mỹ gặp người Việt Nam thông
dịch rồi gặp ông bà bảo trợ tử tế đưa ông và cô Lan về đây,
ông vội vàng trỗi dậy xắp đặt căn phòng cho gọn ghẽ rồi bước
ra phòng khách. Cô Lan đã dậy rồi và cũng như ông cô lo xắp
xếp căn phòng của cô trước khi ra ngoài. Ông chào cô, cô
cũng mỉm cười chào lại, ông cảm thấy ấm áp trong lòng và
nghĩ rằng thật hữu lý có một người bạn đồng hành khi chân
ướt chân ráo đến xứ lạ quê người. Trời buổi sáng của tháng
Chín se lạnh, ông mặc thêm áo, lại bếp kiếm xoong nồi đun
một chút nước sôi rồi mở tủ bếp tìm tòi được một lọ cà phê
hòa tan, ông làm hai ly, bánh mì có sẵn trên bàn, ông mời cô
Lan và hai người cùng ăn lót dạ. Cửa bếp trông ra một rừng
cây, lá đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, có những chỗ ửng
đỏ từng chùm dưới ánh nắng của ban mai, đẹp làm sao, đã
lâu lắm rồi ông Sơn mới để ý đến vẻ đẹp chung quanh của
thiên nhiên, hay chính là cuộc đời ông giờ đây đã bắt đầu
được tưới lên một chút ánh nắng rực rỡ của sớm mai kia.
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Đúng như lời, ông bà bảo trợ gọi lại nói họ sẽ đến vào lúc 10
giờ sáng, họ đến cùng với người thông dịch ngày hôm qua,
mang thêm nhiều thứ cần thiết khác, mùng mền, quần áo, áo
lạnh và một số thức ăn v.v… họ hỏi thăm ông và cô Lan đã
cảm thấy khỏe chưa, họ vui mừng khi thấy ông và cô Lan
trông đã bớt vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, trên môi hai ông
bà lúc nào cũng nở nụ cười thân ái như đã quen biết từ lúc
nào.
Ông bà Micheal Howard nói đến đâu người Việt Nam tên Vinh
thông dịch lại tới đó, họ nói ngày mốt sẽ lại lúc 9 giờ sáng đón
hai người đi làm giấy tờ để ông và cô Lan có thẻ an sinh xã
hội, chính phủ sẽ cho ông Sơn và cô Lan hưởng trợ cấp một
thời gian khoảng chừng vài tháng, xong việc giấy tờ họ sẽ
đưa hai người đến trường sinh ngữ để ghi danh học ESL.
Sau đó họ ra về, bước chân của họ như những tiếng reo vui
trong lòng ông Sơn, ông nhờ ông Vinh nói giùm là ông và cô
Lan trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của họ, ông cũng nói cảm
ơn ông Vinh và mời ông thỉnh thoảng ghé lại chơi chỉ bảo cho
ông nhiều điều chưa biết nơi xứ sở xa lạ này.
Ông nói với cô Lan:
- Chắc bây giờ đói bụng rồi, anh sửa soạn ăn trưa cho em
và anh, rồi mình sẽ làm quen với sinh hoạt mới, nghỉ ngơi
nhiều cho khỏe, tạm ổn rồi mình cũng phải lo nhiều việc.
Ông vào phòng nghỉ, giấc ngủ lại đến rất nhanh, ông mở mắt
ra đã hơn sáu giờ chiều, ông dậy bật đèn cho sáng, cô Lan
tỉnh giấc sau ông và ra khỏi phòng, ai cũng đã qua một giấc
ngủ thật dài, ông nghĩ ngủ nhiều như vậy một phần vì còn mệt
và cũng vì thời gian thay đổi, nơi đây cách xa Saigon 12 tiếng
ngày đêm chưa phân biệt nên dễ buồn ngủ.
Trên bàn mấy ổ bánh mì vẫn còn đó, lúc sáng ông Vinh chỉ
cho ông cất những thức ăn dễ hư vào tủ lạnh, ông mở kệ tủ
trong bếp lấy ra một cái chảo và lấy mấy trái trứng ra đổ
omelet , ông không biết làm gì hơn là đổ trứng kiểu này, ông
rửa mấy lá rau xà lách, cũng có thịt nguội và sốt mayonnaise .
Ông kêu cô Lan ngồi xuống hai người dùng cơm tối, ông nói:
- Em ăn đỡ mấy thứ này đi, tuy ở đây thức ăn nhiều nhưng
từ lúc trên máy bay đến giờ ăn thức ăn ngoại quốc không,
anh biết em ngán lắm rồi, anh cũng vậy, từ từ mình sẽ hỏi
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ông Vinh về thức ăn Việt Nam sau, nghe nói ở đây người
mình đông lắm.
Cô Lan nói hơi mỉm cười:
- Ăn như vậy là tốt lắm rồi, ở Việt Nam không có đủ ăn, bữa
đói bữa no thì sao, em đâu có đòi hỏi gì.
Cô tiếp:
- Em chịu ơn anh mang em sang đây, em có nằm mơ cũng
không được như thế này, em nhất định không bao giờ đòi hỏi
gì để anh không phải lo nhiều.
Nghe cô nói vậy ông dịu dàng:
- Anh cám ơn em nữa mới phải, từ hôm qua tới giờ anh
cảm nhận được rằng có người bạn đồng hành mới thực là
một điều may mắn, anh mong rằng được coi em như là một
người em gái, em đi tìm chồng em, anh hứa sẽ giúp đỡ hết
lòng cho tới khi nào em không cần tới anh nữa.
Ông nói thêm:
- Thời gian mới mẻ này rất quan trọng, tạm thời em và anh
ở chung nơi đây, chúng ta sẽ từ từ hỏi thăm tin tức mọi
người, anh nghĩ rằng em sẽ được may mắn. Thức ăn sẵn có
ở đây, ta sẽ giúp nhau trong cuộc sống hàng ngày, có cả sữa
tươi em ráng uống, khỏe khoắn hơn sẽ là niềm vui để đi tìm
những ngày tươi sáng hơn.
Một ngày nữa qua đi ông và cô Lan đã lo xắp xếp gọn ghẽ
mọi hành lý và đồ đạc, sẵn sàng chờ đón ông bà bảo trợ hôm
sau đến đưa đi làm giấy tờ và ghi danh học tiếng anh như họ
đã hứa.
Sáng hôm sau hai người lo dậy thật sớm theo lời dặn sẽ đến
vào lúc 9 giờ của ông bà Howard, thực ra dậy sớm đã là một
thói quen sẵn có để lo công việc hàng ngày, cô Lan nói cô sẽ
lo bữa ăn sáng nay, cô bắt chước lấy nồi đun sôi nước để
pha cà phê hòa tan, cô lấy bánh mì ra và để thịt nguội bỏ vào
giữa, cô mời ông Sơn và hai người cùng ăn sáng. Chuẩn bị
xong xuôi đợi một lát thì ông bà bảo trợ và ông Vinh đến,
bước vào nhà họ đã vui vẻ hỏi thăm ríu rít rồi nói hai người ra
xe. Họ chở hai người đến sở xã hội, ông Vinh nói đi vào lúc
này là trễ, người ta đến sớm để lo sắp hàng vào trước được
ưu tiên trước, giờ này đã tan hàng rồi mình đến trễ thì phải
đợi, ông kiếm ghế cho mọi người ngồi, bà Howard nói chuyện
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với cô Lan bà khen cô bữa nay nhìn tươi tỉnh đã hết vẻ mệt
mỏi.
Ông Vinh đến trình giấy tờ, khoảng 11:30 thì tới phiên họ
được gọi, làm giấy tờ thực ra cũng không lâu lắm vì mọi thủ
tục đã có sẵn, ông Sơn đã đưa hết giấy tờ của hai người cho
ông Vinh, văn phòng xã hội cấp cho hai người thẻ an sinh xã
hội để chứng nhận họ thực thụ cư trú trong nước Mỹ, và mỗi
người sẽ được hưởng trợ cấp trên hai trăm trong vòng tám
tháng, xong việc vào lúc 1 giờ trưa.
Ông bà Howard mời mọi người vào tiệm fast food McDonald
để uống nước và ăn tạm bữa trưa, rồi tiếp tục đi đến trường
ilson nơi dạy tiếng anh và kiếm việc làm cho những người
ngoại quốc mới tới nước Mỹ, ông Vinh dẫn mọi người đến
một văn phòng đại diện cho người Việt, họ tận tình giúp đỡ và
ghi tên cho hai người đi học vào buổi sáng, họ hứa từ từ có
chỗ nào nhận người làm việc họ sẽ giới thiệu, ông Vinh nói
chuyện với họ thân tình lắm vì hình như ông đã đại diện
những người bảo trợ dẫn nhiều người tới đây, ông hỏi thăm
đường đi xe buýt từ địa chỉ chỗ ở hai người , họ tìm tòi một lát
rồi đưa hai tờ chương trình đi xe buýt cho ông Sơn, phải đi
hai chuyến xe buýt mới tới trường ilson được. Lớp học bắt
đầu vào ngày mốt.
Mọi việc đã xong ông bà Howard rất là vui mừng hứa sẽ thỉnh
thoảng lại thăm mang thức ăn cho hai người, ông Vinh cũng
hứa lại thăm và giúp đỡ thêm những gì cần thiết, ông nói mới
đến còn nhiều thứ phải lo lắm, đầu tiên phải lo học anh văn,
khoảng một tuần lễ sẽ nhận được tiền trợ cấp.
Ông Sơn và Cô Lan rất vui mừng, họ đã được yên tâm sống
ở trên đất Mỹ này, tuần tới sẽ có tiền trợ cấp có nghĩa là hai
người sẽ có tiền gửi về Việt Nam cho gia đình. Ông nói với cô
Lan:
- Anh sẽ gửi tiền cho chú anh càng sớm càng tốt cho chú
anh đỡ vất vả một chút, một lát anh sẽ đi viết thư nói về
những ngày mới tới đây cho chú anh nghe. Em cũng vậy viết
thư cho anh chị của em đi, mọi người sẽ vui mừng lắm khi
biết anh và em được yên ổn và được giúp đỡ như thế nào,
ngày mốt bắt đầu đi học sẽ nhờ họ gửi thư.
Cô Lan nhìn ông nói:
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- Em sẽ viết thư tối nay, em biết anh chị em sẽ vui lắm khi
nhận được thư, lúc nào anh cũng chu đáo, em cảm ơn anh.
Cô vui vẻ sửa soạn bữa chiều, hai người vừa ăn vừa nói
chuyện về ông bà Howard, bà Howard luôn hỏi thăm và tỏ vẻ
săn sóc cô, cô rất mến bà, sau mỗi công chuyện ông bà đều
cám ơn ông Vinh ríu rít, không khí rất là vui vẻ, ông Vinh thật
là giỏi và ăn nói điềm đạm dễ thương.
Những tia nắng chiều còn chiếu chói chan qua lùm cây, qua
khung cửa sổ làm cho lòng hai người cảm thấy ấm áp thêm
lên.
Ông Sơn và cô Lan đã đi học được hơn một tháng rưỡi, chờ
hai chuyến xe buýt cũng hơi lâu nhưng vì có thì giờ nên cũng
không sao, chỉ có bây giờ bắt đầu mùa lạnh thì hơi cực vì đôi
khi không bắt kịp chuyến xe buýt thứ hai phải đứng ngoài
trạm lâu hơn. Hôm vừa qua văn phòng gọi hai người vào nói
có một cơ xưởng sản xuất đủ mọi loại đèn, đèn để bàn, đèn
treo tường v.v… cần vài người làm assembler để hàn mấy
con chip điện tử, mùa lễ họ muốn mướn thêm người để tăng
năng xuất, ông Sơn, cô Lan và vài người đã được đưa đến
đó.
Hai người đã được mướn, cũng may lúc phỏng vấn họ hỏi
nếu được mướn thì có nhận lời làm overtime không, dĩ nhiên
là ông Sơn bằng lòng, cũng may là cô Lan không từ chối nên
mới được mướn, họ chỉ cần những người muốn làm ngoài
giờ, cũng vì vậy nên ai không nhận lời làm overtime họ từ
chối ngay, thực ra ông Sơn chỉ muốn có tiền thì sao ông lại
không nhận lời, ông cũng nghe nói có nơi họ không mướn hai
vợ chồng làm chung nhưng chỗ này chỉ là cơ xưởng lao động
nên không cần thiết lắm.
Chỗ nhà ông Sơn ở của người bảo trợ không cách nhà thờ tin
lành bao xa và ở khá xa nơi thị tứ chỗ trường ilson nhưng
nơi đây lại không xa lắm một số những công xưởng lao động
mà họ nhận ông làm việc nên chỉ phải đi có một chuyến xe
buýt, khá thuận tiện hơn, sáng nào ông và cô Lan cũng dậy
thật sớm đi làm, chuẩn bị mang theo bữa trưa và thêm ít bánh
để ăn khi nào đói vì phải làm giờ phụ trội tới tám giờ tối, thật
là quá bận rộn và vất vả nhưng hai người rất sung sướng vì
có công ăn việc làm kiếm được tiền. Trên những chuyến xe
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buýt đi chung trong những buổi sáng sớm hay những buổi
chiều quá lạnh lẽo, có lúc ông Sơn nghĩ rằng phải chi cô Lan
là người vợ thực thụ của ông thì ông vui biết bao nhiêu, cô
thực là đảm đang biết lo lắng và hiền thục, nhưng ông cảm
thấy rất buồn không dám nghĩ tới cô nhiều, cô đang đi tìm
chồng và cô còn rất trẻ ví dụ cô không tìm được người chồng
thì cô cũng không bao giờ nghĩ đến ông vì ông đã già rồi, cô
sẽ phải có một tương lai tươi sáng vững vàng hơn.Trong cơ
xưởng này có nhiều người Việt , lúc giờ trưa nghỉ ngơi, cô
Lan thỉnh thoảng tìm cách hỏi thăm tin tức người chồng, ông
cũng âm thầm giúp cô, hiện giờ vì không muốn cho ai biết rõ
tình trạng nên chỉ là hỏi thăm một người bà con mà thôi, tuy
làm ở những khâu khác nhau nhưng ai cũng biết ông và cô là
vợ chồng, đôi khi có người khen vợ ông trẻ trung hiền lành dễ
thương ông chỉ mỉm cười cảm ơn họ.
Từ khi nhận được việc làm có lương, trợ cấp đã bị cắt, để bù
lại mấy tháng qua đi làm ông Sơn đã có một số tiền, ông Vinh
tìm người dậy lái xe cho ông vào cuối tuần và giúp ông mua
một chiếc xe hơi cũ, ông đã làm quen với lối sống mới, đồng
thời ông cũng nhờ ông Vinh kiếm cho một căn apartment hai
phòng gần chỗ làm, ông giải thích là sẽ có người cháu qua.
Căn nhà được trao hoàn lại cho ông bà bảo trợ, ông và cô
Lan chân thành cảm ơn họ, họ rất vui mừng vì đã giúp đỡ
được gia đình ông.
Ông và cô Lan sống chung trong căn nhà mới, ông nói với cô:
- Em ở đây với anh cho bảo đảm một thời gian và tiện việc
đi làm, anh lúc nào cũng tôn trọng em, từ từ rồi em sẽ được
như ý nguyện, khi đó rồi anh cũng phải rời nơi này, ở đây đắt
tiền cả em và anh mới trả nổi.
- Vâng, xin anh đợi em một thời gian, em luôn luôn nhớ
những điều anh làm. Cô nói.
Thỉnh thoảng ông Sơn gửi tiền về giúp chú ông, ông cũng gửi
qua Phillipines một chút để giúp người cháu còn kẹt bên đó
chưa được phỏng vấn, chú ông cho biết nhờ vào tiền ông gửi
không còn phải ra ngồi ngoài đường sửa xe đạp nữa, chỉ còn
giúp người vợ buôn bán chạy hàng thêm. Còn gia đình anh
chị cô Lan sẽ ra đi trễ một chút vì có một người con đã lập gia
đình, họ sẽ được tái phỏng vấn vào lần tới.
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Một hôm cô Lan gặp một người quen từ trước kia ngoài trung
tâm sinh hoạt của người Việt, cô hỏi thăm, người này cho cô
biết lúc trước chồng cô có ở đây vài tháng, sau đó di chuyển
về Cali đã lâu rồi, họ cho cô số điện thoại của chồng cô, cô
mừng lắm về nói cho ông Sơn biết, cô dự định sẽ gọi cho
chồng cô vào buổi chiều tối bên Cali cho thuận tiện, ông Sơn
rất mừng cho cô.
Ăn cơm chiều xong ông Sơn rút vào phòng nghỉ, ông cho
rằng tối hôm nay quan trọng cho cô Lan, ông không muốn ra
vào để cho cô yên tĩnh gọi cho chồng cô, biết đâu rằng hai
người sẽ mừng rỡ gặp lại nhau và hàn huyên tâm sự nỗi lòng
bao lâu xa cách, nghĩ đến đó ông cảm thấy như có gì đau
nhói trong trái tim, một giọt nước mắt lăn dài trên má, ông đã
yêu cô thầm lặng từ bao lâu nay, ông biết như vậy, và còn
yêu mãi mãi.
Cô Lan hồi hộp chờ đến 10 giờ đêm, lúc đó 7 giờ chiều bên
Cali, sẽ thuận tiện cho cô vì giờ này mọi người đi làm về ai
cũng ở nhà, cô nghĩ đến chuyện vợ chồng cô lâu lắm mới gặp
nhau sẽ có những giây phút vui mừng lắm, cô sẽ kể lể hàn
huyên tâm sự những vui buồn bao lâu xa cách, cô sẽ hờn
trách…, hay có chuyện gì không hay sẽ xảy ra, cô cũng ngần
ngừ một lát, sau cùng cô mạnh dạn cầm điện thoại lên quay
số, có tiếng reng reng đều đều hai ba lần rồi có người bắc
máy, tiếng một người đàn bà nói:
- Alo, xin hỏi ai gọi đó?
- Tôi là Lan, cô giới thiệu, xin hỏi có ai tên Điệp, Nguyễn
Hoàng Điệp ở số điện thoại này không ạ?
- Xin lỗi bà là ai, người này hỏi lại.
- Tôi là vợ của ông Điệp bên Việt Nam, tôi đã sang được
bên Mỹ nên đi tìm chồng tôi.
- Bà nói gì vậy, người đàn bà có vẻ ngạc nhiên, ông Điệp là
chồng tôi, lúc chúng tôi lập gia đình ông nói chưa có vợ,
chúng tôi đã có hai mặt con, thôi để tôi gọi ông Điệp ra giải
quyết việc này, bà ta nói tiếp hơi bực bội nhưng vẫn có vẻ lịch
sự và cương quyết.
Cô Lan cảm thấy chân tay bủn rủn đứng không vững, cô đã
nghĩ cũng có thể là như vậy nhưng trái tim cô đang vỡ tan
từng mảnh, cô như ngừng thở nhưng cô vẫn muốn nghe
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chính chồng cô nói, có tiếng người đàn ông, đúng là giọng
của chồng cô:
- Lan đó phải không em, em đã sang được bên Mỹ rồi à,
anh xin lỗi đã không cho em biết anh ở đâu, anh đã có vợ, có
gia đình vững chắc ở bên này, anh xin em đừng đi kiếm anh
làm gì hoặc gọi điện thoại cho anh, người vợ anh không
muốn như vậy….
Tiếng nói như văng vẳng từ đâu đâu cô không muốn nghe
nữa, miệng cô cũng không thể thốt nên lời, nào yêu thương,
hờn trách, mắng mỏ, tất cả như nghẹn hết trong cổ họng của
cô, chiếc phôn trên tay cô đã rơi xuống lủng lẳng trên sợi giây
từ bao giờ, cô đứng bất động đã lâu lắm rồi và dường như
không còn hơi sức cô ngồi xuống một chiếc ghế úp mặt vào
hai bàn tay.
Đã gần một giờ khuya, ông Sơn thấy ngoài phòng khách im
lặng hoàn toàn, ông nghĩ giờ này cô Lan đã vào phòng rồi,
hôm nay chắc có thể cô sẽ vui lắm, ông mở cửa phòng ra
ngoài, trước mặt ông cô Lan ngồi hai tay ôm mặt, chiếc điện
thoại còn rơi thõng xuống, ông giật mình chạy lại chỗ cô hỏi:
- Lan, em có làm sao không, khuya lạnh thế này mà em
ngồi đây bao lâu rồi, ông ôm nhẹ vai cô, để anh đưa em vào
phòng nằm không sẽ nhuốm bịnh.
Cô Lan như người vừa được ai đánh động nỗi thương tâm
tận đáy lòng, cô òa lên khóc, cô khóc nức nở, khóc to như
chưa bao giờ được khóc, ông vỗ về cô nhưng cô không thể
nào ngừng được , cô dựa vào người ông khóc mãi, ông nhẹ
nhàng lau nước mắt cho cô, ông nói:
- Thôi em, em nín đi, có gì kể cho anh nghe cho nhẹ lòng,
anh sẵn sàng ngồi đây nghe em nói, anh không đi đâu hết
anh ngồi đây với em. Ông đứng dậy lấy thêm áo khoác vào
người cô.
Như dịu bớt cơn đau, cô vừa nức nở vừa kể cho ông nghe
cuộc đối thoại, ông lắng tai nghe vừa dịu dàng an ủi, cô nói
thêm:
- Rồi đây em không biết sẽ phải làm sao, chồng em đã bỏ
em thật rồi anh ấy sẽ không bao giờ còn nghĩ đến em nữa,
em phải làm gì trên đất Mỹ này, em đã nhờ cậy anh nhiều rồi,
em không muốn làm phiền anh nữa.
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Ông nói:
- Em đừng nghĩ gì thêm nữa, mình sống mãi như vầy cũng
được mà.
Ông im lặng ngần ngừ lâu lắm, rồi bỗng ông quỳ xuống nắm
chặt lấy hai bàn tay của cô, nói:
- Em Lan, em nghe anh nói đây, anh yêu em từ lâu lắm rồi
không biết từ bao giờ nhưng anh không dám nghĩ đến, một
phần em đang đi tìm chồng em, và anh cũng đã quá lớn tuổi
rồi nếu em không gặp được chồng, em còn trẻ vẫn còn cả
một tương lai chờ đón. Anh đã từng nghĩ không nói ra điều
này vì anh sợ anh sẽ phải thất vọng, nhưng nếu em không
ngại anh già, công việc làm chỉ là việc lao động chân tay, anh
xin chân thành hỏi em làm vợ…
Ông nói một hơi không ngừng làm như không nói hết thì sẽ
không nói được nữa, hai bàn tay ông vẫn nắm chặt lấy tay
của cô.
Cô Lan đã thôi khóc, nghe ông nói liên miên một hồi như chợt
tỉnh một cơn mộng dài, cô đang sống ở đâu, trong một căn
nhà ấm êm như thế này mà cô không biết, vậy mà lâu nay cô
không nghĩ ra được, một chút gì ưu ái vừa lâng lâng trong trái
tim cô, cô xoay hai bàn tay nắm lấy tay ông dìu ông dậy ngồi
lên ghế, nhìn ông nói:
- Anh Sơn, em chưa bao giờ nghĩ đến điều này, đối với em
lúc nào em cũng kính trọng anh, anh là người đại lượng và
cương trực, em chỉ là một người đàn bà đã có chồng không
dám nghĩ thêm gì khác, chưa bao giờ em nghĩ là anh già hay
là anh có một công ăn việc làm tầm thường, anh có biết là
trong lòng em anh lúc nào cũng là người cao cả, bây giờ đây
em lại có tình yêu anh dành cho em, em đi khắp thế gian này
tìm cũng không ra, vậy mà em đã ảo tưởng những gì không
có cô gục đầu vào vai ông tiếp:
- Anh lấy em làm vợ là một hạnh phúc nhất đời cho em, làm
sao em không bằng lòng cho được.
Ông Sơn ôm chặt cô vào lòng rất lâu, một niềm vui sướng
tràn ngập mà ông tưởng như không bao giờ có được.
Những ngày kế tiếp họ thật là vui vẻ, nụ cười của cô Lan lúc
nào cũng như ánh sáng tràn ngập căn nhà, ông Sơn nói với
cô ông sẽ tổ chức một đám cưới, một đám cưới nhỏ cho hai
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người, mọi điều sẽ phải danh chính ngôn thuận, ông giải thích
ông đi tù về gặp cô Lan, hai người bằng lòng làm vợ chồng
nhưng vì sinh kế quá khó khăn nên chưa làm đám cưới, ông
sẽ mời ông bà Howard làm chủ hôn, mời bạn bè trong chỗ
làm việc, nhờ ông Vinh lo điều khiển và dường như ông muốn
nói với tất cả mọi người là ông và cô Lan yêu thương nhau
chừng nào. Họ viết thư về Việt Nam, chú ông và anh chị cô
Lan rất vui mừng, anh chị cô đã được chấp thuận sang Mỹ vài
tháng nữa, và cũng có tin mừng là người cháu ông ở
Philippines đã được phỏng vấn.
Ông Sơn ngừng xe trước chợ để bà vào mua một bó hoa,
hôm nay là ngày ra trường đại học của con trai lớn ông, họ có
hai người con, người con gái thứ hai sắp sửa xong
highschool, cũng có mặt trong xe cùng vợ chồng ông đi dự lễ
ra trường. Đã hai mươi lăm năm, dù rằng vất vả cực nhọc để
lo xây dựng cuộc sống nhưng hai ông bà lúc nào cũng yêu
thương nhau, bà đã gần sáu mươi nhưng vẻ hiền lành phúc
hậu luôn phảng phất trên khuôn mặt tươi vui, lát nữa đây họ
sẽ tặng bó hoa cho người con trai, ông cảm ơn bà biết là bao,
niềm hạnh phúc ông có được này bà cho ông đã từ bao giờ.
Lê Mỹ Hoàn

EM TRẢ LẠI
Em trả lại tình anh
Men tình nồng cay đắng
Rượu thắm đôi bờ môi
Gió lòng sao yên lặng.
Trả lại đời khao khát
Giòng nước chảy êm xuôi
Lệ hồng hoen dáng đợi
Một kiếp nào xa xôi.
Nhịp cầu xưa đã gãy
Đò vắng lòng đưa ai
Trăng khuya về soi tỏ
Mây sầu vạt nước phai.
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Trả lại anh ánh mắt
Vời vợi hồn sao đêm
Vai áo nào êm ả
Buông lơi mái tóc mềm.
Em trả lại cho anh
Bên đồi sim hoa cỏ
Bướm lượn cánh hoa xưa
Nắng chiều tàn lệ đỏ.
Lê Mỹ Hoàn (3/2020)

MÙA XUÂN
TRÊN TÓC MẸ
Con đã thấy mùa xuân trên tóc mẹ
Đã bạc màu năm tháng thoảng trôi qua
Từng sợi thoáng nghe hồn xưa cũ
Vẫn lênh đênh một thời đó rất xa.
Con đã thấy tà áo vờn trong gió
Phải hương thơm ngày ấy vẫn còn đây
Trong gió tàn đông một chút xuân gầy
Vẫn nuối tiếc một thời trong mắt mẹ.
Con đã thấy đôi hài xưa bước nhẹ
Nắm tay con mẹ ôm cả mùa xuân
Trong nắng sớm mai vàng đang nở rộ
Và pháo hương hoa ngát một trời mơ
Con vẫn thấy ý thơ tràn trên tóc
Mái tóc dài trong mùa hạ xôn xao
Rồi trong thơ bỗng thấy nghẹn ngào
Tóc đã bới tuyết sương đầy mộng ảo.
Rồi chinh chiến ngập tràn trong khói lửa
Trong tay mẹ đã lạc mất mùa xuân
Lạc trong con năm tháng qua dần
Con đếm mãi bao mùa xuân trên tóc mẹ.
Lê Mỹ Hoàn (12/2019)
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THÁNG TƯ
Tháng Tư còn chưa vơi mùa hận
Lệ đầy sương tuyết buốt thâm da
Cánh tay thả suốt buồm nương gió
Biển trời xa lạ hải âu qua
Tháng Tư qua rung mãi hồi chuông
Nước mắt, tim người giữa biển đông
Mất nước rồi quê hương yêu dấu
Lời kinh dâng lặng giữa sóng chiều
Người ơi, dòng lệ của tháng Tư
Tim tôi thổn thức mối tình thơ
Áo anh lính chiến pha màu trận
Tay nắm bàn tay dưới bóng cờ
Tôi hỏi người đi, người ở lại
Nơi nào non nước cũ năm xưa
Làm sao tới bến, sao cùng hẹn
Một nước non xưa, một cõi bờ
Về mãi nơi đây hồn xứ mẹ
Lúa vàng ươm mộng thuở yêu đương
Ánh sáng tự do tràn sông núi
Một dải non sông thấm tấc lòng.
Lê Mỹ Hoàn (4/2019)

CÓ LÚC TÔI
TRỞ VỀ PHỐ CŨ
Có lúc tôi trở về phố cũ
Tôi đã nghe được tiếng buồn rơi
Nghiêng nghiêng từ mái hiên xưa nhỏ
Rớt xuống lòng tôi, lặng trước thềm
Có lúc tôi tìm được bước chân
Nhẹ nhàng bao những tiếng thân quen
Như chừng nhẹ lắm, xa xôi lắm
Mà tôi nghe sao những đắm chìm
Đôi khi nghe được những tiếng ru
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Trong lòng tiếng võng nhẹ đu đưa
Nghe thời trẻ dại say sưa ngủ
Theo giấc mộng về tuổi bé thơ
Có lúc tôi trở về phố cũ
Có trận mưa rào đổ rất mau
Tiếng dạt dào rơi sao rất vội
Như ai vừa nói tiếng yêu đầu
Tôi nghe đâu đó lòng khôn tả
Những bước chân lưu lạc trên hè
Như ai đánh mất thời thơ ấu
Tìm về dưới hàng cây đan nhau
Tôi đã tìm được bước chân tôi
Đứng im lặng giữa chốn đông người
Tôi nghe được tiếng chân anh bước
Cùng tiếng lòng tôi trong gió sương.
Lê Mỹ Hoàn

NGÀY CŨ
Hôm qua mây tím giăng sầu
Hôm nay nắng đã nơi đâu trở về
Nắng từ mấy nẻo sơn khê
Theo chân chậm bước bờ đê xanh dài
Sân trường phượng vĩ nở đầy
Một thời áo trắng chưa phai tóc thề
Thương ca mùa hạ tiếng ve
Ngày xanh lưu bút lòng nghe mong chờ
Nụ cười trao vội tuổi thơ
Chân ai còn đứng ngẩn ngơ bên đời
Bước đi mộng đã xa vời
Quay lưng lại thấy chơi vơi nỗi sầu
Nhớ quê ngày cũ về đâu
Tóc sương bạc trắng khuất sau nắng tàn.
Lê Mỹ Hoàn
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Lê Mộng Hoàng

LỜI TẠ TÌNH ĐẦU NĂM
Theo tục lệ “xưa bày nay bắt chước” hễ vào dịp Tết Nguyên
Đán, ba ngày đầu năm người ta thường chúc tụng nhau mọi
điều tốt lành “Tiền vô như nước, con cháu đầy nhà, mọi điều
Như Ý” hoặc “An khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc” sống lâu
trăm tuổi, hạnh phúc trăm năm, thăng quan tấn chức “Tiền vô
như nước, tiền ra nhỏ giọt” mặc dù ai ai cũng biết đó chỉ là
sáo ngữ, chẳng phải là sự thật. Tại sao bây giờ đã là thế kỷ
21, con người đã lên thám hiểm mặt trăng rồi mà chúng ta
vẫn còn lặp đi lặp lại những sáo ngữ rổng tếch, không bộc lộ
một chút nào tình cảm chân thật, tình người với nhau?
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Tết CANH DẦN năm 2010 nầy ngày MỒNG MỘT TẾT nhằm
vào ngày 14 tháng 2 Dương lịch, ngày Valentine, ngày lễ của
Tình Yêu. Ngày Valentine nầy người Mỹ thường bộc lộ tình
yêu thương không những với tình nhân, vợ chồng mà còn với
bố mẹ, bạn bè, người thân bằng cách gởi hoa, gởi thiệp, tặng
kẹo chocolate. Đây là một sự trùng hợp thích thú, hiếm có!
Người Việt Nam thường hay tin rằng hễ ngày mồng một đầu
năm làm điều gì tốt hoặc gặp việc gì may mắn thì suốt năm sẽ
tiếp tục làm điều ấy, vận may sẽ đến hoài. Tôi còn nhớ thời
gian ở Đại Học Xá Viện Đại Học Đà Lạt sáng mồng một các
bạn nào nhà ở xa không về ăn TẾT được, ở lại Ký Túc Xá
sáng Mồng Một đều trang trọng giở bài ra học như là cử hành
lễ “Khai Tâm” để suốt năm mình sẽ siêng năng chăm chỉ học
hành. Không người nào cho việc Khai Tâm nầy là mê tín dị
đoan, là kỳ cục cả.
Tết Canh Dần năm nay tôi đã trải qua 70 mùa Xuân trong đời,
buồn vui lẫn lộn, sướng có, khổ có ; tuy nhiên phải thú thật tôi
là “người đàn bà may mắn” giàu có sung túc về tinh thần, có
nhiều bạn tốt, được nhiều người thương mến, giúp đỡ. Tôi
luôn cảm thấy vui suớng khi nhận lãnh những lời khích lệ
chân tình, sự an ủi thân thương từ người thân, bạn bè; ngay
cả trong lúc “nghèo rớt mồng tơi” vừa làm bồi bàn vừa đi học.
Nhân sự trùng hợp kỳ diệu, đặc biệt của ngày Mồng Một TẾT
CANH DẦN và Valentine Day 14 tháng 2 năm 2010 tôi xin
chân thành, kính cẩn gởi đến tất cả những vị ân nhân có liên
hệ huyết thống hoặc liên hệ tình cảm hoặc liên hệ hoạt động
hoặc liên hệ tâm linh trong 70 năm qua với tôi: LỜI TẠ TÌNH
ĐẦU NĂM.
Xin gởi đến các tấm lòng quảng đại nhân ái, vị tha LỜI BIẾT
ƠN sâu xa, thành khẩn vì công lao, thì giờ, tình thương yêu
chân thật mà qúy vị đã ban cho con, cho tôi trong suốt 2/3
cuộc đời đã qua. Xin TRI ÂN tổ tiên, ông bà, ba má, anh chị
em bà con gia đình họ Tống, họ Đặng, họ Lê, Thầy Cô ở
trường tiểu học,trung học, đại học; qúy Thầy Cô ở chùa, ở tu
viện, trung tâm thiền, tăng thân, các bạn của nhóm Từ Thiện
TìnhThương VA, hội Quảng Đà, bằng hữu, đồng nghiệp, văn
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hữu,các bác sĩ, nha sĩ của tôi, các em học trò cũ dễ thương,
tình nghĩa và gia đình nhỏ yêu dấu của tôi: anh LKH và các
con Lina + Jeff, Sam + Rachel và cháu Serena.
Mọi người đã luôn nâng đỡ yểm trợ tôi với TÌNH THƯƠNG
sâu đậm thủy chung. Đã 70 năm qua, mặc dù những “dâu bể
đổi thay,” những thăng trầm lên xuống về tiền tài, địa vị, thể
xác đến hôm nay Mồng Một đầu năm Canh Dần 2010 tôi
đang cảm thấy Thân Tâm AN LẠC, yêu đời và yêu người. Tôi
vẫn còn nhận được những giòng chữ thân thương qua thư từ,
email thiệp chúc Giáng Sinh, chúc Tết của các bạn học từ
hơn nửa thế kỷ trước của trường Trần Qúy Cáp, trường Đồng
Khánh Quốc Học (1956 – 2010) của Lưu xá Thanh Quan, Đại
Học Xá Đà Lạt (1963) và của các đồng nghiệp. Thật là diễm
phúc qúy giá! Người Mỹ có câu “Friends are like wine, they
get better with age” (Bằng hữu cũng giống như rượu vang,
càng lâu năm càng ngon) Cảm ơn tình bạn bền lâu xưa cũ,
không hao mòn phai nhạt với thời gian, không bị ngăn cách
bởi không gian. Xin cảm ơn các anh chị em thiện nguyện viên
của trường Việt Ngữ hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam, hội
Thân Hữu Quảng Đà, Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA, Bút
Nhóm Lữa Việt, Boat People SOS, Ủy Ban Yểm Trơ Phòng
Đọc Sách Tiếng Việt TV Thomas Jefferson, tăng thân của
nhóm Sinh Thức, của chùa Hoa Nghiêm, của Hướng Đạo
làng Bách Hợp, Văn Lang, của tuần báo Saigon Times CA,
nguyệt san Kỷ Nguyên Mới, đài truyền hình VATV, đài phát
thanh VNHN, của Hội Từ Bi Phụng Sự, CSS , đặc biệt là
CSS.East- nhóm CK10 VA đã luôn nhiệt tình cộng tác, giúp
đỡ , hướng dẫn tôi trong các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã
hội, từ thiện và phương pháp giữ gìn sự an lạc cho thân và
tâm.
Kính xin CẢM TẠ công ơn dạy dỗ hướng dẫn của qúy Thầy
Cô trên đường học vấn và đường tu học. Cảm ơn người bạn
đời thủy chung gắn bó. Cảm ơn các con, các em, các cháu
vẫn tiếp tục tưới tẩm hạt giống Tình Thương trong gia đình
chúng ta.
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Kính xin CẢM TẠ hương linh Ba Má đã sinh ra con và dạy dỗ
con biết giá trị quan trọng và cao qúy của Tình Thương. Kính
xin CẢM ƠN nước Mỹ và người dân Mỹ đã bao dung chấp
nhận người tỵ nạn Cộng Sản lạc loài đi tìm TỰ DO nầy để tôi
được dừng chân và an cư nơi quê hương thứ hai .
Xin Cảm Tạ Trời Phật, Thầy Tịnh Từ, Thầy Quảng Kiên, Thầy
Minh Niệm, Thầy Hằng Trường đã dạy cho con biết cách tìm
An Lạc trong từng giờ từng ngày của cuộc sống hiện tại bằng
hạnh Hiến Thân, Chân Thật, Bao Dung…
Nhân ngày đầu năm con nguyện luôn ghi nhớ trong lòng kim
chỉ nam Mở và Cho mà thầy Hằng Trường đã nhắc nhở nhiều
lần trong Đại Hội Quán Âm năm 2009 vừa qua. Con sẽ nhớ
hoài lời dạy sâu sắc, chí lý và cao cả của Thầy:
“Cuộc sống là Cho ra” (life is giving) nghĩa là khi ta ra đời thì
tay không, và khi chết đi cũng tay không. Ở khoảng giữa
SỐNG và CHẾT những thứ tạo ra đều là những thứ tạm
dùng, tạm có, tạm mượn, chẳng phải là thứ của ta bản hữu.
Do đó nên nhìn cuộc sống và những gì ta có là “để cho và hết
lòng cho” khi có dịp, để ta thảnh thơi nhập cuộc, thảnh thơi ra
đi. Đức Phật dạy rằng mỗi hơi thở mỗi sức lực đều dùng để
cho cả. Cho nên cuộc sống thật đẹp khi ta dùng nó để cho.
Cho là một nghệ thuật sống.
Biết cho để làm người ta mở và mình cũng mở thì đó là nghệ
thuật.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói: “Tình Thương và lòng Từ Bi của
con người như là một tôn giáo phổ biến toàn cầu bởi lẽ Tình
Thương bao la sẽ là chất liệu nuôi dưỡng giúp cho tâm chúng
ta AN LẠC và HẠNH PHÚC.”
Cầu chúc mọi người một năm mới Thân Tâm AN LẠC , chan
hòa Tình Thương yêu chân thật, tươi mát như các nụ hoa
hồng đỏ xinh đẹp của ngày Valentine 14 tháng 2 năm nay.
Ước mong ngày Mồng Một TẾT Nguyên Đán từ nay về sau
cũng là ngày lễ TẠ ƠN Việt Nam đối với Lê Mộng Hoàng.
TẾT CANH DẦN 2010
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BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
TÔI MỚI VUI ĐƯỢC?
Đôi lúc bạn sung sướng hơn bạn nghĩ mà bạn không biết điều
đó. Hãy tự đặt ra 3 câu hỏi sau đây rồi suy nghĩ kỹ càng trước
khi trả lời:
-Bạn có hay tận hưởng những giây phút sống thật không?
-Điều gì khiến bạn sung sướng?
-Làm sao bạn biết rằng mình vui?
(Viết theo cuốn sách “Real Moments” của Tiến sĩ Tâm lý
Barbara De Angelis, xuất bản năm 1994 bởi Dell Publishing).
Đừng ngạc nhiên nếu bạn nhận thấy ba câu hỏi trên rất khó
trả lời. Chúng ta thường không tận hưởng các giờ phút sung
sướng thật sự trong đời bởi vì chúng ta mong mỏi một điều gí
khác hơn, vĩ đại hơn, rực rỡ hoặc bí đát hơn.
Từ lúc lớn khôn tôi đã khó nhọc làm việc suốt cả quãng đời
trưởng thành để mong được sung sướng, tuy nhiên tôi đã
thất vọng. Tôi chẳng bao giờ hiểu được tôi đã làm điều gì sai?
hoặc tại sao tất cả mọi sự tôi thực hiện không khiến cho tôi
hân hoan được lúc nào cả? Bất ngờ, một ngày đẹp trời năm
ngoái trong chuyến nghỉ hè ở vùng biển Florida, tôi đã khám
phá ra điều tôi vẫn hằng tự vấn. Ông xã tôi và tôi đến một bãi
biển nhỏ ở Tampa để nghỉ ngơi sau một năm làm việc cần cù;
cả hai đứa đều mong đợi chuyến đi xa nầy.
Hai ngày đầu trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ ba, tôi đi bộ
một mình từ khách sạn theo một lối nhỏ ra bãi biển. Không
khí trong lành, gió biển thổi mát dịu, bầu trời xanh lơ buổi
sáng, chim hót ríu rít trên hàng cây dừa dọc theo con đường
đá sõi. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ và chợt khám phá ra một ý
tưởng lạ lùng chưa từng có kể từ lúc chúng tôi bắt đầu cuộc
nghỉ hè!
Điều gì cứ luôn ám ảnh tôi? Tôi tự hỏi lòng, khí hậu ở đây quá
tốt: tôi đi tắm biển rồi phơi nắng, đi dạo phố, đi chơi bằng
thuyền, đi xem chiếu bóng và buổi tối thì gối chăn mặn nồng.
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Thức ăn thì ngon và rẻ. Như vậy là tột đỉnh hạnh phúc rồi; tại
sao tôi không vui?
Thì ra-đến hôm nay tôi mới vỡ lẽ!!! Tôi vẫn chờ đợi niềm vui
tới như thể sự sung sướng là một điều kiện sẽ đưa đến cho
tôi. Ngày qua tháng lại tôi mong mỏi niềm vui. Cứ mỗi buổi
sáng thức giấc tôi kiểm soát: “Tôi đã vui chưa?".
Tức thì một nỗi nhức nhối trong tim tôi sẽ trả lời: Không, chưa
vui được... thử xét lại ngày mai... Rồi tôi tiếp tục sinh hoạt và
đôi lúc ngừng lại hỏi thầm: Bây giờ đã vui chưa? Dĩ nhiên lời
giải đáp luôn luôn là: Không, chưa vui.
Vào giờ phút đặc biệt ngày hôm ấy, trên đường đi ra biển, tôi
nhận thức rằng: - Nếu tôi cứ tiếp tục sống theo lối “Tìm kiếm
hạnh phúc” ấy thì tôi sẽ chờ đợi cho đến khi nhắm mắt lìa đời
vẫn chẳng bao giờ thấy được niềm vui.

SỰ THẬT VỀ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc không phải là một trạng thái tâm hồn – nó là một
chuỗi kết nối những giờ phút sống thật trong đời. Các khoảnh
khắc thời gian đó không tự nhiên xảy đến cho chúng ta.
Chúng ta phải tạo cơ hội cho chúng nẩy sinh. Chúng ta phải
chấm dứt thái độ lẫn tránh cảm xúc chân thành trong tâm hồn
ta vào các “giai đoạn sống thật ấy. Niềm hân hoan này ta đã
chờ đợi từ lâu, nhưng khi nó mới vừa nhen nhóm trong lòng
ta thì ta đã vội tìm cách chối từ.
Tiến sĩ De Angelis lặp lại lời của một tâm lý gia vùng Châu Á
nói: “Vấn đề của đa số người sống trên đại cường quốc Hoa
Kỳ là luôn luôn mong mỏi một hạnh phúc tuyệt vời”. Chúng ta
say mê chạy theo ảo ảnh của sự hoàn hảo cho nên chúng ta
vất vả đương đầu với thực tại Nhị Nguyên (dualism) - việc
lành và việc dữ, thành công và thất bại; niềm vui và nỗi buồn.
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Tôi thường quan niệm sai lầm rằng sự đau đớn hoặc sầu khổ
là biểu tượng của nỗi bất hạnh, thất bại trong đời sống tinh
thần của mình. Tôi tin tưởng rằng nếu tôi thật sự có một cuộc
đời đạo đức, chu toàn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ,
làm công dân tốt thì tôi sẽ được vui sướng mãi mãi. Bởi vì tôi
chẳng bao giờ cảm thấy mình vui nên kết luận rằng tôi đã làm
điều gì sai quấy. Định kiến tai hại nầy đã xui khiến tôi đến thái
độ tự đánh lừa mình. Giả dụ như trong tình nghĩa vợ chồng,
tôi cứ ước đoán rằng một thiếu nữ con nhà tử tế, có nhan sắc
dễ coi, nghề nghiệp vững vàng như tôi sẽ luôn luôn được
chồng cưng chìu yêu thương. Vì thành khiến sai lạc ấy nên tôi
trốn tránh đương đầu với những nỗi bất hòa, những rạn nứt
trong cuộc sống lứa đôi hoặc ngay cả thú nhận với chính
mình rằng tôi không phải là người đàn bà hoàn toàn hạnh
phúc. Cũng vì lý do này mà tôi đã bỏ qua “những giờ phút
sống thật” trong đời cho dù các biến cố ấy có ý nghĩa đặc biệt
và đáng ghi nhớ nhưng chẳng phải là những giây phút hân
hoan, nên tôi tảng lờ, chạy trốn. Bệnh tật, nỗi đau khổ, buồn
rầu hoặc sự rủi ro thất bại là các phần tử sẵn có trong toàn bộ
chuỗi ngày liên tục của đời sống. Không một ai có thể nói “Tôi
lúc nào cũng vui cả”.
Tâm lý gia Carl Jung, đã nói: “Cuộc đời là chuỗi tiếp nối giữa
ngày và đêm, ngày nầy cũng dài như ngày khác trong suốt
năm luân lưu. Ngay cả trong cuộc sống của một người hạnh
phúc cũng không thể tránh được những đêm đen buồn tủi, và
hai chữ “Hạnh Phúc" sẽ mất ý nghĩa của chúng nếu chẳng
được cân bằng bởi đôi từ “Bất Hạnh”.
Hãy nhớ lại những đêm dài khi đứa con đầu lòng bị sưng
phổi, chị ngồi chầu chực bên nôi cháu suốt đêm: vuốt ve mấy
sợi tóc lòa xòa trên trán, xoa ngực cho cháu mỗi lúc cháu ho
và kẹp mạch mỗi hai giờ để theo dõi cơn sốt. Vào lúc thức
trắng đêm ấy điều quan trọng nhất trên hoàn cầu đối với chị là
Sức Khỏe của cháu, chị đâu có vui vẻ gì trong hoàn cảnh ấy
nhưng chị có một cảm xúc đặc biệt khó quên sau nầy: xin
thưa, đó là một trong những “giây phút sống thật” của một đời
người.
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Cho đến khi nhắm mắt lìa trần, nếu bạn đã sống một cuộc đời
hoạt động hữu ích, không lừa gạt, ám hại người khác, không
ăn năn hối hận vì tội lỗi, bạn cũng chẳng bao giờ nói khoác
lác rằng: “Tôi luôn luôn vui sướng”. Có lẽ bạn nên bảo: “Tôi
đã trải qua những giờ phút sống thật trong đời mà hầu hết
các biến cố này là những ngày giờ vui vẻ”.
Nhìn quanh quẩn trong đám bạn bè, bà con của tôi, đa số
không được hưởng các giờ phút sống thật nói trên. Một khi
chúng ta thiếu sót những giai đoạn đáng nhớ trong đời sống,
chúng ta thường vô tình đưa mình vào ngõ cụt nghèo nàn cho
sinh hoạt tinh thần: bất mãn với nếp sống hiện tại, không hài
lòng cho suốt cả đời mình và chẳng lúc nào cảm thấy Niềm
Vui thật sự.
Sau đây là các nguyên do đưa đến thái độ không biết tận
hưởng “giờ phút sống thật” và cảm thấy an vui mà bạn đang
có sẵn trong tầm tay.
1. Lúc nào bạn cũng cần phải làm một chuyện gì
Bạn sống với một ám ảnh triền miên là “phải hoạt động không
ngừng” và bạn chẳng bao giờ hài lòng với thành quả đã đạt
được. Bạn chỉ cảm thấy hứng thú trong lúc cặm cụi bận bịu
với công việc bởi vì bạn chú trọng đến chương trình bạn đang
thực hiện chứ chẳng phải cảm xúc bên trong tâm hồn bạn.
Hãy để dành 1/5 thời gian của đời mình cho “những giờ phút
sống thật” bằng cách xắp sếp vài ngày trong một năm sống
với gia đình, các người bạn yêu thương yêu mà bạn chẳng
cần nghĩ đến kế hoạch này hoặc tổ chức kia gì cả.
2. Bạn có một đam mê
Cho dù đây là chứng nghiện rượu hoặc ham mê xem Tivi 10
giờ mỗi ngày hoặc nghiện ma túy hoặc mãi mê đọc sách hoặc
miệt mài làm việc cũng có thể cướp đi quyền tận hưởng các
“giờ phút sống thật” trong đời bạn.
3. Bạn là người bi quan, đa nghi và hay chế nhạo chua cay
Nếu con người không theo đuổi các mục tiêu hữu ích cao cả,
hoặc dự trù các kế hoạch lâu dài thì cuộc đời chỉ là một chuỗi
tiếp nối những biến cố ngẫu nhiên và chúng ta sẽ dễ dàng trở
nên hoài nghi và ích kỹ.
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Nếu bạn đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống hiện tại: “Vì sao
chúng ta sinh ra trên đời, và trong hoàn cảnh hiện nay chúng
ta phải làm những gì?” như vậy là bạn đã không tận hưởng
các “giờ phút sống thật” rồi đó bạn ạ!
4. Cuộc đời của bạn tùy thuộc vào người khác.
Nếu niềm vui to lớn của bạn trong những năm vừa qua là sự
thành công, đỗ đạt và hạnh phúc của con cái, cháu chắt hoặc
người hôn phối tức là bạn chưa được hưởng những “giờ phút
sống thật” trong đời.
5. Bạn là người có thành kiến.
Để được tận hưởng các “giờ phút sống thật" trong đời, bạn
cần phải hòa mình với các người chung quanh và với môi
trường bạn đang sống. Khi bạn luôn luôn có thành kiến thì
bạn tách rời ra khỏi môi trường mà bạn chẳng bao giờ vui thú
cả.
Sau đây là một phương cách giản dị để bắt đầu một ngày cởi
mở và sống thật. Hãy để ý điến các việc làm trong ngày của
bạn xem thử bạn tham gia vào bao nhiêu động tác cùng một
lúc mà chẳng ưa thích chút nào. Trong khi vừa lái xe đến sở,
bạn nghe nhạc từ radio trên xe, bạn cũng vừa suy nghĩ đến
kế hoạch phải hoàn tất vào cuối tháng này. Bạn làm 3 việc ấy
một cách miễn cưỡng, chẳng sung sướng tí nào. Vì thế bạn
không cảm thấy vui mỗi ngày trôi qua...
Cách đây bốn năm, sở làm của tôi dọn từ Virginia (chỉ cách
nhà tôi độ 10 phút lái xe) qua ashington D.C. Đa số bạn
đồng nghiệp ở Virginia đều than phiền. Tôi là người đau khổ
nhiều nhất vì tôi sợ lái xe qua ashington D.C. và cũng ghét
đi tàu điện - tôi thường bị đau đầu. Năm đầu tiên nhà tôi chịu
khó đưa rước, sáng đưa đi chiều đón về. Kể ra giờ giấc cũng
thuận tiện cho cả hai. Đưa tôi sang ashington D.C vào lúc
6:30, nhà tôi trở về Crytal City và bắt đầu làm việc lúc 7 giờ
sáng. Nhưng sang năm thứ nhì thì công ty nhà tôi đang làm
đổi chủ nên thời khóa biểu của ảnh cũng thay đổi luôn. Anh
ấy phải bắt đầu làm sớm hơn lúc 6:30 sáng. Nếu muốn đưa
tôi qua ashington D.C thì hai đứa phải dậy vào lúc 5 giờ
thay vì 5 giờ rưỡi như thường lệ. Tôi đành chọn giải pháp đi
tàu điện bắt đầu từ trạm Crystal City gần sở nhà tôi làm. Cứ
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mỗi lần lên tàu tôi nhắm mắt lại cầu nguyện “Xin Phật cho con
được một ngày mạnh khoẻ an vui để làm việc, cho con đừng
làm điều gì, nói lời nào khiến người khác buồn”. Rồi tiếp tục
ngủ vùi đến trạm thứ 5 là nơi tôi phải xuống mới thức dậy.
Bỗng nhiên một ngày tháng Tư trời nắng ấm, tôi thay đổi thói
quen ngủ gục để nhìn cảnh vật chung quanh. Tàu chạy quanh
sông Potomac có các cây anh đào đang nở hoa hồng tươi
thắm, các dãy hoa tulipe đỏ, vàng, trắng rực rỡ phô sắc vòng
theo đường bờ sông. Hàng triệu người ở khắp nơi trên thế
giới và các tiểu bang trên nước Mỹ đổ xô về ashington D.C
để được ngắm cảnh hoa đào nở rộ, bay lượn trong gió và
viếng thăm các thắng cảnh ashington Monument, Lincoln
Memorial mà tàu điện mỗi ngày mang tôi đi qua. Tự nhiên tôi
cảm thấy vui và cám ơn Trời Phật đã dành cho tôi các giờ
phút an nhàn ngắm cảnh đẹp thơ mộng của thủ đô Hoa Kỳ
vào mua hoa đào nở nầy. Từ ngày đó đến nay tôi chẳng bao
giờ than vãn việc phải đi tàu điện hoặc bị đau đầu khi dùng
metro nữa.
Hãy đối diện với nỗi lo sợ của mình: Đôi lúc chúng ta lẫn
tránh “giờ phút sống thật” bởi vì chúng ta sợ sự thật phũ
phàng trần truồng. Chúng ta làm như không quan tâm đến
điều ấy vì trong đáy sâu của tâm hồn, ta đánh hơi được nỗi
thất vọng buồn đau một khi khám phá ra sự thật về một người
hoặc một việc gì trong đời.
Mấy chục năm về trước tôi vướng mắc vào một liên hệ tình
cảm nhiều xung khắc và bế tắc. Tôi yêu chàng trai ấy rất
nhiều nhưng hai đứa ở trong hoàn cảnh không tương xứng
thích hợp được, thực trạng này tôi luôn tìm cách chối bỏ làm
ngơ, bởi vì tôi không muốn chấm dứt mối tình này. Vì thế tôi
cứ dấn thân vào nhiều hoạt động một lúc để lúc nào tôi cũng
bận bịu: việc ở sở, việc xã hội, việc cộng đồng, việc trọng đại
gia đình. Tôi cứ bù đầu vào như con vụ hàng ngày, cuối tuần,
ngày lễ. Âm thầm, tôi tránh đối diện thực sự để phân tích rõ
ràng sự tắc nghẽn trong liên hệ giữa hai đứa.
Đã đến giai đoạn hai dứa chúng tôi đi nghỉ hè chung và tôi
quyết định không mang theo bất cứ một tài liệu gì liên quan
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đến việc làm ở sở của tôi. Chúng tôi chọn một khách sạn ở
một hòn đảo nhỏ chung quanh là nước. Tôi còn nhớ lúc xách
va li lên máy bay tự nhiên bụng tôi đau nhức nhối, tôi chẳng
hiểu vì sao, tôi lo âu bồn chồn. Tuy nhiên sau đấy thì tôi khám
phá ra. Ngày thứ hai trên đảo vắng vẻ ấy, tôi một mình tìm ra
chỗ ít người trên bãi bể và suy nghĩ chín chắn, đối diện thật
sự với mối tình nhiều điểm bất đồng và không lối thoát này.
Sau buổi chiều sống thật với nỗi lo sợ phải cắt đứt liên hệ tình
cảm này mà từ lâu tôi cố tình lẩn tránh, tôi quyết định: Phải
chấm dứt sự liên lạc chênh lệch và hoàn cảnh khác biệt ấy.
Vào giờ phút ấy, tôi chẳng còn cách nào, nơi chốn nào để
chạy trốn cảm xúc thật của tim tôi nữa. Cũng phải do dự trong
mấy tuần lễ, tôi mới đủ can đảm để nói thẳng với người tôi
yêu rằng tôi không muốn gặp chàng nữa. Dù sao thì cuối
cùng tôi cũng làm được việc đó. Tôi vẫn thầm hỏi việc gì sẽ
xảy đến cho hai đứa nếu tôi không dành thì giờ để vạch trần
nỗi lo sợ trong tôi. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục sống bên nhau
và tính khí bất hòa, luôn xung đột và chẳng được lúc nào hòa
thuận vui vẻ cả. Cả hai đứa bây giờ đang sống hạnh phúc với
người bạn đời tương xứng, tâm đầu ý hiệp. Nới rộng vòng tay
thân ái và gây thiện cảm với người khác.
Trong xã hội chúng ta gọi người không quen biết là “kẻ lạ” và
đường ai nấy đi, ta tìm cách tránh đụng chạm với “kẻ lạ”. Nếu
bất ngờ va phải người lạ trong thang máy ta lập tức xin lỗi họ.
Nếu trong tiệm ăn bạn có cảm giác rằng người khác đang
nhìn bạn chăm chăm, bạn đoán chừng có lẽ đôi panty hose
của mình bị rách hoặc giả người kia là kẻ bị bệnh tâm thần
bất bình thường.
Nếu bạn muốn tận hưởng “một giờ phút sống thật” bạn có thể
tìm hiểu về chính bản thân, từ những nhận xét của kẻ lạ bởi
vì đối với các người thân cận thì nhận xét này đã bị tình cảm
chi phối rồi. Sau đây là lời tường thuật của tác giả cuốn sách
“Real Moments”, tiến sĩ Tâm Lý Học Barbara De Angelis về
một kinh nghiệm sống thật đáng nhớ trong các lần du lịch của
bà.
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Tôi đã cảm thấy mệt đừ khi đặt chân lên phi cơ ở San
Francisco để trở về nhà ở Los Angeles. Tôi vừa trải qua hai
ngày bận rộn, bù đầu bù cổ vì phải thuyết trình và dự cuộc
phỏng vấn trên truyền hình. Tôi có cảm tưởng nói quá nhiều
đến khan cả cổ! Vì vậy tôi dự định trèo lên ghế máy bay là
ngủ khì cho đến khi xuống phi trường Los Angeles. Tuy nhiên,
khi bước vào dãy ghế có số của tôi thì tôi thấy một cô bé con
khoảng 9-10 tuổi đang uốn éo mình mẩy trên ghế bên cạnh.
Từ thuở ấu thơ tôi đã nếm mùi lạnh nhạt khi ngồi bên cạnh
một người lặng yên câm nín hàng mấy tiếng đồng hồ, giờ đây
tôi vẫn chưa quên bài học thờ ơ đó . Vì thế, tôi tự giới thiệu
mình với Bethany. Cô bé bắt đầu việc làm quen bằng cách
cho tôi biết rằng em rất thích thú vì đây là lần đầu tiên đi máy
bay và em đến Los Angeles để gặp bố. Bố mẹ Bethany vừa
mới ly dị năm ngoái rồi bố dọn lên Los Angeles cùng với anh
và chị của em. Bethany cũng được quyền chọn lựa đi theo bố
và hai anh em kia nhưng em đã quyết định ở lại với mẹ. Tôi
cầm tay Bethany và bảo: “Có lẽ đó là một quyết định rất khó
khăn phải không? vì em biết mình sẽ phải xa bố và anh em”.
Bethany đáp lời một cách nghiêm chỉnh: “Rất khó khăn nhưng
em biết Mẹ cần có em.”
Tôi nói thêm “Chắc em nhớ bố nhiều lắm nhỉ?” Đôi mắt
Bethany đầy lệ. Sau đó, chúng tôi nói chuyện rất thân thiện.
Tôi kể cho em nghe về việc ba má tôi ly dị nhau năm tôi lên
mười một. Về nỗi hoang mang buồn rầu của tôi khi quyết định
ở với ba hoặc má; về sự khủng hoảng tinh thần khi nhìn thấy
các bạn học có một gia đình hòa thuận, đầy đủ cha mẹ và về
thói quen khóc thầm mỗi buổi tối trước khi đi ngủ của tôi. Rồi
tôi nói đến những cố gắng liên tục của tôi để nhận thức rằng
sự ly dị giữa ba má tôi chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi
cả và để hoàn thành các mục tiêu lớn cho tương lai tôi. “Hãy
xem những gì tôi đã làm được khi tôi lớn lên”, tôi nói một cách
hãnh diện và cho Bethany xem nhiều cuốn sách tôi đã xuất
bản mà tôi có mang theo trong cặp để tặng cho các người
phỏng vấn ở đài truyền hình.
-“Ồ, thật sự đây là chị đó hả?”
Bethany vừa hỏi vừa trố đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi điềm
tĩnh trả lời “Thật sự tên chị đó, mà chị cũng có lên Tivi nhiều
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lần”. Bethany như nhảy xổm ra khỏi chỗ ngồi: “Chờ một
chút... chờ một phút... Em đã từng thấy mặt chị trong các
show Oprah hoặc Geraldo, đúng không? - Đúng rồi – Trời ơi,
thích thú quá, giờ này em được ngồi bên cạnh chị”, Bethany
nhún người lên xuống.
-“Em có biết vì sao chị kể cho em nghe suốt quãng đời thơ ấu
và trưởng thành của chị không? Như vậy để em luôn nhớ
rằng: Em từ đâu đến? - Điều này chẳng can hệ gì cả mà điều
đáng kể là: Em đi về đâu? Bỗng nhiên tôi khám phá ra rằng
Bethany chính là tôi. Tại sao tôi không tìm ra sự thật sớm
hơn. Tôi đã trải qua một tiếng đồng hồ trên phi cơ để nói với
chính tôi thuở tôi lên 9 tuổi, kể cho em nghe về mọi điều mà
tôi ước ao có người nào đã khuyên bảo tôi như thế khi tôi quá
buồn rầu vì việc ba má tôi xa nhau, vạch ra cho em con
đường nên tiến tới tương lai. Tôi đã chia xẻ với Bethany các
bài học mà tôi phải từng trải qua 30 năm để biết rằng tôi đã
tách rời được khỏi dĩ vãng đen tối đau buồn. Tôi chẳng bao
giờ có thể quên được Bethany. Cô bé đã cho tôi một kinh
nghiệm sâu xa và chữa lành căn bệnh mặc cảm, thua sút vì
hoàn cảnh gia đình thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi phải thay
đổi thái độ lẫn tránh sự thật, trốn khỏi “các giờ phút sống thật”
cho chính bản thân. Hãy vạch trần, đối diện với sự thật ngay
lúc này, đừng chờ đến tháng sau hoặc năm sau. Bởi vì chúng
ta có thể tạo ra các giờ phút sống thật ấy. Chúng ta chẳng
cần tìm kiếm đâu xa. Chúng có thể đến từ người hành khách
ngồi cạnh bạn trên chuyến máy bay hoặc người hầu bàn mỗi
buổi sáng bưng tách cà phê cho bạn nơi hiệu ăn quen thuộc
hoặc nơi cô bạn gái vừa trải qua một cơn khủng hoảng trong
gia đình gọi điện thoại để tâm sự với bạn.
… Các giờ phút sống thật ấy có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất
cứ ở đâu nếu bạn quyết định chú tâm đến những gì đang xảy
ra trước mặt bạn.
… Có những sự gặp gỡ tình cờ, những liên lạc kỳ diệu đang
chờ đợi để xảy đến trong đời sống, nếu bạn biết dang tay tạo
cơ hội cho chúng nẩy sinh.
Lê Mộng Hoàng
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Lê Thị Nhị
N i Nhớ, Niềm Đau
Hàng năm, cứ đến tháng Tư là những nỗi nhớ, niềm đau đối
với quê hương, dân tộc lại tràn ngập trong lòng của người
dân Việt xa quê hương!
Bốn mươi sáu năm, một thời gian dài đủ để người Việt tỵ nạn
trên khắp thế giới hội nhập vào xã hội mới và đã nhận nơi
dung thân của mình làm quê hương thứ hai. Chúng ta đã yêu
thương quê hương thứ hai của chúng ta, vì nơi đây, chúng ta
đã được sống trong tự do và hạnh phúc.
Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi, chúng ta vẫn nhớ đến
quê hương Việt Nam đã nghìn trùng xa cách! Chúng ta vẫn
đau cái đau của người dân Việt đang phải sống trong một xã
hội băng hoại, thiếu tự do, dân chủ!
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Khi tháng Tư về, những nỗi nhớ, niềm đau ấy lại trở nên
mãnh liệt hơn, bởi vì tháng Tư đã gợi nhớ cho chúng ta một
khởi đầu, một kết thúc đau buồn của cuộc chiến thảm khốc
nhất của dân tộc! Một cuộc chiến với nhiều cái tên được đặt
ra: Cuộc chiến tranh chống chế độ Cộng sản, cuộc chiến
tranh chống Mỹ-Ngụy để cứu nước, cuộc Nội Chiến, cuộc
Chiến Tranh Ủy Nhiệm, cuộc chiến tranh Quốc-Cộng…
Dù tên gọi là gì đi chăng nữa, thì một sự thật hiển nhiên là
cuộc chiến ấy đã có những tổn thất nặng nề nhất về nhân
mạng, về chiến cụ, đạn bom… Một cuộc chiến mà nhiều quốc
gia trên thế giới đã tham dự và yểm trợ cho hai miền Nam
Bắc những vũ khí vừa mới phát minh, để xử dụng lần đầu
tiên, để thấy được sức tàn phá, sự hủy diệt, của những loại
vũ khí tinh vi và tối tân ấy.
Có lẽ, cuộc chiến có mầm mống từ sau cuộc cách mạng 19
tháng 8 năm 1945 của mặt trận Việt Minh và vua Bảo Đại
tuyên chiếu thoái vị vào ngày 25 tháng 8 năm 1945 với câu
nói để đời: “Trẫm muốn làm dân một nước tự do, hơn làm
Vua một nước bị trị.”
Tấm lòng yêu nước, khát khao độc lập của Vua Bảo Đại và
toàn dân Việt Nam đã bị Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh
lừa dối, lợi dụng, để từng bước một, mang chủ nghĩa Cộng
sản, một chủ nghĩa ngoại lai, phi nhân bản, áp đặt trên đất
nước và dân tộc Việt Nam.
Ngay sau khi nắm chính quyền, những đảng phái đối lập đã bị
Việt Minh trừng trị và tiêu diệt từ miền Bắc đến Nam. Các
chức sắc, tín đồ và binh sĩ của đạo Cao Đài và Phật Giáo Hòa
Hảo bị tàn sát, thủ tiêu… Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và
Việt Minh, đã hiện nguyên hình!
Khi Nhật đầu hàng Đồng Minh và Pháp trở lại Việt Nam,
Chính phủ và quân chủ lực Việt Minh đã rút khỏi thủ đô Hà
Nội và tuyên bố “ toàn quốc kháng chiến” (1946).
Cuộc chiến thảm khốc nhất của dân Việt nam bắt đầu!
Trong khoảng thời gian từ 1946 đến 1954, từ những trận
đánh du kích lẻ tẻ cho đến trận Điện Biên Phủ mang lại thắng
lợi cho Cộng sản trên bàn hội nghị Genève, biết bao tuổi trẻ
Việt Nam và người dân Việt đã gục ngã! Cộng sản đã giành
được quyền cai trị miền Bắc Việt Nam nhưng cuộc di cư vĩ
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đại của một triệu người dân Việt từ Bắc vào Nam trong một
khoảng thời gian rất ngắn, đã chứng tỏ rằng người dân Việt
không chấp nhận chế Cộng sản.
Trong khi chính quyền Quốc Gia ở miền Nam do ông Ngô
Đình Diệm lãnh đạo, lo ổn định, xây dựng về chính trị, văn
hóa, xã hội và định cư cho một triệu dân di cư thì ở miền Bắc,
chính quyền Cộng sản bắt đầu những cuộc thanh trừng đẫm
máu, thực thi những chính sách hà khắc trong việc cai trị. Tệ
hại nhất là chính sách Cải cách ruộng đất. Những tòa án nhân
dân được lập ra ở khắp nơi, khắp chốn! Có vài xào ruộng
cũng bị khép tội danh là địa chủ, cũng bị mang ra “toà án
nhân dân” để mọi người “đấu tố”, chửi bới, đánh đập cho đến
chết!
Cuộc sống của người dân miền Bắc lầm than, khổ đau nhưng
chính quyền Cộng sản cũng không quên việc “giải phóng” cho
miền Nam thoát khỏi ách cai trị của “Mỹ Ngụy” ! Và rồi họ đã
lùa hàng triệu thanh niên nhập cuộc chiến! Tuổi trẻ hai miền
Nam Bắc bắt đầu sát hại nhau trên các chiến trường. Những
trận đánh lớn, nhỏ diễn ra hàng ngày trên khắp các nẻo
đường đất nước!
Biến cố Tết Mậu Thân 1968 ở Huế với những nấm mồ hàng
ngàn người bị chôn sống! Mùa hè Đỏ Lửa, đại lộ kinh hoàng
Quảng Trị 1972, biến cố năm 1975, đã khiến cho máu của
người dân Việt chảy thành sông, xương chất thành núi!
Cộng sản đã cưỡng chiếm được toàn cõi Việt Nam vào ngày
30 tháng 4 năm 1975!
Một lần nữa, hàng triệu người Việt Nam lại chạy trốn chế độ
Cộng sản, trên những con thuyền mong manh, lênh đênh trên
biển cả, đi tìm tự do! Một lần nữa, toàn dân Viêt Nam lại phải
sống trong nghèo nàn, cơ cực, thiếu tự do dưới một chế độc
độc tài đảng trị.
Bốn mươi sáu năm sau cái ngày 30 tháng Tư đen, người ta
thấy nền văn hóa truyền thống Việt Nam bị băng hoại dưới
chế độ mới! Những tòa nhà nguy nga, đồ sộ mọc lên như
nấm ở khắp các thành phố. Người ta thấy những trung tâm
thương mại bày bán những cái ví, những bộ áo quần hàng
hiệu với giá vài ngàn đô la. Người ta thấy nhiều người Việt
Nam đi du lịch, du học khắp các nơi trên thế giới!..Bên cạnh
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đó, người ta cũng thấy những người nghèo đói, bệnh tật tràn
ngập trên đất nước Việt Nam! Người ta thấy những cô gái
bán mình đi làm vợ, làm điếm cho người nước ngoài và
những người bán cả nội tạng của mình để có tiền, đáp ứng
cho những nhu cầu của bản thân và gia đình!
Nỗi nhớ, niềm đau thì nhiều, không sao kể siết! Nhưng có lẽ
niềm đau lớn nhất của người dân Việt ở cả trong nước và hải
ngoại là hiểm họa mất nước đã gần kề!
Những kẻ có chức, có quyền đã không ngần ngại bán đất,
bán biển cho Tàu để trở thành những nhà tư bản đỏ!
Những Đặc Khu Kinh Tế mà cho Tàu thuê 99 năm thì không
biết nguy hại cho Việt Nam đến là chừng nào và họ để đâu
cho hết tiền?
Hiện nay, thác Bản Giốc không còn nữa!
Câu ca dao “ Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa. Có nàng Tô Thị, có
chùa Tam Thanh”, chỉ còn trong ký ức!
Những thành phố nhỏ, những khu “tự trị” của người Tàu
trong các thành phố lớn, trong các vùng đất giàu tài nguyên…
đã là những nỗi nhớ, niềm đau cho mọi người dân Việt!
Lê Thị Nhị

Giận Thì Cứ Giận,
Thương Thì Cứ Thương
Đó là tâm trạng của tôi khi mùa Lễ Tạ Ơn đến mỗi năm, bởi
vì, tôi cũng như những người Việt Nam khác sống trên nước
Mỹ, chúng ta không chỉ mừng Lễ Tạ Ơn mà chúng ta còn
ngậm ngùi nhớ đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày mà các
Tướng Tá Việt Nam Cộng Hòa đảo chính và giết chết Tổng
thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa và bào đệ
của ông là ông Ngô Đình Nhu. Đây cũng là khúc quanh đen
tối của lịch sử Việt Nam khiến mười hai năm sau, 1975,
Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm toàn cõi Việt Nam, hàng
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triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do và toàn dân phải
sống trong cảnh đọa đầy!
Không phải các Tướng Tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa
đảo chính, lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm bởi vì những lý
do, có một nửa sự thật, là gia đình trị và đàn áp Phật Giáo,
mà vì nghe lời “xúi dại” của người Mỹ!
Tổng thống trẻ tuổi đạp trai JFK, mà tôi hằng ngưỡng mộ, đã
cho rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm “phản phé” người Mỹ
khi ông Ngô Đình Nhu bí mật đi gặp đại diện của chính
quyền Hà Nội là Phạm Hùng và Tướng Trần Độ để thương
thuyết trong một cuộc đi săn ở Bình Tuy. Thế là các Cố vấn
Mỹ “phán” với các Tướng Tá nhà mình “ Nếu không loại bỏ
anh em ông Diệm thì miền Nam Việt Nam sẽ mất về tay Cộng
sản!” Thế rồi đảo chính xảy ra, sau đó cuộc chiến lan tràn trên
khắp miền Nam, hàng triệu quân dân Việt Nam và 58 ngàn
binh sĩ Hoa Kỷ tử trận, để rồi ngày 30 tháng Tư năm 1975,
Cộng sản cũng lừng lững kéo nhau vào Dinh Độc Lập!
Cho đến bây giờ, hơn bốn mươi năm qua, trước hiện tình tồi
tệ của đất nước, đa số người Việt Nam từ Bắc chí Nam và cả
những người ngoại quốc nữa, cũng vẫn nghĩ và nói: “Nếu mà
ông Diệm không chết (không thể xảy ra Mỹ muốn như vậy!),
nếu hồi đó cuộc thương thuyến Nam Bắc thành công, chiến
tranh đã không xảy ra, thống nhất đất nước không đổ một giọt
máu (không thể xảy ra vì Việt Cộng không bao giờ thật lòng
thương thuyết!), nếu miền Nam thắng miền Bắc (không thể
xảy ra vì Mỹ ngừng viện trợ cho miền Nam trong khi Nga, Tàu
viện trợ tối đa cho Bắc Việt!), thì ngày nay Việt Nam đã tiến
bộ bằng hoặc hơn cả các nước láng giềng như Đại Hàn, Thái
Lan, Singapore….”
Cũng vì chữ “Nếu” ở trên, mà hàng năm, cứ đến tháng 11,
nhớ lại chuyện xưa, tôi vẫn giận người Mỹ, vẫn giận ông tổng
thống trẻ tuổi đẹp trai JFK và giận cả các Tướng Tá Việt Nam
Cộng Hòa quá ngây thơ!
Nhưng mà, suy đi, nghĩ lại, tôi thấy mình phải… chấp nhận
cuộc đời thôi! Xét cho cùng, ta phải công nhận rằng có nước
nhỏ bé nào trên thế giới mà không chịu ảnh hưởng của
những cường quốc trên thế giới?
Giận thì cứ giận, thương thì vẫn cứ thương!
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Tôi thật lòng thương nước Mỹ từ lâu lắm rồi! Đối với tôi,
cũng đã từ lâu, nước Mỹ không còn là đất tạm dung, mà là
quê hương thứ hai của tôi! Nếu mà tình thương có thể cân đo
đong đếm, thì tôi chắc rằng, tôi thương nước Việt Nam và
nước Mỹ… bằng nhau.
Không thương nước Mỹ sao được khi nước Mỹ đã mở rộng
vòng tay đón nhận gia đình tôi và hàng triệu người dân Việt
Nam trên con đường trốn chạy Cộng sản. Nước Mỹ đã cho
chúng tôi một cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc.
Mùa Lễ Tạ Ơn, tôi không Tạ Ơn nước Mỹ sao được khi mà
cuộc sống trên chính quê hương của mình thì bị trù dập, đọa
đầy bởi chính quyền Cộng sản thì khi đến nước Mỹ tôi được
người dân Mỹ ân cần cưu mang. Đến Mỹ, tôi không còn phải
nghe, phải thấy những khẩu hiệu “Độc Lập, Tự Do, Hạnh
Phúc” hàng ngày, hàng giờ, ở mọi nới, mọi chốn như ở Việt
Nam nhưng tôi đã cảm thấy mình được sống trong Độc Lập,
Tự Do, Hạnh Phúc ngay từ những ngày đầu đặt chân trên
nước Mỹ.
Tôi và các con đến Mỹ vào đúng ngày 30 tháng Tư năm 1981,
sau năm năm, bảy tháng sống với khẩu hiệu “Độc Lập, Tự
Do, Hạnh Phúc” tại Việt Nam và sáu tháng trên hòn đảo
Galang xinh đẹp của nước Indonesia.
Hành trang tôi đến Mỹ là một thân thể bệnh hoạn với hai con
nhỏ, 10 tuổi và 9 tuổi, vài bộ quần áo và 500 Mỹ kim anh tôi
từ Úc gửi cho. Lại thêm tâm trạng đau buồn vì trong lúc vượt
biển, cô con gái út được một cậu cháu bồng đã không lên
được tàu lớn, phải quay trở về Sài Gòn.
Ấy thế mà chỉ sau một tháng, tôi được hội Nhà Thờ hướng
dẫn cho đi làm xong mọi thủ tục giấy tờ, khám sức khỏe,
được lãnh trợ cấp tiền và tem phiếu mua thực phẩm. Lại còn
có cả thầy giáo tình nguyện đến nhà dạy Anh văn cho mẹ con
chúng tôi nữa. Tôi lại còn được ở nhờ nhà anh chị Phạm
Tuân, anh họ của tôi, nên chỉ ba tháng sau là tôi đã mua
được xe hơi, lái vi vút! Bốn tháng sau, các con tôi vào trường
tiểu học thì tôi cũng lỉnh kỉnh cắp sách vào học trường
Montgomery College.
Một năm sau, tôi đã thuê được một căn chung cư để ba mẹ
con tôi ở cùng với chị Lê Thị Ý của tôi. Tôi cũng mua cho các
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con một cây đàn dương cầm Baldwin, giá 2800 Mỹ kim. Tôi
còn nhớ, hồi đó, thấy tôi mua đàn, nhà báo Ngô Phi Đạm, bạn
của anh Tuân, đã nói với tôi: “ Bà chơi sang quá! Dân tỵ nạn
mà mua đàn đắt tiền thế!” Thật ra thì không phải tôi sang mà
vì tôi tiết kiệm những món chi tiêu khác để có thể mua đàn,
cho các con tiếp tục học. Tôi cũng đổi xe, mua được chiếc xe
của Bác sĩ Nguyễn Bá Cường, bạn của anh Tuân, với giá
1400 Mỹ kim, chiếc xe này còn khá tốt nên tôi không còn phải
lo nó nằm ăn vạ ở ngoài đường trong những ngày bão tuyết
như chiếc xe cũ. (Hiện nay Bác sĩ Cường vẫn là ân nhân của
Nhà việt Nam và là độc giả dài hạn của Kỷ Nguyên Mới)
Năm tháng dần trôi…
Sáu năm sau, tôi bảo lãnh được mẹ tôi từ Úc, con gái út và
chồng tôi từ Việt Nam sang đoàn tụ. Năm 2000 thì gia đình
của các anh, các chị tôi, đã có mặt đầy đủ ở Mỹ.
Tôi ra vào nhà thương như người ta đi… du lịch! Tôi đã được
chữa trị bởi các Bác sĩ tài giỏi của bệnh viện Georgetown,
Shady Grove, Inova Fairfax. Tôi đã được những Y tá yêu
nghề, yêu người, tận tình săn sóc, Tôi đã được hưởng những
sự tiến bộ nhất thế giới về Y Dược để tôi còn sống cho đến
ngày nay, để được thấy rằng mình là một người may mắn và
hạnh phúc nhất trên đời.
Các con tôi tốt nghiệp Tiểu học, Trung học, Đại học.. Chúng
đã bước vào đời với những bước chân vững vàng và thật sự
sống trong Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc.
Trong tận đáy lòng, tôi luôn luôn cảm ơn nước Mỹ và biết
rằng món nợ ân tình mà tôi đã nhận từ nước Mỹ, từ người
Mỹ, không bao giờ tôi có thể trả được! Cũng vì thế, mà tôi tìm
cách lý luận để có thể nhìn thấy một khía cạnh tích cực của
việc người Mỹ “Xúi dại”’ Các Tướng Tá Việt Nam Cộng Hòa
lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm: “Ngày xưa, thời Pháp
thuộc, phong trào Đông Du, các cụ nhà mình vất vả lắm mà
cũng có gửi được bao nhiêu sinh viên đi du học đâu? Nhưng
sau năm 1975, những du học sinh Việt Nam tình cờ, đã có
mặt tại khắp các đại học danh tiếng trên thế giới, như vậy thì
hậu quả cái việc “xúi dại” của người Mỹ cũng không đến nỗi
tệ lắm!”
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Vấn đề là…chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện nay, một ngày
đẹp trời nào đó, phải… tự giải thể, để những nhân tài Việt
Nam trên khắp thế giới trở về, đuổi Tàu, xây dựng đất nước.
Một vấn đề nữa là… Những nhân tài Việt Nam ở hải ngoại
còn phải có tấm lòng với quê hương Việt Nam, chứ nếu
không thì cũng chẳng ăn nhằm gì với đất nước và con người
Việt Nam!
Thôi thì đành chờ xem Con Tạo xoay vần ra sao…
Lê Thị Nhị

Thu Cảm
Kìa em! Thu đã đến rồi
Trời cao xanh ngắt mây trôi lững lờ
Rừng cây khoác áo mộng mơ
Đỏ vàng rực rỡ nên thơ tuyệt trần
Lá khô xào xạc đầy sân
Mắt nai ngơ ngác, bước chân ngập ngừng
Kìa con suối nhỏ rưng rưng
Thì thầm rặng trúc vô cùng thiết tha
Lá rơi, rơi khắp hiên nhà
Chim bay về tổ như xa như gần…
Đỉnh sầu đá đứng lặng câm
Hoành sơn nhớ lắm, âm thầm lệ rơi
Tường vi trước gió tả tơi
Thông reo vi vút hát lời yêu đương
Hãy quên đi khúc đoạn trường
Mộng đời còn thắm, yêu thương ngập tràn.
Lê Thị Nhị
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Lê Thị Ý
Sớm Mùa Đông
Nghe hơi lạnh cắt thịt da,
Mới qua tháng chín sao là cuối đông?
Vườn sau tím lịm lá phong,
Lối đi vạn thọ nở tung cánh vàng.
Có đàn chim nhỏ bay ngang,
Miền Nam trốn tuyết, tình chan chứa tình.
Năm tư ta cũng một mình
Về miền nắng ấm, hành trình dài lâu.
Bước chân rộn rã qua cầu,
Rời xa Hà Nội với màu cờ Sao.
Tháng Tư mất nước ồn ào,
Lại ta biệt xứ, nghiêng chào núi non.
Quay lưng bỏ lại Sài Gòn,
Bỏ con phố cũ, đường còn dấu chân.
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Một mai tuyết nhỏ trắng ngần,
Tuyết tan thôi lại đón uân tưng bừng.
Hôm nay Đông đến ngập ngừng.
Mất quê hương kẻ khốn cùng lang thang.
Thương người tóc trắng đi ngang,
Cành khô bật cuống lá vàng rụng rơi.
Có nhau bèo dạt phương trời,
Vui hôm nay đánh dấu đời lưu vong
Câu thơ dòng nhạc còn không?
m trong váy ngắn, tóc bồng bềnh bay.
Chu môi cong lưỡi hàng ngày,
Rồi ngôn ngữ mẹ còn hay không còn?
Lê Thị Ý

Đường Về Quê Cũ
Tôi về đây con đường quê dấu yêu,
Tôi về đây thăm làng xưa rất nghèo.
Tuổi thơ tôi và những bờ cỏ dại.
Ao cá chiều, rau muống thả lêu bêu.
Người lính già mất nước sống cô liêu,
Bên lũ trẻ, con đám người thù nghịch.
Súng đã buông, người vẫn còn thù địch,
Không bờ tường, rào kẽm vẫn chia xa.
Dù nơi đâu ta cũng một màu da,
Chung dòng máu nhưng không là thân thích.
Dấu cắt năm tư, nỗi buồn da diết.
Bỏ nước, thôi rồi ta mất miền Nam.
Lưu lạc quê người đếm tháng đếm năm.
Ta còn lại chỉ toàn là nhung nhớ.
Phần đất di căn, vô cùng đáng sợ,
Hà Nội, Sài Gòn mưa đổ chiều nay.
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Mẹ Viêt Nam đi chân đất vai gầy,
Áo nâu mỏng, trong tháng ngày đông giá.
Đường nhăn sâu trên trán già tàn tạ.
Con thương người nhưng bất lực mẹ ơi !
Diều hôm nay giây đứt, vụt bay rồi.
Trên đám cỏ, trâu lạc bầy ngơ ngác.
Tóc ngắn của ta rơi nhanh sợi bạc,
Giữ lại tuổi đời một góc nhà hoang.
Lê Thị Ý (Virginia 2012)

Chỉ Còn Là

Niệm

Tôi yêu Hà Nội xưa
Cây sấu già ban trưa
Cô em buồn mắt ngọc
Đợi mẹ về nắng thưa

Tôi cũng yêu Sài Gòn
Mười sáu vầng trăng thơm
Bohnard chiều quanh dạo
Pagode cà phê ngon.

Tôi yêu Hà Nội xưa
Chị tôi ngồi đan áo
Đôi kim dài đong đưa
Giữa chiến tranh cuồng bạo.

Tôi làm thơ ca ngợi
Người tình bỏ tôi đi
Người tình bỏ cả thi
Để đăng làm lính chiến

Tôi yêu Hà Nội xưa
Yêu người anh sương gió
Yêu phố nghèo quán nhỏ
Lối về khuya giăng mưa.

Đêm về nghe súng nổ
Như hơi thở người yêu
Bên sông con đò chiều
Đã một lần thất hẹn.

Tôi yêu Hà Nội xưa
Mắt mẹ buồn xa vắng
Sân ga chiều tiễn đưa
Một mùa Thu câm lặng.

Ta mất em Sài Gòn
Ta mất em Hà Nội
Thung lũng buổi hoàng hôn
Gió đông tràn ngập tới.
Lê Thị Ý
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Lê Trọng Lộc
Chuyến Xe Định Mệnh
Mùa Đông năm ấy trời giá buốt hơn thường. Chợt có cơn bão
tuyết đầu mùa đem theo làn gió se lạnh, tạo nên cảnh co ro
của chiều đông Bắc Mỹ. Mới 5 giờ chiều mà bầu trời chỉ còn
vài sợi nắng vàng yếu ớt. Những bước chân vội vã khắp nơi
cũng mong sớm trở về dưới mái ấm gia đình trước khi trời tối.
Các bác sĩ đồng nghiệp của tôi không biết có ai còn bệnh
nhân trong phòng khám không? Còn tôi thì khám bệnh đã
xong nhưng vẫn phải ở lại thu xếp những giấy tờ lặt vặt trước
khi lên đường. Bụng đã đói cồn cào nên trong đầu chỉ mong
sớm về nhà để có một tô súp nóng cho ấm lòng. Ngoài kia,
những bông tuyết đã bắt đầu phủ trắng khắp nơi.
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Bỗng có tiếng người từ phòng đợi vọng vào. Tôi tò mò chăm
chú lắng nghe. Giọng một người đàn ông nghe thật mệt mỏi
yếu ớt, đang năn nỉ với cô thư ký.
“Cô làm ơn cho tôi gặp bác sĩ đi mà. Tôi đang bệnh lắm cô à!”
giọng ông đầy vẻ thiết tha.
“Thưa ông, ông đã trễ cả tiếng đồng hồ mà ngoài trời thì đã
sắp tối, tuyết phủ khắp nơi. Ông không thấy sao? Ông chịu
khó đợi một chút để tôi vào trong xem bác sĩ của ông đã về
chưa nhé.
“Xin cô nói với bác sĩ thông cảm cho tôi. Tôi phải chuyển đến
3 chuyến xe buýt mới đến được đây cô à. Trời tuyết, xe trễ
giờ, nên tôi mới không đến đúng hẹn”, giọng ông thành khẩn
hơn.
Vài phút sau, cô y tá trở lại phòng đợi với giọng ngập ngừng,
cho ông biết là bác sĩ của ông đã ra về từ lâu. Người bệnh
nhân thở dài lo lắng. Tiếng cánh cửa khép nhẹ rồi tiếng bước
chân từ từ xa dần ở cuối hành lang.
Tôi bỗng có một cảm giác bất an qua tiếng thở dài đầy thất
vọng ấy. Tôi lại tưởng nhớ đến ánh mắt bất thần của những
người gặp nạn trên “đại lộ kinh hoàng” năm xưa. Cũng tiếng
van lơn khẩn cầu ấy đang còn vang vọng trong tôi. Tôi lại
nghĩ đến mẹ tôi năm ấy, bồng con thơ trên tay đợi chờ ở
bệnh viện Tây Đức suốt 3 ngày liền, mong con mình được
cứu chữa cho kịp thời. Đã bao nhiêu năm trôi qua sao tôi
không quên được những sầu bi tuyệt vọng ấy? Nước mắt tôi
bỗng rơi tự lúc nào.
Tôi bước vội ra khỏi văn phòng, chạy theo người bệnh nhân
ở cuối hành lang đang chậm rãi đến thang máy.
“Ông ơi! Mặc dù tôi không phải là bác sĩ của ông nhưng nếu
ông cho phép, tôi có thể khám cho ông hôm nay được không
ạ?”
Với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thiện cảm, người đàn ông
nhìn tôi tỏ vẻ biết ơn nhưng hơi chút nghi ngờ vì tôi còn quá
trẻ. Ông gắng gượng được một nụ cười hiền hoà rồi theo tôi
trở lại phòng khám.
Ông là một người da đen khoảng tuổi 60, tiều tụy phong
sương với với ánh mắt thẩn thờ mệt mỏi. Bệnh gan của ông
có phần nặng tệ. Da vàng, đôi chân sưng vù, bụng căng
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nước, nên làm tôi thật lo lắng. Hơi thở của ông nặng nề ngắn
đoạn. Làn da nóng hẩm đượm lớp mồ hôi nhễ nhại theo cơn
sốt bất thường. Tôi khám ông thật cẩn thận và quyết định đưa
ông nhập viện ngay vì sợ bịnh ông trở nặng bất ngờ. Nhưng
sau khi tôi khám xong, ông nhất quyết ra về mặc dù tôi cố
khuyên ông cho phép tôi gọi xe cứu thương đưa ông đến
bệnh viện. Sau một hồi năn nỉ mà ông vẫn từ chối, tôi chỉ biết
cho thuốc rồi ông ra đi. Với gói trụ sinh tôi đã gom hết từ trong
tủ thuốc trên tay, ông lẩn thẩn ra về khi trời vừa tối hẳn. Tuyết
đã phủ ngập khắp nơi, những cơn gió cắt da lạnh buốt, thổi
mạnh không ngừng.
Tôi còn nấn ná ở văn phòng thêm 30 phút nữa mới bước ra
xe, trong lòng vẫn áy náy lo âu cho người bệnh nhân mới
gặp. Số lượng thuốc tôi cho chỉ có thể cầm chừng cơn sốt
của ông được vài ngày, nhưng rồi ông sẽ ra sao giữa cơn gió
tuyết bão bùng nguy hiểm này?
Sau khi cào dọn lớp băng tuyết đông cứng, tôi vào xe mở
máy sưởi rồi kiên nhẫn ngồi chờ cho màn kính đục từ từ sáng
tỏ. Đài phát thanh cũng dồn dập loan tin thời tiết về trận bão
tuyết lớn đang kéo về bao phủ cả không gian. Nhìn qua làn
sương mù trên kính xe, tôi bỗng giật mình khi thấy xa xa,
dưới cột đèn mờ ảo, có một người đang một mình co ro đứng
đợi xe buýt bên đường. Lòng tôi thắc mắc băn khoăn. Trời đã
về đêm thì làm sao còn chuyến xe buýt nào để đón người
khách nghèo đang nóng lòng ngóng đợi.
Vừa rời bãi đậu xe, tôi vội lái ngang qua thì mới nhận ra ông
là người bệnh nhân tôi vừa khám hồi nãy. Đường xe trơn
trượt dưới lớp tuyết dày nên tôi lái thật chậm, nhưng đôi mắt
không rời hình ảnh của người đàn ông đang bơ vơ giữa trời
Đông, trong chiếc áo ấm sờn vai cũ nát. Hoa tuyết thì vẫn
lạnh lùng rơi phủ như muốn che lấp một mảnh đời đang thoi
thóp dưới vòm trời lạnh lẽo đơn côi. Ngoảnh lại, tuyết vẫn liên
tục rơi nhanh. Bóng người co ro vẫn còn đứng yên bất động
dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
Một linh tính bất an khiến tôi vội quay xe trở lại. Lòng tôi
chùng xuống khi thấy nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt dạn
dày nắng gió của một người cô độc. Tôi đoán chắc là ông
chưa có chút gì trong bụng cả ngày. Lái đến gần để hỏi thì
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ông chỉ nói là đang mong chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong
ngày, có lẽ đang đến trễ. Nhưng tôi đoán biết chuyến xe đêm
cũng đã mỏi mệt, về yên nghỉ ở trạm từ lâu rồi. Ông lặng lẽ
cúi đầu với tiếng thở dài nặng nhọc, để lộ trên vầng trán
những giọt mồ hôi phản chiếu ánh đèn đêm giữa mùa Đông
lạnh giá. Tôi run tay với xúc động nghẹn ngào, mời ông lên xe
để tôi chở về nhà trước khi nhiệt độ trở lạnh nhiều hơn.
Tuyết rơi càng nhiều, theo những cơn gió buốt tạt vào kính
xe, làm tôi không thể nào thấy rõ con đường dẫn vào thị trấn
Baltimore nghèo nàn đổ nát. Cả thành phố cũng bắt đầu ngủ
yên dưới lớp chăn trắng xoá im lìm. Người đàn ông vẫn lặng
thinh không nói một lời. Nhịp thở vẫn đều đều một cách nặng
nhọc. Ánh mắt xa xăm như đang có một nỗi niềm buồn ẩn.
“Ông nhớ chỉ đường để tôi lái xe đưa ông về nhà nhé”
“Vâng!”
Đường xe càng lúc càng ngoằn ngoèo hiểm hóc làm lòng tôi
thật phập phồng lo ngại. Chạy một lúc thì ông chỉ tay ra dấu
cho tôi dừng xe trên một bãi đất hoang vắng, gần dưới chân
một chiếc cầu sắt cũ kỹ. Nhìn lên cầu tôi chỉ thấy thỉnh thoảng
mới có một vài chiếc xe đang vội vã về nhà. Tôi ngỡ ngàng
khi chợt hiểu nhà ông chỉ là một cái chòi nho nhỏ ở gần dưới
gầm cầu. Ra khỏi xe, tôi tò mò hướng về phía gầm cầu. Tuyết
đã lấp hết đường đi. Căn chòi đã ngã nghiêng sụp đổ dưới
lớp băng tuyết dày lạnh ngắt. Một cảm xúc rưng rưng khiến
tôi ứa lệ. Trong ký ức xa xưa của thời thơ dại vẫn còn nghẹn
ngào ứ đọng những tháng ngày sống lang thang không nhà
trong thời chinh chiến. Trở lại xe, tôi bật máy sưởi cao tột bậc
để cố xua đuổi sự rét giá của cơn gió tuyết bão bùng. Ông
vẫn còn ngồi trong xe, dựa người uể oải, như không muốn
bước ra ngoài để đối diện với sự khẳng khiu của cuộc đời
trước mắt.
Tôi nghĩ có lẽ ông đang đói lắm và bụng tôi cũng đã cồn cào
từ lâu nên tôi ngỏ ý đưa ông đến một tiệm ăn nào đó để kiếm
chút gì lót dạ. Thật ra, trong đầu tôi cũng có ý nghĩ là đưa ông
đến tạm trú tại một nhà tình thương dành cho những người
vô gia cư trong thành phố để tránh qua cơn bão tuyết khắc
nghiệt nầy. Làm sao ông có thể một mình chống chọi với
cuồng phong của đêm tuyết rét lạnh căm khi trong người
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đang mang bệnh trầm trọng. Với ánh mắt hiền từ, long lanh
tràn niềm xúc cảm, ông nhìn tôi không nói một lời. Tôi từ từ lái
xe ra khỏi bãi tuyết trắng xoá.
Trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp nên đường xá đóng
băng trơn trượt. Thỉnh thoảng bánh cứ xoay tròn mà xe vẫn
đứng yên một chổ, bốc lên mùi khét thật khó chịu. Cơn gió
mùa Đông lại chuyển hướng liên hồi làm tôi quay cuồng bối
rối. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe âm thanh tuyết rơi
dày đặc và nặng nề như vậy. Bốn bề vắng lặng như chỉ có
chiếc xe của tôi độc hành. Tuyết gần như ngập hơn nửa bánh
xe, ngoài tiếng động cơ, tôi còn nghe tiếng lạo xạo của bánh
xe lăn trên tuyết. Nhìn qua, tôi thấy đôi mắt ông đang lim dim,
những giọt mồ hôi vẫn còn rịn ướt trên vầng trán, chảy nhỏ
xuống thái dương. Kính xe chắn gió đục mờ khiến tầm nhìn
của tôi không quá vài mét. Đôi bàn tay tôi nắm chặt vô lăng
run run với nỗi sợ hãi lo âu.
Ầm! Chiếc xe bỗng nhiên mất thăng bằng xoay tít mấy vòng
rồi lao thẳng vào hố sâu bên đường, đụng vào một tảng vật gì
thật lớn đang bị tuyết dày phủ kín. Tôi hoảng hồn thất sắc, tim
đập thình thịch liên hồi trong kinh hoàng khiếp đảm. Lồng
ngực tôi đập vào vòng vô lăng đau nhói. Ông bệnh nhân thì
vẫn im lìm như đang bất tỉnh, một tí máu đỏ ở góc trán từ từ
nhỏ giọt, lăn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Tôi run rẩy lập
cập, tâm tư bối rối với sự biến chuyển bất ngờ đã xãy ra quá
nhanh.
Tôi vội đặt một ngón tay trước mũi ông thì vẫn cảm nhận
được làn hơi ấm nhẹ. Bắt mạch thì nhịp tim vẫn đều nhưng
có phần hơi nhanh. Tôi loạng choạng một hồi mới tìm được
máy điện thoại di động bị rớt ở trong hóc, dưới ghế xe. Vì quá
chấn động căng thẳng, tôi phải lập đi lập lại mấy lần để nhân
viên trong tổng đài cấp cứu 911 mới nắm vững được tình
hình và vị trí của tôi trước khi gọi xe cứu thương đến kịp.
Ngồi trong xe với người bệnh, trong đầu tôi lộn xộn với mọi
suy nghĩ tứ tung. Mười phút trôi qua dài hơn 3 năm, tôi rọi
đèn pin vào mắt ông hơn 5-6 lần để theo dõi phản ứng của
hai đồng tử của ông vì tôi lo sợ ông bị chấn thương sọ não.
Hơi yên lòng với kết quả, tôi kiên nhẫn hồi hộp đợi chờ xe cấp
cứu.
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Tiếng còi xe inh ỏi càng lúc càng gần. Ánh đèn xanh đỏ chói
loè phản hiện lên trong kính chiếu hậu trong xe. Tôi thở dài
nhẹ nhỏm, trút hết một phần lo âu đè nén. Hai nhân viên cấp
cứu kéo chiếc băng ca đến gần nhưng phải mất thêm 10 phút
nữa mới mở được cánh cửa xe móp méo của tôi để đưa
bệnh nhân ra ngoài. Họ cũng không quên khám qua toàn thân
của tôi trước khi đồng ý để tôi ngồi bên bệnh nhân sau xe cứu
thương, trên đường đến phòng cấp cứu của bệnh viện Johns
Hopkins. Ngoảnh lại, tôi thấy chiếc xe Toyota của tôi nằm lật
sang một bên, đầu xe nát bấy, đèn xe vẫn còn cháy sáng
trong làn tuyết rơi mù mịt.
Xe vừa đến bệnh viện thì đã có một nhóm người đang chờ
sẵn với đủ thứ dụng cụ cấp cứu trên tay. Tiếng người xôn xao
khác hẳn mọi lần vì hôm ấy cũng có nhiều vụ tai nạn lưu
thông tương tự do trận bão tuyết gây nên. Đây là lần đầu tiên
tôi làm một bệnh nhân trong phòng cấp cứu nên tôi thật ngỡ
ngàng lúng túng. Bây giờ tôi mới thấm hiểu những nỗi ưu tư
lo sợ của những bệnh nhân của tôi mỗi khi họ phải vào phòng
cấp cứu. Sau khi khám xét kỹ lưỡng lại một lần nữa, người
bác sĩ thường trực mới yên tâm cho tôi xuất viện để về nhà.
Ông bệnh nhân của tôi thì vẫn còn mê man ở phòng bên
cạnh. Nhìn lên tường, đồng hồ đã chỉ quá 9 giờ đêm.
Bây giờ tôi mới hoàn hồn và chợt sực nhớ là tôi chưa gọi về
nhà để báo tin cho vợ tôi những gì đã xảy ra cho tôi đêm ấy.
Mở điện thoại cầm tay, tôi thấy vợ tôi đã năm bảy lần nhắn tin
cho tôi tới tấp vì trong đêm tuyết gió đầy trời mà chưa thấy tôi
về nhà. Sau khi kể lại cho nàng nghe những biến cố bất ngờ
đêm ấy, vợ tôi an tâm hơn và khuyên tôi nên tìm cách ở lại
một khách sạn nào đó gần bệnh viện, đợi ngày mai cho qua
cơn bão tuyết rồi về. Xuất viện, lòng tôi vẫn còn hoang mang
lo lắng không biết tình trạng sức khoẻ của ông bệnh nhân
đang trầm trọng đến mức nào.
Trời mới hừng sáng, tôi đã rời khách sạn để đi bộ hướng về
phía bệnh viện Johns Hopkins. Tuyết đã hết rơi nhưng vạn
vật đã phủ đầy tuyết trắng trông rất đẹp mắt. Hoa tuyết đóng
dày trên những cành cây trụi lá như những chụm bông gòn
nhân tạo. Tôi hít nhẹ làn không khí trong lành của ngày Đông
vào lồng ngực rồi nhìn hơi khói toát ra nhẹ nhàng theo từng
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nhịp thở của mình dưới ánh nắng ban mai. Bước vào bệnh
viện tôi tìm thẳng đến phòng của ông bệnh nhân tối hôm qua.
Ông vẫn còn mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt cho
những người bệnh nặng. Đang chăm chú quan sát màn
monitor, tôi bỗng nghe sau lưng tiếng xôn xao của nhóm bác
sĩ chuyên môn đang bàn tán về căn bệnh của ông. Tôi quay
lại, tự giới thiệu với họ tôi là bác sĩ tư của ông và là người đã
cùng ông nhập viện hôm qua. Họ cho tôi biết là ông không bị
thương tích gì trong cuộc tai nạn nhưng bệnh gan của ông đã
đến đoạn cuối và họ đang chuẩn bị để thay gan cho ông gấp
hôm ấy. Họ còn cho tôi biết là tối qua có một người trẻ tuổi đã
tử thương trong cơn bão tuyết và gia đình đã hiến tặng tất cả
những nội tạng cho những người cần thay. Vì bệnh gan của
ông quá nặng nên sẽ được ưu tiên, khỏi phải đợi chờ như
những người khác. Một lần nữa, tôi bàng hoàng với những
thay đổi bất ngờ hiếm thấy đang xảy ra.
Tôi ra về mà lòng lâng lâng với bao suy tư khó tả. Những
ngẫu nhiên trong cuộc đời hình như có một bàn tay vô hình
đã sắp đặt. Số mệnh của mỗi người đều do nhân duyên tiền
kiếp hay sao?
Thấm thoát mà đã hai năm trôi qua từ hôm bão tuyết khắc
nghiệt ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng tưởng nhớ đến ánh mắt van
lơn hiền hoà của ông bệnh nhân năm nọ. Chiếc xe Toyota
của tôi cũng được hãng bảo hiểm cho “chuyển kiếp” từ lâu vì
đã bị hư hỏng quá nặng nề. Sáng hôm ấy, trong khi tôi đang
khám bệnh thì cô thư ký của tôi bước vào với bó hoa thật đẹp
trên tay. Tôi cười và hỏi cô ấy là có anh chàng nào đang si
tình mà tặng cô bó hoa hồng thật rực rỡ như vậy. Cô mỉm
cười và nói rằng bó hoa là để tặng cho tôi, từ một người bệnh
nhân đang còn chờ tôi ở phòng đợi. Tôi vội theo cô ra gặp
người tặng hoa thì thật ngạc nhiên khi thấy một người đàn
ông cao lớn khoẻ mạnh với ánh mắt quen thuộc của năm
nào. Ông ôm chầm lấy tôi như đang gặp một người thân. Tôi
vui mừng sung sướng khi nghe tin ông đã lành bệnh và sở xã
hội đã giúp ông trở lại đời sống bình thường. Ông đã thuê
được căn nhà riêng và đang là một nhân viên cho hãng bưu
điện chuyển hàng Federal Express. Hôm nay, lái xe ngang
qua văn phòng tôi, ông ghé lại để thăm người bác sĩ đã chở
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ông trên chuyến xe định mệnh của hai năm trước. Tôi nghẹn
ngào với bao xúc động trào dâng. Ngoài kia, ánh nắng mùa
Xuân ban mai cũng đang rực rỡ chiếu sáng dưới một bầu trời
xanh biếc bao la.
(27 tháng 5, 2019)

Tiếng Chim Hót Sau Vườn
Nó thường thích ngồi sau vườn coi Nội trồng hoa và
lắng nghe tiếng chim hót trong những ngày đầu Xuân. Mỗi
năm, vào khoảng giữa tháng 5, những đàn chim lạ thường
ghé lại để nghỉ lấy sức sau nhiều ngày thẳng cánh từ phương
Nam. Tiếng chim khi líu lo, khi rộn rã, làm lòng nó cũng nao
nức đợi chờ những ngày nắng ấm trở về ở miền Bắc Mỹ giá
băng. Chúng đến từng đàn từng lượt khác nhau, như những
đoàn ca diễn hát, sặc sỡ muôn màu, với những khúc nhạc
nghe thật huyền kỳ diệu vợi. Được vài ngày, chúng lại bay đi,
để lại một không gian trống vắng và một chút bâng khuâng
khó tả. Đôi khi, có một vài con chim non phải ở lại vì không
còn sức để theo đàn tiếp tục bay suốt con đường lên phía
Bắc. Chúng chỉ biết quấn quít bên nhau suốt mùa Hè, đợi
chờ những đàn chim trở lại khi tiết trời se lạnh sang Thu. Đôi
lúc có con chim màu xanh biếc da trời, ủ rũ một mình bên
hàng dậu sau vườn, thỉnh thoảng cất lên tiếng hót nghe thật
não lòng ai oán.
Nó là kết quả của một cuộc tình internet ngắn ngủi của
mấy năm về trước. Hồi đó, Nội của nó buồn lắm. Đã ngoài 60,
góa phụ, mà đứa con trai duy nhất của bà ngày đêm chỉ biết
nhậu nhẹt ăn chơi, chẳng làm nên tích sự gì. Đã nhiều lần bà
khóc, khuyên nhủ con nên lo cho tương lai mình để có một
đời sống hoàn mỹ hơn. Nhưng những lời nói của bà như rơi
vào chốn hư không, đứa con yêu vẫn say sưa trụy lạc.
Nghe nói ngày xưa, sau lần vượt biên kinh hoàng trên
biển, chồng bà chết, bà ở vậy một mình nuôi con, lây lất ở
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những trại tỵ nạn một thời gian dài rồi mới được định cư ở
Mỹ. Ở xứ người, một mẹ một con, bà chỉ biết ngày đêm vất vả
kiếm kế sinh nhai. Từ công việc lau chùi quét dọn ở những
nhà vệ sinh công cộng đến việc giặt ủi mướn thuê, bà không
bao giờ từ chối. Vậy mà bà cũng đã cố gắng dành dụm được
một số tiền nhỏ để sang một tiệm làm móng tay, trước là kiếm
sống, sau là để cho con trai mình có một chỗ tựa, một việc
làm ổn định. Riêng bà, mỗi ngày như mọi ngày, cuộc sống
vẫn âm thầm theo thời gian với những chuỗi ngày dài đơn
lẻ. Bà chỉ biết tìm niềm vui qua công việc, với khách hàng.
Hôm ấy, bà vui hẳn lên vì con trai bà đem về một cô
bạn thật xinh, có đôi mắt sắc bén tuyệt đẹp, để giới thiệu với
bà. Thấy con có bạn gái, bà cảm thấy ấm lòng và an tâm hơn
mặc dù từ trong đôi mắt ấy, bà cảm nhận điều gì đó hơi lạ,
thoáng chút bất an. Bà không khỏi lo âu khi biết cô ấy là một
sinh viên từ Việt Nam mà con bà đã làm quen qua Facebook.
Khi giấy thông hành hết hạn, cô trốn ở lại luôn không chịu trở
về nước.
Chuyện duyên nợ đến một cách vội vàng. Mới được
mấy tháng mà con trai bà đã đòi cưới vợ. Bà lại băn khoăn
nhưng cũng bằng lòng và tự trấn an vì bà tin chắc rằng sau
khi cưới vợ, con mình sẽ có trách nhiệm làm ăn, lo nghĩ đến
tương lai hơn. Giấy tờ bảo lãnh vừa làm xong thì con dâu mới
của bà cũng đã có bầu được mấy tháng. Mọi chuyện xảy ra
quá nhanh làm bà cảm thấy quay cuồng chóng mặt nhưng
trên môi bà lại thường có một nụ cười thoả mãn khi bà tưởng
tượng đến ngày được bồng đứa cháu nội trên tay. Ôi, không
có một sung sướng nào bằng! Ngày sinh nó ra, bà cảm thấy
đời mình vô vàn hạnh phúc, một cảm giác nhiệm mầu như lần
đầu tiên bà ôm đứa con trai của mình vào lòng năm ấy.
Nhưng, cuộc đời lắm nghiệt ngã. Niềm vui của bà thật
ngắn ngủi như bà đã thường lo sợ. Sinh con mới được mấy
tháng thì mẹ nó đã biền biệt ra đi, không một lời giải thích hay
giã từ. Ôm cháu vào lòng bà nghẹn ngào thương xót cho
mảnh đời bơ vơ không mẹ của cháu. Còn con trai của bà thì
ngày đêm lặng thinh với sự đau khổ của riêng mình nên càng
ngày càng đắm chìm vào sự ăn chơi bài bạc, ít khi về nhà.
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Nó lớn lên trong tình thương của Nội. Ba của nó thì thỉnh
thoảng mới về nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ như một chiếc
bóng qua đêm. Hai bà cháu bên nhau, sớm đi chiều về trong
tiệm móng tay đơn sơ nhỏ bé.
Thời gian cứ hững hờ, lặng lẽ trôi, không ngại ngùng
thương xót. Nội yếu dần với tháng năm rồi ra đi, khi đứa cháu
của bà đang còn bé nhỏ vô tư, nhưng giọt sầu cũng đã biết
chảy dài bên khoé mắt. Những dòng lệ cô đơn đẫm ướt trong
những đêm thiếu Nội. Nó nhớ tiếng vỗ về, nhớ vòng tay Nội
dỗ nó vào giấc mộng thơ ngây của tuổi dại khờ. Từ đó nó
lặng im ít nói. Những buổi chiều sau giờ học, nó thường ngồi
một mình trên chiếc ghế ở cửa tiệm, vếch mặt trông ra
đường, lơ đãng đếm những chiếc xe qua lại.
Rồi từ đó, sự vô tâm vô cảm như dòng nước từ trên
cao đổ xuống trên những mảnh đời bất hạnh không có sức tự
vệ bảo tồn, không có ai che chở. Mới 10 tuổi, nó trở thành
nạn nhân trong những vụ xung đột cãi cọ của những người
thợ trong tiệm. Nó là một chướng ngại vật không ai muốn săn
sóc thương yêu. Ba nó thì vẫn miệt mài với những tiệc tùng
rượu bia sớm tối. Những lời mắng chửi xấu xa, những cộc
cằn thô lỗ, và những cái bạt tai ngang mặt đau điếng
từ những con người hung dữ làm việc trong tiệm khiến nó trở
nên trầm cảm rồi hao gầy với thời gian. Ở trường nó cũng
không mấy yên vui khi các bạn trêu chọc rồi hất hủi vì nó
không nói được tiếng Anh.
Niềm vui duy nhất của nó là chiếc máy gameboy cầm
tay rẻ tiền mà Nội nó mua tặng trong lần đi hội chợ tết đầu
Xuân năm nọ. Trong đó là thế giới riêng biệt của nó. Nó là
một anh hùng xuất chúng diệt trừ những con thú từ những
hành tinh khác xâm nhập để bảo vệ nhân loại, đem lại yêu
thương hạnh phúc cho mọi người. Một thế giới không có tiếng
la mắng chửi thề, không ai có thể hành hung đánh đập nó.
Nhưng cuộc đời cũng có nhiều khúc quanh ẩn khuất,
đôi khi ngoài sức tưởng tượng của con người. Rồi một ngày,
người đàn bà với đôi mắt sắc bén đượm chút xa lạ bất an của
năm xưa bỗng từ đâu bước vào tiệm. Nó tưởng là một khách
hàng nhưng không khỏi băn khoăn khi nó chợt nhận thấy sự
trố mắt kinh ngạc đến độ hãi hùng rồi tức giận hiện lên trên
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khuôn mặt của ba nó. Một cuộc đàm thoại nhỏ to giữa hai
người rồi bà giận dữ bước ra, đóng mạnh cánh cửa sau lưng.
Nó ngẩn ngơ thắc mắc.
Hôm sau, nó nghỉ học. Ba nó và người đàn bà hôm
qua đến chở nó đi. Đi đâu nó cũng chẳng biết. Ngồi đằng sau
xe, nó thoáng nghe những lời bàn tán, lúc nhẹ nhàng, lúc
mãnh liệt, làm nó khắc khoải phân vân. Nó nghe hình như
hai người đang nói gì về chuyện đi bệnh viện vì có người nào
đó đau nặng, có người cần nó.
Xe đến bệnh viện thì trời đã xế chiều. Hoàng hôn đang
buông dần ở tận chân trời xa xa. Ánh nắng vàng võ trải dài
trên đầu ngọn cây, không có chút gió lay động. Một vài con
chim đơn độc cũng đang chấp cánh tìm về một tổ ấm bất định
nào đó. Nó bỗng nghe tâm lòng lạnh buốt, một chút bâng
khuâng của một đứa bé cô đơn.
Vào trong, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm nó
hơi khó chịu. Hành lang vắng người, một vài bác sĩ và y tá đi
ngang qua, nó quay đầu nhìn, hiếu kỳ. Một lúc sau thì ba nó
và người đàn bà dừng chân trước cửa một phòng nhỏ. Bên
trong, trên giường bệnh, một đứa bé gái khoảng 5 tuổi, dáng
người hao gầy da mặt xanh xao, với đôi mắt trầm buồn nhìn
nó.
Người đàn bà bỗng xoay lại hướng nó, cất tiếng gọi
nó bằng con. Đây là lần đầu tiên mà bà nhìn vào mắt làm
nó thật ngỡ ngàng lúng túng. Tại sao gọi nó bằng con? Nó
không biết. Mà nó cũng không có một khái niệm gì về mẹ vì
trong đời nó chỉ có Nội. Sau đôi mắt kia, nó thấy chất chứa
một cái gì đó đáng sợ. Nó không dám nhìn bà, chỉ quay lại
nhìn ba nó rồi cúi đầu xuống đất. Người đàn bà kéo nó vào
lòng, vuốt mái tóc đen mượt của nó, rồi giải thích rằng đứa bé
gái là em của nó, đang bị bệnh ung thư máu. Vì là anh em
nên chỉ có nó mới có thể tặng tủy xương để chữa trị em mình.
Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết gật đầu chấp nhận.
Đêm đó, nó phải ở lại bệnh viện. Ba nó đã về từ lâu.
Người đàn bà ở bên đứa bé gái còn nó thì nằm một mình
trong một căn phòng nhỏ vắng tanh, không ngủ được. Ngoài
kia, tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc, những cành cây chạm
vào nhau tạo nên những âm thanh thật ghê rợn. Nó run mình
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đắp chặt chiếc chăn lên tận đầu. Một lúc nó thiếp dần vào
giấc ngủ đầy lo âu sợ sệt. Trong mơ, nó thấy Nội đang đứng
ngoài cửa sổ nhìn vào. Đôi mắt Nội rưng rưng thương đứa
cháu lạc loài bất hạnh. Họ sẽ làm gì cháu của Nội? Nó nhìn
theo, ánh mắt van lơn như muốn kêu cứu. Nội ơi, Nội ở đâu?
Sao Nội không ở bên con? Con sợ lắm Nội ơi! Nó với tay theo
hướng cửa sổ, bóng Nội mờ dần.
Tiếng người xôn xao ngoài cửa làm nó giật mình tỉnh
giấc. Một nữ y tá bước vào, kéo chiếc ghế ngồi sát bên
giường rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay nó lên. Một mũi kim
nhọn từ từ nhấn vào da thịt, nó hốt hoảng rút mạnh cánh tay
thật nhanh, máu đỏ văng đầy chiếc ra trắng. Nước mắt ràn
rụa, nó vùng dậy muốn nhảy ra khỏi phòng chạy thoát nhưng
không kịp. Một người đàn ông to lớn bước vào giữ lấy nó,
người y tá lập lại động tác cũ, luồng ống kim vào tay nó, bình
nước chuyền được treo lên trên đầu giường. Sợ hãi, nó nằm
yên như bất động. Dòng lệ chảy dài trên đôi má nhỏ bé thơ
ngây. Chiếc giường từ từ lăn bánh trên hành lang. Đi đâu nó
cũng chẳng biết nhưng nó cảm thấy mình như đang độc hành
trên con đường đến pháp trường, bị xử án. Tiếng ồn ào của
những người chung quanh như đang hò hét thúc giục sự
hành quyết của một tội đồ. Nó muốn trở vào trong thế giới
gameboy của nó để trở thành một siêu nhân xuất chúng với
sức mạnh vô biên. Hai cánh cửa lớn bỗng mở toang, nó choá
mắt bởi ánh đèn rực sáng trong phòng mổ chiếu thẳng vào
mặt. Những khuôn mặt lạ, che hết nửa phần, cùng một lúc cúi
xuống giường chăm chăm nhìn nó. Một làn khói có mùi
hương hơi lạ thoảng qua, mắt nó khép dần rồi lịm tắt.
Lúc tỉnh dậy nó thấy mình đã trở lại trong căn phòng
hồi sáng. Trên bàn, mâm cơm trưa sơ sài đã chờ đợi nó từ
lâu. Trở mình, nó cảm thấy bên hông phải nhức buốt. Một vết
máu thấm đậm xuyên qua lớp băng dày cộm, nơi họ đã rút
tủy xương của nó. Chiều đó nó được xuất viện, ba nó đến
đón nó về còn bóng dáng của người đàn bà hôm qua thì đã
biến mất. Ngồi trên xe, nó bàng hoàng với cơn ác mộng vừa
qua mà nó không rõ chuyện gì đã xảy ra cho nó. Nó chỉ cảm
thấy đau nhức, người nó nóng bừng, rồi run lập cập. Hình
như nó đang sốt.
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Về đến nhà nó cảm thấy trong người hơi khó chịu. Sau
bữa cơm tối, ba nó lại vội vàng đi vào bóng đêm, để nó một
mình trong căn nhà vắng lạnh. Suốt đêm, cơn sốt hoành
hành, nó run lên từng cơn, người nó giật giật như đang bị
nhiễm độc, kinh phong. Hông bên phải sưng vù. Nó ói mửa
mấy lần rồi ngất xỉu. Sáng dậy, nó thoi thóp trên giường rồi
trút hơi thở cuối cùng khi ánh bình mình chưa ló dạng. Ba nó
vẫn chưa về.
Một ánh nắng ban mai rực sáng xuyên qua cửa sổ,
chiếu thẳng xuống chiếc quan tài như đang đón nhận một
thiên thần trở về chốn vĩnh cửu bình an. Ngọn lửa trong lò
hoả thiêu cháy bừng như đang đốt tan bao nỗi cô đơn của
một tuổi đời nhỏ bé. Ba nó lặng nhìn, chốc chốc nấc lên từng
nỗi nghẹn ngào ân hận.
Mấy bữa nay, sau vườn, tiếng cười trong vắt của nó
vẫn còn văng vẳng đâu đây. Sương mờ đang mỏng dần, đàn
chim ủ rũ trên cành nhưng không ai còn thấy bóng dáng con
chim non màu xanh da trời hôm nọ. Tiếng chim hót hôm nay
sao nghe thật não nùng cô lẻ. Chắc là chúng đang tìm bạn
hay đang trông chờ đàn trở về khi tiết trời se lạnh sang Thu.
Lại một mùa Xuân nữa đang đi qua. Đã mấy lần những đàn
chim lạ ghé qua đây rồi nhỉ?
(Mùa Xuân 2017)

Trăng Thơ, Ý Tỏ
Trăng treo lơ lửng phương trời
Lòng chàng thi sĩ vẽ vời trăng sao
Trăng lên lòng thấy xôn xao
Trăng tàn lòng lại đớn đau si tình
Trăng ngà chiếc bóng xinh xinh
Trăng soi đáy nước nhớ hình bóng xưa
Trăng thề khúc nhạc đong đưa
Trăng mờ bên suối lời thơ thuở nào
Trăng trong vằng vặc đêm nao
Trăng tròn từ dạo em vào vườn xuân
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Trăng buồn hiu hắt bóng hồng
Trăng khuya mòn mỏi đợi chồng đêm thâu
Sông trăng đợi bến đò ngâu (*)
Chở trăng về kịp khi nao hỡi người?
Trăng thanh tỏ sáng rong chơi
Vầng trăng ai cắn nửa rồi còn đâu? (*)
Bán trăng ai hỏi từ lâu? (*)
Sao không bán hết nỗi sầu thiên thu?
(9/28/15)
_______________
(*)
Ý thơ Hàn Mặc Tử
-Trăng Tàn Bến Ngự: tác giả Dương Thiệu Tước
-Trăng Thề: tác giả Khánh Băng
-Trăng Mờ Bên Suối: tác giả Lê Mộng Nguyên
-Trăng Soi Đáy Nước: Truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản
Kawabata “Một trang đời đi qua cùng tình yêu day dứt mãi
trong lòng Kyoko. Nàng sẽ mãi kiếm tìm, đau khổ nếu một
ngày kia không trở lại ngôi nhà cũ... Cảnh xưa đã thay đổi, chỉ
một mình Kyoko biết những gì diễn ra trong trái tim mình. Và
nàng nhận ra tình yêu mới với đứa con đang thành hình cũng
có sức mạnh không kém
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Lê Trường Sơn

IẾM HẬN MÊ - LINH
Kịch xảy ra trong thời kỳ Hán xâm lăng lần thứ hai.
Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 40 sau Tăy Lịch.
----------------------------Nhân vật:
Đặng-Thi-Sách
Trưng -Trắc
Trưng -Nhị
Thánh -Thiện Công Chúa
Tô-Định
Thành-Công
Quân hầu
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MÀN MỘT:
Thi Sách ra đi
Thi -Sách: Trăng tỏa hào quang vằng vặc
Mây tần lạc nẻo bơ vơ
Từ chốn dinh môn tâm sự não nề
Mang uất hận của người dân đau khổ
Ôi ! Thi- Sách, lòng người đầy tủi hổ
Tái tê buồn lê gót đến dinh thù
Nuốt căm hờn nhìn tủi đến thiên thu
Người Lạc-Việt, thương ôi người Lạc-Việt !
Trước dinh tặc chắc là ta phải chết
Người Việt ơi ! Nghiệp lớn có ai đương ?
Ngùi trông điệp điệp trường giang
Gót giầy xâm lược xéo tan cơ đồ
Ai người nếm mật năm xưa
Ta đành thua ! phải , đành thua sao đành …
Dinh Tô-Định
Tô - Định:- Chư tướng ,,,,,
Diên-Châu huyện tướng đã tới chưa, hay trễ lệnh thiên triều?
Quân Tàu: bẩm tới rồi, còn chờ lệnh vào chầu,
Xin chủ tướng gia ân cho diện kiến
Tô-Định: Ta hạ lệnh vệ quân cho nhập điện
Thi- Sách: Thần Diên-Châu huyện tướng cuí đầu thưa
Liên tiếp mất mùa dân đói xác sơ
Dân bản huyện cũng lâm vào đói rét
Cam bất lực xin lệnh trên soi xét
Biết lấy gì nộp thuế cho thiên triều ?
Tôi cúi xin đạo đạt một hai điều
Miễn thuế cho dân từ năm trước
Giảm nô dịch, nghiệm trưng quân bạo ngược
Lấy nghĩa nhân để cai trị toàn dân
Nòi Hán xưa dưới chế độ bạo Tần
Thiên Quốc đã bao năm đồ than
Bởi tàn bạo nên Lưu – Bang phục Hán
Gương ngàn xưa vằng-vặc đến ngàn sau
Ôi ! tướng công là Bắc đại anh hào
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Chắc hẳn lầu thiên kinh vạn quyển ?
Sức căm phẩn là sóng ngầm đáy biển
Khi âm ba phẫn nộ khó lòng ngăn
Sợ đường cùng sức mạnh của toàn dân
Kẻ mất nước phải vùng lên cứu nước
Tô-Định : Không thể được ,,,
Thi-Sách : Tôi là kẻ cầm đầu trong một huyện
Xin thiên triều miển thuế có một năm
Đại diện dân, dân cậy chẳng làm xong
Xin trả ấn trở về đời dân dã
Tô-Định : Này Thi-Sách , ta thiếu gì tướng tá
dưới tay ta mà ta phải cần ngươi
Cho ngươi về rồi chống mắt mà coi
Dân Lạc - Việt sẽ nếm mùi đồ thán
Thi-Sách : Luật cai trị dĩ dân vi bản
Gương bạo Tần người Hán chắc chưa quên
Miệng nói thương dân mà gieo rắc điêu linh
Đừng vội nghĩ Nam-Man mà khuynh đảo
Rán mỡ dân cho thỏa tình cơm áo
Luật tồn vong sao tránh khỏi phục thù
Gươm Thái-A mãi mãi dưới trăng thu
Ắt có lúc phải đem ra thi thố
Tô-Định : Người im đi…… Chống lại ta ? - Man rợ
Gót chân ta dẫm nát cỏ ngàn phương
Thi-Sách : Tôi biết ngài có sức mạnh phi thường
Đủ sức xua quân gây tàn khốc
Sinh vật nhỏ hay có nhiều nọc độc
Dù ăn thua cũng châu chấu đá xe
Nước tôi nghèo, dân tôi ít, Trí tôi dư
Đủ can đảm bước lên đài tranh đấu
Tô-Định ( giận dữ ) : Cho ngươi lui
Thi-Sách ( than ) : Nắng bạc trời xanh dãi mái đầu
Ai hưng nghiệp lớn cứu đàng sau
Nước non nhuộm thắm màu tang tóc
Tình hận bên tim, máu đục ngầu
Đôi mắt trông về nẻo cố hương
Non song mờ phủ một màn sương
Nhắn ai đừng bận tình ly biệt
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( chuyển ) Nhạc trổi khúc đoạn trường
Đầu xanh đừng vội chít khăn tang
Để bận lòng nhau dưới suối vàng
Tuốt kiếm đầu voi xua giặc nước
Phất cờ nương tử cứu giang san
Vệ-Binh :
Thi- Sách đứng lại
Thi-Sách :
Bắt ta ư ?
Ta nào có ngại…..
Người anh hùng biết trước buổi gian lao.
Không một lưỡi gươm, không mảnh nhung bào
Hùm thiêng thất thế chui vào bẫy thưa
Vệ - Binh :
Ngươi biết chưa ?
Thi - Sách:
( cười lớn ) ngươi…..Lính hầu, Tô-Định ?
Người Việt ư ? Hãy trông kìa cổ kính Gương soi
chung sáng tỏ khắp trời Nam .
Phản tỉnh đi huynh, con cháu Hồng – Bàng
Vệ - Binh : Không thể được, con người tôi tự mãn
Thi-Sách:
Ô hay nhỉ, huynh trọng kìa núi Tản
Nơi kết tinh linh khí tổ tiên xưa
Đã do ai huynh tồn tại đến bây giờ
Ơ không trả huynh nỡ nào phản quốc
Tôi thương huynh trót lầm đường lạc bước
Tỉnh lên huynh quay gót chúng ta về
Vệ-Binh :
Không thể được, chúng ta đi…

MÀN HAI
( cảnh dinh Trưng Trắc )
Trưng Trắc : Cho lui quân hầu
Thi-Sách chàng ôi khả kính
Người anh hùng vì nước chết là vinh
( ra đi )
Lạc loài thân gái lênh đênh
Ra đi nợ nước nợ tình ngổn ngang
Rối bời tâm sự nặng mang
Biết đâu nhạn Bắc, tin Nam mà tìm
Trưng Nhị: Chị ơi gánh nặng tổ tiên
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Cùng ai chèo lái con thuyền phong ba
Long-Biên đường hãy còn xa
Biết đâu máu đã thắm hòa Nùng Sơn
Tiếng Vọng : Máu đã nhuộm Nùng Sơn chiều hôm ấy
Đi làm chi, trở lại đi làm chi
Trưng Trắc:
Ồ ai đó ! tiếng ai kỳ quái vậy
Ta bao ngày ngưỡng vọng rách bờ mi
Tiếng Vọng : Về đi, quay gót trở về
Mài gươm rửa hận còn gì mà mong

MÀN BA
( Cảnh Núi Rừng )
Thành Công :
Rừng khuya lạc bóng Hằng Nga
Đi đâu hãy nói để ta đón nàng
Trưng Trắc ( giật mình ) Rừng khuya thân gái dặm trường
Vì chồng lạc bước tìm đường đi theo
Thành Công :
Đây rừng khuya ngự trị của muôn beo
Chắc người ấy đã gởi thân miệng cọp
Về láng trại, theo ta đừng hồi hộp
Về với ta người sẽ được tin dùng
Nếu dọ đường cho một lũ cuồng xâm
Đầu nhi nữ chắc phải bêu ngọn kiếm
Trưng Trắc :
Ta thân gái vượt muôn trùng nguy hiểm
Chống tử thần và chống cả muôn beo
Hãy nhìn ta với lưỡi kiếm ta đeo
Không phải kẻ để các ngươi khuynh loát
Trước nhục nước chúng ta đừng sát phạt
Ta ganh đua là ta giết nòi ta
Nghe lắng đâu đây văng vẳng hồn ma
Đang rên siết kêu la đòi đất tổ
Thánh Thiện:
Khoan những kẻ đón đường vô cớ
Cợt nữ nhi trong một góc rừng xanh
Ta thẳng tay trừng trị lũ súc sanh
Lúc quốc biến không mưu đồ phục quốc
Thân bảy thước, than ôi! thân bảy thước
Giữa rừng xanh toan dở thói dâm ô
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Thật lũ ngươi chỉ là lũ côn đồ
Không xứng đáng là dân trên nước Việt
Thành Công :
Đa tạ cô nương kẻ hèn đã biết
Xin cô nương bình tĩnh chớ nặng lời
Tôi ẩn chốn sơn lâm cũng bởi giống nòi
Chẳng phải kẻ làm nghề thảo dã
Muốn hiểu nhau phải biết nhau trước đã
Xin nương nương cho điện hạ biết tên
Thánh Thiện : Cô gái Mường, tôi tên gọi Thánh Thiên
Còn Đại huynh
Thành Công : Thành Công là hiệu
Học kiếm cung ngay thuở còn niên thiếu
Theo nghiệp cha tìm trả nợ non sông
Muốn thoát thân cá chậu chim lồng
Mới mượn rừng sâu chiêu tài, luyện tướng
Trưng Trắc :
………………………..Thi-Sách phu nhân
Thánh – Thiên : Thế ra chị là cột trụ của toàn dân
Đây đó nghe danh đều ngưỡng mộ
Quân chị đâu mà một mình một ngựa
Đêm đã tàn còn lạc giữa rừng sâu
Em Thánh -Thiên chi bộ chận địa đầu
của Thi-Sách…..
Trưng Trắc : ……………………của Thi-Sách ?
Thánh – Thiên : Em chỉ huy Mường, Mán, Thổ
Trưng Trắc :
Thế là ta gặp gỡ …..
Đi tìm em trời đã chỉ cho ta
Hận muôn đời tạm gác bỏ vinh hoa
Ta tìm em để mưu đồ đại nghiệp
Ngọn kiếm đầu voi phơi gan nữ kiệt
Sống vì dân thì chết phải vì dân
Trên tinh kỳ viết thảo một chữ nhân
Bên cạnh Trưng-Vương trừ rợ Bắc
Thành -Công :
Thưa Lệnh bà kẻ hèn thảo tặc
Đã vô tình xúc phạm đến long nhan
Xin lệnh bà rộng lượng ra ân
Thân nguyện đem quân về quy nạp
Trưng Trắc :
Thành Công đừng câu chấp
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Không tội gì mà bảo dung tha
Hãy trở về luyện tập quân cơ
Ta sẽ tìm Thành-Công đàm đạo
Thành-Công :
Tâu lệnh bà, kẻ hèn xin lĩnh giáo
(Hạ Màn)

MÀN BỐN
( Trưng Trắc ngồi suy nghỉ )
Thánh Thiên : Đêm đã khuya sao chị chưa đi ngủ
Trăng đã tà, sương nặng hạt đêm thâu
Bên hiên tây rừng im tiếng hú
Vươn ru con bặt tiếng đã từ lâu
Trưng-Trắc :
Chị vừa ngủ mơ thấy người Thi-Sách
Trở về đây quần áo rách tả tơi
Chị cũng biết người anh linh hiển hách
Trở về đây phò hộ chị mà thôi
Em cho người liên lạc khắp nơi
Hẹn tất cả đúng ngày hành sự
Ta cùng nhau phất ngọn cờ Nương tử
Diệt sài lang để cứu lấy non sông
Thánh- Thiên : Tuân lệnh, nhưng ……..
Trưng Trắc :
……………Nhưng sao ?
Thánh-Thiên : Kìa một bóng hồng…
vừa hé hào quang trong màn sô trắng
Chị nhìn xem hình ma im lặng
Lơ lửng giữa thinh không
Trưng Trắc :
Ờ nhỉ một bóng hồng
Thấp thoáng như ma chơi ẩn hiện
Hỡi hồn ma tâm sự gì bí hiểm
Nói cho ta, hãy nói với ta đi
Hồn Ma :
Trưng Trắc ơi đêm buồn em có biết
Từ cố đô ta tới viếng thăm đây
Ta đến cùng em để báo tin vĩnh biệt
Nhưng hồn ta lơ lửng mãi từng mây
Đi theo em để bảo toàn tính mạng
Của riêng em và cả giống Rồng Tiên
234

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Tạm biệt em kìa vừng đông ló dạng
Ta theo em và sống mãi bên em
Trưng-Trắc :
Trời ! Thi-Sách chàng ơi ở lại
Để cùng em bàn chuyện cứu giang sơn
Em là gái nhưng xin chàng đừng ngại
Trên đầu voi em phất ngọn cờ vàng
Hai lưỡi gươm khi chặt đầu Tô-Định
Để dân Nam trọn hưởng kiếp tự do
Thì Thi-Sách chàng ơi khả kính
Chín suối xa xăm hai đứa hẹn hò….
Thánh Thiên
Đừng nói gở, chị ơi đừng nói gở
Giết xong thù ai tiếm vị an dân ?
Con thuyền Việt ngả nghiêng ai chèo đỡ
Thường tình chi cho mang tiếng thoa quần ?
Trưng-Trắc :
Ham chi cái ấn Vương hầu
Hy sinh không phải mưu cầu Vinh hoa
Thánh Thiên : Chị em ta hãy trở vào nhà …..

MÀN NĂM
( Hồi trống đổ )
Trưng Nữ Vương mặc chiến bào, giương cao kiếm, cờ
Thánh-Thiên :
Đã đến giờ hành sự
Các chư tướng cùng muôn dân quyết tử
Một trận thư hùng trực chỉ Long- Biên
Giải quyết sống còn trong phút thiêng liêng
Không thắng địch toàn dân Nam tiêu diệt
Trưng- Trắc :
Đã đến giờ quyết liệt
Trẩm chiếu truyền cho Tả, Hữu, Trung quân
Chết trước ba quân sẽ được phong thần
Tên tuổi ghi vào trang quốc sử ……….
( TUNG HÔ QUYẾT CHIẾN )
(Hạ Màn)
(Philadelphia, ngày 18 tháng 3 năm 2021)
Lê - Trường - Sơn (Raphael M.V. Mạc)
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Luân Tâm
Nẻo nhỏ vào thơ Luân Tâm
Trong vườn thơ văn hải ngoại vừa xuất hiện một thi tâp mang
tên Hương Áo (tháng 10/2007).
Tác giả là Luân Tâm, người chỉ mới cầm bút cách nay hơn 5
năm. Đây là đứa con đầu lòng, một trong 3 đứa sẵn sàng
chào đời trong nay mai. Riêng tập Hương Áo này, khá đồ sộ,
gồm 151 bài thơ dài, với 360 trang chữ chật ních.
Tôi hân hạnh có Hương Áo trong tay và cả gan đọc qua cho
biết. Dù chưa cảm-hiểu hết, tôi cũng cảm thấy mắc nợ tác
giả. Niềm tâm sự, nỗi suy tư của mình phần nào đã được tác
giả ghi lại dùm rải rác suốt tập thơ. Những viên ngọc đẹp,
những cánh hoa tươi góp phần tô điểm thêm cho đời. Rồi tôi
cũng cảm thấy cần giải bày chút gì để tỏ lòng trân quí những
cánh hoa, những hạt ngọc và để tạ ơn tác giả Luân Tâm.
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Muốn đọc cho xong Hương Áo phải mất cả tuần. Muốn
thưởng thức kỹ hơn thì cả tháng. Sạu cùng, xếp sách lại,
chưa chắc hiểu hết. Với nét đặc trưng như vậy, với vóc dáng
lẫn tâm hồn như vậy,” Hương Áo” quả là một hiện tượng lạ.
Tôi thầm nghĩ chỉ riêng tập thơ này thôi cũng đủ tiêu chuẩn
định vị tác giả là một thi-sĩ có tầm cỡ. Với tư cách là một độc
giả bình thường, không rành về thơ lắm, tôi xin được ghi lại
vài cảm tưởng chung chung về tập thơ nói trên.
Đọc Lời Tựa của nhà thơ Dương Quân, Lời bạt của nhà văn
Nguyễn Bửu Thoại và cả bài Lời Nói Đầu của chính tác giả in
trong Hương Áo, ai cũng cảm thấy đó là con đường rộng lớn
đưa khách vào cõi huyền hoặc thơ Luân Tâm rồi.
Do vậy, bài viết này xin được xem là một nẻo rất nhỏ, một cái
nhìn xa xa, hướng vào vài góc cạnh của khối kim cương hết
sức đa diện. Nếu có gì sai sót, kính xin quí vị và tác giả thông
cảm cho.

1. Hương Áo hay Áo Hương?
“Hương Áo” là tựa một bài thơ, được chọn đặt tên cho toàn
thi tập. Hai từ đó phát ra âm điệu ngọt ngào, vời vợi, mông
mênh. Làm sao không gây liên tưởng tới 2 câu thơ xưa bất
hủ:
“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
ếp tàn y lại để dành hơi!”
Nhiều vị đã nhắc tới nàng tiên thơ của Luân Tâm, cùng lúc
cũng là người yêu mộng tưởng, người bạn tri âm, người vợ
dịu hiền, nàng tiên mắc đọa. Quả thực tình học trò rồi nghĩa
phu thê ở đây là một chuyện tình quá đẹp đẽ, cao vời, chỉ có
một trong muôn ngàn, hay thậm chí chỉ có một không hai. Ai
cũng khen Luân Tâm là người chồng tốt, là kẻ chung tình! Sở
dĩ được như vậy là vì Luân Tâm rất may mắn có được một
“nàng tiên” mắc đọa, người vợ vẹn toàn đức hạnh, hiền thục
đảm đang, rất gương mẫu, rất đáng được chung tình với. Cả
hai đều hiếm trên đời.
“Hương áo!” Trước hết là hương của chiếc áo người thương,
áo vợ hiền. Nhưng, có phải do một sự tình cờ hay chủ ý,
Hương áo không chỉ có gói ghém riêng cái tình phu thê thiêng
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liêng đó, mà còn phủ kín cả cuộc đời. Áo mẹ, áo cha, những
chiếc áo đẫm mồi hôi nước mắt, áo mùi bùn mùi cỏ, áo che
ấm tuổi thơ. Rộng hơn, áo còn là áo của thời gian, áo của
không gian, của dòng đời, của lịch sử, của văn hóa, của đạo
lý nghĩa nhân. Người đọc còn bắt gặp hàng trăm lần chữ “Áo”
rải rác suốt tập thơ: áo ngày, áo đêm, áo rừng, áo mây, áo
mưa, áo lá, áo hoa, áo nắng, áo gió, áo sương, áo bụi,
v.v... Luân Tâm có vẻ rất sính với từ “áo”. Hương áo lung linh
sống động, xa xôi héo hắt hay kề cận thân yêu, như nỗi nhớ
niềm thương không rõ tên về một miền quê hương xa cách.
Hương Áo chính là hương đời, là hương trần-gian, đượm
thắm tính nhân bản và làm thổn thức con tim.
Như vậy “Xếp tàn y lại để dành hơi” có thấm gì khi so với hai
tiếng “Hương Áo” này? Đọc “Hương Áo”, hồn người đọc sẽ
bồng bềnh trôi theo sóng gợn chập chùng hay đắm chìm theo
tâm tư sâu thẳm của tác giả. Nguyên tập thơ chính là chiếc
áo tình cảm muôn màu mà Luân Tâm đã “áo” lên tất cả mọi
thứ “hương trần gian” đó.
Hương áo hay là anh Áo hương?
Làm sao áo được hết yêu thương!

2. Suối nguồn bất tận.
Hương trần gian trùng trùng bất tận lần hồi được tác giả phổ
vào thơ, chuyển hóa thành hương thơ. Thơ thăng hoa, bay
cao, hay cuộn chảy, trào tuôn không biết mệt, trong khi người
đọc phải bắt mệt trước lưu lượng hãi hùng của nó. Liên
tưởng tới hình ảnh cánh tay vung từng nắm hạt mọng lên trời,
hay hơi thở toát ra từng ngụm khói sương của lữ khách trên
cao nguyên lạnh giá. Cả hai, có phải đó là hình ảnh của Luân
Tâm làm thơ? Nhất cử nhất động đều toát ra thơ!
Nguồn thơ Luân Tâm như những dòng nước ngầm, nước
mội, từ đâu đó đã âm thầm tích tụ thành biển hồ mênh mông
sâu thẳm, thỉnh thoảng đã có vài bài được phổ biến trong
phạm vi thân hữu hạn hẹp, như những con rạch khiêm
nhường thoát ra, róc rách uốn mình bên suối rừng u huyền, ít
ai biết hoặc lưu tâm theo dõi. Nay thì” Hương Áo” bung ra,
như đê vỡ, như đập tràn: như dòng sông hoành tráng 9 cửa
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mang mầu mỡ phù sa tràn ngập ruộng đồng bát ngát, như
dòng suối hùng vĩ với nước nguồn ngọt mát tỏa vào vườn
hoa đang khô hạn chốn tha hương.
Xin hãy liếc mắt qua dáng vóc thì sẽ thấy.
Có bao giờ độc giả từng được thấy tập thơ đầu tay của một
người mới cầm bút chỉ hơn 5 năm mà dày nặng tới hơn 360
trang? Chẳng vậy mà còn có thêm 2 tập khác với số lượng
thơ tương đương sắp được chào đời! (*). Thói thường người
ta in thơ chỉ chú trọng về nét thanh thoát, nhẹ nhàng như
tranh thủy mạc. Một bài thơ gồm năm, mươi câu đã chiếm
trọn một trang, chiều cao bài thơ chiếm 2 phần 3, thậm chí có
khi chỉ in từ giữa trang đổ xuống. Những bài thơ của Luân
Tâm hầu hết rất dài, từ 1 trang trở lên. Có rất nhiều bài chiếm
3, 4 trang giấy. Như bài “Hương Áo” và bài “Lòng Chị” có 88
câu, bài “Một Chút Son Môi” và “Giấc Ngủ Chưa Yên” cùng có
108 câu. Trong suốt tập thơ, ngoại trừ ít trang phụ bản hình
ảnh, thư pháp do họa sĩ Vũ Hối và tranh của Họa
sĩ A.C.La Nguyễn thế Vĩnh, trang nào thơ cũng đầy ấp từ đầu
tới cuối trang, câu chữ chen chút khít rịt, như hoa nhiệt đới,
như lúa mạ phì nhiêu của miền Cửu Long. Nếu tính trung
bình mỗi trang chuyên chở 20 câu thôi thì trong 300 trang
ròng dành cho thơ, tập Hương Áo đã chứa gần 6.000 câu. Nó
đã làm cho liên tưởng đến trên 3.000 câu thơ Kiều. Không
biết cụ Nguyễn Du đã dành bao nhiêu thì giờ để hoàn tất. Tôi
chưa dám nói tới giá trị nghệ thuật hay nội dung thi tứ, chỉ
riêng về hình thức và số lượng thôi, thơ Luân Tâm trong 3 tập
gộp lại đã có gần 2 vạn câu. Nếu nói khiêm nhường hơn thì
cũng có khoảng 15 ngàn câu! Một trường giang! Một đại hải!
Tất cả được sáng tác chỉ trong vòng 5, 6 năm. Làm sao mà
không đánh giá là đồ sộ? Sao không gọi là hiện tượng hiếm
hoi? Viết không biết mệt như vậy mà Luân Tâm vẫn cứ than
“Thi, thư bất tận ngôn”?
Sức mạnh nào đã đánh động và nuôi dưỡng cảm hứng mãnh
liệt bền bỉ đến như vậy?
Đã có hàng muôn ngàn thi tập được in ra ở hải ngoại. Đó là
một trong những phương tiện tâm tình của những người xa
xứ nhớ quê hương. In ra để biếu làm kỷ niệm! Động lực đầu
tiên thúc đẩy Luân Tâm chắc cũng vậy. Viết cho mình, rồi viết
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cho người thân và thân hữu tri âm. Trong lời trần tình, Luân
Tâm có ghi rõ. Làm thơ để tìm chút nguồn vui cho người vợ
hiền đang lâm bệnh. Làm thơ để đọc cho vợ nghe!! Thơ đã
giúp cho hai người đào xới tuổi thơ, moi lên kỷ niệm, tìm lại
vùng trời đã mất làm thức ăn tươi mát cho tâm hồn. Thế mà
kết quả không ngờ. Hai người đã tìm lại hương áo ngày xưa.
Bệnh tình của người vợ hiền từ từ thuyên giảm, sức khoẻ dần
dần được hồi phục. Thơ len lỏi vào mọi ngõ ngách tâm hồn,
bàng bạc trong cuộc sống thường nhật. Tác giả bị cuốn hút,
mê say chìm đắm trong cõi mộng thực, cũ mới, có không, mịt
mùng bất tận. Tiên thơ đến tận nhà, ở trong nhà, rất thực,
hiện hữu, không cần lên núi tìm kiếm. Chất liệu thơ Luân Tâm
hầu hết là những kinh nghiệm sống thực hoặc là những dữ
kiện sờ sờ trớc mắt.
Những bậc tiên thơ ngày xưa, hay chính vài thi sĩ được xếp
vào hạng “lớn” cận đại, thường coi say là nguồn cảm hứng,
thậm chí không say mà cũng giả bộ say. Thơ túi rượu bầu.
Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, v.v... cần có rượu. Có
vị còn mượn thêm nàng tiên nâu, tiên trắng ấp ủ mới chịu nhả
ngọc phun châu. Toàn là ảo tưởng, ảo giác, vị kỷ, riêng tư.
Chất thơ rổng bệu mà thường vay mượn từ đâu đâu. Rượu
dễ tạo cảm giác dị thường, cũng dễ giúp nhà thơ thành lập dị,
khác chúng. Thơ có rượu mới hay, thơ điên điên lại càng hấp
dẫn?
Nhà thơ “non trẻ” Luân Tâm (với tuổi già trên 60) cũng có lối
lập dị riêng. Cũng say. Nhưng chẳng hề say rượu mà chỉ say
tình. Tình yêu vợ chồng, mẹ cha, thầy trò, anh em bạn bè và
tình quê hương. Hiếm khi Luân Tâm bị hay được “điên” hoặc
“mê sảng”, chỉ có lúc ngỡ rằng nàng tiên bỏ cuộc về trời:
Muốn khóc mà không khóc được đâu
Bây giờ mình đã thực xa nhau
m như sương khói như mây trắng
Không thể yêu anh đến bạc đầu…
(Không Màu. Tr. 114)
Lệ đã khô rồi máu cũng khô
Nằm ôm sương gió ôm mả mồ
Nhớ lời nũng nịu...hương chăn gối
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m nỡ lặng im nỡ hững hờ?
(Màu Đất, tr. 248)
Chính tâm hồn mẫn cảm trù phú là cái nền phù sa bất tận cho
thơ Luân Tâm nảy mầm. Chính cái kho chứa ký ức quê
hương vĩ đại là nguồn thơ êm dịu châm thêm cho suối thơ trôi
chảy miên man. Thật ra mầm thơ của Luân Tâm đã được cấy
rất sớm vào tâm hồn và tiềm thức. Như chính tác giả thổ lộ,
lúc còn thơ ngoài việc được “tắm trong ca dao”, câu hò và
điệu hát ru em, cậu bé Luân Tâm được gia đình khuyến khích
đọc rất nhiều truyện bằng thơ và các loại sách tốt. Ngôn từ đã
tích tụ cả bồ. Ý thơ đầy ứ tim non. Nàng thơ lấp ló vào hồn.
Nhưng cảnh đời bất ổn, vận nước không may, bể dâu tiếp nối
đã ức chế bao nhiêu tâm tình tuổi trẻ. Cũng phải trải qua thời
gian tù tội, qua một thời quản chế gian khổ bất an, rồi Luân
Tâm mới được định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1994. Khi
cuộc sống tạm yên ở xứ người, bỗng “nàng tiên bị mắc đọa”
thì bao nhiêu ẩn ức lúc đó mới tuôn trào, hỏa diệm sơn phát
nổ, hồn thơ chấp cánh bay lên cao vút. Bởi vậy thơ Luân
Tâm, trong lúc ban sơ mới “xuống núi”, thấy tuy nó mới mà đã
cũ, tuy non trẻ mà già dặn. Chững chạc, hiên ngang, phóng
khoáng. Đây là cung cách của một hành giả thuần thành, hơn
là của anh học trò bỡ ngỡ tập làm “thơ cóc nhái” như tác giả
thường tự giễu mình. Không có thơ loạn, thơ say, thơ điên,
thơ tếu. Một mực thơ tình cảm, hiền hòa trung hậu.

3. Em tắm ngọt ngào trong ca dao.
Đây là câu dẫn nhập cho bài “Ca Dao” (tr.55). Lại có
thêm điểm khác thường trong dáng dấp nàng thơ của Luân
Tâm. “Em tắm ngọt ngào trong ca dao”. Nàng có vẻ rất bình
dị, thật thà nhưng rất lành mạnh như cô gái vườn quê. Nàng
chỉ có hai loại áo là Áo Bà Ba đơn sơ, dịu hiền và Áo
Dài truyền thống thướt tha. Tôi muốn nói tới thể loại thơ mà
tác giả thường dùng. Chỉ có hai thể thơ quen thuộc: Lục bát
và Thất ngôn. Hỏi tại sao, được tác giả giải thích lý do là “con
người chỉ có 2 chân”. Đúng vậy, chỉ có hai chân mà đi từ sơ
cổ đến ngàn sau, từ đồi núi xuống đồng bằng, từ rừng sâu ra
biển cả, từ quê nhà tỏa khắp năm châu.
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Lục bát mộc mạc như nghề nông của dân tộc, là tiếng ru của
mẹ, là hơi thở ông bà, là tiếng gió quê hương, thoang thoảng
sau hàng tre, loan tỏa khắp ruộng đồng. Luân Tâm sanh ra và
lớn lên nơi quê hương của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu, là kẻ
hậu sinh, dường như cũng muốn tận dụng thể thơ của Lục
Vân Tiên, bình dị như ca dao?
Lá tre rụng xuống ao nào?
Mấy con cá nhỏ che đầu mộng mơ
Thương con tôm tích gà mờ
Búng càng ra khỏi hang chờ cá non.
(Hương Quê, tr. 68)
Thất ngôn là bảy chữ kiểu thơ Đường, nhưng ở đây niêm luật
bị mài mòn góc cạnh, cho nó bình lặng hơn, êm dịu hơn:
Tha thướt em đi như mây hồng
in cho anh được cùng sang sông..
(Như Mây Hồng, tr. 117)
Hai thể thơ là đủ. Chẳng cần biết thêm thơ cũ thơ mới, 2 chữ,
4 chữ, ngũ ngôn, 8 chữ hay thơ tự do gì cả.
Có người bảo Luân Tâm là người rất mực chung tình với vợ?
Chung tình tế nhị tình tứ lãng mạn ngọt ngào thơ mộng tuyệt
vời cho đến nỗi tác giả đã cố ý hoàn tất xong bài Tưạ
“ĐƯỜNG VÀO THƠ” cho TT “HƯƠNG ÁO” đúng ngay vào
ngày 19 tháng 11 năm 2006 tức là ngày kỷ niệm Sinh Nhựt
cuả “Nàng Tiên Thơ vợ hiền BÙI THỊ LUÂN” cuả anh !
Không chỉ có vậy. Ở đây cũng thấy sự chung tình với lục bát
ca dao.
Rồi với cả cách dùng từ dụng ngữ nữa. Cũng là người chung
thuỷ hết mực với văn hóa dân tộc. Với bằng Cử Nhân Văn
Khoa chắc là không thiếu chữ. Vậy mà chẳng thấy những
điển tích, sáo ngữ, địa danh bên Tàu như Đường Minh
Hoàng, Tô Châu, Hoàng Hạc Lâu trong thơ Luân Tâm. Không
có sông Danube, thành Vienne hay Venise ở bên Tây.
Mà toàn là cua cá, cóc nhái, dưa bí, cỏ rau, cây trái, bùn sình,
v.v… của quê hương. Toàn là ảnh tượng quê mùa, ngôn từ
bình dân. Ít có ai can đảm như Luân Tâm. Đất mới do ông bà
bỏ xương máu khai phá để có cây lành trái ngọt, ngôn ngữ
mới ông bà phát kiến và sử-dụng theo hoàn cảnh đổi thay. Có
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phải yêu thương và bảo tồn 2 thứ đó là điều hãnh diện đối với
tác giả? Xin nhắc lại mấy câu ca dao:
Gió đưa cây cải vìa trời
Rau râm ở lại chịu lời đắng cay.
Hoặc
Bìm bịp kêu nước lớn ai ơi
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê.
(Ca Dao)
Còn Luân Tâm thì:
Tủi thân ăn ớt không cay,
Khổ qua không đắng, chanh xoài không chua
Buồn rung tàu chuối lá dừa
Hoa tàn cây h o thềm xưa thẫn thờ!
Trời mưa: cá nhảy lên bờ,
Hết ham bắt cá, đặt lờ, giăng câu..
(Cỏ Khô tr. 59)
Có phải chính những thứ rau đắng, rau má, trái cau, trái
dừa…, hoa bưởi, hoa lục bình, điên điển, v.v.. đã thành
xương, thành máu, đã núp kỹ trong tiềm thức của Luân Tâm,
thành những hạt mầm bất diệt, giờ gặp cơ duyên tốt nảy nở
thành vườn hoa.
Ngôn ngữ thơ thì vậy, nhưng về khía cạnh nghệ thuật thì
Luân Tâm đã vượt ra khỏi thói thường, đã thành thầy bùa
thầy pháp, với những sáng kiến bất ngờ, với cách thế phối từ,
đảo ngữ, dàn ý rất lạ. Thí dụ như:
anh trời xanh biển xanh môi...
Cội nguồn nghi hoặc ngại lời mai sau
Hết thấp đất hết trời cao
Gió xoay lòng huyệt gió bào xương da...
Lòng đau rụng sạch tay chân
Lăn hoài trong cõi phù vân ỡm ờ
Ảnh ai mà nhặt lên thờ
Nhìn đi nhìn lại còn ngờ là... ta?
(Xanh Môi, tr.209)
Tuy có hao hao Bùi Giáng nhưng dễ cảm nhận hơn. Hoặc
như:
Người che mặt ta giấu thân
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Giữa trời lận đận nợ nần đục trong
Tay khô ủ gót chân hồng
Nghiêng so kỷ niệm cuối bồng tương lai
Chợt đau thấu nắp quan tài
Ta ru người ngủ áo bay thẫn thờ...
(Cuối Bờ Viễn Du, tr 319)
Có người đã xếp thơ Luân Tâm ở một khía cạnh nào đó vào
loại “siêu thực”. Thực ra chắc tác giả không muốn tự nhốt
mình vào bất cứ “trường phái” nào. Tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng
hợp về chút tiêu chuẩn của cái được gọi là “siêu thực”. Nó
nằm trong tứ thơ nhiều hơn là hình thức. Chú tâm gò mình vô
khuôn mẫu hay trường phái nào đó, cái hồn nhiên chân chất
của thơ có còn không? Mầm thơ có sanh ra quái thai mệnh
yểu hay không? Có nhiều thi sĩ đã chết oan khi “dấn thân”
theo đuôi “thời thượng” được khơi dậy từ Âu Mỹ. Xin quí vị
nhớ lại thời đầu thập niên 60 thế kỷ trước, và hiện nay, nhìn
quanh quất đâu đây thì cũng thấy. Một số người hãnh diện, tự
hào vì đu được cái đọt héo Hiện-sinh thuở ấy hay, bây giờ,
nắm cái đuôi Hậu hiện đại gì đó, rồi phát loa inh ỏi về việc
cách tân khó thuyết phục của mình. Luân Tâm, dù lắm khi có
ý tưởng lạ, tứ thơ bí hiểm, dường như vẫn men theo lối mòn,
theo gót đám đông. Rất khó xếp thơ Luân Tâm vô một khuynh
hướng hay khuôn mẫu nào. Hơi của Nguyễn Bính, Xuân
Diệu, Hàn Mạc Tử ... cũng có. Hương của Nguyên Sa,
Nguyễn Tất Nhiên hay của Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư...
cũng có. Có đủ hết. Trên suối thơ mấp mô chập chùng, lấp
láy quanh co của Hương Áo, ánh lên đủ hết các màu sắc:
xưa- nay, cổ điển- tân thời, bình dân- bác học, hiên thựctrừu tượng, cụ thể-siêu hình, v.v... và đôi khi có chút thiền và
chút triết. Cho nên, nếu vị tình, không chê lối đó là bảo thủ thì
tặng cho nhãn hiệu “gìn vàng giữ ngọc” cũng hợp tình phải lý.
Xin xem vài thí dụ:
Lang thang tìm lại dấu bụi đường
m mới dẫm lên còn dễ thương
Nhặt lên âu yếm cho vào túi
Mà ngỡ ngọc ngà ngỡ sắc hương…
(Như Mây Hồng, tr. 117)
Đọc nghe từa tựa Nguyên Sa?
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Hoặc là:
Dấu ngã dấu huyền dấu sắc không
Trôi theo đường thẳng bám đường vòng
Đếm từng dấu nặng từng dấu phẩy
Không đủ đền bù năm tháng không…
(Trong Lòng Gió, tr. 206)
Đọc thấy hơi thơ là lạ và nhuốm chút triết kiểu Bùi Giáng?
Cũng có cái gì nghe rờn rợn kiểu Hàn Mặc Tử, như:
Bao đêm thức trắng nhớ trăng tàn
Nghe tiếng côn trùng lạnh thở than
Nghe mình mục rã như tro bụi
Hoa dại xây mồ cạnh cỏ hoang!
(Không Nhớ Tên, tr. 245)
Còn nhiều, rất nhiều trong hơn 300 trang thơ Hương Áo sự
trùng hợp hay tương tợ như trên, mà chắc chắn không phải là
sự bắt chước mù quáng vì mỗi người diễn đạt những ý tứ
riêng tư, độc đáo của mình. Và trên đời, chí lớn gặp nhau là
thường.

4. Cái nết đánh chết cái đ p
Đã rõ dáng vóc nàng thơ của Luân Tâm là cô gái quê. Nhưng
xét về tâm hồn thì người ta không khỏi ngạc nhiên. Tôi định
nói về ý tứ mà thơ Luân Tâm bao hàm, cái hương trời nét
ngọc mà Luân Tâm đã “áo” bên trong những vần thơ bình dị
đó. Cái hồn của thơ có bay bổng hay không là do sự sáng
tạo. Nhìn từ khía cạnh này người đọc mới thấy những thi tứ
bất ngờ, những sáng tạo vô biên của tác giả.
Luân Tâm có nhiều lợi thế hơn nhiều người làm thơ khác. Từ
mùi bùn non áo vá đến hương áo dài phấn son, từ nhà lá đơn
sơ đến nhà tầng cao nghệu, từ đi bắt ốc hái rau ngoài đồng
cho đến ngồi trong đại sảnh soạn thảo văn thư, v.v... Đã trải
qua hết. Thượng vàng hạ cám có hết. Do đó cái tình quê, tình
người ở đây tỏ ra tự nhiên như nước với sông, gắn bó, bàng
bạc, mênh mông, bất tận. Khác với tình thương hời hợt góc
phố hẹp hòi với con đường Gia Long, Lê Lợi, quán La
Pagode, Thanh Thế hay “Con đường Duy-Tân cây dài bóng
mát”, sớm bỏ đi và sớm bỏ quên. Chính cảnh sống và lớn lên
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với cỏ cây mây nước miệt vườn Cửu Long hiền hòa đã giúp
cho tình yêu đó càng tha thiết thâm sâu. Nhớ là nhớ hoài. Xa
thì cứ mộng thấy quê hương. Toàn Tập Thơ của Luân Tâm
đã thể hiện rất cụ thể những điều đó. Nàng thơ trong Luân
Tâm đã làm cho người đọc quên mất cái dáng vóc bình dị
kém cao sang của mình, mà bị lạc vào chốn tâm linh u huyền
mà rất diễm lệ.
Cũng vẫn là điệu nói thơ quen thuộc nhưng chứa chan tình
mẹ tình quê như:
Mẹ nuôi được một con heo
Bao nhiêu nồi cám, nồi bèo sớm trưa
Mà tiền chẳng đủ để mua
Cho con áo mới lên chùa dâng hương
Quản bao dãi nắng dầm sương
Quanh nhà bầu bí mướp hương mấy giàn
Bạc hà hành hẹ dưa gang
Khế chua bưởi ngọt bên hàng xoài tơ...
(Giấc Ngủ Chưa Yên, tr.311)
Cũng còn là sự thể hiện chân chất, như trong bài khóc Thầy
Nguyễn văn Bông:
Khóc Thầy: hận hải mang mang!
Trời cao xuống thấp để tang thương Thầy!
Chính danh đại nghĩa còn đây
Đêm đêm thức giấc bóng ai giữa trời?
(Cánh Hồng Việt Nam, tr. 189)
hoặc như:
Mai sau ta có đi rồi
Làm ơn gọi nắng mây trôi khóc dùm
........
Tiễn đưa cuối đất cùng trời
Cũng chưa nói hết được lời biệt ly
(Một Lần Đi, tr. 264)
Rồi bước qua khúc ngoặt ngữ, ngôn:
Sững sờ cây trả áo xanh
Trời thương biển nhớ cũng đành... bú tay!
Tình câm còn bóng hôn gầy
m hoa chùm gửi ta dây bìm bìm
Áo quan nào cũng được khiêng
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Bàng hoàng nắng rụng chó điên cản đường...
(Trả Áo Xanh, tr. 121)
Và sau cùng, đọc giả thường bị lạc vào cõi huyền hoặc bí
hiểm của rừng thơ Luân Tâm:
Giọt mưa gợn sóng mặt hồ
Mặt hồ gợn sóng đợi chờ chiêm bao
Chiêm bao gợn sóng trăng sao
Trăng sao gợn sóng lối vào hư không.
...........
Chân người ai vác đi đâu
Tay ta ai bắc nhịp cầu lãng quên
Quá quen sao vẫn hỏi tên
Hay là thay xác mà quên đổi hồn?
(Sóng Gợn, tr. 178)
Bởi vậy có người bảo thơ của Luân Tâm là siêu thực, trừu
tượng hay bí hiểm, cũng không phải là sai. Quá đúng, vì rõ
ràng muốn tìm bắt cho hết ý tứ bao hàm trong thơ Luân Tâm
thì quả thực, đối với tôi, là công việc của người mù xem voi.
Cảm tưởng chung là dường như tác giả làm những sự tổng
gộp, thay vì tổng hợp, những liên tưởng. Những liên tưởng
này đi ngược lại quá trình xem voi. Thấy cây quạt, liên tưởng
tới con voi, rồi vẽ cây quạt mà biểu người đọc phải hiểu đây
là con voi. Hoặc giả từ câu ca dao “Em tôi khát sữa bú tay” rồi
tác giả dùng từ “bú tay” để tả những cái hụt hẫng về tình cảm,
cái cô đơn của thân phận. Hầu hết những hình ảnh khác cũng
vậy. Có vẻ như là lối ẩn dụ mà không hẳn là ẩn dụ. Tượng
trưng mà chẳng phải tượng trưng. Cho nên thơ Luâm Tâm
thật là bí hiểm đối người đọc mà lại hả hê mãn nguyện cho
chính mình. Trừu tượng hay Siêu thực ư? Chắc không hẳn.
Trong cõi ký ức Luân Tâm có chứa quá nhiều chất liệu thơ,
văn, quá nhiều châu ngọc và nhiều kỳ hoa dị thảo, cho nên
khi vườn thơ Luân Tâm hình thành, người ta thấy trong đó có
một sự tổng gộp tự nhiên những chất liệu đó, như dòng máu
có chứa ngàn chất dinh dưỡng tổng gộp một cách tự nhiên từ
thức ăn thường ngày. Nhìn một cánh hoa thơ của Luân Tâm,
nếu bảo là hoa hồng cũng đặng, bảo hoa cúc, hoa lài, vạn
thọ... cũng chẳng sai, bởi vì tác giả đã nhặt từng tay từng
cánh của đủ loại hoa mà ghép lại thành một bông hoa bí hiểm
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theo ý mình. Nhặt muôn ngàn hạt giống quí mà sáng tạo cho
riêng mình một vườn thơ, rừng thơ. Phải có sự tưởng tượng
và liên tưởng mãnh liệt mới mong tìm ra ít nhiều ý nghĩa của
thơ Luân Tâm. Cần đọc đi đọc lại nhiều lần thì cái ý mới lấp ló
xuất hiện mời gọi như nàng tiên mơ hồ trên cõi non xa. Đến
một lúc “chứng” được một ứng nghiệm nào đó thì mới hít hà
khen “tuyệt”.
Nhưng thói thường thì khi thưởng thức thơ, đọc lên nghe âm
điệu hay hay, thấy ảnh tượng rực rỡ thì cũng đủ vui rồi. Nghe
nhạc Trịnh công Sơn mịt mù mây khói mà ai cũng thích. Cái
đẹp không tên, cái ảnh không rõ thì càng hấp dẫn lâu dài.
Không biết chính tác giả Luân Tâm đã có chủ ý đánh vào cái
yếu huyệt tâm lý này hay không, nhưng chắc chắn thơ Luân
Tâm sẽ thâm nhập, thẩm thấu từ từ vào tâm tư người đọc và
sẽ để lại ấn tượng khó mờ không thua suối thơ Bùi Giáng
trước đây.
Riêng tôi, những ấn tượng sâu đậm nhất hằn mãi trong tâm
hồn sau khi đọc Hương Áo, ngoài cái tình nghĩa phu thê của
tác giả, lại còn có hình ảnh cỏ cây, sông nước, vườn tược
ruộng đồng, rau đắng, ốc bươu vì quê tôi cũng là vùng phù sa
nằm giữa hai cánh tay ngọt ngào khoan dung Sông Cửu.
Những thứ đó đôi khi đã làm cho tôi cảm thấy ngộp thở đứng
tim bay bổng. Vì nhớ nhà. Xin cảm ơn thi sĩ Luân Tâm./.
TX Lâm Thanh,
OZ Nov. 2007
Chú thích:
(*) Tác giả có ghi 2 thi tập sắp ấn hành là
- Ngơ Ngẩn Dấu Buồn
- Trong Vết Bụi Mờ.
(Nhà Văn, Nhà Thơ đa tài hoa nhưng vô cùng bạc mệnh Lâm
Thanh (1943-2008), còn có bút hiệu khác là Hai Quẹo, tức
Lâm Thành Hổ, Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Khóa
Đốc Sự 15, là tác giả Tuyển Tập Thơ Văn xuất sắc”CÕI QUÊ
CÕI NHỚ”, tác giả xb, Australia,2008.)
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THƠ THƠ GỘI TÓC
Anh đến thăm em hè trưa thơm
Ngõ hoa mắc cỡ bướm ghen hờn
Vành khuyên chim khách thương mời khách
Ngơ ngẩn sao nhà quen trống trơn
Thiên hương quốc ngữ thơ thơ gần
Đưa lối mộng du mừng run chân
Bàng hoàng thơm quá mơ hay thực
Dưới hoa gội tóc tiên cưng cưng
Nín thở nâng hồn thơ chín từng
Thơ từ gót nhạc thơ vòng lưng
Bức tranh tố nữ nào dám sánh
Ca dao lục bát hương tình xuân
Chim tặng tình ca ve sầu vui
Giàn bông giấy tím nắng hồng tươi
Hoa cau hoa bưởi mưa hoa mận
Nửa khói nửa mây tóc tiên cười
Trải hồn hứng mật nước gội dư
Để dành đỡ khát đêm tương tư
Hương áo hương thơ hương tình sử
Da trắng tóc dài hương tiểu thư
Giật mình em thẹn bắt đền anh
Múc nước mưa thương trong lu sành
Xối nhẹ cho hồng trần thêm ngọt
Cho em xõa tóc thơ dỗ dành
Run tay cuống cẳng mắt mơ hoa
Cuốn chiếc khăn bông trắng ngọc ngà
Lau tóc lau vai thơm lưng trắng
Bà ba trắng áo ướt hồng da
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Trời đất quay cuồng ba sinh lửa
Mưa môi khao khát mưa hoa mưa
Học yêu mau nhớ yêu như đã
Nâng trứng tuyệt vời hứng hoa chưa....
LuânTâm

ĐỨT RUỘT
”Giả đò mua khế bán chanh
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn"(1)
Em là con gái miệt vườn
Chèo ghe tát nước ủ tương vò chè
Trắng da cũng chẳng dám khoe
Tóc dài ru gió trưa hè võng mây
Thương anh chết đói đêm ngày
Nấu cơm rửa chén mẹ rầy cũng thương
Mà không dám nói đoạn trường
Anh khờ không biết nắng sương lục bình
Duyên lôi nợ kéo đòi tình
Em như cơm nguội lặng thinh đỡ lòng
Cách nhau có một cánh đồng
Sớm cày trưa cấy tối trông mưa lành
Chiêm bao con sông xanh xanh
Nước lên tắm nước xuống giành rửa chân
Gió lay trái mít rễ bần
Nắng trêu yếm đỏ đường xuân khóc thầm
Em như kén anh như tằm
Sao không chui rúc nghìn năm ân tình
Con trai mà chẳng dám nhìn
Ngu ngơ bò đực non rình mưa rơi
Em như con cóc đội trời
Chờ cho sao rụng đớp mồi nhón chân
Gió mưa giông bão tủi thân
Buồn đêm mở cửa phù vân đợi chờ
"Thò tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ" (2)
LuânTâm
(1)+(2): Ca Dao
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CHƠI VƠI
Trả ngày giọt mưa phù sinh
Trả đêm giọt nắng chung tình viễn vông
Trả đời giọt lệ hư không
Trả ta giọt máu trôi sông vô thường
Nuôi rong ruộng dưỡng rêu vườn
Gió nghiêng vành nón mưa thương che mình
Tàn chiều lỡ bước ăn xin
Cánh cò cánh én động tình bú tay
Lỡ phu lỡ thợ lỡ thầy
Lỡ quê lỡ tỉnh lỡ tây lỡ tàu
Lỡ kiếp trước lỡ kiếp sau
Lỡ tái sinh lỡ chôn nhau đoạn trường
Đạn cày bom xới quê hương
Trôi sông lạc chợ tha hương trầm mình
Kinh đâu còn để cầu kinh
Vòng vo đóng cửa cực hình chân không
Con đi mẹ khóc đào sông
Nghiêng đồng đất khóc bão ngông sập trời
Ngày đen đêm trắng chơi vơi
Cùng đường níu bóng ma trơi cua còng
Gối rơm ở lỗ ăn lông
Sâu đen bọ đỏ lộn sòng hư danh
Suối khô sông cạn cũng đành
Treo giò rút ruột chim xanh bướm vàng
Bò già khóc gãy xe tang
Trâu què sợ muỗi đầu hàng thương đau
Râu dế nhũi cánh cào cào
Bay cao bay thấp xé rào tha ma
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Chập chờn yểu điệu thướt tha
Lênh đênh bồng ẵm ta bà chiêm bao
Xưa người đốt đuốc tiêu dao
Nay ta đèn tắt bới đào tuổi thơ
Mưa thương dại nắng nhớ khờ
Tương cà dỗ ngọt muối chờ trăng sao
Mềm lòng trắng cháo xanh rau
Mềm môi khế ngọt mía lau dấu phèn
Mẹ về tay ấm hơi quen
Chong đèn bắt muỗi mưa đêm thở dài
Bàng hoàng hương áo khói bay
Mẹ đi gửi nắng hôn dài tóc con
Hồn bến tre phách sài gòn
Vườn không nhà trống nước non gục đầu...
LuânTâm

CHIM QUYÊN
XUỐNG ĐẤT THA MỒI
"Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi cụt đuôi..."(1)
Em đến thầy cô bạn học vui
Mẹ cha hãnh diện bướm hoa cười
Hồng ghen đào tỵ lan ngơ ngẩn
Núi nhớ rừng thương thiên hương môi
Em đến thơ ngây nhạc tình hồng
Đất lành chim đậu đá đơm bông
Phù sa trào sưã ca dao mật
Điệu lý qua cầu ngọt tràn sông
Em đến nắng vàng hôn gót mơ
Trắng da dài tóc điệu cần thơ
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Cái răng khểnh núm đồng tiền hát
Tình đất tình người thơm tình cờ
Em đến bếp hồng bốn muà xuân
Cơm no áo ấm mọi người thân
Thắt lưng buộc bụng em tiên cá
Cò con lủi thủi mặc phù vân
Em đến dời non lấp bể sầu
Tiếng cười giọng nói trói trăng sao
Cho tình thêm nghiã duyên thêm lưả
Sông thương bể nhớ chở chiêm bao
Em đến hồng trần ai nhiễu nhương
Giữa ba lằn đạc lạc tang thương
Vai gầy tóc cháy dìu cha mẹ
Cõng con thơ dại chạy cùng trường
Em đến khổ qua đất trổ hoa
Chân mây lưu lạc hồn quê nhà
Tương phùng bình thuỷ hoa tiên hẹn
Hương áo cảo thơm em tiên nga
Em đến cho đời còn thơ ngây
Cho người mơ mộng cỡi rồng mây
Cho hoa kết trái tim khôn lớn
Lấp bể khổ dâng tình yêu đầy
Em đến vì thương yêu kiếp nầy
Cho mây mù hoá áo trắng bay
Cho hoa mắc cỡ thăng hoa bưởi
Cho trái tim anh hoá thơ ngây
Em về để áo lại đây
Hứng hoa nâng trứng bướm bay tiên bồng
Ghép thơ trắng phổ nhạc hồng
Nghìn đời trong bóng cầu vòng hoa em
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"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem mùi bùn"(1)
LuânTâm
(1)Ý ca dao

TRẦU CAU
Gió lên cho áo em bay
Cho anh chết đuối mê hoài hương em
Cho anh làm gió ngoan mềm
Chui vào áo mộng hôn em cùng mình
Em cho tình anh dâng tình
Mê man quấn quýt đói nhìn no ăn
Em trôi anh nổi nghìn năm
Vào mây vào khói vào trăng sao thèm
Không còn áo chỉ còn em
Không còn ngăn cách ngày đêm trắng hồng
Em mênh mông anh bềnh bồng
Ăn hoa nuốt cỏ tràn đồng thơ văn
Em suối nắng anh mưa xuân
Anh nước miá em khế cưng diễm tình
Em bất tử anh trường sinh
Tóc râu dài trói buộc mình yêu nhau
Em làm trầu anh làm cau
Đeo nhau nghìn kiếp thương đau cũng đành...
LuânTâm
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Minh Nguyệt

CÓ PHẢI LÀ ANH?
Tình cờ đọc đoạn thơ MƯA
Tay run chợt ngỡ hồn xưa hiện về
Tên quen dưới góc rõ đề
Em hoang mang hỏi "Tên người, tên anh?"
Bao năm rồi nhỉ anh hề
Ta sao biết được ai về, ai đi
Duyên xưa đã chẳng vuông tròn
Còn đây chút nghĩa, dậm mòn nhớ nhau
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Paris, Paris chiều mưa bay
Yêu nhau thuở ấy nhiều mong dài
Sân trường ghế đá hồn u hoài
Em đọc thư anh rồi mơ say
Paris, Hoàng Diệu tháng ngày
Bên kia Chức Nữ, bên này Ngưu Lang
Em buồn, anh luống bàng hoàng
Em vui, anh sợ dậm ngàn em bớt thương
Paris, Paris chiều nay nếu còn mưa bay
Em không trách móc mối tình không dài
Em cũng chẳng còn trông ngóng lắm
Mong ký ức vẫn đẹp tuy tình đã lạt phai.
Minh Nguyệt
(Họa lại bài thơ PARIS CHIỀU NAY NGỒI NHÌN MƯA BAY
của Nguyễn Minh Hoàng đăng trên tạp chí TRẺ, số 65, ngày
8, tháng 6, 2007 )

AI CHỈ DÙM TRĂNG
Trăng mãi vui quên hết hẹn thề
Đêm nay chợt tỉnh thoát cơn mê
Trăng thương trăng khóc trên đầu núi
Ai chỉ dùm trăng một lối về?
Minh Nguyệt.

VỊNH CỔ ĐÀI
NEUSCHWANSTEIN
Tháp phủ mây xanh vượt ngút ngàn
Cổng thành rêu bám dệt không gian
Lối lên dốc núi hờn băng giá
Nẻo về thung lũng ngại âm vang
Vé vào sắp sẵn trình qua cửa
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Hướng viên niềm nở đợi bên trong
Phòng lại phòng du khách lặng nghe
Chuyện đời vương giả chốn buồng the
Ngắm xem tranh ảnh nghìn năm cũ
Của kẻ xa rồi dấu ngựa xe
Ngẩng lên, trần hoặc huyền tiên cảnh
Trông xuống, thảm dan díu vàng xanh
Tượng ai đá trắng sầu năm tháng
Chăn giường kim ngọc lạnh tàn canh
Hỏi ai hiển phách đài trang ấy
Hồn có vương về nấm mộ xanh?
Minh Nguyệt

GẶT HÁI THỜI GIAN
Em sao giữ được thời gian
Thời gian qua
Như nước chảy qua ngón tay ta
Thời gian xuyên
Qua bàn tay nghiêng
Như cát truân chuyên
Ngoài bể thênh
Em sao giữ được thời gian
Thời gian qua
Không còn nữa
Nó rã rời
Như kỷ niệm xưa
Nó đi xa
Như trời chiều hôm qua
Em sao trói buộc được thời gian
Nó sẽ đến
Đúng giờ định mệnh
Như mặt trời ngày mai
Sẽ đến với em
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Như sóng bấp bênh
Vỗ mặt ghềnh
Nhưng em luôn có thể
Đón nhận
Những giờ phút kề cận
Đó là món quà đẹp
Của Chúa yêu tặng thế nhân
Hiện tại là
Một kế hoạch dài
Bao trùm cả ngày mai
Và những ngày đã lạt phai
Hiện tại như cây xanh
Đâm rễ dài
Về dĩ vãng
Đầy kỷ niệm
Đầy kinh nghiệm
Rạt rào thâm uyên
Nghiêng cành rậm
Về tương lai
Tràn đầy hứa hẹn
Ở ngày mai
Thời gian như thể nước nguồn
Thời gian nên quý, nước nguồn nên trân
Thời gian có khắc, có giờ
Không nhanh như mộng, không chờ đâu em
Chúa ban ơn ấy cho em
Tạ ơn cho Chúa bằng em giúp người
Thời gian rất đỗi mỹ miều
Vì chưng có Chúa ngự điều bên trong.
Minh Nguyệt.
(Phỏng theo bài thơ CUEILLE LE TEMPS,
của thi hào Jules Beaulac)
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NHÌN CÁNH ĐÀO RƠI
Hoa Xuân vừa nở đã phai màu
Vườn cũ trơ gầy, bạn ở đâu?
Cũng vẫn đào rơi theo gió thoảng
Tình người ai biết được nông sâu.
Minh Nguyệt.

BẢY MƯƠI
( Đáp lại bài thơ BẢY BÓ TÌNH YÊU
của thi sĩ Nguyễn Quốc Bảo)
Anh nói anh đã bảy mươi
Mà sao vóc dáng mượt tươi quá chừng
Bao nhiêu bạn hữu ăn mừng
Thơ xưa, thơ mới tưng bừng gửi anh
Tò mò tôi hỏi nhỏ anh
Anh ơi anh uống trường sanh thuốc nào
Mà sao tóc chẳng phai màu
Mà sao hôm sớm mận đào vẫn ăn
Tre già mà khỏe như măng
Ngày hay viết lách, đêm hằng bạn trăng
Hán văn khó có người bằng
Chữ nôm thì cũng thuộc hàng sĩ cao
Tĩnh tâm thần trí dồi dào
Bảy mươi như thế ai nào dám tranh.
Minh Nguyệt.
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MỪNG CỐ NHÂN
VỀ LẠI MỸ THO
( Họa lại bài thơ VỀ LẠI MỸ THO
của thi sĩ Trần Vấn Lệ )
Mừng cố nhân về lại Mỹ Tho
Sông xưa xin đón khách sang đò
Quê tôi nhỏ bé nhưng tình rộng
Bước khẽ đừng lay động ý thơ
Mời khách dừng chân nơi bến cũ
Ruộng vuông, mương ngắn lắm niềm đau
Mỹ Tho tỉnh hẹp không bao mẩu
Mà chứa than ôi vạn cổ sầu
Giọng hát hoài lang đầy tuyệt oán
Đêm dài bóng chiếc ngả song thưa
Anh đi chiến trận tình phiêu lãng
Tôi ở thành đô mộng ước thừa
Gió lộng cành tre xoay lắt lay
Mây chiều phiêu bạt lửng lơ bay
Người xưa đã quyết không nhìn lại
Thì luyến chi ai giấc mộng dài
Mừng cố nhân về lại Mỹ Tho
Hàng dừa soi bóng nước lô nhô
Mái chèo khua động rung rinh sóng
Tủi nước thương làng dạ ngẩn ngơ
Những bờ tre sậy, những cồn lau
Tuy chốn quê xưa quá ngọt ngào
Nhưng hãy quên đi hình bóng cũ
Sống đời cho trọn nghĩa thanh cao
Minh Nguyệt
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LA VIE EST UN RÊVE, ET RÊVE EST
(proverbe espagnol)
Qui aurait su qu’ au crépuscule de ma vie
Ton arrivee réveillait en moi un firmament de magie?
Te rends-tu compte que, totalement tu as conquis
Mon coeur, mon âme, et mon esprit?
Mon coeur dit oui, mon esprit en désarroi
Ne me demande pas comment et pourquoi
Puorquoi sont mes cheveux noirs?
Pourquoi est l’ocean de couleur turquoise
Oh, riviere d’âme, oh courant de passion
Un moment tes flots sont enceints d’emotions
Autres instants on n’ y trouve qu’obliteration
Pourtant je te suivais aveuglement
Parce que je t’avais vendu mon âme depuis longtemps
Quand les rayons du jour s’en vont
Ensemble nous perdons notre raison
Vers le stratosphere nous voyageons
Nuit apres nuit les rêves sont notre monde
Maintes fois tu me chuchotais
" Mon amour, réjouissons-nous des moments présents
Car la vie est un rêve. Et rêve est
Ce qui vient demain nous ne savons jamais.
Minh Nguyệt.

261

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021

Minh Thúy
Dòng Chảy
Năm này Cali vào tháng 12 trời lạnh ngắt, mỗi sáng lái xe đi
làm trên freeway 580 tới thành phố Livermore sương mù dày
đặc, đường xe kẹt kinh khủng, nhất là chiều thứ sáu, tôi nôn
nao về sớm để đi shopping mua quà chuẩn bị mùa lễ Giáng
Sinh sắp tới.
Vào khu Newpark Mall thuộc thành phố Newark càng kẹt xe
hơn nữa, ngoài freeway đã kẹt, vào exit lại càng kẹt hơn, xe
tôi rà rà tới nơi cũng mất hơn nửa tiếng mặc dù rất gần. Lâu
lắm rồi tôi chẳng có thì giờ đi shopping vì bận tham gia nhiều
công tác xã hội. Hai shop tôi thường chọn để mua các mặt
hàng thường là Ross hoặc Macy’s. Như mọi năm, bước vào
cửa Macy’s đã thấy ông già Noel mặc bộ áo quần ấm màu đỏ,
đội mũ đỏ, râu bạc xồm xoàm đứng lắc chuông cười chào
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“Merry Christmas”. Các mặt hàng bày sáng trưng, đủ màu sắc
trông thật đẹp mắt quyến rũ.
Tôi vốn sinh ra từ miền Trung “Quê hương em nghèo lắm ai
ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu cơm” (Phạm Duy). Có lẽ
vì lụt lội nhiều lần mỗi năm, vì nạn nhân trận Mậu Thân “Giải
Khăn Sô Cho Huế” (Nhã Ca), “Mùa Hè Đỏ Lửa” từ Quảng Trị
vào Huế (Phan Nhật Nam), và lần di tản năm 75... từng trải
những đau thương khốn khó, nên con người Huế đa số sống
lo xa tiết kiệm. Sở dĩ tôi kết luận như vậy vì có nhiều chuyện
người Nam đã phán xét thế đó, tôi sẽ kể ra đây
Vào dịp lễ Phật Đản, quý Bà quý Cô đến Chùa làm công quả,
đa số Chùa nhiều người Huế, có bác người Nam ngồi gọt vỏ
củ cà rốt, chị trưởng bếp đi ngang bỗng dừng lại:
- Bác ơi! đừng gọt vỏ, chỉ cạo thôi ...
Bác đang say sưa gọt, mở lớn mắt nhìn chị đầu bếp, bỗng
nhiên phá lên cười nói:
- Ôi trời ơi... thiệt là mấy mụ Huế
Mọi người cùng cười oà, hiểu sâu câu nói này. Thêm chuyện
chị bạn tôi có anh bạn rủ nhau đi shopping, chị đi vòng vòng
lục lạo hơi lâu, anh này chóng mặt theo vì tốn thì giờ quá
nhiều đã thốt lên
- Tui sợ mấy Mụ Huế quá, mua gì cũng phải vừa đẹp, vừa rẻ,
vừa nhiều...
Có lẽ tôi cũng đạp chân theo kiểu Huế như vậy nên không
dám bước tới các quầy còn nguyên giá, mà chỉ chọn tương
đối. Nói đúng ra người Huế sài cần kiệm thôi chứ gặp việc
thiện nguyện thì các chị lại rất rộng rãi, từ tâm
Tôi miệt mài mỗi tối cũng như cuối tuần đi sùng lục, rồi cũng
mua được đủ quà gần 20 cháu kêu bằng mợ, bác, thím và cả
..bà nữa đấy, tất cả thuộc đại gia đình nhà chồng, vì tôi chỉ
một thân đơn độc ở đây.
Thế rồi lại đến phiên bạn bè nơi sở làm như Trang, Diễm,
Susan, Mary, Linda (Mỹ, Phi, Đại Hàn) tôi dễ dàng kiếm quà
từ cửa tiệm Traders Joe’s với ổ bánh Ý “MADi Gran
Panettone”, hoặc hộp Chocolates của Belgian, hộp Cocoa
Hershey’s hay Cocoa Truffles của Canada, v...v...đối với tôi
các thư ấy rất ngon, cũng như thấy những người ngoại quốc
thường thích, tôi cũng không quên gia đình Tom (Mỹ), Sonya
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(Phi) và Robert (Mễ) là những người hàng xóm vui vẻ tốt
bụng nữa
Nhìn các món quà để đầy nhà, lòng tôi cảm thấy rộn ràng yêu
đời theo mùa lễ nơi xứ người. “Nhập gia tuỳ tục”, đã mấy
chục năm qua thoát được ách Cộng Sản, hít thở không khí tự
do, có công ăn việc làm, tạo dựng nhà cửa, sống nơi đất
nước văn minh, dân trí cao, con người ta đối xử với nhau thật
lịch sự hoà nhã làm tôi nhớ lại trước năm 75 khi VC chưa
vào, đời sống người dân cũng cởi mở tình cảm giống như
vậy, từ ông bác sĩ, cô y tá, chị giáo chức, v…v...đều phục vụ
nghề nghiệp đầy lương tâm nhân ái, sau này đọc tin tức trong
nước mà ngao ngán và buồn vì con người bị đào tạo bởi chế
độ lừa bịp, gian manh, và nhất là cuộc sống thiếu thốn cơ cực
đã khiến họ hầu như vô cảm.
Để đánh đổi có được cuộc sống như hôm nay chúng tôi đã
phải liều mình tìm một phần sống mong manh trên biển cả, và
may mắn trên đất Mỹ được sống trong không khí đầm ấm của
đại gia đình nhà chồng, có tổ chức chặt chẽ tuy bây giờ Cha
Mẹ đã qua đời, nhưng truyền thống tốt đẹp vẫn được duy trì
đến nay ...
Ba chồng tôi là một công chức (trưởng ty thông tin tỉnh Quảng
Trị một thời), vì bị loét bao tử trong tù nên được về sớm
nhưng bị kiểm soát chặt chẽ. Thế rồi ông tìm đủ mọi cách trốn
vào Sài Gòn, tìm đường vượt biển nhờ người con Cả ở Mỹ
đang theo học lấy bằng PHD, mượn tiền trường gởi về, người
anh này trốn thoát năm 1976. Ông Cụ có tất cả 11 người con
gồm 6 trai và 5 gái.
Ông qua Mỹ năm 1980 cùng 5 người con, vì trước năm 1975
ông từng đi tu nghiệp ở Úc, nên khi qua Mỹ bắt tay vào công
việc nơi trường tiểu học ở Seattle dễ dàng nhờ khá tiếng Mỹ.
5 năm sau Mẹ chồng tôi và các em đã định cư ở Mỹ do theo
đuổi vượt biên tiếp tục, số còn lại thì được bảo lãnh.
Dần dần, ông gom góp, dành dụm được tiền down, tìm mua
ngôi nhà, cùng con cái sống chung trả góp, mua được chiếc
xe Van để những lúc có việc cần hoặc đi chơi, nhưng thật ra
chủ yếu cho ba chồng tôi dùng đi các Chùa xa gần, chở
những gia đình HO đi làm thủ tục giấy tờ, khám bệnh bước
đầu, do ông bảo trợ qua. Thật hãnh diện năm 1990, các gia
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đình HO gồm vợ chồng con cháu hơn 130 người đã tổ chức
Lễ Tạ Ơn ba chồng tôi tại nhà hàng Thành Được, từng gia
đình đeo vòng hoa cho ông, điều vui nhất mỗi gia đình ngày
qua Mỹ chỉ khoảng 5, 6 người, khi chụp hình lưu niệm cùng
ông đã lên hơn 10 người. Tinh thần ông Cụ rất mạnh mẽ,
luôn muốn con cháu chúc ông sống đến 130 tuổi, nếu gặp ai
chúc ông “sống lâu trăm tuổi” là ông chỉnh lại:
- Sống tới 130 tuổi chứ không phải 100, và sống ngày nào
phải vui vẻ làm lợi ích cho cuộc sống ngày ấy, vì chắc gì kiếp
sau mình được làm người có nhiều phước báu như bây giờ.
Ông có quan niệm rất rõ ràng và luôn yêu đời khôn kể:
- Khi mọi nhu cầu cần thiết cho đời sống đã yên ổn, phần đời
còn lại nên sống chia sẻ với tha nhân, vì khi chào đời chỉ có
tiếng khóc oe oe, năm 75 thay đổi vận mạng đất nước cũng
phủi tay, qua đến Mỹ cũng hai bàn tay trắng, ngày ra đi sẽ hai
bàn tay trắng thôi, bây giờ nên rải ruộng phước điền tìm niềm
an lạc cuối đời.
Theo quan niệm sống đó, ông dùng tiền cúng Chùa, làm việc
thiện. Nghe tin lụt quê nhà, ông vận động con cái tiền bạc gởi
về Chùa, nhờ quý Sư cô mua lương thực chèo thuyền đi cứu
trợ. Ông còn góp tay sinh hoạt cộng đồng tại Bắc Cali, chung
góp với các hội đoàn tổ chức ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ Hai
Bà Trưng, v…v...
Tinh thần chống Cộng của ông rất mạnh mẽ và hăng say, ông
thù ghét cộng sản, nên đã thể hiện qua những bài viết. Ông
luôn có mặt từ những cuộc biểu tình bên ashington DC
chống phái đoàn CSVN sang, hay đòi công lý cho những nhà
tranh đấu bị tù tội tại VN trước toà lãnh sự Cộng Sản có trụ
sở trên San Francisco.
Ông Cụ ăn chay trường từ lúc 60 tuổi và chỉ thích tự tay lo,
thức ăn rất đơn giản thích hợp khẩu vị là bắp, khoai hấp xay
các thứ rau nấu Oatmeal pha chuối, rau củ là xong
Ông Cụ rất chú ý vấn đề thờ cúng tổ tiên, nên bàn thờ được
thừa tự từ đời ông bà Cố, ông bà Nội Ngoại và những Chú, O
độc thân không con cái, nên mỗi năm có trên 10 đám giỗ và
ông khẳng định ngôi nhà đang ở là nhà Từ Đường sau này
con cháu không được bán. Ông Cụ có cách cư xử rất công
bằng nên chia phiên lo đám giỗ gồm một dâu một con gái vào
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chung cặp, và tuần tự theo lịch trình ngày giỗ từng cặp có
trách nhiệm.
Nhưng rồi cuộc sống không thể dừng lại một chỗ, 5 năm sau
các con từ từ mua nhà riêng, may mắn ai nấy đều có công
việc ổn định gần nhà Từ Đường nên chọn quanh quẩn gần
đó, mỗi nhà chỉ cách một, hai con đường hoặc xa hơn cũng
chỉ lái xe mất 10, 15 phút là đến nhà. Ông thường dặn dò:
- Không gì hạnh phúc dành cho Ba Mạ lúc về già được con
cháu kề cận, ba muốn mỗi cuối tuần các con về tập trung vui
chơi nơi nhà Từ Đường, trước là Ba Mạ vui, sau là được nhìn
các con đoàn kết yêu thương nhau, như vậy chẳng khác chi
cho Ba Mạ uống những viên thuốc bổ.
Bây giờ thì Ông Bà đều đã qua đời, Ông Cụ mất ở tuổi thọ 90,
yếu dần vài ngày rồi lịm, chỉ thương Mẹ chồng bị bệnh yếu từ
năm 62 tuổi, các con thuê người chăm sóc được 5 năm,
nhưng bệnh già ra vào emergency hoài, nên bắt buộc đưa
vào nursing’s home để bác sĩ y tá dễ dàng chăm sóc. Nhân
có người em trai độc thân bị thất nghiệp, chị em lại yêu cầu
vào trông nom bà Cụ, để bà thấy có người thân bên cạnh thì
đỡ sợ, tinh thần được yên ổn hơn. Người em đã túc trực ở đó
ngày 8 tiếng, ban tối nếu ai làm về sớm thì ghé đến, cuối tuần
con cháu vào thăm đông hơn. Nhìn các y tá chăm sóc hàng
ngày thật cảm động, có những việc tôi chưa làm được mà họ
làm một cách chịu khó, chịu thương, tôi rất biết ơn và kính
phục họ. Gia đình chúng tôi thoả thuận góp tiền quà cáp và
đãi ăn uống để tỏ sự cám ơn họ, thường thực hiện vào dịp lễ
sinh nhật, Thanksgiving và Noel.
Dịp sinh nhật, thì cái bánh lớn đem vào rồi thắp nến cùng
nhau hát. Lễ Tạ Ơn, order những thức ăn của VN như chả
giò, mì xào, cơm trộn, mà người Mỹ ưa thích và làm cocktail
đãi hết nhân viên, lễ Noel cũng vậy nhưng đặc biệt những y tá
túc trực gần gũi mẹ tôi hơn, thì thêm hộp Chocolate kẹp
phong bì tiền.
Cũng nhờ ba mẹ chồng đông con nên chúng tôi dễ dàng thực
hiện những điều mong muốn, và chúng tôi đã đón nhận được
sự thân thiện vui vẻ của nhân viên trong 10 năm Mẹ chồng
nằm viện dưỡng lão cho đến tuổi 80 thì Bà qua đời.
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Mọi chuyện đều xuôi như dòng nước chảy, chúng tôi nhận
thức sự giá trị của cuộc sống hôm nay, nên trong lòng luôn ý
thức về sự biết ơn đất nước này, vì vậy mỗi năm mấy chị em
đều bày tỏ sự cám ơn bằng cách góp công của theo hội Huế
đãi ăn, phát quà người Homeless tại Regional Reception
Center nằm trên đường Cimino St and Little Orchard St thuộc
thành phố San Jose. Dầu chỉ là chút tình bày tỏ quá nhỏ nhặt
với người dân Mỹ, nhưng cũng giúp chúng tôi nhẹ lòng phần
nào trước cái ơn lớn không kể hết được.
Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Mỹ với hai bàn tay
trắng, chung sống dưới một mái nhà. Mấy chục năm sau mỗi
người một nhà riêng, có người còn đầu tư tới 3 nhà. Con cái
học hành đỗ đạt từ luật sư, kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ và các
ngành nghề khác thành công
Đầu năm đại gia đình tụ họp đúng đêm Mồng Một Tết, con
cháu thắp hương cúng tổ tiên và chờ lì xì. Có nhiều cháu cố
gắng học thuộc câu chúc tiếng Việt để được lì xì, vì ông Cụ
luôn bắt phải nói tiếng Việt ở nhà.
Có lần cháu đến chúc bà trên 70 tuổi, câu học thuộc lòng
được áp dụng với bất cứ mọi người quen thuộc:
- Chúc Bà sang năm mới làm ăn phát tài, sức khoẻ dồi dào và
sinh thêm con trai
Cả nhà cười oà làm cháu quê quá, nhất định ghi tên học
trường Việt ngữ Văn Lang mỗi ngày Chủ Nhật, nhờ công lao
cha mẹ đưa đón. Rồi các cháu giỏi vượt bực, viết văn được
phần thưởng, trường lại nhờ các cháu dạy lại lớp nhỏ cho
đến khi vào đại học đi các trường xa. Vì Ông Cụ yêu cầu kỵ
giỗ phải nấu chay nên các cháu ăn chay rất giỏi, cũng giúp chị
em tôi học hỏi nấu được rất nhiều món chay ngon.
Đêm lễ Giáng Sinh, con cháu từ xa trở về ngôi Từ Đường, đại
gia đình tập trung, thức ăn tràn ngập, quà cáp chất đầy dưới
chân cây Noel. Các cháu đều được nhận quà từ cha mẹ và
10 cô chú, nên cháu nào cũng mang bao to chứa đựng mới
xuể.
Các cháu lớn lên rất thân nhau từ con chú con bác nhờ Ông
Cụ truyền xuống lối sống tình nghĩa, bao bọc, gần gũi nhau,
và vì nhờ vào những dịp cuối tuần, những buổi cúng giỗ, sinh
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nhật, Anniversary, Thanksgiving, Noel v..v...có lẽ cũng nhờ
phước phần đưa tới nên các con đều ở gần nhà Từ Đường.
Bây giờ thì ông bà cụ đã qua đời, nhưng con cháu vẫn giữ
cách sống theo ý muốn ông Bà, con, dâu, rể rất mộ đạo Phật,
nguyện cố gắng tu tập nên không khí gia đình luôn vui tươi
hoà thuận.
Đêm Noel đã qua, những món quà được nhận lại từ mẹ các
cháu bày tùm lum đầy nhà, nhìn những tàn dư đêm hôm qua
còn sót lại, niềm vui cứ đọng mãi, chỉ có nơi này mới cho
chúng tôi cơm no áo ấm, có công ăn việc làm, chịu khó chăm
chỉ là có đầy đủ sung túc về vật chất, có điều kiện giúp được
người thân và bao nhiêu hoàn cảnh khốn khó, mở lớn mắt
tiếp nhận nền văn minh xứ người, tinh thần thoải mái không
còn bị đe doạ sợ hãi như lúc còn sống trong nước dưới chế
độ Cộng Sản độc tài vô nhân. Tôi luôn nhớ mãi câu “Uống
nước nhớ nguồn”, luôn tri ân đất nước này cũng như tri ân
những người lính Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh xương máu
một thời khi miền Nam chưa bị rơi vào tay Việt Cộng
Ánh nắng lên dần, những bụi cây xơ xác rụng lá, mấy chậu
hoa tàn héo, đám mây trắng tản lần dưới bầu trời xanh mát
sau chuỗi ngày dài mưa gió.
Nắng lên đi... nắng len vào tâm hồn tôi niềm ấm áp nhẹ
nhàng thoải mái tràn đầy hạnh phúc. Tôi mong ước cho mình,
cho mọi người trên thế gian này sang năm mới 2020 luôn
được nhiều sức khoẻ và gặp mọi sự an lành như ý.
Minh Thúy (Mùa Noel 2019)
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Sum Họp Đêm Noel
Lễ lớn nhiều con cháu trở về
Quây quần họp lại thiệt vui ghê
Mưa rơi phố chợ thêm mềm buốt
Lửa sưởi gian phòng bớt lạnh tê
Cháo , gỏi , mì , xôi nhìn đã thích
Kem , đường , bánh , rượu thấy là mê
Quà thì chất ngập giăng đầy lối
Chớp ảnh tươi cười mặt hả hê
(Thành Nội Đêm Noel 2019)

Đón Xuân
Nỗi buồn bỏ lại tàn Đông
Vùi chôn ngày cũ bão giông buông rời
Sớm mai thức dậy nhìn đời
Dang tay níu hái mây trời đẹp xinh
Giọt sương còn đọng lung linh
Cỏ cây ngái ngủ bình minh hé chào
Mộng đơm chín nụ Mai Đào
Chờ màu nắng ấm dạt dào tình Xuân
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Xuân Mong Cầu
Nắng ấm hiền hoà giữa tiết xuân
Lan , Hồng rạng rỡ ngắm bâng khuâng
Trời soi mắt ướt dù mây lượn
Nắng ủ vai mềm mặc gió lâng
Chuyện xảy Đồng Tâm còn uất nghẹn
Tin vây Vũ Hán lại đau ngần
Trần gian ước nguyện đời yên ổn
Nghiệp cộng đau lòng cảnh thế nhân
(Tháng 2/10/2020)

Tím Huế
(Thủ vỹ ngâm . Thủ nhất thanh)
Tím mãi còn thương ngập buốt lòng
Tím chiều lạnh lẽo nét sầu đông
Tím mơ Đại Nội trăng hoài nhớ
Tím gợi Hoàng Thành mắt vẫn mong
Tím lượn mây che nhoà bến nước
Tím luồn khói toả đẫm bờ sông
Tím màu ảo não từng thu trải
Tím mãi còn thương ngập buốt lòng
(Tháng 12/27/2019)

Say Thơ
(Ngũ độ thanh - Bát vỹ đồng âm)
Cuộc sống say hồn bãi biển thơ
Đời dâng thú vị mãi không ngờ
Sông nằm gió quạt nhiều trăn trở
Bến ngủ trăng vờn lắm mộng mơ
Những buổi vầng dương cài nắng đợi
Từng hôm bóng nguyệt vẫy đêm chờ
Là khi lặng lẽ mầm văn mở
Thả chữ nghiên tràn nhẹ suối tơ
(Tháng 2/10/2020)
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Bó Hồng Tình Yêu
Hoa Hồng dịp lễ tặng trao em
Bến mộng thuyền yêu chứa ngập bền
Bát phở tình nồng khi nắng sáng
Ly trà nghĩa đậm lúc trăng đêm
Người đàn thuở nọ vang rào vách
Kẻ hát năm nao dội bậc thềm
Ý hợp kề vai dìu cuộc sống
Say bờ kỷ niệm đẹp đời thêm.
(Tháng 2/2020)

Đêm Rằm Tháng Giêng
Tháng một đêm rằm toả sáng song
Hương Xuân thoảng nhẹ đượm cô phòng
Màn đêm ước tỏ hờn sương muộn
Giấc tối mơ cầu tủi bóng không
Bến mát còn đâu mà ngóng đợi
Bờ nồng đã hết chẳng chờ mong
Chào đời ấm áp vòng tay Mẹ
Lặng ngắm vầng trăng lệ ứa tròng.
(Tháng 2/12/2020)
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Môi Tím
LẠNH VÀ ẤM
Người đàn ông ngồi lặng lẽ bên góc đường. Phố xá tưng
bừng rực rỡ, đầy ánh đèn màu. Giáng sinh sắp đến cho nên
ai ai cũng bận rộn đi mua sắm quà cho người thân của mình.
Người đàn ông vẫn ngồi đấy, người qua lại thản nhiên như
không nhìn thấy ông. Trời rất lạnh, từng cơn gió buốt da khiến
ông co ro. Cơn đói càng làm ông lạnh hơn. Dòng người vẫn đi
qua, không ai đoái hoài đến ông, một người đàn ông già hom
hem, lam lũ, không nhà.
Mà cần gì phải bận tâm khi đó chỉ là một người ăn xin xa lạ,
chẳng họ hàng gì. Trái tim họ vốn không có chổ để cho những
chuyện ngoài phố làm phiền.
Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt ông cùng nửa ổ bánh mì
kèm tờ giấy bạc nhầu nát. Ngước nhìn lên, ông bắt gặp một
người đàn ông, tóc bạc trắng, vóc dáng cũng gầy gò lam lũ
như ông và giọng nói khàn khàn:
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- Đó là tất cả những gì tôi có, nhưng biết ông cùng cảnh ngộ,
xin chia xẻ với ông.
Ông nắm tay người bạn cùng khổ và bỗng nhận ra rằng cuộc
đời nầy hãy còn có những trái tim rất nóng!
Trời vẫn lạnh cắt da, nhưng cả hai người vẫn thấy rất ấm !
Môi Tím

XA VÀ GẦN
Ngày đó sắp cưới nhau, anh hứa hẹn sẽ chăm sóc và yêu
thương chị đến tận răng long, đầu bạc. Hai người tay trong
tay, tình yêu tràn đầy mắt môi ..cả hai người gần nhau, thật
gần!
Nhưng lời hứa thì gió bay, chỉ sau vài năm hai người đã chia
tay vì anh không còn yêu chị nữa!
Sau ly hôn, chị lặng lẽ chôn dấu nỗi buồn và nuôi con một
mình..
Thời gian trôi qua, những năm, những tháng, vò võ một mình,
vừa làm cha vừa làm mẹ . Chị dường như đã quên mất tuổi
xuân của mình. Chị dường như không còn niềm vui nào ngoại
trừ các con. Dẫu nắng, dẫu mưa, dẫu nhọc nhằn oằn nặng
lên vai chị.
Rồi một ngày, người ấy trở về. Lúc ấy chị đang ngồi ngoài
sân, nhìn những chiếc lá rơi. Anh trở về để đề nghị bắt một
trong hai đứa con và sẽ cho chị một số tiền. Trái tim chị như
ngừng đập một giây, chỉ một giây thôi mà sao cứ thấy đau.
Đau lắm!
Chị nhìn anh, cương quyết nói:
- Anh đi đi, hai đứa nhỏ không hề có cha đã bao nhiêu năm
và tôi thì không cần tiền của anh!
Bước vào nhà, chị đóng cửa lại. Cánh cửa mỏng manh, chia
ranh giới giữa chị và anh .. Chỉ cách có một lằn ranh là cánh
cửa mà sao bỗng thấy rất xa!
Môi Tím
December 20, 2019
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GIỮ LỬA
Ngày mới cứơi, tuy còn nghèo, nhưng hai đứa thương yêu
nhau nhiều lắm. Anh săn sóc, lo lắng cho chị từng ly, từng tý.
Chị cũng vậy, sống trong cảnh chật vật, không một lời phàn
nàn.
Mùa đông lạnh lẽo anh ôm chị vào lòng cùng đắp chung một
cái chăn cũ kỹ, có nhiều mảnh vá. Cả hai lạnh run cầm cập.
Anh đốt bếp củi, nhìn trong mắt chị, anh thấy hai đốm lửa
nhảy múa reo vui, và anh đã hứa: Suốt đời nầy anh sẽ là
người giữ ngọn lửa cho em được ấm áp.
Lúc ấy, chị yêu anh biết bao!
Ngày tháng trôi qua, hai người năm xưa giờ đã có của ăn của
để. Nhà cửa nguy nga tráng lệ. Không còn nữa cảnh cơ hàn.
Giờ thì chị có cả căn phòng to với nệm êm, chăn ấm. Với cả
lò sưởi tối tân.. Chị không còn sợ gió mùa đông rét mướt nữa.
Và cái bếp củi ngày xưa giờ vứt vào một xó trong kho, coi
như kỷ niệm một thưở hàn vi.
Nhưng anh đã không còn là anh của năm xưa. Đi sớm, về tối.
Hững hờ với những buổi cơm chị chờ anh mòn mỏi. Nhìn chị
bằng ánh mắt chán cơm, thèm phở.. Và anh cứ thế, lao đầu
vào những cuộc chơi. Bao lời can ngăn, bao dòng nước mắt
của chị đã đổ.. Nhưng làm sao có thể níu kéo được trái tim
một con người vốn dĩ đã đổi thay!
Chuyện gì đến sẽ đến. Anh và chị chia tay. Chị không cần gì
ở khối tài sản vô nghĩa. Ngày cuối cùng, trước khi rời khỏi
nhà, chị đã lục tìm lại cái bếp củi năm xưa. Trong mắt chị, lúc
ấy, anh đã không còn nhìn thấy tia lửa reo vui năm nào!!!!
Môi Tím
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SỎI ĐÁ
HÔNG CẦN CÓ NHAU
Ngày mẹ bảo lấy chồng vì đã đến tuổi cần có bạn đời. Ừ thì
cô ấy cũng lên xe hoa cho mẹ cha an lòng..
Mười năm dài trôi qua, sống nhạt nhẽo với những bận rộn lo
toan cho con cái và đời sống hàng ngày bên nhà chồng, cô
hầu như chưa một lần có cảm giác biết yêu và được yêu.
Nhưng cô vẫn sống, vẫn thở chung bầu không khí với người
mà cô gọi là "chồng"..
Đến một ngày, cô bỗng thấy cuộc sống mình vô vị và cô độc
quá. Cô không tìm ra được ý nghĩa đồng sàng chung mộng..
Chung quanh mình, cô chẳng tìm được sự đồng cảm hay chia
sớt muộn phiền từ mọi người chung quanh cô, nhất là từ
người bạn đời của cô. Cảm giác chán chường và muốn
buông bỏ mọi thứ cứ âm ỉ trong lòng cô.
Rời khỏi nhà, cô dắt con ra đi, con đường gập ghềnh với
những viên đá sỏi lạo sạo dưới chân. Cô bước đi và bỏ lại
sau lưng mình lời nguyền rủa của người mẹ chồng. Và mặc
kệ mọi thứ, cô vẫn bước đi. Tiếng đá sỏi vẫn chạm vào nhau
một cách lạnh lùng.. Vậy đó... rồi cô cũng nghiệm ra rằng sẽ
có lúc sỏi đá không cần có nhau!
Môi Tím

CHA - CON
Lá thư nó viết cho cha, một lá thư không bao giờ cha nó nhận
được vì dường như nó chỉ viết để mà viết, chứ chẳng có hy
vọng cha nó sẽ hiểu những điều nó rất muốn nói với cha sau
hơn hai mươi năm bỏ rơi mẹ con nó.
Hơn hai mươi năm, nó chưa một lần được cha âu yếm, ẵm
bồng. Chưa một lần nó được mừng lễ Cha. Chưa một lần
được hồi hộp mở quà đêm Noel.
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Thư nó viết cũng vào dịp lễ Giáng Sinh sắp đến. Nó cám ơn
cha đã sanh ra nó. Cám ơn cha đã tập cho nó biết tự lập bên
cạnh mẹ nó. Tự trở thành một thanh niên với nhiều nỗi đau
dấu kín trong lòng. Cám ơn cha đã không có mặt lúc nó cần
cha nhất.. Nó cám ơn cha nó đã quên mất nó giữa cuộc đời..
Quên một thằng con trai thiếu tình thương của người tạo ra
nó.
Và điều cuối cùng nó hứa sẽ không trách cha vì đã bỏ rơi nó
và mong cha sẽ nhớ và yêu thương nó như nó sẽ yêu thương
những đứa con của nó trong tương lai!
Môi Tím
Tháng 2, 2019

SÀI GÒN
TÌNH PHAI NHƯ NẮNG
Sài Gòn bây giờ đang mưa hay nắng?
Nguời tình bây giờ .. còn nhớ hay quên
Những chiều hai đứa đi trên phố vắng
Một thoáng Sài Gòn , nỗi nhớ không tên
Sài Gòn mùa này còn những cơn mưa
Chợt đến, chợt đi như những cuộc tình
Khăn áo ai bay chiều ngang qua cửa
m tan truờng về tà áo trắng tinh.
Sài Gòn bây giờ chiều hiu hắt nắng
Ghế đá công viên, lặng lẽ lá vàng
Chợt nhớ đôi tay mỗi chiều đầm ấm
Và tóc em bay, ngơ ngác thu sang.
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Sài Gòn trưa hè, ngồi trong quán nắng
Nỗi nhớ xôn xao giọng hát hôm nào
Vắng những cơn mưa, trời chiều bỗng vắng
Lặng lẽ theo chồng, em buớc sang ngang.
Sài Gòn bây giờ đường xưa im lắng
Chẳng bóng ai sang, chẳng có lá vàng.
Mưa đã nhạt nhoà, tình phai như nắng
Phố cũ xa vời, thương nhớ mênh mang!
Môi Tím
(Thái Mộng Trinh)

GĨA TỪ
Tác giả: Thái Mộng Trinh
(Giải khuyến khích "Ngòi Bút Trẻ 98"
của Tổng Hội SVHS Australia)
Dẫu có đưa nhau nghìn dặm
Rồi thì cũng giã từ nhau!
Dẫu mùa xuân quay trở lại
Nguời rồi cũng đã xa bay!!!
Nỗi sầu trôi theo ngày tháng
Nỗi buồn rơi trên cánh tay
Mùa xuân rồi không về nữa
Và nguời rồi cũng.... xa xưa!!!!
Môi Tím
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Ngọc Cường
NHÌN LẠI 72 NĂM
LTG: Bài viết dưới đây là một đoản văn hư cấu, nhân vật “tôi”
có thể không nhất thiết là tác giả. Điều này không quan trọng,
vì ngày nay, ranh giới giữa thật và ảo rất mơ hồ, có khi một
thế giới “ảo” trong đó có đồng tiền“ảo” và địa chỉ “ảo” đang
lưu hành.

***
Tôi vừa được 72 tuổi, ở cái tuổi người xưa cho là “thất thập
cổ lai hy”,nhưng ngày nay, tất nhiên không còn hiếm hoi, và
đối với mấy bậc niên trưởng tám, chín mươi, họ vẫn coi
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những ông già ở tuổi 70 như là một đứa em còn trẻ, và tôi
cũng đồng ý như vậy, vì tự coi mình , ít ra trên phương diện
tinh thần, cứ ngỡ còn là một thanh niên : vẫn ham ăn, ham
chơi và ham sống. Nhưng có lẽ có khác là bây giờ không còn
sợ chết như khi còn ít tuổi hơn, lúc bốn năm mươi, lúc đang
trong cơn “khủng hoảng của tuổi trung niên”, rất sợ chết, sợ
mất đi những bình thường, nhưng tha thiết: bạn bè, công việc
và vợ con. Về cái khoản sợ chết, thật ra, khi còn trẻ hơn, ở
tuổi thanh niên, cũng ít ai lo lắng, vì còn đang khỏe mạnh, và
lo toan đến những vấn đề “lớn”, như làm thay đổi xã hội…
hay tâm hồn đang giao động, bị hành hạ vì yêu thương, nhớ
nhung cô bạn học hay cô láng giềng đầu ngõ ?
Vướng vào thể xác của một ông già 70, như bộ máy của một
chiếc xe trên 100 ngàn miles, đương nhiên có nhiều trục trặc
hay lủng củng, bắt đầu có hiện tượng “ba cao và một thấp”,
như thiên hạ thường nói tới: cao máu, cao mỡ, và cao đường,
và thấp khớp! Một ông bạn ở trên San Jose, khi nghe tôi có 3
cao, đã bật cười “ở tuổi của cậu, nếu không có cái cao nào,
mới là có vấn đề !”
Gần đây, sau khi về hưu, tôi tập tành viết lách, và sau đó đã
trở thành một nhà văn (theo định nghĩa khi một người viết có
tác phẩm xuất bản). Nhưng, có một sự liên hệ, mà tôi cho là
“kẹt” cho các văn sĩ, là thường được, hay bị tùy theo quan
niệm của độc giả và chính tác giả nữa) cho là đương nhiên
phải là một nhà trí thức, hiểu biết rộng và thông thái !
Tôi xin bác bỏ luận điệu này, và theo thiển ý: một nhà văn,
tóm gọn chỉ là một người kể một câu chuyện, cốt mua vui cho
thiên hạ, không hơn không kém, y hệt những người đẹp làm
cái nghề lâu đời nhất trái đất, vì cả hai đều cốt sao “ Mua vui
cũng được một vài trống canh” (Nguyễn Du). Văn hào Tố Như
còn nói như thế, xá chi một nhà văn vô danh như tôi, có gì mà
phải hãnh diện hay khoe khoang chứ? Có lẽ vì đã từ lâu đời,
khi chữ nghĩa còn khó học và hạn chế, khi mà chỉ có vài giới
trí thức, học rộng, mới dám viết lách cho thiên hạ đọc, và từ
đó, danh hiệu nhà văn vẫn thường lầm lẫn với trí thức và trở
thành giới ưu tú trong xã hội. Ngày nay, quý độc giả ghé qua
tòa soạn báo Người-Việt , ngay chỗ hành lang, sẽ thấy trên
tường,đầy rẫy sách bày bán, người viết có thể nhiều hơn
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người đọc, có gì để hãnh diện? Theo tôi, một nhà văn, quan
trọng nhất là phải tôn trọng độc giả, vì nếu khi họ vừa “kể
chuyện” mà còn có thêm ý định cổ động hay lên án, đả phá
điều gì, như vậy, bài viết không còn thuần túy là văn chương
nữa, sẽ chỉ là tuyên truyền và là một vết nhơ, như những bài
thơ của Tố Hữu khóc ông Xít-Ta-Lin...
Ở tuổi già, khi tương lai thu ngắn dần lại, người ta thích quay
về với quá khứ xa xôi, cố bám lấy kỷ niệm cũ, như tôi đang
làm ngày hôm nay:
Ngẫm nghĩ về quãng đời bình thường và tầm thường của
mình, duy khởi đầu có một điều bất hạnh: tôi đã mất mẹ khi
mới được 4 tháng. Bà cụ tôi qua đời vì bệnh lao sau khi sanh
tới đứa con thứ 11. Biến cố này đã ám ảnh tôi rất lâu, nhưng
hôm nay, bỗng như trong câu chuyện tái ông mất ngựa, thấy
trong cái rủi đó, có thể lại đưa đến cái may khác: như nếu
không là một đứa mồ côi mẹ, không chừng tôi đã không gặp
và yêu một cô gái trở thành người bạn đời sau này, và đó là
sự thiệt thòi vì không chung sống với cái “phần nửa tốt hơn”,
my better half, của tôi.
Khi còn trẻ, hay mơ mộng và có chút lý tưởng, tôi nghĩ mình
sẽ làm được rất nhiều chuyện “lớn lao”. Chẳng hạn như hoàn
thành một cuộc cách mạng, làm thay đổi cả một xã hội, rồi
biến thế giới thành một đại gia đình vui tươi, sung sướng, mà
trong đó không còn ai khổ đau, giống như những người Mácxít đã thường rêu rao, hay xa hơn nữa trong lịch sử tiến bộ
của lòai người thì có Đức Phật giác ngộ chỉ ra cho chúng ta
con đường để đạt đến.
Nhưng chắc ai cũng đồng ý với câu “địa ngục được lót bằng
những ý định tốt”, và đúng như người cộng sản đã tuyên
truyền (tuyên truyền thôi, chứ khi họ hành động thì sai bét rồi
mà vẫn ngoan cố không hề biết điều chỉnh). Và chính lịch sử
cũng đã chứng minh: những gì không thích hợp với con
người, không thuận thảo với lòng dân thì sẽ không tồn tại lâu
được. Tiếc thay, mỉa mai thay, chỉ sau khi đã giết hàng chục
triệu nạn nhân vô tội rồi phải đợi cho chính con người trên trái
đất chủ động khiến cho khối Cộng sản thế giới mới sụp đổ,
bằng sự kiện đã xẩy ra ở Liên-Xô và Đông Âu vào cuối thập
niên 1980.
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Thời thơ ấu, tôi được ông cụ gửi cho đi học một trường Tây
gần nhà, nằm trên đường Hồng Thập Tự (lúc đó có tên là
Rue Chasseloup Laubat) và ngày nay nghe nói đã đổi tên
nữa: đó là một trường tiểu học mang tên vị thánh Saint Martin
de Pallières dành cho con em gia đình binh lính đóng ở thành
Ông-D èm (đọc theo tiếng Tây là 11èm Régiment, tức Trung
Đoàn 11) của quân đội thuộc địa của Pháp. Ngôi trường này
rất nhỏ, nằm sâu trong trại gia binh của Trung Đoàn (đối diện
với thành Cộng Hòa sau này)...Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa
hiểu tại sao một cái tên dài như vậy mà nó lại đã ăn sâu vào
trí nhớ thằng bé 5 tuổi là tôi từ hồi ấy.
Vào ngày tựu trường đầu tiên, không phải bố mà lại là ông
anh đưa tôi đến trường, anh ấy sau là một luật sư, hiện đang
ở trên San Jose. Sở dĩ tôi nhớ đến chi tiết này, là vì có thằng
nhỏ bạn cùng lớp, nó đã tưởng anh ấy là cha tôi. Tôi vẫn còn
nhớ là mỗi lần đau ốm (tôi bị suyễn kinh niên khi còn nhỏ),
cần xin phép thì ba tôi là người cầm cái bút máy viết trên một
tờ giấy một hàng chữ Pháp gửi cho bà Đầm dạy tội học.
Dường như nhờ đó, tôi bắt đầu mang máng hiểu được sức
mạnh của chữ nghĩa. Ông cụ viết những chữ mà hôm nay tôi
còn nhớ bắt đầu là : “ Je soussigné…” (tôi ký tên dưới đây…).
Nét chữ ông viết rất đẹp, nhưng nếu chỉ nhìn thấy chữ viết ấy
thì không thể biết được rằng ông là một người cha vốn lạnh
lùng và nghiêm khắc. Hầu như suốt đời tôi chưa hề được
ngồi nói chuyện cùng ông; hai cha con như hai đồ vật trưng
bày trong nhà, luôn luôn và vĩnh viễn xa cách nhau!
Tôi học ở đấy 1 hay 2 năm, thì được chuyển qua trường
Lamartine, cạnh hồ tắm thanh niên, trên đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm, xế ngang trước mặt Sở Thú. Sau cả 70 năm, không
biết ngôi trường này có còn hiện diện ở Sài-Gòn nữa hay
không? Hay như mọi thứ trên đời đều vô thường…Có điều lạ
lùng là mấy năm học tiểu học trường Tây làm tôi khổ sở, vì
không thể nào hiểu nổi văn phạm Pháp văn, nó rắc rối và khó
hiểu quá, nhất là đối với một đứa trẻ bình thường như tôi.Và
có thể do đó mà tôi đâm ra thù ghét ông tây - bà đầm, cùng
tất cả những gì của Pháp. Đối với riêng tôi, họ chỉ là bọn
Thực Dân bóc lột…Thế nhưng, sau hằng trên nửa thế kỷ, và
nhất là gần đây ( khi qua Mỹ định cư) đã vào tuổi trung niên,
281

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
tôi tự dưng lại yêu thích du lịch Paris, được nghe và nói bặp
bẹ dăm ba câu tiếng Tây đã học từ lúc nhỏ...; nhất là thích thú
khi thăm viếng mấy ngôi làng nhỏ bé miền quê nước Pháp:
cảnh trí hiền hòa, êm đềm và cổ kính. Nó có một vẻ xa xưa
như trong truỵên cổ tích, và lãng mạn như trong tranh của
Renoir! Tại sao? Tôi cũng chẳng hiểu nổi được sự thay đổi
phức tạp trong tâm lý của chính mình…
Trong những năm khổ sở ở trường Lamartine, khó khăn khi
phải học bằng tiếng Tây, tối đến về nhà, tôi quay qua tự học
lấy chữ quốc ngữ rồi tập đánh vần và viết được tiếng Việt.
Được học tiếng mẹ đẻ, tôi như con chim sổ lồng, hớn hở cất
cánh tung bay, mà không còn xa lạ như mấy verbe et
vocabulaire francaise . Những cuốn Sách Hồng của Tự Lực
Văn Đoàn viết dành cho thiếu nhi là lọai sách đầu tiên tôi tập
đọc. Từ đó,chữ nghĩa đã mở ra một thế giới kỳ diệu cho đứa
bé… Nhưng tất nhiên vì do tự học, văn phạm và viết lách tôi
có phần giới hạn… Cho đến bây giờ, tôi là một nhà văn viết
sai văn phạm nhiều nhất trong văn đàn hải ngoại! Hai nhà văn
(giúp hiệu đính mấy tác phẩm của tôi) là PQB và BBH là hai
nhân chứng cho sự kiện này.
Cuộc đời diễn ra ít khi hữu lý và công bằng mà thường nhiều
mâu thuẫn. Những kẻ côi cút, có một tuổi thơ thiếu thốn tình
thương như tôi, khi khôn lớn lại yếu đuối và rất cần được săn
sóc chiều chuộng. Đâu giống như bàn chân chúng ta đi đất
lâu chai lại,trở nên cứng cáp để chống chỏi với đường đời
gian nan. Con tim thì khác hẳn, một khi đã bị xúc phạm rồi thì
nó sẽ trở nên yếu đuối cả đời. Tôi thành thật nghĩ, nếu bà cụ
còn sống nuôi tôi đến khôn lớn, thì chắc tôi không thể là một
nhà văn được. Chỉ có những kẻ cô đơn, mới dễ nhạy cảm và
sợ tha nhân, mới phải lo lắng tìm hiểu tâm lý người khác. Dễ
bị ảnh hưởng của người xung quanh, nhà văn tò mò chú ý
nghe ngóng câu chuyện của thiên hạ để viết lại thành những
mẩu văn chương. Nhà văn illiam Somerset Maugham có ý
nghĩ tương tự, khi ông nói là nếu không mất mẹ sớm thì có lẽ
ông đã trở thành một vị Don, giáo sư trường Oxford (hoặc
Cambridge), như người anh ruột của ông.
Tuổi trẻ của tôi không có gì đặc biệt đáng để viết ra đây,
ngoài sự kiện là như mấy thằng con trai mới lớn, có nhiều
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kích thích tố đang lưu hành trong máu nên cũng chú ý đến
các cô gái, mà thường bị thu hút bởi sắc đẹp của họ mà lại
không có mối tình nào cả. Dễ xúc động thì cũng chóng quên
và hời hợt với mọi thứ, chỉ muốn chạy trốn vào mơ mộng,
sống với tưởng tượng vì nó đẹp hơn sự thật…
Những năm Trung Học, mỗi niên khóa thay đổi một trường,
tôi đã gặp khó khăn với thầy giáo (hay bêu rếu, chế diễu học
sinh) và tôi cũng không hợp với sự gò bó của nền giáo dục
nhà trường. Không ai có thể chọn được cha mẹ, nhưng ít ra
tôi nghĩ tôi có thể chọn được trường mình học.(Đây cũng là
hậu quả của sự kiện tôi là út trong một gia đình đông con
chăng!?)... Nhưng thế mà thật là kỳ diệu, tôi đã thi đậu hai cái
bằng Tú Tài vào lúc 17 tuổi.
Năm 1968 có cuộc tấn công Tết Mậu Thân, đợt I rồi đến đợt
II, địch quân đặt tên là Tổng Công Kích-Tổng Khởi Nghĩa
(TCK-TKN) , nhưng họ đã không chiếm được lâu bất cứ
thành phố nào. Một trong những nguyên nhân là thật sự
chẳng có ai khởi nghĩa cả, họ rõ ràng thất bại về quân sự và
chính trị trong nước. Nhưng nhờ vào tuyên truyền và sự
ngoan cố trợ giúp của hệ thống Cộng Sản Quốc Tế, cũng như
phong trào phản chiến nổi lên trong quần chúng Mỹ và chủ
trương thay đổi chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ mà họ đã
biến sự kiện thất bại quân sự của họ thành ra một thành công
trên diễn đàn quốc tế! Chính trị vốn đã không còn vẻ lý tưởng
như khi còn trẻ tôi thường nghĩ, mà hôm nay, tuổi đã trên 70,
tôi biết cốt lõi của chính trị là quyền hành và thế lực, và quyền
hành luôn luôn hủ hóa con người...
Ngày nay, kỹ thuật tuyên truyền của nhóm người “mang danh
Cộng Sản”còn tinh vi khôn khéo hơn với trò chơi“chụp mũ”và
“chia rẽ” cộng đồng, như ta đã thấy đang xảy ra trên các diễn
đàn hải ngoại, nhất là ở thủ đô Bolsa...
Khi chiến sự tạm lắng dịu, tôi cùng anh bạn thân leo lên chiếc
xe gắn máy Su uki cũ kỹ, phóng lên Đà-Lạt, hy vọng từ đó
xuống Phan Rang thăm bà chị. Nhưng có lẽ thực tâm chúng
tôi quyết định đi cốt để chạy trốn, thăm gia đình chỉ là cái cớ,
chạy trốn cái không khí ngột ngạt của Sài-Gòn, của chiến
tranh, hay một xã hội đầy đau khổ, bất công và phi lý. Không
ngờ đang chạy phom phom qua Định Quán, tới Phương Lâm
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bỗng kẹt lại vì Quốc Lộ 20 bị đắp mô, nhiều đoạn bị hư hại.
Chiếc Su uki mòn nhông nên khi chạy qua bùn lầy cao tới
mắt cá chân thì sợi xích cứ tuột ra!... Và, như những cuộc
phiêu lưu phải có gian nan và thiếu thốn mới kỳ thú, chuyến đi
đã mang đến cho chúng tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Hơn
nữa, chúng tôi chẳng có gì trên đời để mất,để sợ cả… Sau ba
ngày đường, ngủ bờ ngủ bụi, tới được Phan Rang nắng ấm,
gặp bà chị và ông anh rể, cả hai đều ngạc nhiên, trố mắt
không tin. Có lẽ chúng tôi là hai người đầu tiên dùng đường
bộ từ Sài-Gòn đã tới Phan Rang sau trận Mậu Thân!
Sau ba tuần lễ rong chơi ở Phan Rang với bờ biển Ninh Chữ
hiền hòa ấm áp, bà chị đã không cho hai đứa tiếp tục dùng xe
gắn máy về Sài-Gòn, nên cho tiền chúng tôi đi xe đò.Nhưng
như hầu hết các thanh niên cứng đầu, hay “ngu si hưởng thái
bình”, chúng tôi vẫn cứ thế mà xách xe phóng về đến SàiGòn. Tuân thủ lệnh tổng động viên, tôi bị gọi đi lính và thụ
huấn Quang Trung rồi Thủ Đức. Có một cựu chiến binh đã
phát ngôn: một khi vào lính, dù chỉ một ngày, một tháng đi
nữa, cả đời vẫn là lính, y hệt như một khi biết đi xe đạp thì sẽ
không bao giờ quên, tôi nhớ mãi đồng đội và kỷ niệm ở quân
trường.Trải qua chiến tranh và 7 năm quân ngũ, tôi đã từ biệt
vài người bạn thân thiết và ông anh ruột. Họ đã nằm xuống
để tôi có thể sống ung dung ở thành phố. Tôi không thể nào
quên Cơ và Tường: Cơ là biệt kích nhảy xuống Trường Sơn
mất xác. Còn Tường vì muốn tìm chút bóng mát đã đến một
cây cao giữa cánh đồng lúa ở Bồng Sơn rồi vướng phải lựu
đạn gài dưới gốc cây, anh chết bỏ laị mối tình câm với cô Út
hàng xóm của tôi. Cũng như tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái chết
của ông anh, một người lính Thiết Giáp, độc thân nên tình
nguyện lên chiếc GMC đi chuyến công tác thay thế cho một
chiến hữu có vợ con, nhưng khi chạy qua mìn của Việt-Cộng,
trên con đường làng thuộc tỉnh Cà-Mau, kích hỏa nổ tung
khiến xác anh không toàn vẹn. Anh đẹp trai như Tây lai, có
vài cô đeo, nhưng chưa có mối tình nào. Anh chết mới 26
tuổi, nếu còn sống, năm nay anh cũng đã 78 tuổi.
Chiến tranh nào cũng tàn nhẫn và phi lý, nhưng chiến tranh
vẫn cứ thế mà tiếp diễn trên trái đất khi con người còn tức
giận và dã man...Và sự đau khổ không ngừng khi hòa bình
284

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
trở lại, vì hòa bình của một kẻ đầu hàng, và khi đất nước bị
bắt buộc phải 'thống nhất', tôi bị sống trong tù đầy và đói khổ.
Khổng Tử, người được mang danh là vị thầy của muôn đời,
“vạn thế sư biểu”, đã cho rằng khi người đã 50 tuổi tất “tri
thiên mệnh”, hiểu được chuyện trời đất. Có lẽ vị thầy này có
rất ít học trò ngoan, trong đó không có tôi, vì chẳng hiểu nổi
chuyện của chính mình, nói gì chuyện trời biển? Chuyện trời
đất đã không biết, thì còn nói gì đến chuyện Thượng Đế.
Là một Phật tử không thông hiểu Đạo, nhưng tôi tin trong cái
“không” có thể đưa đến “có”, và trong “có” vẫn có cái “không”,
tương tự làn sóng trên biển cả, sóng không là biển nhưng
cũng có thể coi như là biển.
Vật lý lượng tử (quantum physic) đã chứng minh là thời gian
không có điểm khởi đầu hay lúc kết thúc. Như vậy thì không
có chỗ cho Đấng Tạo Hóa ( Stephen Hawking trong cuốn The
Grand Design)? Cũng là một Phật tử, tôi nhận ra sự nguy
hiểm của cái ngã , nhưng tôi không hiểu Đức Phật dậy ra sao
về cái ngã, vì tôi đâu có hiểu được Đạo. Dường như, Đạo chỉ
có thể cảm nhận qua tu luyện mà thôi? Ông bạn “đắc đạo”
hay “giác ngộ” của tôi trên San Jose đã cố gắng giải thích,
thuyết pháp cho tôi nhiều lần, nhưng không tài nào tôi hiểu
nổi cái ngã là gì. Tôi cho là (theo sự hiểu biết của kẻ u tối)
ngã có thể ví như là cái lòng kiêu ngạo,vị kỷ của cá nhân.
Phải chăng mọi đau khổ, như chiến tranh chẳng hạn, xẩy ra
do cái lòng kiêu ngạo, tự coi kẻ khác thua kém mình. Như
người Đức khinh và thù dân Do Thái, nên Đại Chiến thứ Hai
đã nổ ra? Cũng như bọn người da trắng cho mình cao cả hơn
da màu, họ bóc lột người Á Châu và Phi Châu, gây ra chiến
tranh chiếm thuộc địa. Và gần đây, có kẻ cho Thượng Đế của
họ (Allah) hơn Thượng Đế (God) của tôn giáo khác nên đã
mưu toan giết người như giết kẻ thù truyền kiếp .
Tôi ít theo dõi tin tức hàng ngày, vì toàn tin về tranh chấp giữa
Đảng Dân Chủ với Cộng Hòa, nhưng để ý thấy rằng trong
Quốc Hội Hoa Kỳ, mấy bà dân biểu càng ngày càng đông mà
quý bà làm việc hài hòa hơn mấy đấng mày râu, những kẻ chỉ
thích xâu xé nhau. Phải chăng ta nên ra Luật cấm đàn ông
làm chính trị, để chỉ toàn các bà thôi. Tôi nghĩ được vậy, Thế
Giới sẽ thái bình và thịnh vượng hơn! Bên Anh Quốc có Nữ
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Hoàng, ở Đức có bà nữ Thủ Tướng thì đã sao? Làm cuộc
cách mạng ngược đời !
Là một văn sĩ, tôi cũng xin viết vài dòng về công việc viết lách,
lý do đưa đến nghề cầm bút, cũng như quan niệm về nghề
văn của mình. Chẳng qua bắt đầu cũng từ gia đình mà ra cả :
Tôi có 3 ông chú là văn sĩ nổi tiếng, rồi đến ông anh cả cũng
là nhà văn dù kém danh hơn. Dưới con mắt non nớt của tôi,
đời sống của mấy ông chú rất ư là lãng mạn hấp dẫn, không
kém phần ly kỳ. Kể từ nhỏ, đọc được tác phẩm của các bậc
tiền bối, tôi bị ảnh hưởng không ít, và… cũng tập tành viết
văn. Nhưng, như đã thưa với quý độc giả ở phần trên, tôi
không rành văn phạm, lại nghèo từ ngữ và thiếu tài năng!
Không thể sống như cái bóng của một người khác, và như
người xưa (ông Socrate bên trời Tây) đã nói “hãy tự biết
mình”! Sự thật quả là phũ phàng khi tôi tự biết mình không thể
trở thành một nhà văn.
Điều này đã khiến tôi đau buồn không ít, và ngay từ khi còn là
một thanh niên, tôi đã quyết định từ bỏ ý định làm văn sĩ .
Một hôm, lúc16, 17 tuổi, tôi bỗng nghĩ ra ở trên đời này không
phải chỉ có một thứ nghệ sĩ là các nhà văn, nhà thơ có tài, họ
vốn bẩm sinh đã có sẵn khả năng sáng tác, nhưng cạnh đấy,
cũng còn có người sở hữu một tâm hồn nghệ sĩ và sống rất
bay bướm, dù không viết lách gì cả. Nhóm người này không
có tác phẩm sáng tạo, nhưng chính cuộc đời của họ là một
tác phẩm tuyệt vời. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến anh bạn
Đại Đội Trưởng Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù NT Út trên SJ, một
chiến sĩ bay bướm, đạo Công Giáo nhưng lại thông hiểu Đạo
Phật không thua mấy ông sư, anh vốn là một nghệ sĩ chưa
chịu viết lách. Ước gì anh viết lại những gì anh đã kể cho tôi
nghe…
Viết văn là phải có gì cống hiến độc giả, mua vui cho họ. Nếu
không có năng khiếu thì ít ra tôi cũng đã có trên 70 năm kinh
nghiệm sống, đã vào tù ra khám, đã đau khổ khóc đứa con
nhỏ chết trên tay mẹ nó, trong khi tôi còn đang trong tù ngoài
Bắc.Tôi không có tài nhưng được sự giúp đỡ (sửa bài) của
hai nhà văn chuyên nghiệp (nêu trên) nên mới cho ra đời đến
nay được ba đứa con tinh thần.
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Đã thất thập cổ lai hy, tất nhiên cũng nên nghĩ đến chuyện
hậu sự, tôi cũng đã ngỏ với vợ con rằng : mong sau khi chết,
tôi được cống hiến cái xác xấu xí của mình cho trường YKhoa right State, một ngôi trường gần nhà mà tôi trước đây
có học qua 4 năm, và từ khi ra trường đến giờ chưa bao giờ
có dịp trở lại, mặc dầu vẫn chạy xe qua gần như mỗi ngày!
Khi sống, tôi không có gì đóng gòp cho xã hội, ngoài việc
đóng thuế đầy đủ hàng năm, vậy khi chết, ít ra cái thân xác
này có lẽ cũng giúp cho mấy sinh viên y-khoa biết thực tế cụ
thể về cơ thể học. Nhưng tôi cũng thông cảm với bất cứ quyết
định nào của bà xã và các con, vì đám ma cốt được tổ chức
là cho họ, những người sống, chứ không phải cho cái xác
ướp đã bất động nằm đó! Nên tôi dặn thêm là “như em đã
từng lo cho anh khi sống bao năm qua rồi thì khi anh qua đời,
thôi tùy em liệu định….”
Thường có nhiều người hay hỏi tôi: “Bài học của đời anh
truyền lại cho con cháu là gì?”. Tôi xin trả lời: lúc sống đã
không làm chủ được hành động của mình,cũng không có tự
do ý chí, đời tôi là do định mệnh đưa đẩy như một hệ lụy mà
không một ai thoát ra khỏi được, vậy có gì để truyền lại !
Phải chăng tôi chỉ đóng vai nhà văn Ngọc Cường như một
nhân vật trong vở kịch đời mình... Nhưng không biết ai là tác
giả nhỉ?
Ngọc Cường
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Ngọc Hạnh

Niệm Trường Xưa
Sáng thức dậy nhìn qua cửa kính, thấy bình minh tươi đẹp,
trời trong mây trắng, không âm u như những ngày trước
nhưng sân cỏ, lối đi phủ đầy tuyết trắng xóa. Hóa ra tuyết rơi
đêm qua trong lúc mọi người say giấc nồng. Tuy nhiên, trời
trong sẽ có nắng vàng, dù không ấm nhưng cũng đủ làm tan
tuyết trên sân cỏ. Lối đi lại trơn trợt, ướt át, có thể cả ngày
chưa khô. Tôi chợt nghĩ đến các bằng hữu định cư vùng đất
lạnh tình nồng như Canada hay các bạn, các cựu hoc sinh cư
ngụ vùng quanh năm nắng ấm như Cali hay Texas.
Nói đến Texas, tôi lại nhớ đến Đại Hội trường Trung học
Nguyễn Trãi tổ chức vào cuối tháng 2 năm 2020. Mỗi hai
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năm,các em Cựu học sinh tổ chức một lần ở các địa điểm
khác nhau, khi ở Houston, khi ở bắc hoặc ở nam Cali, Hoa kỳ.
Kỳ Đại Hội vừa qua tổ chức ở Canada, quy tụ các anh chị em
cùng chung mái trường nơi quê nhà trước kia từ các nơi về
họp mặt: Việt Nam, Pháp, Úc, Hoa kỳ… Năm 2012, Đại Hội
Trung học NguyễnTrãi có hơn 400 người tham dự gồm các
thầy cô giáo, các cựu học sinh… Lâu ngày không gặp nhau
nên mọi người không ngại tốn kém, đường sá xa xôi, hăng
hái ghi danh tham dự Đại Hội từ nhiều tháng trước để ban Tổ
chức tiện việc đặt nhà hàng, khách sạn…
Năm nay, một em trong ban tổ chức cho biết còn hơn 2 tháng
nữa là đến ngày Đại Hội nhưng con số người ghi danh chưa
đến 300. Theo tôi, việc đó cũng hiểu được vì theo thời gian,
các thầy cô giáo cũ nay tuổi cao, ngại đi đường xa. Những
giáo chức thân thương từng gắn bó với sinh hoạt của các em
nay người đau chân, người chóng mặt, không ngồi lâu được,
có vị đau đầu gối nên đi đứng khó khăn… Đã có ba vị cựu
Hiêu trưởng NT từ giã gia đình, bằng hữu, các cựu môn sinh
vĩnh viễn ra đi, để lại tiếc thương cho người thân nhưng có ai
sống mãi trên đời? Một vị ra đi ở tuổi 90, hai vị Hiệu trưởng
kia trước sau rời bỏ trần gian lúc tuổi đời chưa đến 80 dù cả
hai vị đều định cư nhiều năm ở Hoa kỳ, nơi các dịch vụ y tế
được xem là tốt nhất thế giới…
Theo tôi biết, cựu học sinh Nguyễn Trãi trước 1975 người trẻ
nhất cũng đã 50 tuổi, lớp đàn anh có người trên dưới 70. Tôi
không biết các em cựu học sinh Trung học Nguyễn Trãi hải
ngoại còn tổ chức Đại Hội NT được bao nhiêu lần nữa khi lớp
đàn anh sống rải rác khắp các quốc gia hay các tiểu bang
khác nhau ở Hoa kỳ, theo thời gian, tuổi đời tăng , sức khỏe
giảm, không còn tốt như xưa? Cầu chúc các em còn đủ tình
thương yêu đồng môn, huynh đệ để ngồi phi cơ lâu 5, 10
tiếng dự Đại Hội, gặp gỡ bạn hữu và thầy cô giáo cũ.
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Chuyện Xưa
Nhớ lại Trường Trung Học Nguyễn Trãi chuyển từ ngoài Bắc
vào Nam năm 1954. Lúc đầu, học sinh phải học nhờ trường
Nam Tiểu Học đường Phan đinh Phùng, Dakao quận I,
Saigon, vào buổi chiều. Các giáo sư và học sinh phần lớn
người miền Bắc theo cuộc di cư vào Nam.
Thưa quý đôc giả, những năm 1947-1950, học sinh miền
Nam tuy không bị chuyển trường nhưng nhiều người việc học
cũng bị gián đoạn vì theo gia đình tản cư về thôn quê. Thời
gian ấy, vùng đô thị mất an ninh. Ban đêm, Việt Minh về rải
truyền đơn, bắn chết người làm việc nơi quận, tỉnh, hay người
có tiền của, bắt các nạn nhân đem đi nơi nào mất tích. Ban
ngày, Pháp dẫn lính đi ruồng bố lùng kiếm Viêt Minh nhưng
chúng đã trà trộn vào dân và biến mất để trở lại lúc đêm,
không ai biết giờ giấc nào? Ngoài ra, Việt Minh đốt cháy các
nhà cửa gần thị xã trong thời kỳ tiêu thổ kháng chiến. Có nhà
cháy hết, chỉ còn mấy cây cột đã thành than chơ vơ trên cái
nền gạch ngổn ngang ngói vỡ từ cái mái bị sụp đổ. Nhà nào
to lớn, bề thế, đến ngày được cứu thì cũng chỉ vớt vát được ít
vât dụng hư hao, nham nhở... Tôi kể ra đây để vị nào sống
nơi an bình, được học hành suông sẻ lên Đại học, kể như có
phước lớn lắm. Ai trở về trường đi học lại sớm là rất may
mắn. Có người theo gia đinh chạy loạn, bỏ nhà cửa mấy năm
trời mới hồi cư thì lúc được cắp sách tới trường trở lại, bạn
cùng lớp ngày trước đã học trên mình 2, 3, lớp, có khi hơn
nữa.Tuy nhiên, không những lớp người già ngày xưa học
hành gián đoạn vì thời cuộc, sau 1975, con em các gia đình
“ngụy” cũng gặp khó khăn do tài chánh eo hẹp hay do phân
biệt lý lịch dù đất nước đã hòa bình, hết chiến tranh. Một cựu
học sinh NT kể với tôi em đạp xich lô ban đêm để có tiền tiếp
tục đi học. Cha đi tù cải tạo, mẹ và các em bị đuổi ra khỏi nhà
do chánh quyền cũ cấp, phải ở nhờ nhà bà con.…
Thật là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” (ND).
Nước chảy mây trôi, những học sinh ngày xưa nay đã thành
cha mẹ, ông bà, thành công nơi xứ người hay ở quê hương.
Dù thành công hay không, tôi cũng cầu mong các em được
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an vui, hạnh phúc. Một chị bạn nhà giáo tâm sự: “Trường
Nguyễn Trãi là gia đình thứ hai của chị.” Tôi đồng ý vì nếu
không thương học trò và trường học, chị có thể xin chuyển về
trường khác gần nhà hơn, khỏi phải đi sớm về muộn. Riêng
tôi, cám ơn các em đã nghiêm túc, học hành chăm chỉ, nhất là
những lúc tôi phải nhờ thầy cô khác dạy giùm để có thể đi
thăm nhà tôi đang ở tù cải tạo nơi chốn xa xôi, đèo heo hút
gió…

Niêm Vui Buồn
Nhớ lại khi Trung Học Nguyễn Trãi xây trường mới khang
trang trên đường Trịnh minh Thế, trước kho 5, Khánh Hội,
quận 4 Saigon, trở thành trường Trung học Đệ II cấp, dạy từ
đệ thất đến đệ nhất so với lúc còn học nhờ trường Nam Tiểu
Học, chỉ là trường Đệ I cấp, dạy từ đệ thất đến đệ tứ. Tuy
nhiên, vì trường xây ở Khánh Hội nên phần lớn phụ huynh là
người bình dân lao động so với các trường Trung Học quận I,
quận 3 Saigon, phụ huynh khá giả hơn. Như thế, các học sinh
cư ngụ quận 4 đến trường học cũng là sự cố gắng của chính
các em và cha mẹ mong muốn các con có chữ nghĩa hầu
tương lai thoát khỏi cảnh cơ cực, vất vả. Đươc học trường
công lập đâu phải dễ dàng vì học sinh muốn vào phải thi
tuyển và đậu được cũng “oai” lắm! Thi rớt, muốn học tiếp,
phải học trường tư, tốn tiền cha mẹ vốn không được rộng rãi
tiền bạc như phụ huynh các nơi khác…
Thưa quý vị, tôi dài dòng vì ngoài giờ đứng lớp, tôi phụ trách
Cố vấn Khải đạo (counselor) mỗi tuần 1 giờ, giúp giải tỏa các
vấn đề tâm lý cho các em. Truờng Nguyễn Trãi lúc ấy ngoài
tôi còn hai vị giáo sư Khải Đạo kinh nghiệm khác, cô Bich Hà
và thầy Biên. Có em đến phòng Khải Đạo thổ lộ ý muốn nghỉ
học để đi làm phụ giúp gia đinh. Các em ấy đi làm việc ban
đêm để phụ cha mẹ kiếm thêm tiền chi phí đời sống, sáng
hôm sau không thể tỉnh táo đến trường, chưa kể không còn
thì giờ làm bài, học bài nên sự học sa sút. Các em muốn thôi
học vì vắng mặt nhiều, bị đỉểm xấu, khiến các GiámThị quở
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trách. Tuy hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng cả thầy lẫn trò
đều tiếc sự học, không đành thấy các em phải lăn thân ra đời
sớm quá rất khó có tương lai. Có trường hợp trong khả năng
hạn hẹp của bản thân thầy cô Khải đạo, ngoài nỗ lực an ủi,
khuyến khích các em, tạo niềm tin cho các em, chúng tôi cố
gắng cho các em vay một số vốn nhỏ để mẹ em này có thể
nấu nồi chè đậu, chị em kia làm được những mẹt bánh cam
ra chợ bán kiếm lời. Khi không có cách nào giải quyết được,
chúng tôi tập trung hướng dẫn các em cốgắng khắc phục khó
khăn, mượn bài vở của những bạn cùng lớp để ghi chép lại
những hôm các em không đi học được, lưu ý các thầy cô giáo
đứng lớp quan tâm đặc biệt đến các em này để các em có đủ
diều kiện lên lớp hay đi thi… Bằng cách này, nhiều em vượt
qua thử thách để hoàn tất Trung học, ra trường với mảnh
bằng tú tài, đi sĩ quan hay vào Đại học, thành công trong các
ngành nghề xã hội không thua kém học sinh các trườngTrung
học ở các quận nhà giàu Saigon là bao. Tôi nhớ đã luôn nhắc
nhở các em: “Nghèo mà học giỏi mới hay. Không gia sư mà
thi đậu mới tài. Học hành nên thân nên phận cho cha mẹ vui
lòng. Hãy nghĩ đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình.
Tôi kể chuyện gia sản lớn lao của Chú Hỏa Hui Bon Hoa, lúc
đó làm chủ các biệt thự đắt giá, các dãy phố gần chợ Saigon,
nhưng cũng khởi nghiệp từ cảnh nghèo…
Tôi rất vui khi biết các em tiếp tục đến trường.
Học sinh truờng Trung học Nguyễn Trãi Khánh Hội ngày xưa
có tiếng quậy phá nên các thầy cô xa mới đổi về trường đều e
ngại lúc đầu.Thật ra, trong mắt tôi, các em rất dễ thương, tình
nghĩa. Nếu không, các thầy cô giáo, các giám thị đâu có gắn
bó với trường có người gần 20 năm… Lúc trường từ quận I
sang trường mới quận 4, rất xa cho các em cư ngụ quận I.
Các em có thể chuyển về các trường quận I như Võ Trường
Toản, Petrus Ký nhưng phần lớn theo về trường mới, yêu
thầy mến bạn nên không quản ngại đường xa?
Riêng tôi có kỷ niệm nhớ đời với các em. Có lần tôi vắng mặt
mấy ngày vì bệnh, các em đạp xe từ Khánh Hội sang quận 1
thăm cô giáo. Lúc ấy, trường toàn nam sinh. Thật cảm động
thấy các em lúng túng với túi quà nhỏ trên tay. Quà tuy ít
nhưng tình thương mến cho cô giáo chắc cũng... khá khá nên
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mới chịu khó rủ nhau đi xa như vậy. Tôi vui vui nhớ lại ngày
xưa tôi cũng thuơng mến cô giáo tôi nhiều lắm và ước mong
lớn lên sẽ… làm cô giáo.
Khi đi dạy và làm chủ nhiệm lớp 11, tôi được phân công dẫn
các em cùng với thầy trò các lớp khác đi làm thủy lợi, đào đất
đắp mương. Thức ăn tự túc. Thầy trò cơm nắm muối vừng, 7
giờ sáng có mặt tại công trường ở ngoại ô thành phố. Đi sớm
để trời mát, đỡ mệt. Đến nơi, thấy nước sâm sấp mặt ruộng,
có đỉa hay không, chưa biết. Các thầy cô giáo nhìn quang
cảnh mà ngao ngán nhưng trưởng ban lại mừng vì đất mềm,
dễ đào.
Các em không cho tôi xuống ruộng mà giao cho tôi giữ bình
nước và một số ly nhựa. Nhiệm vụ của tôi là cho các em
nước uống khi cần. Các em lo hết và hoàn thành tốt đẹp công
tác, phần việc của mình, đào đất, đắp khoảng đường nhà
trường ấn định, còn làm giúp lớp bạn cho chóng xong để
cùng về một lúc. Không có các em giỏi giang ấy, chắc tôi bị
kiểm thảo vì không làm tốt công việc được giao.

Gác Trường Ban Đêm
Sau 1975, có thời gian học sinh các lớp lớn phải luân phiên
gác trường ban đêm, mỗi đêm 5, 7 em tùy lớp trưởng sắp
xếp. Trường có cổng. Gác dan được cấp nhà ở riêng trong
phạm vi nhà trường. Một hôm, giáo sư than phiền nước ngọt
mua trong trường nhạt như nước trà. Bác gác dan xưa nay
vẫn để nước ngọt trước nhà mà không có vấn đề gì. Đêm đó,
học sinh lớp tôi làm chủ nhiệm trực đêm nhưng khi Tổng giám
thị hỏi, các em đều trả lời không biết việc gì xảy ra… Ban
giám hiệu giao cho tôi tìm thủ phạm. Nếu tìm không ra thì viết
kiểm điểm. “Mũi dại, lái chịu đòn.” Các em học giỏi và rất
đoàn kết nhưng cũng nghịch ngầm, dễ gì các em cho biết thủ
phạm là ai ?
Tôi gọi riêng các em trực đêm cho biết, tôi sẽ viết kiểm điểm
và sau đó sẽ từ chức chủ nhiệm. Không từ chức thì Ban Giám
hiệu cũng cách chức vì không hướng dẫn tốt các em.Thưa
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quý độc giả, các em chung nhau đền két nước ngọt cho bác
gác dan, dù em đầu têu nhận hết trách nhiệm song cả nhóm
đều bị phạt… cấm túc ? Nguyên nhân bác gác dan hay rắc rối
việc để xe nên các em phá bác cho… bớt tức. Các em tiêu
thụ hết nước ngọt, pha trà thế vào, đóng nắp lại thật chặt
giống như cũ. Ban Giám hiệu đồng ý không phổ biến nội bộ,
không viết thư cho gia đình lý do con em bị phạt. Các em là
học sinh giỏi nên ban Giám hiệu cũng “giơ cao đánh khẽ” thôi.
Hôm nay, viết những dòng này, tôi cầu chúc các em và gia
đình có đời sống tốt đẹp dù các em định cư bất cứ nơi nào,
quê hương hay hải ngoại…
Nhìn hình ảnh các thầy cô trong Đặc San Nguyển Trãi thấy lạ
quá, có người tôi không nhận ra. Thời gian qua mau và không
tha một ai, thế nhưng thầy, cô giáo già thì các học sinh trẻ
ngày xưa trưởng thành, thêm kinh nghiêm, khôn ngoan, thành
đạt... Tôi cầu chúc quý vị giáo chức, các anh chị em trong văn
phòng, tất cả các em học sinh Nguyễn Trãi mới, cũ, đồng bào
trong nước và hải ngoại mãi vui tươi, nhiều sức khỏe, niềm
vui, may mắn và hạnh phúc. Xin nguyện cầu các em chẳng
may đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả hay đã hy sinh vì
nghĩa vụ trai thời loạn ở tuổi hoa niên được an nhàn trong cõi
phúc. Xin cám ơn các cựu học sinh Nguyễn Trãi luôn dành
cho tôi tình cảm mến ngọt ngào cho dù với nhiều em, tôi chỉ là
cô giáo trường cũ, không thực sự dạy các em ngày nào.
Ngoài sân, nắng vàng rực rỡ nhưng rất lạnh. Rừng cây sau
nhà đã trụi lá trơ cành.Tôi bâng khuâng, nghĩ tới đồng bào
Thượng cao nguyên Viêt Nam và những kẻ không nhà. Cầu
mong họ được cơm no áo ấm. Xin cám ơn nước Mỹ giàu lòng
nhân ái đã cho gia đình và đồng bào tôi được định cư xứ bình
an, văn minh, tiến bộ…
Ngọc Hạnh
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Ngô Tằng Giao
SPRING RAIN
I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.
I remembered a darkened doorway
Where we stood while the storm swept by,
Thunder gripping the earth
And lightning scrawled on the sky.
The passing motor busses swayed,
For the street was a river of rain,
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Lashed into little golden waves
In the lamp light's stain.
With the wild spring rain and thunder
My heart was wild and gay;
Your eyes said more to me that night
Than your lips would ever say...
I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.
Sara Teasdale (1884-1933)

MƯA XUÂN
Tưởng chừng em đã quên rồi,
Nào ngờ kỷ niệm giăng trời về đây
Vang theo tiếng sấm đêm nay
Trong cơn mưa vội một ngày đầu xuân.
Nhớ xưa hiên tối dừng chân
Nép nhau tránh bão thét gầm thổi ngang,
Địa cầu sấm nổ rền vang
Ngoằn ngoèo tia chớp xé toang bầu trời.
Phố phường ngập nước mưa rơi,
Dòng xe qua lại chơi vơi, chòng chành.
Mặt đường sóng nước long lanh,
Đèn khuya vàng vọt rọi quanh một vùng.
Mưa xuân reo sấm không trung
Lòng em cuồng nhiệt tưng bừng lửa yêu;
Môi chàng từng thốt đã nhiều
Mắt chàng đêm đó muôn điều nói thêm...
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Tưởng chừng em đã lãng quên,
Nào ngờ kỷ niệm êm đềm về đây
Vang theo tiếng sấm đêm nay
Trong cơn mưa vội một ngày đầu xuân.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)

CÔ LÁI ĐÒ
Ngày xưa có vị tỳ kheo
Cất am sườn núi cheo leo non ngàn
Lánh xa bụi bặm trần gian
Một lòng thiền định, đạo vàng chuyên tu
Nơi đây thanh tịnh bốn mùa
Trăng soi suối ngọc, gió lùa cửa không.
Dưới chân núi có con sông
Có đò đưa khách bềnh bồng sang ngang.
Mỗi lần có dịp hạ san
Để đi hóa độ xóm làng đó đây
Thời sư phải đáp đò này
Con đò độc nhất ngày ngày lại qua,
Lái đò là một lão bà
Tay chèo còn khỏe, tuy già vẫn vui.
Một hôm hành khách tới nơi
Ngạc nhiên nào thấy tăm hơi bà già
Thay vào là một dáng hoa
Một cô thiếu nữ mặn mà xinh tươi
Duyên n t mặt, đẹp nụ cười
Hỏi ra mới biết là người phương xa
Tới đây xin với lão bà
Trước là ở trọ, sau là tiếp tay
Giúp bà đưa khách sông này
Bà nhìn người đẹp nhận ngay chẳng từ.
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Thế rồi trên bến sông xưa
Khách sang đò bỗng sớm trưa rộn ràng
Thăm sư, lễ Phật, viếng am
Ngắm phong cảnh đẹp thênh thang hữu tình
Ngắm thêm cô lái đò xinh
Dáng người yểu điệu, thân hình thướt tha
Khiến cá lặn, khiến chim sa,
Êm đềm tiếng ngọc, mặn mà lời hoa,
Mái chèo theo cánh tay ngà
Lướt trên mặt nước loang ra sóng vàng,
Sóng đưa hành khách sang ngang
Một vùng sông nước mơ màng thăng hoa.
Sáng nay sư phải đi xa
Khi sư xuống núi cũng qua đò này,
Tiền đò hành khách nơi đây
Sang sông chỉ phải trao tay một đồng,
Riêng sư khi trả tiền công
Cô đòi sư những hai đồng! Lạ thay!
Ngạc nhiên sư hỏi cô ngay:
"Sao tôi phải trả tiền này gấp đôi?"
Mỉm cười cô khẽ trả lời:
"Sang sông khách đáp đò tôi hàng ngày
Kẻ qua, người lại chốn đây
Nào đâu lạ lẫm như thầy hôm nay,
Thầy vừa đáp chuyến đò này
Lại luôn nhìn ngắm tôi ngay từ đầu
Nên thầy phải trả trước sau
Gấp đôi người khác cũng đâu lạ gì!"
Sợ lôi thôi, cãi làm chi
Sư đành vội trả phứt đi hai đồng.
Chiều về am, phải qua sông
Sư nào dám ngó bóng hồng xinh tươi
uống đò ngồi khuất xa rồi
Gầm đầu, cúi mặt xuống nơi lòng đò.
Đò trôi qua bến êm ru
Kỳ này chắc mẩm thầy tu hết phiền.
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Nào ngờ khi khách trả tiền
Nhận xong cô lái đò liền cám ơn,
Riêng sư cô khẽ nói thầm:
" in thầy trả gấp bốn lần người ta!"
Ngạc nhiên sư hỏi cho ra:
"Tại sao buổi sáng tôi qua đò rồi
Cô đòi tôi trả gấp đôi
Nói rằng tôi lỗi vì ngồi ngắm cô,
Chiều nay suốt lúc qua đò
Tôi đâu liếc mắt nhìn cô chút nào
Lòng đò tôi cứ trông vào
Cô đòi gấp bốn! Tại sao lạ đời?"
Nghiêm trang cô lái trả lời:
"Sáng nay thầy chỉ nhìn nơi phía ngoài
Nhìn bằng cặp mắt thường thôi,
Chiều nay thầy lại nhìn tôi toàn phần
Không bằng mắt, mà bằng Tâm
Tâm nhìn khắp cả châu thân trong ngoài
Cớ sao thầy lại kêu nài
Lời tôi nói vậy có sai đâu nào!"
Sóng vàng chợt vỗ dạt dào
Sư nghe vừa dứt bỗng đâu bật cười
Hình như đã ngộ thêm rồi
Ngước trông sóng nước êm trôi dập dình
Quay nhìn cô lái đò xinh
Cô đà biến mất bóng hình còn đâu!
Kể từ ngày đó về sau
Chỉ còn bà lão bạc đầu mà thôi
Mái chèo bà lão ngược xuôi,
Con đò lờ lững đưa người sang sông.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa Truyện Cổ Phật Giáo)
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Nguyễn Hữu Mỹ Nga

Anh Năm Lượm
1.
Con đường ilhelm của thành phố iesbaden thuộc tiểu
bang Hessen của Đức một chiều thứ bảy giữa tháng 6 đông
nghẹt người qua lại. Con đường này vẫn được mệnh danh là
một Champs Elysée của Paris trên nước Đức với dãy đèn
đường cổ kính.
Một bên đường là các tiệm bán quần áo sang trọng "exquisit",
bán đồng hồ nổi tiếng và phía bên kia đường là cái park rộng
lớn của sòng bài Casino, nổi tiếng nhất nhì của Đức. Cuối
300

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
tuần này xe cộ bị chận lại từ đằng xa nên khách nhàn du đi
chơi Festival tha hồ tản bộ, tà tà đi giữa lòng đường mà
không phải ngó trước ngó sau. Hai bên lề đường là các hàng
quán bán xúc xích nướng, cá nướng, thịt nướng, nhưng chủ
chốt là những quầy hàng bán rượu wine, champagne với
những cây dù trắng có lộng che thật lớn căng lên trước cửa
hàng, khách uống rượu đứng tụm năm tụm bảy phía trước
quầy, tay cầm ly rượu cười nói vang rân. Đâu đây thoang
thoảng trong không khí mùi popcorn quyện mùi đường
caramel và vanille thơm phức. Tiếng cười nói lao xao của du
khách, những tiếng động tạp nhạp vui nhộn không thể thiếu
được của ngày lễ hội chính của thành phố iesbaden dưới
cái tên " ilhelmstrassenfest" vẫn là nơi quyến rũ khách thập
phương từ các nơi đổ về, trong đó có tiểu gia đình tôi.
Tuy đã về chiều, mặt trời đã gần tắt nhưng cái nóng đầu mùa
hè năm ấy vẫn còn hầm hập phà vào mặt, một khí hậu nhiệt
đới hiếm khi xảy ra vào tháng 6 của Âu Châu. Chồng tôi cõng
cậu con trai đầu lòng 3 tuổi trên vai để chen chân cho dễ
trong đám đông đầy người qua lại, tôi lệt bệt đi bên cạnh vì
đang có bầu đứa con thứ hai. Bụng to, trời nóng, tôi tà tà
dềnh dàng đi trước để mở đường, nghĩ rằng thiên hạ mà thấy
bà bầu đi te te như thế này sẽ né sang hai bên cho mình đi
thoải mái, nên tôi ung dung vác cái bụng "vênh vênh" lên mà
đi, chẳng màng ngó ngàng gì chung quanh. Một nhóm người
Á châu khá đông đi ngược chiều với chúng tôi đang cười nói
lao xao vui vẻ. Cả hai chúng tôi cũng chẳng thắc mắc lôi thôi
họ là người nước nào cho mất công vì dạo đó làm gì có
người Việt Nam đi ngoài đường đông đảo thành một nhóm
như thế này.
Đi ngang qua chúng tôi, một người nào đó trong nhóm buông
thòng một câu: "Nhỏ này cái mặt coi giống Nhựt bổn quá ta!".
Chồng tôi đang vác cậu con trên vai, phản ứng thật nhanh,
quay lại nói với theo:
-D iệt Nam chứ Nhựt Nhựt cái gì….
Thế là cả bọn hơn một chục người quay phắt lại, tíu tít bu
quanh lấy chúng tôi:
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-Anh chị là người D iệt hả?
-Vâng, mấy anh ở đâu tới mà đông quá vậy?
-Dạ, tụi em ở ngay iesbaden đây nè anh… mới định cư d ìa
đây, cỡ 1 tuần rồi…
-Ủa vậy hả, vui quá há, thôi mình lui ra góc này nói chuyện,
đứng giữa đường cản lối đi của người ta.
Người thanh niên buông tiếng "thử lửa" lúc nãy quay lại xin lỗi
tôi:
-Chị đừng "gầy" (rầy) tui nghen chị, tui nói đại d ậy mà trúng
ngay chóc. Nhưng mà chị giống Nhựt bổn thiệt, hổng giống
D iệt Nam gì hết trơn hà.
Từ lần gặp gỡ bất tử đó chúng tôi làm quen được thật đông
người Việt, có thể gần cả trăm người, mới chân ướt chân ráo
về định cư ở thành phố iesbaden. Họ là những "thuyền
nhân" được tàu Cap Anamur vớt vào đầu năm 1980. Gần 10
năm sinh sống ở Đức, chưa bao giờ chúng tôi quen được
đông người Việt, lại ở gần nơi chúng tôi cư ngụ như thế này.
Từ đó, cuối tuần nào vợ chồng tôi cũng hăm hở lái xe sang
Wiesbaden để gặp gỡ đồng hương, chuyện trò, ăn uống, tâm
tình và ca hát với nhau.
Hầu như tất cả người Việt tỵ nạn đến định cư ở iesbaden
lúc đó đều ở trong 2 chung cư vùng Nordenstadt, một ngoại ô
của
iesbaden. Hai chung cư này mới được xây cất và
người Việt ty nạn là những khách thuê nhà đầu tiên. Những
buổi cơm rau dưa, những mẫu chuyện vui buồn pha lẫn cay
đắng tủi hờn được đem ra kể, mỗi người mỗi câu chuyện, tình
đồng hương bạn hữu ngày càng trở nên thân tình mặn nồng
gắn bó.
Gia đình mà chúng tôi thân nhất và cảm thấy hợp "rơ" nhất
thuở đó là một gia đình với 7 anh chị em. Sáu anh em ruột và
một người em rể. Tất cả mấy anh em ở chung một nhà.
Người anh cả bị khủng hoảng tinh thần nặng nên được đưa
vào bệnh viện điều trị, người em trai kế tên là An. An tính tình
hiền lành, chơi Guitar và trống rất giỏi. Mỗi lần An bế con trai
tôi trên tay, An hay nói:
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-Em cũng có đứa cháu cỡ con trai chị, gọi em bằng cậu, con
của người em gái thứ 3.
-Em gái thứ 3? Cô ấy bây giờ ở đâu?
-Dạ, lúc này hai mẹ con nó còn ở trong trại tỵ nạn bên Hồng
Kông, đang chờ tụi em bảo lãnh sang. Em nhìn con chị mà
nhớ con nhỏ cháu của em quá chị ơi….
Sau An là hai cô em gái, Thắm và Đào. Thắm đẹp mặn mà,
tháo vát, thích nấu ăn, thích đàn, thích hát và hát rất hay.
Thắm là người con gái thông minh, có tâm hồn nhạy cảm,
cũng là người lèo lái và là điểm tựa chính của anh em cô
trong cuộc sống xa cha mẹ và quê hương. Ngày đó tôi đã
xem Thắm như em gái của mình vì Thắm cũng bằng tuổi em
gái tôi. Sau này Thắm lấy chồng và theo chồng sang Úc định
cư ở đó. Sau Thắm là Đào, khi tàu còn lênh đênh ngoài biển
Đông, chiếc tàu của 7 anh em cô đã bị hải tặc Thái Lan cướp
bóc hãm hiếp, Đào là một trong nhiều nạn nhân. Nếu không
được Thắm tâm sự cho biết, không ai có thể ngờ rằng một cô
bé nhí nhảnh vui tươi như Đào đã là nạn nhân của những tên
hải tặc Thái Lan. Thắm nhờ lanh trí, cô đã bôi lọ nghẹ lên
khắp mặt mày chân tay, trông đen đủi như một thằng con trai,
giả khờ giả điên, trốn dưới gầm tàu nên thoát nạn. Cũng như
cô chị, Đào rất xinh và rất có khiếu về đàn hát văn nghệ văn
gừng.
Những ngày trước Tết, chúng tôi họp nhau lại tập ca, tập hát,
tập múa, quên ăn, quên ngủ và đôi khi quên luôn cả con. Cô
con gái thứ hai của tôi lúc đó vừa tròn 1 tuổi. Những ngày tập
hát trước khi ra quân, An phải gõ cái trống con để giữ nhịp.
Ôm cái trống mãi trên tay cũng mỏi nên chúng tôi lôi cái bàn
ủi ra để giữa nhà, kê lên đó những cái trống lớn nhỏ đủ kiểu
cho An đánh. Thắm và Đào mỗi người một cây Guitar, còn tôi
thì bế con trên lòng, vừa hát,vừa lắc cái Rasseln bằng gỗ trên
tay để giữ nhịp cho bài hát.
Hát mãi cũng đói, bụng đã bắt đầu cồn cào mà còn phải chui
vào bếp lục đục nấu nướng thì quả là đứa nào trong chúng tôi
cũng ngại. Bỗng đâu có một anh chàng dáng người ôm ốm
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gầy gầy, tay cầm đôi đũa, vừa xầm xầm đi vô vừa nói trống
trơn:
-Mời mấy ca sĩ tập hát xong quá bộ qua nhà tui ăn côm (cơm)
nghen. Tui có làm đại mấy món ăn chơi, qua ăn thử cho d ui,
ngon dở tính sau…. Qua liền nghen?
À thì ra cái anh chàng nói tôi có cái mặt giống Nhựt bổn cũng
ở trong chung cư của anh em Thắm. Anh tên là Lượm, Năm
Lượm. Anh biết chúng tôi ca hát sẽ đói và mệt, nên tự động
nấu nướng bữa cơm tối cho chúng tôi. Khỏi câu nệ dài dòng
kiểu cách chi cho mất công, chúng tôi dẹp trống dẹp đàn, bầu
đoàn thê tử kéo sang appartement của Lượm, căn phòng
nằm đối diện với appartement của anh em Thắm, chỉ cách
nhau một hành lang.
Lượm sống độc thân, lúc nào cũng cười xề xề. Chưa biết tài
nấu ăn của anh ra sao nhưng lúc nào hễ chạm mặt anh trong
hành lang, tôi đều thấy anh cầm đôi đũa trong tay, có khi hai
tay hai đôi đũa. Khi hứng chí lên anh vừa nhấp 4 cây đũa vừa
hát bài "ươm tơ tằm", vừa múa may nhịp nhàng lên xuống
theo tiếng nhạc. Chưa bao giờ tôi thấy anh gắt gỏng hay cự
nự gì ai. Những buổi cơm do anh làm đầu bếp, phải công
nhận anh là một tay làm đồ ăn thượng hảo hạng, món nào
anh làm cũng ngon, món nhậu thì khỏi chê. Nhưng cái tật của
anh là chỉ nấu cho bạn bè thưởng thức, còn chính anh thì lại
ăn rất ít. Anh chỉ thích chống đũa nhìn bạn, lâu lâu chồm sang
bắt cụng ly với câu nói bất hủ, không cần biết lúc đó là đầu
năm, cuối năm hay giữa năm:
-Chúc mừng năm mới!
Hay là:
-Uống không cụng không say nhe!
Lượm là người con thứ năm trong một gia đình có 12 người
con. Ba người chị đầu trước Lượm, người nào cũng vì bệnh
tật rồi chết khi chưa được đầy năm. Đến lúc Lượm ra đời, tuy
là người con thứ tư trong nhà, nhưng theo cách gọi của
người miền Nam thì người con cả đã được gọi là thứ Hai, nên
Lượm có tên là Năm Lượm.
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Vì đâu mà có cái tên Lượm xấu xí quê mùa này? Năm Lượm
kể rằng "lúc bà má tui sanh ra được thằng con trai, sợ chết
yểu giống 3 bà chị, nên bả đem thằng tui cho bà chị dâu
nuôi". Cái tên đẹp đẽ Huỳnh phước Cương bà dì không dám
gọi, bà đặt cho thằng cháu cái tên Lượm xấu xí, như lượm
ngoài đường, lượm ngoài thùng rác, để ông bà ông vải chê,
không bắt mất thằng cháu kháu khỉnh của bà. Vì thế Năm
Lượm được bà mợ ở Cần Thơ nuôi cho tới lớn. Do đó Năm
Lượm có hai bà má, bà má guộc (ruột) và bà má nui (nuôi).
Lớn lên Năm Lượm được gửi lên Thốt Nốt học nghề ráp sửa
máy móc, đủ loại máy móc, từ máy cày chạy trên đất liền cho
tới máy bo bo, máy đuôi tôm chạy dưới nước.
Bạn bè vẫn đùa ghẹo gọi Năm Lượm với cái tên anh "thợ
mái". Chữ "mái" ở đây có tới 2 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là do
đọc chữ "máy" theo kiểu người Nam, máy thành mái. Cái
nghĩa thứ hai mà sau này quen thân hơn, Năm Lượm mới
tâm sự cho biết là vì Năm Lượm có tới 4 bà vợ, còn lăng
nhăng bao nhiêu thì không kể….. Bà vợ nào cũng được Năm
Lượm thương yêu và chu cấp lo lắng đầy đủ. Cái nghĩa "mái"
ở đây là để ám chỉ sự ôm đồm nhiều vợ nhiều con của anh
công tử Thốt Nốt có cái tên cúng cơm Lượm.
Ngày trước, ở nhà quê mà có tay nghề như Năm Lượm là số
dách, số một, cha mẹ nào cũng thích gọi đến gả con gái cho.
Giàu ruộng, giàu tiền không bằng có cái nghề trong tay.
Nhưng Năm Luợm là một công tử Thốt Nốt, tiền bạc dư dả
trong tay là do khéo léo biết làm ăn, Năm Lượm ăn mặc theo
sát thời trang, cọp dê y chang tài tử Khương Đại Vệ. Quần
trắng, áo trắng, lái xe Honda mới toanh của Sàigòn, ở miền
Tây đi đâu ai cũng biết mặt Năm Lượm là dân chơi hảo hán.
Đã có cái nghề trong tay vững chắc, Năm Lượm đứng ra lập
một cái hãng sửa chữa máy móc, có đàn em, có thợ thuyền,
hãng xưởng ngày đêm tấp nập người ra vô. Thời đó Năm
Lượm không hề nghĩ đến chuyện vợ con ôm đồm, anh chàng
sợ vướng vô vòng thê nhi sớm quá hết còn được tự do bay
nhảy.
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Thanh niên mới lớn lại có tiền rủng rỉnh trong tay, Năm Lượm
được một em bán bún riêu ngoài chợ đem lòng thương yêu.
Hai bên mặn nồng chưa được bao lâu thì bà má nuôi của
Năm Luợm hay tin, điệu cổ Năm Lượm về Cần Thơ bắt lấy vợ
cho đàng hoàng tử tế. Người vợ đầu tiên của Năm Lượm quê
ở Chương Thiện, Sóc Trăng, con nhà gia giáo, tính tình hiền
thục.Cô vợ này Năm Lượm không yêu thương nhưng vì là vợ
chính thức do gia đình cưới hỏi tử tế nên lúc nào Năm Lượm
cũng nể vì. Cô này sinh hạ cho Năm Lượm được một cô con
gái. Tuy không sống gần vợ con, nhưng đứa con nào sinh ra
cũng được Năm Lượm cấp dưỡng chu đáo.
Lấy vợ cho hai bà má yên lòng, để vợ ở nhà hầu hạ hai bà
má, Năm Lượm trở về Thốt Nốt lo chí thú làm ăn. Sáu tháng
đi đi về về Thốt Nốt - Cần Thơ, Năm Lượm quen nhẵn mặt
các tài xế và lơ xe đò của bến xe miền Tây. Trong một
chuyến về thăm vợ ở Cần Thơ, Năm Lượm để ý đến một cô
gái, có thân hình cân xứng và một khuôn mặt thiệt là bắt mắt.
Thấy cô ngồi khóc sướt mướt ở bến xe, Năm Lượm tỏ lòng ái
ngại, đến hỏi han thì được biết là cô cần về nhà gấp ở Cần
Thơ mà hết vé xe. Thế là lòng nghĩa hiệp của Năm Lượm nổi
dậy, Năm Lượm chạy phăng đến các tài xế điều đình thương
lượng kiếm cho ra cái vé để tặng người đẹp. Bản tính của
Năm Lượm là thấy người hoạn nạn thì thương, đem hết sức
mình ra để giúp, không bao giờ chịu nhắm mắt bỏ qua. Đó là
đặc điểm của con người Năm Lượm.
Cầm được cái vé xe trên tay, Năm Lượm chạy tới đưa cho
người đẹp. Nàng không dám nhận cái cử chỉ nghĩa hiệp này
của Năm Lượm nhưng vì… kẹt quá, đành nhận cái vé trên tay
chàng trai lạ mặt nhưng rất có duyên này. Nụ cười có ngấn
nước mắt của nàng làm Năm Lượm rộn ràng, tim đập loạn
xạ. Ngồi trên xe về Cần Thơ, đoạn đường ngắn ngủi chỉ có 40
km, ngày thường sao dài đằng đẵng, đi hoài không tới, bữa
nay chưa nói xong câu chuyện mà xe đã về đến đầu thị xã.
Tuy vậy cũng đủ thì giờ để Năm Lượm "điều tra" biết cô em
là người Bắc di cư, đi dạy học ở Thốt Nốt, cha mẹ ở Cần thơ,
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nhà có cây chùm ruột sai trái mọc trước nhà. Rồi thì hai bên
chia tay, không hẹn ngày gặp lại.
Nằm nhà ở Cần Thơ, có bà vợ lớn bên cạnh, nhưng Năm
Lượm không tài nào quên được cô em Bắc Kỳ nho nhỏ đi
cùng chuyến xe, cuối cùng chịu hết nổi, Năm Lượm nghĩ ra
được một kế khá liều lĩnh… Trời thì mưa như trút, Năm Lượm
phóng xe tới nhà cô em, nhắm nhà có cây chùm ruột trước
cửa, Năm Lượm nhấn chuông xin… trú mưa. Cô em ra mở
cửa cho vô tránh mưa, thế là Năm Lượm làm quen một cách
đường đường chính chính có cha mẹ chứng dám. Về lại Thốt
Nốt, hai bên tiếp tục hẹn hò đi chơi nhưng Năm Lượm luôn
luôn giữ lòng trong sạch cho đến một ngày…..
Bữa đó, hai bên hẹn nhau đi coi hát trong thị xã. Trên đường
về, Năm Lượm thò tay lén khóa ống xăng, thợ máy mà, xe
chạy cà rịch cà tang rồi đứng hẳn. Nhà em thì còn xa, mà nhà
anh thì ở ngay góc đường, đi bộ chút xíu là tới. Đêm đã
khuya, gần giới nghiêm, thôi thì về nhà anh cũng được. Em
nằm trên giường trong phòng ngủ, anh nằm dưới đất nhà
ngoài. Đêm đã khuya, Năm Lượm cứ thế lâu lâu lấy tay vỗ đùi
cái đét để… đập muỗi! Vỗ đùi chừng 20 bận thì cô em thương
quá, kêu vô nằm chung cho… bớt muỗi. Thế là chuyện gì đến
phải đến. Cô vợ thứ hai của Năm Lượm sinh hạ cho Năm
Lượm được một người con trai, sau này cũng theo nghề của
mẹ, làm thầy giáo dạy học ở Cần Thơ và ngày nay Năm
Lượm đã được lên chức ông nội.
Kể chuyện vợ con của mình, lúc nào Năm Lượm cũng hãnh
diện tự khoe và anh chàng rất thích chêm tiếng Tây:
-Coi d ậy chớ mấy em mà hổng “xì vu bờ le“ (s‘il vous plait) là
tui hổng có động đậy làm tới à nhen. Toàn là mấy bả cắc cớ
"đòi" không hà!
-Chà, Lượm cũng nói tiếng Tây tiếng u dữ hé, tôi chọc Năm
Lượm.
-Trời, chị hổng biết sao, tui đây đi học "sát sờ lu bốn" chớ bộ.
-Đâu có trường “sát sờ lu bốn“ cha nội, chỉ có “sát sờ lu ba“
thôi hà.
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-Thây kệ, bốn hay ba gì tui đây chấp hết. Tình tui "bao la" mà
chị….
Năm Lượm còn dạy tôi nói tiếng Tây, bắt phải nói thật nhanh,
với lời dịch thuật đàng hoàng mà tôi học hoài không thuộc:
"Quít xơ măng (quăng xơ mít), đờ dõng xưa (giữa sông), lộng
bên sôi (lội bên sông), đờ ót măng (ăn mót)". Hỏi tại sao lại
thêm chữ "đờ" vô làm chi, Lượm trả lời: "Tiếng Tây phải có
chữ "đờ" (de) chớ không thôi làm sao mà ra tiếng Tây!".
Tôi đánh trống lãng:
-Vậy chứ cô bán bún riêu ngoài chợ bỏ đâu mà Lượm d ô cô
giáo?
-Dạ, có d ợ rồi đâu dám lằng nhằng nữa chị .
-Ủa d ậy chớ cô giáo Bắc kỳ này Lượm hổng lằng nhằng thì
là cái gì ?
-Đâu có, tui lấy bả đàng hoàng mà chị, d ợ hai tui mà, d ợ
lớn tui cũng ưng cho tui có người lo lắng cho tui sớm hôm ở
Thốt Nốt mà, đâu có lằng nhằng!
Trước năm 1975, công việc hãng xưởng ráp sửa máy móc
làm ăn của Năm Lượm rất trôi chảy và phát đạt. Khách hàng
gạt ra không hết vì Thốt Nốt nhà nào nhà nấy ruộng vườn cò
bay thẳng cánh. Nhà nào cũng sắm máy cày để cày ruộng.
Sông rạch bên triền sông Hậu theo thủy triều lên xuống ngày
hai bận, nhà nào cũng có thuyền, có tàu, có bè. Theo thời
gian, hết máy bo bo này tới máy đuôi tôm kia, rồi tới các máy
cày, cứ thế thay nhau mà hư, hết nhà này kêu tới nhà kia réo.
Năm Lượm làm bù đầu bù cổ vì nể tình làng xóm
Một ông chủ ruộng, có ruộng cò bay thẳng cánh, mặt mũi
phương phi, dáng dấp trông rất tiên ông đạo cốt, gặp Năm
Lượm ngoài chợ. Ông chủ ruộng, bác Ba, là người chức sắc
trong Phật giáo Hòa Hảo, ông tu tại gia, chuyên lo giúp đỡ
người nghèo trong làng trong tỉnh. Ông than là mấy cái máy
cày của nhà ông bị hư mà không có ai sửa. Năm Lượm nói:
-Bác Ba kiu (kêu) mấy thằng con đem xe chở xuống đây cho
tui, tui sửa liền cái một, dễ mà!
-Ngặt một cái là qua chỉ có 2 đứa con gái, tụi nó làm sao mà
khiêng máy xuống cho chú em sửa đây?
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-Hổng sao! bác Ba kêu xe lôi chở mấy cái máy hư xuống tui,
nhớ biên mấy chữ d ô tờ giấy nói hư cái gì, rồi biểu con gái
bác Ba cầm xuống cho tui, d ài bữa là xong, chiện nhỏ mà!
Ngày cô con gái của bác Ba chạy chiếc xe đạp theo chiếc xe
lôi chở máy hư đến xưởng máy của Năm Lượm, Năm Lượm
đứng ngẩn người há hốc miệng vì cái sắc đẹp "nghiêng thùng
đổ nước lèo" của cô con gái bác Ba chủ ruộng. Năm Lượm
chắc lưỡi:
-Con nhỏ đẹp cách gì đâu chị ơi, tui thấy cái dáng tiên phong
đạo cốt của ông già là tui đã nghĩ trong bụng là ông này mà
có con gái chắc đẹp ác ôn lắm đây, mà thiệt đúng ghê!
Người Phật giáo Hoà Hảo tu tại gia, ở nhà hay đi ra ngoài đều
mặc bộ quần áo màu nâu, nút cài chéo, dáng điệu khoan thai,
từ tốn, ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ hiền lành. Nước da bánh
mật, tóc kẹp ngang lưng, cô con gái đầu lòng của bác Ba đã
hớp hồn Năm Lượm ngay từ buổi chạm mặt đầu tiên. Dắt cái
xe đạp của cô em dựng bên hè, Năm Lượm loay hoay như gà
mắc đẻ, nửa muốn mời cô em vô nhà uống miếng nước, nửa
sợ người đẹp hiểu lầm là muốn dở trò tán tỉnh, rút cục Năm
Lượm chỉ dám đưa tay nhận miếng giấy kê khai bệnh tật của
cái máy cày rồi đành từ giã cô em Hòa Hảo đi lui vào xưởng,
sau khi hứa hẹn sẽ sửa mau mau và đem giao lại máy cày
cho ba của cô.
Ba ngày sau, Năm Lượm làm gấp rút để sửa cho xong cái
máy rồi thuê xe lôi chở vô ruộng bác Ba, lòng hy vọng sẽ gặp
lại cô em yêu kiều. Trời thương trời đãi làm sao, bữa đó, bác
Ba không có nhà, cô em mời Năm Lượm vào nhà uống nước
để chờ. Từ đó, ngày nào Năm Lượm cũng kiếm cớ vô thăm
ruộng của bác Ba, thăm mấy cái máy cày, sửa sang đủ loại
máy móc trong nhà của bác Ba, và dĩ nhiên là làm không
công, không lấy thù lao. Bác Ba không có con trai, thấy Năm
Lượm lanh lẹ, vui vẻ, tháo vác, ông đã không nề hà khi Năm
Lượm ngỏ lời xin cưới con gái ông về làm vợ, cô vợ thứ ba
của Năm Lượm. Cô vợ thứ ba của Lượm tên Mướt, cái tên
mượt mà như mái tóc dài của cô. Làm vợ Năm Lượm rồi nên
cô Mướt bỏ tu, theo chồng ăn mặn.
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Những ngày sau 1975, hãng ráp sửa máy móc của Năm
Lượm tuy cũng còn lai rai khách hàng cũ nhưng không còn
cái không khí làm ăn vui nhộn như trước nữa. Phần thì công
an phường chảnh chẹ tìm cách làm khó dễ, phần thì thợ
thuyền bỏ trốn đi chỗ khác. Không có người làm, nên Năm
Lượm nuôi ý định bỏ hãng, đi vượt biên.
Lần vượt biên đầu tiên, Năm Lượm bị thất bại hoàn toàn và bị
công an bắt giam. Tính Năm Lượm vui vẻ hay giúp đỡ thương
người nên vô tù cũng được bạn tù thương. Năm Lượm ở tù
mà sướng như ở nhà, được hai bà má và ba bà vợ tiếp tế
lương thực, đồ ăn li chi, không thiếu một thứ gì. Năm Lượm
chia đồng đều cho bạn tù, từ đồ ăn, nước uống cho đến quần
áo, có bao nhiêu Năm Lượm chia hết. Không biết ai cho hay
nhặt được ở đâu ra một miếng kiếng nhỏ, những ngày có
thăm nuôi, Năm Lượm ngồi trong phòng chìa miếng kiếng thò
ra cửa sổ để coi bữa nay bà vợ nào đi thăm nuôi mình để
quay mặt lại làm le với bạn trong tù:
-Bữa nay má thằng hai dô nghen, có thêm đồ nhậu rồi đó
…….
Cô vợ Hòa Hảo là biết ý Năm Lượm nhất, cô mua thuốc lá
555, ngắt cái đầu lọc, nhét những điếu thuốc lá thơm ngon
vào bao thuốc lá nội, được sản xuất trong nước, dán lại, rồi
đem vô tù tiếp tế cho Năm Lượm, nên chi Năm Lượm ở tù tội
vượt biên mà vẫn được hút thuốc lá 555 như ở ngoài. Cô vợ
Hòa Hảo của Năm Lượm là một cô gái ngây thơ, chất phát,
cô xin vô tù để thay Năm Lượm ra ruộng làm việc, vì Năm
Lượm không quen việc cày bừa đồng áng. Khi được phép
ngủ lại trong trại qua đêm, cô "đòi" Năm Lượm ngay trong tù,
làm các bạn tù một phen khổ sở điêu đứng vì… thèm. Cô này
cũng sinh cho Năm Lượm được một đứa con gái mũm mĩm,
xinh đẹp như mẹ.
Ngày ngày ở tù vượt biên, tù nhân bị dẫn ra đồng làm ruộng,
cày bừa thay trâu. Vùng miền tây Long Xuyên, Thốt Nốt, Cần
thơ vào mùa nước lụt là đỉa tràn đầy, đỉa lúc nhúc, đỉa nhiều
như bánh canh. Chiều 29 Tết, trên đường từ ruộng về lại trại
tù, Năm Lượm cùng 4 bạn tù cải trang dân làm ruộng, trên tay
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cầm mấy bó lúa ra vẻ là dân đi thăm ruộng, rồi ngó trước ngó
sau không thấy ai, cả bọn tách đoàn tù lếch thếch, lội đại
xuống ruộng tính trốn. Bị đỉa đeo quá, cả bọn vừa lội vừa lấy
tay hất đỉa, chưa đi được bao xa thì bị công an tóm cổ lại. Nội
công trong tù đã báo động công an nên cả bọn bị bắt một
cách dễ dàng. Bị điệu về lại trại giam, vừa nhục vừa tức, cả
bọn bị công an tra tấn bằng cách liệng cả bọn xuống đìa nước
cho đỉa đeo. Nếu đứng yên thì ít bị đỉa đeo cắn hút máu, chứ
nhúc nhích cục cựa làm khuấy động nước thì đỉa lại càng
đeo, càng cắn, càng ngứa ngáy khôn tả. Một đêm bị trầm
mình trong nước với đám đỉa đói, Năm Lượm tởn tới già, hết
dám nghĩ đến chuyện trốn tù.
Ba tháng trong tù, Lượm được bà vợ lớn lo lót công an nên
được thả sớm hơn hạn định. Ra tù, Lượm định bụng phen
này chí thú làm ăn để lo phụng dưỡng hai bà má, ba bà vợ và
ba đứa con, hai gái một trai. Trách nhiệm nặng trĩu trên vai
nên Lượm hết dám nghĩ đến chuyện vượt biên.
Một buổi chiều cuối ngày, ông anh họ của Năm Lượm ở Cần
Thơ nhắn Năm Lượm về gấp, nếu được thì đem thêm cho
ông một người thợ máy rành nghề. Hai thầy trò Năm Lượm
cấp tốc leo tót lên chuyến xe đò chót về nhà ông anh. Về tới
nơi, nghe ông anh nhắn với hàng xóm là phải ra gấp bến tàu
để gặp ông. Năm Lượm lại hấp tấp thót lên xe lôi chạy ra bến
tàu. Ông anh họ lôi ngay Năm Lượm ra góc tàu rồi xuống
giọng năn nỉ cho hay là người tài công của chuyến vượt biên
này bỗng dưng lạnh cẳng, bỏ trốn, không chịu đi nữa. Nếu
Năm Lượm thương ông thì làm ơn đi theo ông, vì ít ra nếu
không có tài công thì cũng có được một người thợ máy rành
nghề trên tàu. Nếu Năm Lượm mà từ chối, bỏ ông bơ bơ một
mình thì ông chỉ có nước chết vì đã lỡ thâu tiền bà con cô bác
trên ghe.
Tính của Năm Lượm là thấy người hoạn nạn mà không giúp
thì Năm Lượm chịu không được. Một chiếc ghe dài 11 thước,
chở hơn 100 người lớn nhỏ, chỉ còn chờ cái gật đầu của Năm
Lượm là nhổ neo ra khơi, thế thì làm sao mà Lượm từ chối
cho đưọc. Ngoài ra, bao nhiêu người phải trả cho chuyến đi
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cả mấy chục cây vàng, bây giờ tự nhiên có người cho đi,
không mất tiền, không mất một đồng xu, thử hỏi còn có cơ hội
may mắn nào khác nữa không Chỉ khổ một nổi cho Năm
Lượm là ra đi lần này là ra đi với hai bàn tay trắng, không
quần không áo, không vợ không con, không một chỉ vàng
trong tay.
Năm Lượm suy nghĩ thật nhanh:
Vậy anh cho tui thêm 1 cây vàng phòng thân, chứ đi mà
không có cắc bạc trong tay cũng thấy ớn ớn, mà anh tính đi
đâu ?
Thì đi ra biển, tới đâu hay tới đó, tui đưa chú cây vàng, chú
chịu hén?
Dạ chịu, nhưng anh cho em lên bờ đi mua thêm cái quần xà
lỏn với cái bàn chải chà răng nghen.
Thôi chú cứ ở đây, tui sai người đi mua cho chú. Ông anh họ
sợ Năm Lượm bỏ trốn.
Anh nhớ mua cho em thêm bao thuốc lá 555.
Thế là Năm Lượm ra đi, không một lời từ giã vợ con, bỏ hãng,
bỏ nhà, bỏ gia đình, giúp ông anh lái chiếc ghe Cà Dôm, một
loại ghe đặc biệt được chế tạo ở Long Xuyên, Chợ Mới, chỉ
dùng để di chuyển trên sông, dài 11 m, rộng 2,5 m, chở 111
người, rời bến Cần thơ, xuôi theo sông Hậu ra biển.
Sau 4 ngày 4 đêm lênh đênh trên biển, ghe của Năm Lượm bị
hải tặc Thái Lan chận lại và xông lên lục soát lấy vàng bạc.
Cây vàng Năm Lượm xin ông anh cũng bị hải tặc vét sạch
mặc dầu Lượm đã nhanh tay nhét cây vàng dưới nóc thuyền
khi thấy bóng dáng ghe hải tặc tiến lại gần. Bọn hải tặc ở trần
trùng trục, mặc trần xì cái khố, nhảy lên hung hãn lùa dân trên
ghe vào một góc để dễ bề uy hiếp. Trong lúc hai bên còn xô
xát qua lại thì có một em bé 7 tháng bị rớt xuống biển. Mọi
người còn đang hốt hoảng chưa kịp có phản ứng thì một tên
trong đám hải tặc nhảy ùm xuống nước, chụp được đứa bé
và đem lên lại ghe trả lại cho bà mẹ đang há hốc miệng vì quá
đỗi kinh hoàng. Cái bản tính "thiện" của con người đã sống
dậy trong lòng tên hải tăc.
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Đúng lúc ấy thì có tiếng trực thăng từ xa vẳng lại, một chiếc
máy bay thám sát của tàu Cap Anamur. Bọn cướp nghe tiếng
máy bay, vội vã nhảy về ghe của chúng và xả ga bỏ chạy.
Tàu Cap Anamur đã đến đúng lúc và kịp thời, mọi người trên
ghe ai cũng khóc ròng khi gặp lại đồng hương trên tàu, vì
trước đó Cap Anamur cũng đã vớt được 2 chiếc ghe khác.
Một trong 2 chiếc ghe được vớt lên trước đó là ghe của anh
chị em nhà Thắm và Đào. Ghe của Năm Lượm chỉ mới bị
cướp tiền bạc, không bị hãm hiếp vì có tàu Cap Anamur đến
kịp, ghe của chị em Thắm thiếu may mắn hơn. Cap Anamur
đã đưa tất cả các thuyền nhân về Singapore, sống tạm ở trại
một thời gian rồi đưa về Đức định cư.
Đến Đức, sau khóa học tiếng Đức dành đặc biệt cho người ty
nạn, Năm Lượm xin được vào sở Mỹ, trở lại làm nghề cũ như
lúc còn ở Viêt Nam, nghề sửa chữa xe hơi. Thời gian đầu mới
sang, buồn vì sống cô đơn nên Năm Lượm tập họp các em
thiếu nhi thành lập một hội đá banh, cuối tuần nào mấy chú
cháu cũng đem nhau ra sân banh tập dợt, Năm Lượm kiêm
luôn cả phần nấu nướng cho các em. Tỉnh nào có tổ chức giải
đá banh trong cộng đồng người Việt đều có mặt Năm Lượm
và đội banh. Có bao nhiêu tiền, Năm Lượm trút hết vào đội
banh, mua banh, mua giầy, mua áo, bỏ cả tiền túi đổ xăng
chở đội banh đi đây đi đó, sang cả Pháp, Thụy Sĩ để tranh
giải. Các em nhỏ sau này vẫn quý mến chú Lượm, có nhiều
em bây giờ đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, có nghề nghiệp vững
chắc, vẫn lâu lâu ghé thăm người Anh, người Chú vui tính và
dễ mến này. Năm Lượm cũng có thêm một vài cuộc tình ở
Đức, nhưng không đi đến đâu, cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Năm
Lượm cũng đã tìm cách xin bảo lãnh cho bà vợ thứ ba và ba
đứa con sang Đức. Giấy tờ phiền phức lôi thôi vì Năm Lượm
không có hôn thú và ba đứa con cũng không có giấy khai sinh
khai Năm Lượm là cha. Đến lúc lo xong được mọi thủ tục thì
Năm Lượm mới hay tin là bà vợ thứ ba ở nhà cũng đã sang
thuyền khác. Một tên công an phường đã dùng áp lực để ép
uổng người đàn bà son trẻ này. Nghe tin không lành, Năm
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Lượm chạy lên tòa đại sứ xin xé đơn bảo lãnh, tiếp tục sống
cuộc sống cô đơn trên xứ người.

2.
Cuối năm 1989, khi bức tường Bá Linh sụp đổ, làn sóng
người Việt từ các nước Đông Âu chạy trốn sang Tây Đức
càng ngày càng đông. Thời gian này các trại ty nạn quanh
vùng chứa đầy người Việt từ các nơi đổ về. Năm Lượm vẫn
mon men đi khắp các trại ty nạn để tìm thêm cầu thủ cho đội
banh nhà. Một công hai việc, vừa thăm viếng đồng hương
chân ướt chân ráo đến Tây Đức, vừa kiếm thêm cầu thủ cho
đội banh của Năm Lượm.
Một buổi chiều thứ bảy năm 1990, Năm Lượm đến trại ty nạn
ở Limburg, cách iesbaden khoảng 50km. Một cô gái trẻ ngồi
trong góc nhà, mặt quay mặt vào tường, đang khóc thút thít
trông rất tội nghiệp. Động lòng trắc ẩn, Năm Lượm đến gần
hỏi thăm thì được biết cô ta từ Đông Đức sang, đến đây cũng
đã được 2 tháng……
Tên cô là Hồng, Thu Hồng, sinh ra ở Gò Vấp, Sàigon. Năm
Hồng lên 11 tuổi, nhân lúc đến nhà chơi với cô bạn, thấy bạn
đang ngồi học đàn tranh, Hồng thập thò ngoài cửa đợi bạn,
Ông thầy dạy đàn, ông Năm Kiết, một nhạc sĩ rất có tên tuổi
trong giới dân ca tài tử, thấy Hồng thập thò ngoài cửa, ông
bèn ngoắc kêu Hồng vào nhà mà đợi, đừng đứng ngoài
đường nắng nôi. Tha thẩn trước hiên nhà được một lúc thì
thầy Năm Kiết đi ra, thấy Hồng xinh xắn ngồi chơi một mình
trước thềm nhà, thầy hỏi Hồng có muốn học đàn thì vào trong
nhà mà xem bạn học. Ngay từ lúc đầu, cây đàn tranh dài dài
thon thon phát ra những âm thanh trầm bỗng thanh thoát đã
gợi sự chú ý tò mò của cô bé Hồng. Thế rồi vài ngày sau,
theo lời nhắn nhủ của thầy Năm Kiết, Hồng đưa mẹ đến gặp
thầy để xin theo học. Thầy nhận dạy không lấy tiền thù lao với
một điều kiện duy nhất là Hồng không được bỏ dở nửa
chừng. Cha Hồng mất sớm, chỉ có hai mẹ con sống với nhau
đạm bạc trong căn nhà cũ kỹ, mẹ Hồng nghèo nhưng vì
thương con côi cút nên cũng ráng sắm cây đàn tranh cho con.
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Học hết lớp nhất, Hồng thi đậu vào Đệ thất trường Lê văn
Duyệt và được chính thức ghi tên học đàn tranh ở Quốc gia
âm nhạc Sàigon theo lời giới thiệu của thầy Năm Kiết và cô
Tuyết Loan, vợ thầy, cũng là một tài tử đàn ca hát xướng
trong giới nhạc cổ Nam Bộ. Năm đó Hồng vừa đúng 12 tuổi.
Khi đất nước mất vào tay CS, Hồng đang học lớp 10. Năm
1977, Hồng vừa đậu tú tài hai vừa tốt nghiệp Quốc gia âm
nhạc bộ môn đàn tranh và hát nhạc cổ Nam Bộ sân khấu.
Ra trường, Hồng gia nhập đoàn văn công sông Bé ở Bình
Dương, một hình thức đi thực tập với đồng lương rất khiêm
nhường, trước khi được cấp vĩnh viễn bằng tốt nghiệp. Tuy
có tiếng là ra trường, gia nhập đoàn văn công, nhưng Hồng
không thu thập thêm được một kinh nghiệm nào cho nghề
đàn ca hát xướng, cái nghề mà Hồng yêu thích và rất có khả
năng để tiến xa hơn nữa. Bằng cấp của Hồng chỉ để ngó mà
chơi, vì Hồng đã học nhạc và được đào tạo dưới "chế độ" cũ.
Công việc chính của Hồng trong đoàn văn công là ngồi bán
vé cho những buổi trình diễn của đoàn. Mới ra trường và ra
đời, chưa có kinh nghiệm nghề nghiệp, không có ai đỡ đầu,
Hồng phải đối đầu với những tranh chấp và chèn ép của cán
bộ miền Bắc đối với cán bộ miền Nam, lại thêm có chút nhan
sắc dễ coi nên Hồng trở thành một miếng mồi ngon cho tên
ủy viên chính trị của đoàn văn công.
Mỗi đêm Hồng nhận một tập vé để bán, tiền thu nhập phải
ăn khớp với số vé bán ra. Tên ủy viên chính trị tán tỉnh Hồng
không được nên tìm cách đưa cô vào tròng bằng cách đánh
tháo tập cùi vé của Hồng. Lương bổng ít ỏi, Hồng lấy tiền đâu
ra để bù đắp cho số tiền thiếu hụt, mà bỏ trốn thì cũng bị truy
nã về tới tận địa phương, gây thêm phiền phức cho mẹ già ở
nhà. May nhờ có một thầy dạy nhạc trong đoàn ra tay cứu vớt
bằng cách đưa thẳng Hồng sang cục chính trị của quân đoàn
4. Hồng nương náu cục chính trị được 1 năm thì đoàn văn
công sông Bé bị giải thể, tên ủy viên chính trị trở về Bắc và
hết còn là một đe dọa cho Hồng. Từ đó Hồng xin ra khỏi cục
chính trị và xin vào làm xưởng dệt Sakymen ở cầu Bình Lợi
năm 1980.
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Lập gia đình với một đồng nghiệp, nhà anh cũng nghèo rớt
mồng tơi như mẹ con Hồng. Lấy chồng để được che chở tấm
thân chứ thực tình thương yêu thì Hồng không có. Hai vợ
chồng sinh sống cùng với mẹ già trong một căn nhà vừa lợp
tôn vừa lợp giấy carton, đến mùa mưa cả ba người phải đem
thùng hứng nước mưa, dột hết góc này đến góc khác..... Đứa
con đầu lòng, một bé gái, cũng đã được ra đời trong khung
cảnh nghèo khổ này. Tương lai mù mịt, hai vợ chồng sống
trong cảnh phập phồng lo sợ vì không biết sẽ bị sa thải lúc
nào, vì là nhân công miền Nam nên dễ bị chiếu cố nếu hãng
muốn sa thải người.
Khi bộ công nghiệp ban hành sắc luật tuyển người đi làm lao
động ở nước ngoài, hai vợ chồng Hồng nộp đơn xin đi cho
thoát cảnh nghèo. Đem con đi thì chính phủ không cho, như
thế phải có 1 người ở lại nuôi con. Bàn đi tính lại, Hồng quyết
định ra đi, để chồng ở lại nuôi con và đỡ đần mẹ già. Đứa con
gái của Hồng lúc đó mới lên 4. Vì miếng ăn, vì sự sống còn
của cả gia đình mà Hồng phải đành lòng xa con.
Giấy tờ thủ tục xong xuôi, theo hợp đồng của chính phủ,
nhóm của Hồng được đưa sang Đông Đức, tỉnh Karl-Max,
tỉnh này sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, hai miền Đông
Tây thống nhất, được đổi thành tên Chemnit , cách Dresden
100 km. Hồng đến Đông Đức tháng 6 năm 1988.
Nhóm người lao động Việt Nam, theo hợp đồng của nhà
nước với chính phủ Đông Đức, được đưa đến một nhà máy
dệt, chuyên chế tạo đủ loại vớ, nằm trong thung lũng
Gelenau. Nơi đây nhóm người lao động được phân chia ra
thành từng tổ, mỗi tổ 5 người, ăn, ở, đi làm việc chung với
nhau. Thông hành và giấy bảo hiểm sức khỏe của từng cá
nhân phải nộp cho đội trưởng để dễ bề kiểm soát.
Ra đến nước ngoài nhưng người Nam sống với người Nam,
người Bắc sống với người Bắc. Hai bên vẫn tiếp tục kỵ rơ
nhau như ở trong nước. Dân miền Nam thì sống lè phè, đi
làm ngày hai buổi với đồng lương cố định của chính phủ ấn
định, trong khi dân miền Bắc thì ngoài giờ làm việc ở xưởng
dệt, tối về còn nhận may thêm quần áo cho dân bản xứ, ký
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cóp từng đồng bạc, không dám ăn, không dám mặc để gửi
tiền về cho gia đình. Dân miền Nam tuy cũng dành dụm gủi
tiền về nhưng còn rủ nhau nấu nướng ăn nhậu vào cuối tuần,
những buổi họp mặt đó tuyệt đối không thấy dân miền Bắc
đâu cả.
Đời sống ở Việt Nam quá nghèo khổ nên sang đến Đông
Đức là một thiên đàng hạ giới của nhóm người lao động, mặc
dầu người dân Đông Đức trong những năm cuối cùng trước
ngày bức tường sụp đổ cũng chả sung sướng gì hơn. Hồng
rất ngạc nhiên khi thấy ở Đông Đức trái chuối được bán theo
đầu người, gia đình 3 người chỉ được mua 3 trái chuối. Người
dân Đông Đức ăn uống cũng tiện tặn dè sẻn không thua gì
người Việt đang làm lao động ở Đông Đức.
Lương bổng hàng tháng của dân đi lao động được trả khoảng
từ 700-900 đồng Mark của Đông Đức, tiền nhà không phải
trả, lương lãnh ra chỉ dùng cho việc ăn uống khoảng 100
đồng Mark Đông Đức, còn lại bao nhiêu, Hồng dành dụm gửi
tiền về nuôi con, nuôi gia đình. Tiền Mark Đông Đức giá trị chỉ
bằng 1/10 tiền Tây Đức thời đó. Cứ mỗi 3 tháng được phép
gửi về nhà 1 thùng đồ khoảng 20 ký, Hồng mua bàn ủi điện,
bếp điện là những thứ được ở nhà ưa chuộng, bán thùng đồ
cũng kiếm được cả 2-3 cây vàng. Hồng nghĩ bụng, nếu trời
thương, cho được mạnh khỏe không đau ốm, cứ đi làm kiểu
này vài năm sẽ xin hồi hương về nhà sống với con và mẹ già.
Chồng của Hồng, sau khi Hồng ra đi cũng đã tằng tịu với
người khác, nhưng vẫn ở trong nhà, vì cũng chẳng có nơi
nào khác để dung thân.
Tháng 11/1989, khi bức tường Bá Linh sụp đổ, chị em lao
động trong nhóm của Hồng thực sự rất hoang mang lo sợ,
không biết thế sự sẽ xoay chuyển thế nào. Trong đoàn lao
động đã bắt đầu có người bỏ nhiệm sở trốn đi nơi khác. Tin
tức dồn dập, bán tín bán nghi, nhưng vì thiếu thông tin, thiếu
tiếng Đức, không hiểu thực hư như thế nào nên Hồng không
biết phải tiến thoái ra sao.
Biên giới Đông Đức và Tây Đức lúc đó vẫn còn, người bên
Đông Đức vẫn chưa được phép sang Tây Đức. Bỏ trốn sang
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Tây Đức để xin vào trại tỵ nạn như một số bạn đã làm hay cứ
nhắm mắt ở nguyên tại chỗ? Bỏ trốn thì hết đường quay về
lại Việt Nam vì như thế là mang tội đào ngũ, như thế là phải
xa con vĩnh viễn hay sao, nhưng ở lại thì số phận mình sẽ ra
sao??? Cuối cùng Hồng cũng quyết định trốn đi nhưng tiền
đâu mà mua vé xe lửa. Có bao nhiêu tiền dành dụm, Hồng đã
gửi hết về nhà, mà dù cho có chút tiền Đông Đức cũng chẳng
thấm thía vào đâu khi sang đến Tây Đức.
Được một bạn miền Nam trong đoàn chỉ dẫn, Hồng mua vé
xe lửa từ Gelenau về Dresden. Từ Dresden Hồng sẽ đi lậu xe
lửa về Frankfurt, mặc đúng một bộ quần áo, khoác thêm cái
áo Manteau mùa đông. Không hành lý xách tay, không một tờ
giấy tùy thân, trong tay Hồng chỉ vỏn vẹn một quyển tự điển
nhỏ bỏ túi và một số điện thoại của người quen cho. Họ dặn
khi nào đến được Frankfurt thì liên lạc qua số điện thoại đó sẽ
có người ra đón.
Theo lời chỉ dẫn của người đi trước cho tin về, Hồng và một
chị bạn leo lên chuyến xe lửa khởi hành từ nhà ga Dresden
lúc 11 giờ đêm về Frankfurt. Chuyến xe đêm tốc hành ngày
23/12/1989. Lựa lúc nhà ga còn vắng khách vãng lai, hai chị
em Hồng leo lên toa hạng nhất, chui xuống gầm ghế nằm thu
lu trong đó. Sở dĩ Hồng lựa toa hạng nhất vì toa hạng nhất
mắc tiền ít người mua, như thế sẽ ít người lên xuống thì chắc
sẽ khó bị khám phá.
Nằm thu lu dưới gầm ghế, không dám cục cựa nhiều sợ gây
ra tiếng động, Hồng nằm quay đầu nhìn ra lối đi để có thể đọc
bảng tên nhà ga bên ngoài. Chị bạn thì nằm ghế đối diện, đầu
quay về phía cửa sỗ để thấy người ra vô mà ra dấu hiệu cho
nhau. Mùa đông trời lạnh căm căm, xe lửa vặn lò sưởi hết cỡ,
lò suởi lại nằm dưới chân ghế gần cửa sổ, chị bạn vì phải
nằm quay đầu phía cửa sổ nên bị nóng phỏng cả da đầu mà
không dám cục cựa.
Khi xe lửa chạy qua biên giới Tây Đức, các cánh cửa ra vào
của xe lửa được tự động khóa lại, tiếng các ổ khóa đập vào
nhau kêu răng rắc đến rợn người. Hai chị em Hồng nằm thu
lu trong gầm ghế, phó thác số mạng cho hên xui may rủi, vì
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bây giờ đã leo lên lưng cọp, hết còn biết chạy đi đâu. Hồng
chỉ còn tâm niệm một điều trong đầu là không được phép
nhắm mắt,không được ngủ, phải thức, phải lắng tai mà nghe
cho rõ cái tên "Frankfurt". Nếu không nghe ra thì phải nhớ là
khi nào có tiếng xe lửa thắng kít kít bên tai, có loa phóng
thanh nói ồn ào vang vang, có tiếng xôn xao nói chuyện là xe
lửa đã đến Frankfurt…. Rồi thì phải tìm cách chui ra khỏi xe
lửa mà không để ai trông thấy!!
Khoảng 3 hay 4 giờ sáng, lúc này xe lửa đã qua đến địa
phận của Tây Đức, ghé ở một nhà ga nhỏ nào đó mà Hồng
chưa kịp đọc ra tên thì tàu đã lăn bánh chạy tiếp. Có tiếng
chân người đi gần lại toa xe hạng nhất của Hồng. Có tiếng
kéo cánh cửa toa. Một cô gái ăn sương ăn mặc hở hang đi
vào, rồi buông mình cái phịch ngay đúng cái ghế Hồng đang
trốn bên dưới. Vài phút sau lại thêm một người nữa đi vào.
Hồng nhìn thấy bộ quần áo đồng phục, thôi chết rồi, ông soát
vé!!! Nhưng hình như hai người này đã có hẹn ước với nhau
hay sao đó, vì Hồng nghe họ nói chuyện rì rào, rồi họ ôm
nhau, hôn nhau. Họ làm tình với nhau trong toa!
Hai chị em Hồng điếng người nhưng cắn răng nhắm mắt qua
cầu, mong cho màn ái ân sớm chấm dứt. Trớ trêu thay, màn
ái ân bây giờ lại diễn ra ở dưới đất, họ vật nhau xuống sàn
xe, ngay trên lối đi giữa hai hàng ghế chị em Hồng đang trốn.
Lúc này cô gái ăn sương đã nhìn thấy Hồng đang nằm co
quắp ở dưới ghế và ông soát vé cũng đã nhìn thấy chị bạn
của Hồng ở ghế đối diện…..
Tiếng nói thì không rành, Hồng chẳng hiểu họ nói gì với
mình, trong đầu Hồng lúc đó chỉ nghĩ đến một điều duy nhất
là làm thế nào để nắm chặt cái chân ghế để không bị lôi ra
khỏi chỗ ẩn trốn của mình. Không hiểu cô gái ăn sương đã
nói những gì, Hồng chỉ nghe được lõm bõm là cô không có ý
hại Hồng mà ngược lại, cô muốn giúp Hồng. Giọng nói và ánh
mắt của cô hình như đã làm Hồng hiểu ra và bớt sợ!
Cuối cùng chị bạn và Hồng cũng đành lồm cồm chui ra. Trời
cũng đã gần sáng và xe lửa chắc cũng sắp về đến Frankfurt.
Hồng nghĩ thế nào cũng bị ông soát vé bắt trả tiền vé xe,
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nhưng lạ thay, ông không đã động gì đến chuyện đi lậu cả.
Hai chị em đem hết cả vốn liếng tiếng Đức ra, lôi cả tự điển ra
chỉ chõ. Cuối cùng hai người Đức cũng hiểu rằng trước mặt
họ là hai cô gái Việt Nam từ Đông Đức, đang tìm đường xin tỵ
nạn ở Tây Đức.
Cô gái ăn sương nhìn hai chị em Hồng một cách thương
cảm. Xuống xe, cô rút trong ví ra hai tờ 20 đồng Đức Mã, tiền
Tây Đức, tặng mỗi người một tờ. Cô còn gọi giùm hai chị em
số điện thoại mà Hồng đưa. Rồi cô đứng chờ với hai chị em
Hồng ở nhà ga Frankfurt cho đến khi có người đến đón mới
vẫy tay chào từ giã. Rời nhà ga Frankfurt trong không khí tấp
nập người qua lại, ai cũng vội vàng, ai cũng hối hả, có ai biết
là lòng dạ Hồng đang thổn thức, cảm kích trước tấm chân
tình của một gái ăn sương, một người mà Hồng không hề
quen biết, không cùng chung một tiếng nói. Tấm lòng nhân
đạo và ơn nghĩa này, Hồng nguyện nhớ mãi trong lòng …..

3.
Đến Tây Đức sáng sớm ngày 24/12, Hồng được người quen
đưa về nhà, cho ăn tô mì gói, một tô mì ngon nhất đời Hồng.
Sau đó Hồng được đưa vào trại, làm mọi thủ tục tỵ nạn.
Chung quanh Hồng, tất cả xa lạ, trại tỵ nạn không phải chỉ có
ngưòi Việt mà tạp nhạp đủ thứ quốc gia. Mọi người ai cũng
vui vì đuợc tỵ nạn ở Tây Đức, nhưng Hồng vẫn buồn và lo sợ
vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Làm sao báo tin cho mẹ già
con dại ở nhà biết mình đang ở đâu? Giấy tờ tùy thân cũng
không có? Hai tháng ở trong trại, Hồng nằm bẹp dí trên
giường, không ăn không uống, không thiết tha gì đến cảnh
vật thế sự chung quanh, cho đến khi gặp Năm Lượm.
Năm Lượm càng an ủi bao nhiêu, Hồng càng buồn bấy nhiêu.
Chẳng hiểu sao Hồng lại muốn quay trở về Gelenau bên
Đông Đức. Hồng nghĩ thầm, cứ về lại chỗ cũ, xin vào làm việc
lại, để có ngày được trở về với con gái. Năm Lượm nói cách
mấy Hồng cũng không nghe. Năm Lượm nổi dóa "đã trốn
được sang Tây Đức, tốn bao nhiêu công sức, sang được tới
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đây khi không lại đòi về là sao? Nhưng thôi, nếu chị muốn thì
ngày mai tui sẽ chở chị về lại bên đó".
Ngày hôm sau, giữ lời hẹn, Năm Lượm lái xe chở Hồng một
mạch từ trại tỵ nạn Limburg sang Gelenau. Đoạn đường dài
500 km, Hồng lầm lỳ không nói một tiếng nào, lòng cô đã nhất
quyết về lại bên đó, tới đâu thì tới. Sang đến Gelenau, trở lại
căn phòng của Hồng trong chung cư, không một bóng người.
Tất cả đã trốn đi tứ tán, không còn một vết tích, không còn
một hình ảnh nào để lại. Từ ngày Hồng trốn sang Tây Đức
đến nay đã 2 tháng trôi qua. Thời gian thật ngắn nhưng có
quá nhiều thay đổi. Buồn bã trở ra xe, Hồng xin Năm Lượm
chở về lại Tây Đức. Biên giới Đông Tây giờ đã không còn,
qua lại không còn bị kiểm soát như 2 tháng về trước.
Từ ngày ấy, Năm Lượm lên xuống trại tỵ nạn mỗi cuối tuần, lo
lắng và chăm sóc cho Hồng. Một năm sau, giấy tờ xin tỵ nạn
của Hồng bị bác, nhưng chính phủ Đức gia hạn cho Hồng ở
lại thêm 3 tháng. Lần gia hạn thứ hai rút xuống chỉ còn 1
tháng. Rồi những lần sau đó, cứ hễ gần hết hạn, Năm Lượm
lại chạy chọt ra luật sư đóng tiền xin cho Hồng gia hạn thêm
thời gian cư trú. Trong thời gian này, Hồng cũng xin được
việc làm mặc dầu không có giấy tờ ở lại vĩnh viễn.
Đến một lúc nào đó, khi không còn cách nào khác có thể xin
gia hạn thêm được nữa thì Năm Lượm hỏi Hồng "Nếu chị
bằng lòng thì tui làm giấy hôn thú với chị".
Hồng thật cảm động với cách tỏ tình chân thật và chất phát
của Năm Lượm, nhưng Hồng từ chối, vì Hồng nghĩ rằng, nếu
Năm Lượm làm hôn thú với Hồng thì chẳng bao giờ Năm
Lượm có thể bảo lãnh vợ và ba đứa con của Năm Lượm
sang đây được. Mãi cho đến khi Năm Lượm thú thật với Hồng
rằng Năm Lượm không còn ý định bảo lãnh vợ con sang nữa
vì ba bà vợ của Năm Lượm ở nhà đã có chồng khác và Năm
Lượm cũng đã thật lòng yêu Hồng, nhưng Năm Lượm không
dám nói ra vì tự thấy mình thua kém Hồng nhiều quá.
Ba năm sau, Hồng nhận lời lấy Năm Lượm, người đàn ông
không có cái mã bề ngoài đẹp trai nhưng có thật nhiều lòng
nhân hậu. Đám cưới của Hồng Lượm đã diễn ra trong vòng
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thân mật bạn bè. Cái hôn thú đầu tiên và duy nhất của Năm
Lượm, mặc dầu trước đó đã có 3 vợ, nhưng Năm Lượm chưa
bao giờ chính thức làm hôn thú với ai.
Cái hôn thú của Năm Lượm có một điểm rất đặc biệt là có 3
cái Đinh. Đinh ở đây không phải đinh đóng cột, mà là 3 người
họ Đinh đồng ký tên trong tờ hôn thú của Hồng-Lượm: Đinh
hữu Huân (thông dịch viên), Đinh văn Trấm (người chứng số
1), Đinh văn Bé (người chứng sồ 2).
Mối tình của Năm Lượm dành cho Hồng, người vợ mà Năm
Lượm trân quý và nể phục nhất, sẽ không cần một cái đinh
nào hết cũng sẽ bền chặt muôn đời. Ba chìm bảy nổi tám cái
lênh đênh, cuối cùng rồi đời Lượm-Hồng cũng dừng chân lại
ở bến bờ bình yên.
Khi má nuôi của Năm Lượm mất đi, Năm Lượm vì kẹt công
ăn việc làm nên nhờ Hồng về Cần Thơ thay Năm Lượm lo
việc ma chay. Bà vợ lớn và bà vợ hai của Năm Lượm cũng
đem con về chịu tang. Bà vợ thứ ba không có mặt. Ba bà vợ
của Năm Lượm ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả, chẳng ai
phiền hà gì ai.
Nhà có tang, họ hàng con cháu lâu ngày mới có mặt đông đủ
không thiếu một ai. Các người cháu của Năm Lượm chỉ ngạc
nhiên mỗi một điều vì sao chúng cứ phải chào đến mấy lần
bác Năm gái. Bà nào được con cháu chào “Bác Năm gái”
cũng nhoẻn nụ cười vui vẻ hỉ hả.....
Udenheim, 12.10.2011
Nguyễn hữu Mỹ Nga
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Nguyễn Phan Ngọc An
GIẤC NGỦ TRÊN ÐỒI XANH
Tâm bút : Nguyễn Phan Ngọc An
Hơn bốn mươi năm lưu lạc xứ người, sự thành đạt của người
Việt lưu vong tương đối cũng khá nhiều nhưng cũng không
phôi pha được những nỗi mất mát chia xa – Các nhà tranh
đấu, các chính trị gia, các danh nhân, các văn nghệ sĩ,nhạc
sĩ, ca sĩ , … lần lượt theo con tạo xoay vần giã từ trần lụy!
Nhưng dường như suốt bốn mươi năm lưu vong những
người sống nhiều về tâm hồn thường ra đi quá sớm chẳng
hạn như những ca nhạc sĩ - Người viết bài này với một mối
thân tình và trong khung cảnh nhỏ hẹp thôi – Tôi viết về một
người nhạc sĩ đã ra đi, người đó chính là ca nhạc sĩ Nhật
Trường Trần Thiện Thanh.
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Năm đó, khi tôi vừa định viết thì mở trang net lại thấy tin nhạc
sĩ Nguyễn Hiền lâm chung, tôi và N/S Nguyễn Hiền rất thân
tình, ông đã từng tổ chức cho tôi nhiều buổi sinh hoạt văn học
tại miền Nam Cali, nói đến ông ai cũng thấy ngay rằng ông là
một người nhạc sĩ đức độ khiêm cung hiền hòa trong xử thế.
Có một lần khi ông đến nhà vợ chồng Tùng vào một buổi
sáng sớm để gặp tôi bàn về việc ra mắt sách của tôi ngày chủ
nhật tới mà ông là người tổ chức - Vừa bước vào nhà ông
thấy Tùng với mái tóc trắng phau, ông vội vã cúi gập người
xuống và chào “lạy cụ ạ” – Lúc đó, Tùng lính quýnh cũng vội
vã cúi gập người xuống và thưa “lạy cụ ạ” – Tôi và Kim
Nguyên vợ của Tùng cười vỡ cả bụng khi thấy hai người
chào nhau như thế bởi vì Tùng chỉ khoảng 50 tuổi mà mái tóc
trắng phau như tuyết tuy nước da vẫn hồng hào và nhìn kỹ
vẫn còn phong độ. Thế là tôi phải đứng ra giới thiệu hai người
với nhau và nói rõ với nhạc sĩ Hiền rằng Tùng chưa thành
ông cụ .
Tôi còn một kỷ niệm nữa với N/S Nguyễn Hiền là khi ông tổ
chức sinh nhật thứ 75 vào năm 2001 tôi đã đi xe đò xuống
tham dự ngày sinh nhật của ông và ở lại hôm sau trở về San
Jose, ít ra là chỗ thân tình lắm tôi mới lặn lội như thế … Tôi
đã lên tặng ông bà Nguyễn Hiền một bó hoa thật lớn trong
đêm sinh nhật và đọc bài thơ tôi viết tặng nhạc sĩ ngày sinh
nhật :
ÐIỂM HOA CHO ÐỜI
Nơi đây đang cuối mùa đông
Hoa xuân đua nở trong lòng tha nhân
Nắng xuân thêm ấm bội phần
Hương xuân thoang thoảng như gần bên ta
Chúc mừng nhạc sĩ tài hoa
Vắt tim nặn óc điểm hoa cho đời
Cung trầm cung bổng chơi vơi
Bút hoa sáng tạo rạng ngời non sông
Cao niên người vẫn tươi hồng
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Rải hoa bác ái tưới trồng thiện căn
Văn chương lỗi lạc trời ban
Nguyễn Hiền tô nét son vàng sử xanh
Chúc người trọn giấc mộng lành
Trăm năm tuổi thọ toại thành ước mơ
Gửi lòng ngưỡng mộ vào thơ
Danh thơm sáng mãi bên bờ tự do.
( Kính tặng Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền sinh nhật 75)
Phần đông trong chúng ta mỗi độ xuân về không ai không
thuộc bản nhạc bất tử của nhạc sĩ Nguyễn Hiền “Anh Cho Em
Mùa Xuân”, bản nhạc này đã đi vào lòng dân tộc Việt Nam
mấy thập niên qua và tết đến là tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Hiền
như nở rộ giữa mùa xuân mới.
Lúc ấy rất buồn khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Hiền ra đi và lại
càng buồn hơn nữa khi được tin nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
cũng đã ra đi cách đây cả chục năm – Vì thế tôi có bài viết
này để kỷ niệm cùng hai nhạc sĩ mà tôi quý trọng thân tình
nhất.
Ngày tôi gặp lại anh chị Nhật Trường cách nay 19 năm tại
miền Nam Cali nơi cửa hàng băng nhạc của anh - Trước
1975 tôi đã từng gặp và ái mộ khi anh lên sân khấu trình diễn,
còn Mỹ Lan tôi đã từng ở chung một chung cư Kỳ Ðồng với
nàng khi còn ở Việt Nam và hàng ngày vẫn nhìn nàng chưng
diện đi hát các tụ điểm ca nhạc, thời bấy giờ Mỹ Lan đang nổi
bật với hai bản nhạc “Lá Còn xanh” và “ Tình Yêu Trên
Những Giếng Dầu” – Tôi đã quen Mỹ Lan ở ngoài hiền hậu dễ
thương, khi lên sân khấu nàng trẻ trung và nhí nhảnh, nàng
vừa hát vừa nhảy làm say mê khán giả bởi dáng dấp cao ráo
vừa hát vừa nhảy lại vừa cười với nụ cười duyên dáng xinh
đẹp – Thú thật lúc đó tôi rất mê Mỹ Lan qua những show mà
nàng trình diễn.
Năm 1997 tôi có dịp xuống miền Nam Cali và đã đến thăm
anh chị Nhật Trường - Mỹ Lan – Chúng tôi đã chụp chung với
nhau những tấm hình lưu niệm có cả nhà danh hoạ Vũ Hối và
nhà văn Trầm Mộng Bằng tức Lâm Thùy Giang cùng đến
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thăm anh chị Nhật Trường hôm đó – Chúng tôi không thể
quên món Bún Bò Huế sát cạnh tiệm mà anh chị Nhật Trường
đã đãi chúng tôi – Một thời gian sau, tôi cũng đã trở lại nhà
anh chị thăm bác gái khi bác từ Việt Nam sang chơi lúc ấy Mỹ
Lan đang mang bầu bé Chí - Những kỷ niệm thân thương nầy
đã dấy lên trong ký ức tôi ngay từ khi được tin Ca nhạc sĩ
Nhật Trường Trần Thiện Thanh vừa mất !
Ca nhạc sĩ Nhật Trường tên thật là Trần Thiện Thanh, bút
hiệu TTT, Anh Chương, Trần Thiện Thanh Toàn và Nhật
Trường.
Anh sinh tại Phan Thiết năm 1941 – Anh vào Sài Gòn sinh
sống nghề soạn nhạc và ca hát năm 1958 trong bước đầu
đầy khó khăn và gian nan. Thời gian chịu đựng qua đi, sau đó
một thời gian anh bỗng nhiên sáng rực và trở thành một tên
tuổi nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam thời đó. Mỗi khi anh
lên sân khấu là tiếng vỗ tay như pháo tết, anh hùng dũng hiên
ngang trong bộ quân phục, anh đa tình lãng tử trong bộ
veston màu nhạt, có đôi khi anh vô cùng tài tử trong bộ quần
áo nghệ sĩ phong trần nhưng trông rất đẹp trai, thời ấy anh là
thần tượng của giới trẻ, là mơ ước của các nàng nữ sinh, các
người đẹp - Ở anh nhìn thấy một nét rắn rỏi pha đôi chút khắc
khổ của đàn ông, đó là điểm đã làm anh nổi bật trong giới âm
nhạc mềm và lã lướt kia - Cuối năm 1960 anh cùng Hùng
Cường, Chế Linh thường mặc quân phục trình diễn trên sân
khấu với những bài ca về lính do Trần Thiện Thanh sáng tác,
thời ấy là thời nhạc lính bắt đầu sống dậy mạnh mẽ trong
dòng nhạc của anh mặc dù anh còn rất trẻ, và khán giả rất
say mê những buổi trình diễn có Nhật Trường - Một lần vào
dịp tết, tổ chức Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ , anh đã hát liên tục 4
bài nhạc viết về lính của anh theo yêu cầu của đông đảo khán
giả tham dự - Ðầu năm 1961 anh lập ra ban tứ ca gồm Nhật
Trường và ba giọng ca nữ phụ họa là Như Thủy, Vân Quỳnh
và Diễm Chi, các nàng này chuyên hát phong trào du ca của
nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu, Miên Ðức Thắng, Nguyễn Ðức
Quang, Bùi Công Thuấn và Trần Thiện Thanh … Anh là ca sĩ
chính trong các bài trình diễn, ba cô chỉ hát phụ họa bài hát
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thôi – Sau đó một thời gian Nhật Trường thực hiện một nhạc
cảnh rất sống động diễn xuất chung với nữ ca sĩ Thanh Lan
về khí thế một anh hùng mũ đỏ Ðại Úy Dù Nguyễn Văn
Ðương vừa nằm xuống cho quê hương rất ngoạn mục và xúc
động toàn bộ người tham dự tại sân khấu cũng như sau này
lên thành phim ảnh - Thời đó tôi cũng rất say mê cặp hát
chung Nhật Trường & Thanh Lan này lắm, anh có một chất
giọng trầm ấm trữ tình và rất sang, chị Thanh Lan thì trong
trẻo nhí nhảnh và mượt mà trau chuốt mỗi lời ca mà lại xinh
đẹp nữa nên cặp ca sĩ này thời đó rất ăn khách trong làng âm
nhạc Việt Nam.
Có lần Nhật Trường tâm sự với bạn bè rằng lúc nhỏ anh rất
mê được ca hát, nhưng cha mẹ anh nghe ca hát là la rầy
không đồng ý còn bảo là “xướng ca vô loại” nên cấm ngặt anh
– Anh buồn vì ước mơ không toại nguyện nên đêm khuya
không ngủ và đợi mẹ cha đã yên giấc điệp anh ngồi hát
nghêu ngao một mình suốt mấy giờ liền những bài ca đã
thuộc nằm lòng của các nhạc sĩ nổi tiếng thời đó, nên khi
xuống Sài Gòn bắt đầu cho sự nghiệp ước mơ anh chọn ngay
bút hiệu Nhật Trường để nhớ về những ngày dài vời vợi chờ
đêm đến để được nghêu ngao ca hát một mình.
Nhật Trường gia nhập vào sự nghiệp ca hát chỉ một thời gian
rất ngắn đã nổi tiếng khắp nơi trên các tụ điểm ca nhạc, đài
phát thanh và trên làn sóng tivi màn ảnh … Do đó anh tiến
bước tới soạn nhạc và anh đã thành công vô cùng với những
nhạc phẩm viết về lính, viết cho lính, viết cho tình yêu, cho
tang thương của đất nước, của chiến tranh nhưng hoàn toàn
không ủy mị, mà kiên cường hùng tráng và quật khởi trong
từng lời nhạc của anh. Anh chính là một điểm son đã mang lại
niềm tin và hào hùng cho người chiến binh thời đó ! Năm
1973 anh thực hiện cuốn cassette “ Chiến Tranh Và Hòa
Bình” đã được giới yêu nhạc yêu tiếng hát của anh ủng hộ
thật nồng nhiệt, và đầu năm 1975 anh đang dự định tiếp tục
xuất bản cuốn cassette thứ hai với tựa đề “ Biển Sương Mù”
nhưng không còn kịp nữa, tháng 4 đen đã vùi chôn bao mơ
ước của anh rồi !
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Năm 1975, nước mất, anh buồn và mất hẳn sinh khí để ca hát
và soạn nhạc, anh bỏ đi xa và sống lặng lẽ như một thân xác
không hồn, anh thương đất nước, thương người lính, thương
chính cuộc đời mình từ nay đã chịu đau đớn như những lằn
roi quất vào da thịt không nguôi, người chiến sĩ tâm lý chiến
có một nội tâm sâu thẳm nên đã ẩn dật bao nhiêu năm dài
không xuất hiện cho đến khi gặp lại anh tại xứ người, nét
khắc khổ đã tô đậm lên sắc diện anh, ôi một thời trẻ trung hoa
mộng đã bỏ anh rồi, người ca nhạc sĩ lừng danh bây giờ phải
tìm cách mưu sinh vật lộn với cuộc sống mới, những thương
đau trong tâm hồn đã khiến anh hững hờ với âm nhạc tuy
rằng thỉnh thoảng anh vẫn cố gắng viết nhạc và cố gắng hát
để nghe dòng lệ tuôn trào theo với lời ca nghèn nghẹn trong
tâm hồn. Anh gặp Mỹ Lan tại xứ người, nàng cũng ly hương
mang niềm đau mất nước, cả hai chung một tâm trạng, chung
một nỗi niềm đã khiến dòng nhạc hào hùng của anh sống dậy
mãnh liệt và anh đã cùng Mỹ Lan, người bạn đường duy nhất
đi cùng trời cuối đất trên đất nước tha hương mang lời ca
tiếng hát để nói lên chí khí quật cường, niềm tin vững chãi và
tình thương bao la trong tận cùng trái tim anh đã gởi vào
những bài nhạc mới mà anh đã cố công viết soạn cho đời,
cho thế hệ mai sau.
Nhưng anh đã ra đi không bao giờ trở lại, dẫu biết rằng sinh
ký tử quy nhưng thật đau buồn và thương tiếc bởi anh đi
trong lúc còn quá trẻ, trên 60 là lúc chín mùi nhất cho sự
nghiệp một con người, chắc chắn trong anh còn mang nhiều
hoài bão cho quê hương cho dân tộc Việt Nam đang phải lưu
vong xứ người - Chắc chắn trong anh đang hy vọng một ngày
trở về nơi chôn nhau cắt rún để viết tiếp những dòng nhạc oai
hùng cho lịch sử ngàn sau.
Giờ đây anh đã về một nơi xa thẳm, không có loài người để
xẻ chia niềm tâm sự, vợ đẹp con xinh anh bỏ lại dương trần
và Mỹ Lan, bé Chí sẽ tiếp tục sự nghiệp dở dang của anh,
nàng và bé Chí con trai anh đã khiến bao người rơi lệ ngậm
ngùi tiếc thương anh qua những lần diễn xuất khắp nơi trên
hải ngoại, anh hãy ngủ yên một giấc ngủ nhẹ nhàng và tin
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rằng bé Chí sau này sẽ nối nghiệp anh và tên tuổi của anh sẽ
sống mãi trong lòng nhân loại dù trải qua bao thế hệ mai sau.
Anh đã sáng tác gần 200 bản nhạc vừa cho lính, cho tình yêu
và cho quê hương trong thời gian gần 20 năm chinh chiến
điêu linh tại đất nước mình, khi ra hải ngoại anh buồn nhiều
và mất hẳn nhụy khí viết nhạc nên chỉ sáng tác thêm một số ít
bản nhạc mới hào hùng mà thôi, chúng ta không thể để
những dòng nhạc bất tử của Trần Thiện Thanh vào quên lãng
nên tôi ghi lại nơi đây tên những bản nhạc mà tôi được biết,
mong rằng có thiếu sót xin quý độc giả thông cảm cho bởi
trong tôi niềm quý mến ái mộ Ca nhạc sĩ Nhật Trường dâng
cao từ mấy chục năm qua vì mấy ai vừa là ca sĩ nổi tiếng vừa
là nhạc sĩ nổi danh lại hiền hòa đức độ như Nhật Trường
Trần Thiện Thanh.
Ai Nói Với Em Ðêm Nay - Anh Không Chết Ðâu Anh – Anh Về
Với Em – Anh Nhớ Về Thăm Em – Bà Tư Bán Hàng – Bà Mẹ
Trồng Rau – Bóng Nắng - Biển Mặn - Bảy Ngày Ðợi Mong –
Bà Mẹ Trị Thiên - Bắc Ðẩu – Bay Lên Cao Ði Anh - Bảy Thế
Kỷ Tình Yêu - Biển Sương Mù - Chuyện Hẹn Hò - Chiều Trên
Phá Tam Giang - Chiếc Áo Bà Ba - Chuyện Tình Người Ðan
Áo – Chân trời Tím - Chờ Ðông – Cho Anh Xin Số Nhà Chuyện Một Người Ði - Chuyện Tình TTKH – Con Ðường
Buồn Chung Thân - Chị Ba Hàng Xanh - Chuyện Lứa Ðôi –
Cho Người Vào Cuộc Chiến - Ðồn Vắng Chiều Xuân – Ðám
Cưới Ðầu Xuân - Ðộc Hành – Ðôi Ngã Ðôi Ta - Gặp Nhau
làm Ngơ – Giấc Ngủ Trên Ðồi Xanh – Giây Phút Giã Từ - Hàn
Mặc Tử - Hoa Học Trò – Hoa Trinh Nữ - Hai Sắc Hoa Ti Gôn
– Hãy Hứa Yêu Em – Hoa Chiều – Hoa Biển - Hiện Diện Của
Em – Khi Người Yêu Tôi Khóc - Không Bao Giờ Ngăn Cách –
Không Bao Giờ Quên Anh – Lâu Ðài Tình Ái - Lời Tình Viết
Vội - Lời Cho Người Yêu Nhỏ - Lộc Non - Lời Tình Trong Khói
Súng – Màu Mũ Anh, Màu Áo Em - Mộng Thường - Một Ðời
Yêu Em – Mùa Ðông Của Anh – Mai Lệ Xuân - Một Lần Cuối
- Một Lần Dang Dở - Mùa Xuân Lá Khô - Mười Sáu Trăng
Tròn - Một lần Bay Thấp Ó Ðen - Người Ở Lại Charlie - Người
Xa Người - Người Yêu Của Lính - Nỗi Lòng Thanh Trúc 329
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Người Chết Trở Về - Ngày Ðầu Một Năm - Người Lính Tượng
Ðài – Phút Giao Mùa – Phép Nhiệm Mầu – Quá Phụ Ngây
Thơ – Rừng Lá Thấp - Sư Ðoàn 1 Bộ Binh Hành Khúc - Tuyết
Trắng – Tình Ca Của Lính – Tình Thiên Thu – Trên Ðỉnh Mùa
Ðông – Tình Thư Của Lính – Trong Lần Tái Ngộ - Tình Ðầu
Tình Cuối - Tạ Từ Trong Ðêm – Tâm Sự Người Lính Trẻ Thạch Sanh ( Truyện ca) – Tìm Một Vì Sao Nhỏ - Tình Có
Như Không – Tình Yêu Thứ Nhất - Trời Chưa Muốn Sáng Từ Ðó Em Buồn - Từ Nửa Vòng Trái Ðất - Tưởng Người Chết
Ði – Tình Yêu Ngộ Nghĩnh - Vết Ðạn Thù Trên Tường Vôi
Trắng - Vợ Thằng Ðậu – Xin Em Ðừng Hỏi – Yêu – Yêu
Người Như Thế Ðó – Yêu Mơ Và Ghen ..v…v…
Anh còn nhiều bản nhạc lắm nhưng tôi không thể nào nhớ
nổi, một người ca nhạc sĩ đa tài như anh nếu số phần không
ngắn ngủi anh sẽ còn viết cho nhân loại biết bao nhiêu bản
nhạc giá trị ở cuối đời anh – Tôi thật xót xa cho một tài hoa
bạc mệnh nên đã viết tặng anh hai bài thơ cho lần tiễn biệt
thiên thu bằng cả cõi lòng thương tiếc :
THƯƠNG TIẾC CA NHẠC SĨ
NHẬT TRƯỜNG TRẦN THIỆN THANH
Được tin ca sĩ Nhật Trường
Hóa thân vào cõi thiên đường nghìn thu
Tài hoa vùi giữa sương mù
“ NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH” phù du gió ngàn
Xót xa “ ĐỒN VẮNG CHIỀU XUÂN”
Lắng nghe “ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG” gọi về
Cùng “ NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE”
Một vùng “ TUYẾT TRẮNG” chôn “TÌNH THIÊN THU”
“RỪNG LÁ THẤP” giữa mây ngàn
Một “ CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG” xây thành
Và “ ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH”
“ KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH” tình anh với nàng
Rộn ràng “ ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN”
Dịu dàng “ CHIẾC ÁO BÀ BA” thiên thần
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Bây giờ “ MÙA ĐÔNG CỦA ANH”
“ TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH TRẺ” của Trần Thiện Thanh
Từ đây giọng hát trữ tình
Và bao dòng nhạc lưu danh thế trần
Một tâm huyết với giang san
Trời cao đoạt mệnh đã lầm đây chăng ?
Bàng hoàng giọt lệ rơi nhanh
Tiếc thương một kiếp tài danh sáng ngời !
NÉT SON VÀNG TRẦN THIỆN THANH
Ngày không tốt là ngày 13 thứ sáu
Tước đoạt trần gian sinh mạng một danh tài
Ngậm ngùi thương chí dũng một đời trai
Hoài bão chưa tròn thân vùi cát bụi !
“ PHÚT GIAO MÙA” “ XIN EM ĐỪNG HỎI”
“ NGUỜI XA NGƯỜI” rồi “ HÀN MẶC TỬ” ơi !
“ HOA BIỂN” thay anh “ LỜI TÌNH VIẾT VỘI”
“ CHUYỆN HẸN HÒ” xin “ HÃY HỨA YÊU EM”
“ ĐÔI NGÃ ĐÔI TA” “ TỪ ĐÓ EM BUỒN”
“ BẢY THẾ KỶ TÌNH YÊU” đùa “BÓNG NẮNG”
“ MỘT ĐỜI YÊU EM” trùng dương “ BIỂN MẶN”
“ TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG” trăn trở “ CHỜ ĐÔNG”
“ BẢY NGÀY ĐỢI MONG” trên “BIỂN MÙ SƯƠNG”
“ CHÂN TRỜI TÍM” “ ĐỘC HÀNH” thân cô lữ
“ HOA CHIỀU” phôi pha lìa xa “ BẮC ĐẨU”
“ TƯỞNG NGƯỜI CHẾT ĐI” nhưng sống mãi muôn đời
Mượn lời thơ buồn tiễn anh lần cuối
Sống oai hùng chết để lại thanh danh
Nhật Trường mất đi bao người tiếc nuối
Nét son vàng muôn thuở Trần Thiện Thanh …
nguyễn phan ngọc an
(2020)
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HOÀNG ĐẾ NAPOLÉON
Tuỳ bút : Nguyễn Phan Ngọc An
Tự ngàn xưa vẫn có nhiều huyền thoại về các bậc vua chúa,
danh nhân lịch sử, sách vở ghi chép lại cho hậu thế am tường
– Nơi đây tôi viết về một đại tướng lừng danh của nước
Pháp, một Hoàng Đế Napoléon không bằng tư liệu sách vở
mà qua chuyến du lịch tiếp nhận được từ một nhà thông thái
tại Bỉ Quốc.
Vào tháng 8 năm 2002, Hội thơ Tài Tử Việt Nam hải ngoại do
nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh Hội Trưởng đã tổ chức một
chuyến du lịch Châu Âu cho các anh chị em trong hội –
Chúng tôi gồm có 48 người trong đoàn du lịch, khởi hành từ
phi trường San Francisco – Qua hai trạm đổi máy bay chúng
tôi đến phi trường cuối là phi trường Charles De Gaulle –
Năm ngày đầu đoàn chúng tôi dành thời gian cho những buổi
sinh hoạt văn học tại Pháp, sau đó là chuyến viễn du các
nước tuần tự theo lịch trình – Bắt đầu chuyến du lịch là một
buổi sáng tinh sương, trời mát lạnh, thỉnh thoảng có vài đợt
mưa nặng hột thình lình đổ xuống, chúng tôi ai cũng chuẩn bị
sẵn những hành lý đi mưa và lạnh nên hăng hái lên thuyền
vừa cặp bến sông Seine.
Đoàn chúng tôi bắt đầu chuyến du hành từ xuôi theo giòng
sông Seine, đầu tiên là cầu Iéna dưới chân tháp Eiffel đến
cầu Alma (Pont de L’alma) nơi công chúa Lady Diana tử nạn,
rồi chúng tôi đi tiếp đến cầu Invalides (Pont des Invalides) tiếp
đó là cầu Alexandre III (Pont Alexandre III ). Cầu nầy được
xây vào năm 1886 và hoàn tất vào năm 1900 cho cuộc đấu
xảo thế giới (Exposition Universelle). Cây cầu nầy được trang
trí tốn kém nhất với 4 tượng mạ vàng trên 4 góc cầu tượng
trưng cho : Thương Mãi, Công Nghiệp, Khoa Học và Nghệ
Thuật. Từ cầu nầy nhìn thẳng vào là Les Invalides nơi yên
nghỉ cuối cùng của Hoàng Đế Napoléon cùng các danh tướng
của nước Pháp, nơi đây cũng là nhà thương đầu tiên cho các
thương bệnh binh. Quay lưng lại với Les Invalides là 2 ngôi
điện được xây từ năm 1900 là Grand Palais và Petit Palais .
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Kế đó là cầu Concorde (Pont de la Concorde). Hạ Nghị Viện
nước Pháp đối diện với quảng trường Concorde nơi chặt đầu
vua Louis 16 – Marie Antoinette. Giữa quảng trường là cây
cột Luxo được đem từ Ai Cập về. Quanh quảng trường là 8
hình tượng, tượng trưng cho 8 thành phố lớn của nước Pháp,
dọc dài theo bờ sông Seine là vườn Tuileries, đối diện vườn
Tuileries là Bảo tàng Viện Orsay mà xưa kia là một nhà ga
lớn của Pháp. Tiếp đến là Bảo Tàng Viện Louvres …Trong
những cây cầu chạy dài trên sông Seine có một cây cầu duy
nhất được lót bằng cây đó là cầu Pont des Arts. Đi một đoạn
nữa là đến đảo Cité (Ide de la Cité) đã chia sông Seine ra làm
hai nhánh, một bên là Tòa Án (Palais de la Justice) và một
bên là Tổng Nha Cảnh Sát (Préfecture de la Police) của Paris,
nối theo là đảo Saint Louis. Nhà thờ Notre Dame de Paris
nằm bên cạnh ngược bên giòng sông Seine…
Nếu là lần đầu tiên đi dưới cầu Marie (pont Marie) thì chúng
ta nên khấn nguyện để xin một điều ước cho riêng ta, rất hiển
linh và hiệu quả, đó là theo lời dân nước Pháp nói lại nên
hôm đó tôi cũng lâm râm cầu nguyện sao cho dân quốc được
bình yên, nhà nhà hoan hỉ …và các thi văn hữu cùng tháp
tùng chuyến đi với tôi, chúng tôi cùng nhau khấn nguyện cho
non sông nước Việt an cư, thái bình để có một ngày thật gần
thôi chúng ta sẽ trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã nuôi
dưỡng chúng ta thành người, nơi đã cho chúng ta biết bao là
kỷ niệm suốt đời còn lại không quên…
Kế theo đó là Tòa Đô Sảnh của Paris (Hôtel de Ville), đi một
đoạn nữa sẽ đến cây cầu xưa nhất cũng bắc ngang sông
Seine được đặt tên là Pont Neuf, mặc dầu nó mang tên “cầu
Mới” nhưng nó là cây cầu xưa nhất của các cây cầu bắc
ngang trên giòng sông Seine… Cây cầu mới nhất của Paris là
cầu Charles De Gaulle nối liền nhà ga Austerlitz và nhà ga
Lyon. Tổng số cầu bắc ngang sông Seine trong thành phố
Paris là 22 cây cầu cả thảy. Chúng ta đã tham quan bằng
thuyền trên giòng sông Seine hơn 2 giờ liền, bây giờ chúng ta
lên bờ nhé, nơi đây đường xá có phần chật nên những chiếc
xe phần đông ngắn đòn để dễ đậu vào parking, thường thì cư
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dân ở Pháp họ dùng xe Renault, Peugeot của Pháp chế tạo,
hai bên đường phố rất hẹp nên phần đông dân chúng dùng
phương tiện lưu thông bằng xe Métro (xe điện ngầm) và đi
xuyên bang các nước bằng xe bus và tàu thủy. Đã đến Paris
chúng ta không thể không đến khu 13. Nơi đây người Việt
sinh sống rất đông, những nhà hàng, khu buôn bán phần
nhiều của người Việt và người Hoa, các bạn muốn mua sắm
hoặc ăn uống thức ăn người Việt nơi đây sẽ cung ứng đầy
đủ, tại đây chúng ta hãy vào thăm Miss Sài Gòn Restaurant
bán toàn thức ăn VN và anh chị chủ quán lịch sự vui vẻ vô
cùng khi gặp đồng hương từ các nước đến …Nơi đây các
nước không cách xa nhau lắm nên chỉ cần dùng xe bus từ
sáng đến tối là ta đã đến một nước khác rồi, hãy chịu khó cực
khổ ngồi xe Bus 12 tiếng đồng hồ là quý vị đã đến được
Vương Quốc Bỉ rồi đó… Đầu tiên tôi xin mời quý vị đi thăm
đồi Sư Tử aterloo, nơi mà cách nay gần hai thế kỷ là một
chiến trường khốc liệt giữa quân Pháp do tướng Nã Phá Luân
chỉ huy với Liên quân Anh – Hòa lan – Bỉ – Phổ và Nga …
Đồi nằm ở ngoại ô phía đông cách Brussels thủ đô Vương
Quốc Bỉ khoảng 20 Km, nơi đây đã chôn vùi tên tuổi danh
tướng Nã Phá Luân, người đã từng đánh Nam dẹp Bắc…
Quân của ngài đã từng dẫm nát Mạc Tư Khoa cũng như toàn
thắng Ai Cập, Ý Đại Lợi, Áo Quốc và Tây ban Nha…Với
những chiến thắng mà số quân chênh lệch rõ ràng, số quân
lính dưới quyền Nã Phá Luân rất ít ỏi so với địch quân nhưng
đã giành được chiến thắng sau một thời gian dài quyết chiến,
điều nầy đã khiến địch quân khiếp sợ… Nhưng rồi cuộc đời
binh nghiệp của một danh tướng đã bị chôn vùi tại địa danh
aterloo Vương Quốc Bỉ !
Từ Brussels trên vòng đai hướng đông hướng ra xa lộ E 19
đường đi Paris, chúng ta sẽ nhìn thấy một ngọn đồi nhân tạo
nhìn xa xa giống như một Kim Tự Tháp mọc sừng sững giữa
cánh đồng bao la, và để ghi lại cuộc chiến tàn bạo này vào
lịch sử, Vương Quốc Bỉ đã cho xây dựng Đồi Sư Tử vào năm
1926 do các phụ nữ vùng Liège mang đất từ các giỏ tre đeo
vào lưng lũ lượt kéo nhau tới đắp bồi lên ngọn đồi này ngày
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một cao lên cho đến khi hoàn thành với 290.000 thước khối
đất và chiều cao 45 mét cùng 228 bậc thang để leo lên tận
đỉnh đồi. Ngay trên đỉnh đồi là một con sư tử đúc bằng sắt
tượng trưng cho sức mạnh liên quân cao gần 5 mét, nặng 48
tấn và cũng trên đỉnh đồi này đã diễn tiến trận đánh cùng các
mũi tiến quân của Nã Phá Luân và Liên quân được thíết trí lại
trên xa bàn…
Một góc chân đồi là một Bảo Tàng Viện nơi trưng bày những
vật dụng của Nã Phá Luân: từ chiếc giường gấp, chăn mền,
quần áo, quang cảnh họp tham mưu cùng hình ảnh những lúc
ngài đi ủy lạo quân sĩ… gần bên là một tòa nhà toàn diện
thắng cảnh (Panorama) chúng ta bước vào sẽ cảm thấy như
mình đang hòa mình vào cuộc chiến, cảnh người đâm chém
nhau xen kẻ tiếng kêu la, tiếng ngựa hí, tiếng pháo nổ…tất cả
những âm thanh hỗn loạn đó được phát ra từ một chiếc máy
Cassette, xa xa nơi chân trời tướng Nã Phá Luân mặc quân
phục trắng cỡi bạch mã uy nghiêm đứng giữa hàng đơn vị hộ
vệ nghiêm minh thị sát chiến trường, phía đối diện là đại quân
của Tướng ellington trải rộng trên cánh đồng bao la…
Ngày 15/06/1815 đại quân của Pháp do tướng Nã Phá Luân
với 120.713 quân sĩ cùng 366 khẩu đại bác chia làm 3 lộ quân
tiến sang Bỉ để đương đầu với 106.000 người gồm Anh – Hòa
Lan – Bỉ do tướng chỉ huy người Anh ellington, quân Phổ
thì do lão tướng Blucher 72 tuổi chỉ huy với số quân 134.000
người, quân Áo 255.000 người và quân Nga 168.000 người
được chia làm nhiều đạo quân từ hướng Bắc kéo tới…
Trưa ngày 18/06/1815 tại aterloo Nã Phá Luân với quân số
72.000 và 250 khẩu đại bác tử chiến với 122.000 quân của
ellington… Sau nhiều đợt xung phong, giành giật nhau từng
tấc đất, quân Pháp tưởng đã giành phần thắng lợi nhưng đến
8:30 tối đội quân Phổ do tướng Blucher đem 52.000 tới tiếp
chiến mà đang lúc gay go thì tướng Ney lại không tuân lệnh
Nã Phá Luân để đem quân đánh bọc hậu liên quân Anh, cũng
chính vì sự bất tuân thượng lệnh này Thống Chế Ney Michel
đã bị xử bắn tại Paris !
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Tham vọng của Nã Phá Luân là muốn thiết lập một Đế quốc
rộng lớn khắp Châu Âu cho cá nhân ông và nước Pháp, dù
đã từng chiến thắng đánh Nam dẹp Bắc chinh Đông phạt Tây
để rồi phải chịu đại bại tại aterloo trong cảnh “mãnh hổ nan
địch quần hồ”!
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời và binh nghiệp của tướng Nã Phá
Luân bị chấm dứt sau trận aterloo, chúng ta vừa ngạc nhiên
vừa thương tiếc lại vừa kính phục. Là một danh tướng chỉ với
chiều cao 1m58 phải chăng ông thuộc dòng quý tướng “ ngũ
đoản”?…ông xuất thân là một vị Trung úy Pháo Binh, dáng
người ông thấp lùn so với dáng dấp người Tây phương
nhưng đã làm địch quân khiếp sợ. Liên quan đến vị tướng
lừng danh này đã có khá nhiều giai thoại thú vị về ông…nào
là khi ở trận tiền ông có thói quen nói với quân sĩ hãy để cho
ông ngủ 5 phút và rồi ông nhắm mắt ngủ thật sự giữa tiếng
đạn nổ, người la, ngựa hí vang trời ! Ông thường ngồi dưới
gốc cây giữa mặt trận, ông mơ màng nhớ về đâu đó và bình
tĩnh rút ra từ bọc áo tấm hình người yêu là Joséphine để
ngắm nghía say đắm, xong lại bỏ hình vào trong bọc áo trở lại
tiếp tục điều binh khiển tướng… Lại có những lúc dừng quân
sau cuộc họp tham mưu với các tướng lãnh, trong lều hành
quân ông chắp tay sau lưng đi đi, lại lại đọc cho thư ký ghi
những vần thơ ông vừa nghĩ ra để gởi đến các tình
nhân…mà đến bây giờ nhiều lá thư tình của ông đã được in
vào cuốn sách “Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới”.
Ông còn có những thủ thuật chinh phục lòng quân dưới
trướng khiến họ hết lòng đánh giặc, hết lòng với ông, trước
khi duyệt hàng quân ông cho sắp sẵn đội ngũ theo một đồ
hình nhất định và cho thuộc cấp báo cáo tường tận gia cảnh
từng người lính, đến khi duyệt binh ông bước ngay lại trước
người lính gọi tên họ vợ con người lính và hỏi thăm ân cần
làm cho binh sĩ vừa ngạc nhiên vừa nức lòng sung
sướng…Đại Tướng đã có lòng ưu ái chiếu cố đến gia đình
mình dù mình chỉ là tên lính vô danh tiểu tốt. Ông cũng có thói
quen xức gần như tắm vào người toàn bằng nước hoa “Eau
de Cologne”dùng đến 60 lọ mỗi tháng và ông say mê loại
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nước hoa này như một thứ bạch phiến để kích thích não hệ
của mình, chỗ nào ông ở, trên bàn làm việc, trong bọc áo,
trong phòng ngủ…tên lính hầu người Ai Cập mỗi ngày đều
sắp sẵn một lọ nước hoa rất lớn cho ông …
Sau khi thất trận aterloo, trở về Paris, ba ngày sau Nã Phá
Luân định tái phối trí quân lực để phản công Liên Quân
nhưng quân của Liên quân đã tiến áp đến gần Paris. Sau đó
ông bị đày ra đảo Sainte Hélène rồi chết ở đó trong tủi nhục !
Cái chết bất bình thường của ông đã làm cho các sử gia đặt
nghi vấn là phải chăng bọn quan cai ngục người Anh đã được
lệnh thượng cấp bỏ dần thuốc độc vào thực phẩm để cho ông
ăn hàng ngày mà ông không hay biết ?! Và mãi sau nhiều
năm khi quật thi hài của ông đem về chôn ở Paris người ta
khám nghiệm mới biết trong óc ông có chất độc “thuỷ uyên”.
Xung quanh về Nã Phá Luân còn nhiều chuyện khai thác ngộ
nghĩnh…Đã là con người anh hùng kỳ tài xuất chúng nên dù
trên một sự thể cỏn con của thân thể con người lỗi lạc cũng
vẫn là khác thường? Nhà văn Mỹ John Vernon khi viết về Nã
Phá Luân đã thuật lại lời của J. Latiner, một nhà niệu học Hoa
Kỳ vào năm 1972 đã giành mua được ở công ty Bán Đấu Giá
Christie’s London một món đặc biệt : Đó là một hộp thiếc có
ướp dương vật của danh tướng Nã Phá Luân, vì sau khi ông
từ trần vị y sĩ Pháp định cư ở Sainte Hélène đã cẩn thận cắt
và ướp làm kỷ vật để sau này cho các nhà nghiên cứu tìm
hiểu cặn kẻ cái chất anh hùng cái thế trong con người của
ông…quả thật là một sự ngưỡng mộ quá đặc biệt và khác
thường trong khi nhà bác học lừng danh Albert Einstein được
giữ lại bộ óc thì Nã Phá Luân lại được ướp một bộ phận đặc
biệt như thế chả là khác thường lắm sao?…
Bây giờ quý vị có muốn tháp tùng với chúng tôi đi thăm Hòa
Lan không? Thủ đô của Hòa Lan tên là Amsterdam còn gọi là
khu Tây Âu. Xứ này có vài điều cũng lạ lùng, sì ke ma tuý
công khai, xe đạp chật đường phố, dường như xe đạp là
phương tiện lưu thông duy nhất của họ. Lại có một khu vực
riêng gọi là “ Khu Đèn Đỏ”, nơi đây các cô gái đứng trong một
ô kính cao, ăn mặc hở hang đến 80% để chào mời khách
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làng chơi, nếu ông nào chịu đèn thì cô ta sẽ mở ngay cửa
đón vào trong… Xứ Hòa Lan cũng có nhiều cao ốc rất đẹp
nhưng đặc biệt của Hòa Lan vẫn là chủ tâm câu khách du lịch
nên có những khu ăn chơi lộ liễu mà các nước khác không
có…
Hãy cùng chúng tôi đi thăm Thụy Sĩ quý vị nhé, nơi đây rất
nhiều cửa hiệu bán đồng hồ lớn nhất thế giới, cửa hiệu cao
mấy tầng như Rolex, và nhiều loại đồng hồ được trưng bày
trên các cửa hiệu như: Piaget, Chopard, Baume, Audemars
Piguet, Mercier, IWC, Carl F. Bucherer, Tudor, Gucci, Rado,
Bucherer, CK, Michel Jordi, Swatch…giá tiền mỗi chiếc đồng
hồ cũng không lấy gì là rẻ, nhất là đồng hồ Rolex, toàn mấy
ngàn đô trở lên, nơi đây giá trị đồng tiền thấp hơn ở Pháp,
100 đồng Euro ở Pháp tương đương 130 đồng Dollars ở Hoa
Kỳ, còn 100 đồng của Thuỵ Sĩ chỉ bằng 85 dollars mà thôi, lạ
nữa là chúng ta sẽ phải ăn đồ ăn của Thổ Nhĩ Kỳ, của các
sắc dân lạ rất khó ăn, đi tìm được một quán cơm cũng vất vả
lắm và mắc mỏ lắm, trung bình một đĩa cơm xào thường cũng
phải 22 đồng (18 dollas ). Lạ nữa là nước trà uống sau bữa
ăn cũng tính tiền mà tính rất mắc, một bình trà nhỏ rót chừng
4 ly nhỏ phải trả 10 đồng của Thụy Sĩ… nhưng về mặt xã hội
thì lại rất tốt, không việc làm cả bao nhiêu năm chính phủ vẫn
cho tiền hàng tháng dư ăn dư để bất cứ người đó trẻ hay già,
về y khoa cũng như những mặt khác cũng đều rất tốt…
Trên con đường nối dài đi đến Geneve, nơi đã ký kết hiệp
định quốc tế vào năm 1954 nơi đây những lá cờ các nước
trên thế giới đủ màu sắc bay lồng lộng suốt tháng năm dài,
một chiếc ghế chỉ có 3 chân, bởi một chân bị gãy đi phân
nửa, coi như 3 chân rưỡi được trừng bày đối diện với khu
rừng cờ của Hiệp Định Geneve, đường đi từ đây chúng ta sẽ
gặp không biết bao nhiêu là cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bên
biển, bên đồi, có một dãy núi trắng toát người ta thường gọi là
núi tuyết. Dọc dài trên lộ trình chúng ta đi qua khoảng 50
đường hầm dài hun hút xuyên qua những hòn núi vĩ đại, có
những hầm dài đến cả 20 cây số, xe chạy trong đường hầm
êm và huyền bí đến thích thú vô cùng, cứ cách một đường
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hầm là một vùng bên núi bên biển dài thăm thẳm đẹp tuyệt
vời, phải công nhận Thụy Sĩ có những cảnh thiên nhiên quá
hùng vĩ.
Chúng tôi trở về nước Pháp – Trên đường đi đoàn chúng tôi
ghé qua nước Đức, qua những đồn canh nghiêm nhặt, quân
lính Đức cẩn trọng nghiêm trang như trong phim ảnh mà
chúng ta được xem trên màn ảnh. Thời gian tham quan cũng
đã nhiều, chúng tôi trên đường về Pháp, trên xe người hát, kẻ
hò, kẻ ngâm nga … vui không thể tưởng …
Cho đến bây giờ danh tướng Nã Phá Luân vẫn là một anh
hùng cái thế trong lịch sử nước Pháp, cho chúng ta nhận thức
rằng:
Kỳ tài không phải riêng ai
Tưởng rằng cao lớn là tài đó sao
ưa nay bất kể thế nào
Thấp lùn vẫn có tài cao vô cùng
Nã Phá Luân đấng anh hùng
Ghi danh một thuở lẫy lừng chiến công…
nguyễn phan ngọc an
(2020)
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Nguyễn Phương Thúy
GIẬN
Tôi tình cờ đọc bài “Ai Mang Bụi đỏ… Đi Rồi” của Huy
Phương trong tờ báo Thương Mãi Miền Đông, số 1405, năm
thứ 30. Tác giả Huy Phương viết bài này để tưởng niệm nữ
danh ca Thái Thanh vừa mới qua đời ngày 17 tháng 3, 2020
(8/1934 – 3/2020) tại California, hưởng thọ 86 tuổi.
Trong bài có một đoạn như thế này: “Trích Lưu Trọng Văn:
“Có lần gã hỏi nhạc sĩ Phạm Duy tại sao không rủ Thái Thanh
về (Việt Nam). Phạm Duy bảo: tôi có rủ nhưng cô ấy lắc đầu.
Gã hỏi: tại sao? Phạm Duy im lặng một lúc rồi khẽ nhún vai
nói: cô ấy không hết giận. Gã hỏi tiếp: tại sao giận dai vậy?
Phạm Duy bảo: vì quá yêu. Cô ấy quá yêu… Vâng! Quá yêu!
Nước ơi!”
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Cô Thái Thanh giận và không muốn về lại Việt Nam (VN) vì cô
trót đã yêu VN với tất cả say đắm. Cuộc đời cô càng trôi nổi
cô càng yêu VN thắm thiết. Yêu nhiều nên giận lâu! Chỉ một
chữ “giận” thôi mà gói ghém bao tình ý. Tôi đọc mà xúc động
quá thể!
Tình yêu nước nồng nàn của cô được thể hiện qua những
bản nhạc tình ca mà cô đã hát suốt cuộc đời mình, suốt 60
năm. Giọng hát cô trầm bổng, réo rắt, luyến láy, nức nở, bộc
lộ tình yêu tha thiết và đằm thắm. Có thể nói cô đã hát với tất
cả tâm hồn qua từng chữ từng lời với cách phát âm tiếng Việt
rất chuẩn của người Hà Nội trước 1954. Mỗi bài hát là một
tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và tinh xảo!
Cô đã thố lộ: “Người ca sĩ phải biết yêu tiếng nói của nước
mình, phải yêu tiếng Việt của mình. Người ca sĩ còn phải yêu
đất nước mình nữa. Khi trong bài hát có nói đến những xứ
sở, những vùng nào đó trên đất nước mình, thì mình cũng
phải cảm thấy yêu cả những dịa danh đó nữa, miền Trung,
miền Nam, miền Bắc.”
Cô hát khi mới 13, 14 tuổi trong giai đoạn đất nước bùng nổ
kháng chiến chống Pháp. Sau đó, cô theo gia đình chị Thái
Hằng và anh rể Phạm Duy di cư vào Nam. Từ đấy, tiếng hát
truyền cảm của cô vang vọng khắp nơi từ các chương trình
phát thanh, truyền hình, vũ trường… đến các nẻo đường đất
nước. Tên tuổi cô trở nên lẫy lừng, tiếng hát cô vượt thời
gian. Hãy nghe Phạm Duy kể: “Nếu không có Thái Thanh thì
nhạc Phạm Duy cũng không được hay và nổi lên được như
vậy”.
Anh tôi đang du học bên Mỹ, nghe cô hát Nửa Hồn Thương
Đau, ray rứt vì nỗi nhớ nhà đau đáu, đã viết thư về nhắn gửi
ngay bản nhạc cho anh. “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng
hương xưa. Cho tôi về đường cũ nên thơ. Cho tôi gặp người
xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết
trong tôi. Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời….” (1)
Tiếng hát cô đã song hành cùng vận mệnh đất nước, chạm
đến tận cùng của đau thương và hoan lạc…
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Cô còn là đại diện cho lớp phụ nữ Hà Nội thanh lịch, quý phái
trước 1954 và Sài Gòn sau này. Ngoài ra cô còn có nhân
cách thanh cao, nhân bản. Cô sống theo lối sống của mình,
không rập khuôn, không a dua theo phong trào hay của người
khác, nhưng không lập dị. Cô là lớp người “cổ” hiếm hoi còn
sót lại.
Sau tháng Tư Đen, cô ở lại VN, từ chối hợp tác với giới chức
văn hóa Cộng sản. Cô đã giận đám người gây cảnh nước
nhà ly tán. Năm 1954 rồi đến 1975, hai lần đất nước đổi chủ,
hai lần thương hải biến vi tang điền, hai lần người dân phải
tìm đường lánh nạn CS. Biết bao nhiêu nước mắt!
Nỗi giận hờn đã gậm nhấm hồn cô bao nhiêu năm, làm sao
cô có thể trở về VN sau khi đã định cư tại Mỹ vào năm 1985.
Cô cũng như ca sĩ Gloria Estefán, dù ray rứt vì tình hoài
hương mà vẫn “một đi chẳng trở về”. Càng yêu, càng giận!
Ca sĩ Gloria Estefán sinh ngày 1/9/1957 tại thủ đô Havana,
Cuba. Khi cộng sản cướp chính quyền, gia đình bà di tản
sang Mỹ, lúc đó Gloria Fajardo mới 2 tuổi.
Cha của bà, ông José Fajardo là một trong 1,300 tay súng
người Cuba đã đổ bộ lên vịnh Girón ở Bahía de
Cochinos (vịnh Con Heo) ngày 17/4/1961 để giải phóng quê
nhà. Cuộc hành quân bị thất bại. Ông José Fajardo bị bắt làm
tù binh và đã được Mỹ chuộc lại. Sau đó ông Fajardo sang
Việt Nam chiến đấu chống Việt cộng.
Gloria đã dùng âm nhạc để giải khuây từ sức nặng gánh vác
gia đình. Ai ngờ âm nhạc đã đưa bà đến danh vọng tột đỉnh
với biệt hiệu là “Queen of Latin Pop” (nữ hoàng nhạc Pop) với
4 giải Grammy Awards, 4 giải Latin Grammy, và vô số các giải
thưởng khác.
Ngoài giọng ca bất hủ, bà còn là một phụ nữ có tư cách: yêu
gia đình, trung thành với tổ quốc và lý tưởng tự do dân chủ,
và luôn là người con bất khả phân ly của cộng đồng người
Cuba tỵ nạn cộng sản tại Florida. Bà từng thề là sẽ không bao
giờ biểu diễn tại Cuba khi chính phủ hiện nay vẫn cầm quyền.
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Năm 1988, Giáo Hoàng John Paul II sang viếng thăm Cuba,
Vatican đã ngỏ lời mời Gloria trở về Cuba hát cho thánh lễ ở
thủ đô Havana. Gloria đã cự tuyệt vì còn giận!
Lão độc tài Cuba Fidel Castro rất ghét bài “Go Away” (Xéo Đi)
được bà sáng tác năm 1992 để “tặng” riêng cho hắn. (2)
Thế mới biết, không có tiền bạc hay danh vọng nào có thể
mua chuộc, không có sức mạnh hay quyền lực nào có thể ép
buộc nhân cách thanh cao của 2 danh ca này!
Nhạc phẩm Tình Ca của Phạm Duy qua tiếng hát của cô làm
tôi yêu quá tiếng nước tôi. Tôi cảm nhận sự rung động của
từng chữ từng lời. Khi làm biểu ngữ (banner) cho nhóm Cô
Gái Việt, tôi đã chọn ngay 4 hình ảnh tiêu biểu của quê
hương với dòng chữ “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra
đời…”
Nhạc Việt đã cùng tôi chìm nổi, lênh đênh sau ngày 30 tháng
4, 19785. Từng giai đoạn, những bài hát cứ vang mãi trong
đầu, ru tôi vào cơn mê muội, lẫn lộn hư hư, thực thực và đắm
chìm trong đau khổ xuyên suốt cuộc hành trình tìm tự do.
Tôi rời Sài Gòn một tuần trước đó, để qua Lào đoàn tụ gia
đình với ba tôi đang làm việc tại tòa Đại sứ VNCH. Khi chiếc
xe Air VN rời cư xá Đoàn Thị Điểm vào lúc 5 giờ sáng, thành
phố vẫn còn trong giấc ngủ, trường Nữ Trung học GL vẫn cửa
đóng then cài: “Biệt ly nhớ nhung từ đây. Chiếc lá rơi theo heo
may. Người về có hay… Biệt ly sóng trên giòng sông. Ôi còi
tàu như x đôi lòng. Và mây trôi nước trôi. Ngày tháng trôi
càng lướt trôi…” (3) Lòng tôi đứt đoạn… Biết bao giờ trở lại?
Trên chuyến xe lửa từ Nong Khai đến Bangkok, đoàn người
chạy loạn tả tơi, mỏi mệt đã rơi lệ hát Quốc ca VNCH, VN
Quê Hương Ngạo Nghễ, Nửa Hồn Thương Đau, và kết thúc
bằng Nghìn Trùng Xa Cách: “Nghìn trùng xa cách, người đã đi
rồi. Còn gì đâu nữa, mà khóc với cười. Mời người lên xe về
miền quá khứ. Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu.
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu. Sẽ có chẳng nhiều
đớn đau…” Chưa bao giờ lời hát lại não nuột và thấm thía
đến như vậy. Cả toa tầu câm nín trong đau đớn và tuyệt
vọng. (4)
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Trước khi vào đại học, tôi đi giữ trẻ cho một gia đình bác sĩ
Phi Luật Tân, giàu có, nhà đất rất rộng. Sau bữa ăn trưa, tôi
cho 2 đứa bé ra vườn chơi xích đu, khi chúng mệt thì cho ngủ
trưa. Đây là lúc tôi tha hồ hát những bài Tình Hoài Hương,
Quê Mẹ, Biệt Ly, Về Mái Nhà Xưa, Lòng Mẹ… mặc chúng
giương đôi mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn.
Rồi tôi nhập trường, xa nhà, vật lộn với sách đèn. Anh tôi cho
cái máy cassette cũ và vài băng nhạc Việt nghe giải sầu. Tôi
vừa học vừa nghe nhạc thả dàn vì roomate lên thư viện hoặc
đi chơi với bồ. Thỉnh thoảng, tôi vào giảng đường của Math
building sau giờ học để tự hát, tự thâu. Chẳng phải hát hay
mà vì hay hát, hát để quên nỗi buồn mất nước, nhớ nhà và
đỡ cô đơn. Giai đoạn này tôi hay nghe những bài Nỗi Buồn
Gác Trọ, Đường Xưa Lối Cũ, Bến Xuân… Đỡ buồn nhưng lại
nhớ mênh mang!
Tưởng mọi việc sẽ êm trôi như thế, ai ngờ có chàng từ đâu
tới, nhẹ bước vào đời tôi. Mối tình vừa chớm gây nhớ nhung,
say đắm: “Nhớ nhung… Nhớ nhung ngập trời. Buồn vương
khắp nơi. Gió trăng lạc lối. Nhớ nhung... Sắt se lòng quá. Phía
tây mây mờ. Sầu lắng trong mơ. Bóng dáng mây huyền lướt
như tóc ai. Tha thướt buông phương trời. Hầu lôi cuốn tim ta
rối bời…” (5)
Dòng nhạc buồn chuyển qua những bài yêu đương tha thiết
như Mộng Chiều Xuân, Bóng Chiều Xưa, Tình Ca Hồng, Dư
Âm, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Mộng Dưới Hoa… và tôi
gieo vần làm thơ.
Có những lần đang học bỗng bâng khuâng nhớ, ước chi:
“Nếu có em chiều nay ta sẽ lên đồi sim. nh hái hoa tím giắt
lên đôi bờ tóc mềm. Nếu có anh nhìn môi em đẹp thêm. Màu
hoa trên má xinh xinh. Gió thẹn thùng lay áo em…” (6)
Ngày mưa lê thê, không gặp chàng, buồn quá đỗi. Ngồi trong
cafeteria nhìn làn mưa trắng xóa, lớp cỏ xanh mơn oằn mình
hứng chịu mà nhớ những cơn mưa hạ Sài Gòn, đổ xuống ào
ào thật nhanh rồi cũng tạnh nhanh. Sau cơn mưa, đường phố
sạch sẽ và mát mẻ, nắng ửng vàng làm tà áo dài mới, màu
rêu bừng lên, quyến rũ: “Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ.
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Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước
chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót
xa…” (7)
Mùa xuân, nắng vàng trong vắt, hoa lá đâm chồi, giờ nghỉ, tôi
nằm hong nắng trên đồi, thầm gọi người yêu dấu: “ uân vừa
về trên bãi cỏ non. Gió uân đưa lá vàng xuôi nguồn. Hoa
cười cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung
tròn…” (8)
Những chiều thu ngập lá vàng, rời thư viện khi đèn đường
vàng vọt, lù mù soi lối, chợt thấy thèm một vòng tay: “Đường
phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xõa bên rèm.
Lầu vắng không người song kh p kín. Nhớ em tôi gọi tên, chỉ
nghe tiếng lá rơi thềm…” (9)
Ngày tuyết rơi tê tái, âm u… sau bữa ăn tối, lò dò lên thư
viện, hồn mình còn giá lạnh hơn cả ngoài trời: “Đêm đông, xa
trông cố hương buồn lòng chinh phu. Đêm đông, bên song
ngẩn ngơ kìa ai mong chồng. Đêm đông, thi nhân lắng nghe
tâm hồn tương tư. Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng
bóng…” (10)
Cứ thế, tình yêu và tình ca dìu tôi qua những ngày vất vả học
hành.
Thấy tôi đề thơ vào những tấm hình, K. đòi xem rồi bảo hồi
còn ở Sài Gòn có viết bài cho tờ Tuổi Hoa. Tôi hí hửng chờ
một bài thơ Đường ngọt ngào hay Lục Bát mùi mẫn thì được
K. tặng một tấm hình với một đoạn thơ bằng tiếng Anh. Lúc
đó, tôi mới chân ướt chân ráo từ trại tị nạn vào Ohio
University, mùa thu năm 1975. Tiếng Anh chưa rành rọt, chỉ
hiểu sơ sơ, nhưng thấy toàn “Love You” thì chắc bụng, sung
sướng lắm dù không biết yêu đậm cỡ nào. Tôi lọ mọ dịch bài
thơ như vầy:

Gasoline Rainbow
Gasoline rainbow
I saw in a puddle of water in the park
on a cold day I was far away from you
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Its myth (long bedded in my mind
since I was a child longing to know
where the rainbow would touch the earth)
has now died -Sick of all the fabricated myths one
was fed with in life.
Now that I am awakened into reality
I am nothing
And I could not speak
But the flame in my heart
Burning madly for you
Is always afire
For one thing I know
Now now now
That I love you
Love
You
And you love me love me love me
Beyond all the myths
Loving beautifully like a gasoline rainbow.
(Khanh Ha, 4/1976)

Cầu Vồng Xăng
“Cầu Vồng Xăng” trong vũng nước công viên (*)
Đã thấy… một ngày lạnh, ta ly biệt
Từ thơ ấu thắc mắc hằn trong trí
Nơi cầu vồng chạm trái đất là đâu?
Huyền thoại tàn khi tôi thấy lần đầu
Cầu vồng váng đủ màu trong vũng nước.
Tôi chán ghét chuyện hoang đường từ trước
Thêu dệt thêm theo cuộc sống dần trôi.
Thực tế bây giờ đã đánh thức tôi
Tôi vô dụng, tầm thường, không đáng kể
Lời muốn nói nghẹn ngang chừng không thể
Nhưng trong tim lửa rực cháy vì ai
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Xác định điều tôi được biết hôm nay
Tôi quý mến và yêu em vô kể
Bao lần nói lời yêu hoài không hết
Em yêu tôi cũng như thế, rất nhiều
Yêu vượt xa những huyền thoại đặt điều
Tình đẹp hệt Cầu Vồng Xăng muôn sắc.
(Nguyễn P. Thúy)
(*) Cầu Vồng Xăng được tạo ra khi giọt dầu xăng rơi vào vũng
nước, nổi lớp váng trên mặt nước với màu sắc của cầu vồng
sau cơn mưa.
Ngày sinh nhật tôi, K. tặng thiệp, tự vẽ, cảnh chàng và nàng
cưỡi ngựa quanh đồi. Chắc chàng còn nhớ: “Khớp con ngựa
ngựa ô… Khớp con ngựa ngựa ô… Ngựa ô anh khớp đi khắp
các nẻo xa. Ði qua núi mộng, trở lại đồi mơ. Ði bên suối đợi,
đi sang rừng nhớ. Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ). Là theo í a
theo nàng, anh theo nàng… nh theo nàng một phen (ơ)…”
nên vẽ American version thật ngộ nghĩnh!
Mở thiệp ra. Úi chà! Bài thơ July 23rd dài lê thê. Tôi lại cố
gắng dùng hết số vốn liếng tiếng Anh, vừa dịch vừa gieo vần
cho… dễ nuốt.

July 23rd
Maybe it was just a day or any other days
That had crawled like a centipede
Into my squalid dusk of youth – long long dusk –
Before I met you.
I walked last night – the night of the 13th –
Down a dingy street
Crisscrossing through the heart of this apartment life
It was quiet at ten
In the inky-blue sky a full moon hung like a luminous disk
It shone as brightly as 22 candles
All lit up avidly on your birthday cake.
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I walked upon my shadow
Wishing it was yours
But what’s the difference, now
Tried to think of a profound poem
That would burn longer and more brightly
than those 22 future candles
Only could I smell the stench of the garbage in the street
Feel the breeze sweetly infected, air shriveled.
I raised my face to the sky
The stars twinkled far away…
They all looked like a bunch of metallic glitters
On the inside of a prostitute’s thigh.
I wandered until I ate all the peanuts in my shirt pockets,
Sniffed the air smelling of gasoline, dust and sleepy leaves
And walked back home.
I opened the windows, turned off the light, went to bed
Thought thirstily of you, now invisible
Like a nocturnal sun walking somewhere in the darkness,
Then fell asleep with my unwritten poem.
Happy Birthday Em Yêu Dấu!
(Khanh Ha)

Ngày 23 Tháng 7
Một ngày như mọi ngày qua
Trôi đi chậm chạp y chang rết bò
Vào hoàng hôn tuổi dại khờ
Trước khi tôi đã tình cờ gặp em
Đêm 13th, phố tối đèn
Đi qua tâm điểm của nền chung cư
10 giờ trăng tỏa, tĩnh yên
Trên trời xanh thẳm, trăng in đĩa hình
Sáng trưng như ngọn nến xinh
22 cây cắm bánh sinh nhật nàng.
Tôi đi trên bóng của tôi
Ước chi cái bóng sánh đôi của nàng
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Có gì quan trọng bây giờ
Nghĩ suy về một bài thơ làm quà
Tuyệt vời, sâu sắc, lâu tàn
Hẳn hơn thắp nến một hàng 22.
Ngửi mùi rác thải đường dài
Cảm làn gió dịu, ngoài trời lạnh run.
Trời xa, lấp lánh sao chùm
Như chùm kim nhũ trên đùi gái chơi.
Túi sơ-mi (chemise), đậu phọng vơi
Lang thang đến lúc ăn hồi hết luôn
Khí trời nhiễm khói xăng tuôn
Lại thêm bụi bặm, lá buồn ngủ say
Tôi đi trở lại về nhà
Tắt đèn, đóng cửa sổ và ngủ thôi
Nhớ em… bặt bóng hình rồi
Như vầng dương trốn vòm trời đêm đen
Thiếp đi một giấc say mèn
Vần thơ chưa chép, chưa lên khuôn bài.
Mừng Sinh Nhật Em Yêu Dấu!
(Nguyễn P. Thúy)
Tôi không muốn “quá tam ba bận”, phải sì-tốp ở đây thôi kẻo
cái đầu tôi nổ bung vì dịch “vật”.
Tôi thủ thỉ:
Viết cho em một bài thơ tiếng Việt nhé? Phê hơn nhiều.
Chàng bối rối:
Hơi khó. Chắc không viết được.
Tôi hờn dỗi:
Sao vậy? Hồi đó có viết cho báo Tuổi Hoa, tiếng Việt rành lắm
mà.
Qua đây, học ban báo chí, phải đọc và viết tiếng Anh nhiều
nên quen rồi.
Thì bây giờ tập viết lại tiếng Việt, rồi sẽ quen.
Chàng cười ngỏn ngoẻn:
- Bây giờ viết tiếng Việt thì ai đọc?
Chàng ngồi xích ra, nghiêm trang:
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- Anh muốn vào dòng chính của văn chương Mỹ, do đó phải
hiểu văn hóa của họ, nói và viết như họ.
- Vậy anh có yêu tiếng Mỹ và yêu nước Mỹ không?
- Đương nhiên là yêu mới làm được.
- Anh có yêu tiếng Việt và nước Việt không?
- Đương nhiên là yêu nếu không yêu thì sao lại yêu em!
Nhưng khi nói đến sự đam mê viết lách trong hoàn cảnh hiện
tại thì trọng điểm là văn chương Mỹ. Nếu có quên tiếng Việt
thì đã có người nhắc tuồng đây rồi.
Tôi nài nỉ:
- Anh viết tiếng Việt cho riêng em thôi. Thơ hay văn, ngắn hay
dài cũng được mà.
- Khi nào hứng và rảnh, anh sẽ viết.
Nhưng đến nay, chàng vẫn mê mải, ngụp lặn trong văn
chương xứ người. Tôi giận chàng đã đánh mất đam mê thủa
trước - Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Tôi bày
chuyện viết lách của tôi, dĩ nhiên là bằng tiếng Việt. Tôi không
khoe với chàng vì chàng có thích thú đọc đâu. Mỗi đứa chiếm
một phòng, có computer riêng. Không ai đọc bài của ai. Thôi
đành chấp nhận sự khác biệt để sống chung hòa bình.
Chàng khuân về bao nhiêu là sách. Sáng đi làm, đêm thức:
đọc, tra cứu, và viết. Kiên nhẫn làm việc liên tục như thế, ròng
rã bao nhiêu năm mới có kết quả. Tuy giận nhưng tôi phục
chàng sát đất, luôn cầu cho chàng đạt ước nguyện vì đó cũng
là một cách “đem chuông đi đánh xứ người”!
Còn tôi, mãi mãi yêu tiếng nước tôi, yêu đất nước tôi, và nếu
có kiếp sau, lại xin làm người Việt!
Tôi kính gửi cô Thái Thanh lời cám ơn muộn màng vì cô đã
truyền cảm hứng cho bao người, trong đó có tôi, tình yêu
ngôn ngữ Việt và đất nước Việt Nam. Một đất nước trầm luân
trong chiến tranh, nhưng tràn đầy tình tự quê hương dân tộc
dù là đau khổ hay hoan lạc.
Cô đã về miền miên viễn nhưng tiếng hát của cô còn ở lại với
đất nước và dân tộc Việt!
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Nghe cô hát bài Mẹ Việt Nam Ơi của Nguyễn Ánh 9, tôi đã
mủi lòng, sướt mướt! Ai có thể thay thế cô? Ai?
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần
Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn.
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình Vương
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con....
Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam.
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa!
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa!
Vì chúng con mười bảy triệu vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương.
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Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi đưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Việt Nam ơi… Mẹ Việt Nam ơi... Mẹ Việt Nam ơi...
(Viết xong ngày 30 tháng 3, 2020)
Nguyễn Phương Thúy
Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương
https://timhieusuutam.blogspot.com/2014/11/gloriaestefan.html
Biệt Ly của D oãn Mẫn
Nghìn Trùng Xa Cách của Phạm Duy
Nhớ Nhung của Thẩm Oánh
Khi Mình Xa Nhau của Anh Bằng & Lê Dinh
Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn
Hoa Xuân của Phạm Duy
Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Yêu Làn Tóc Ấy) của Hoài
Linh
Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương.

Vắng người
Bừng con mắt dậy…
Trống trơn!
Ánh dương len lén, chói…
Tuôn tràn vào
Hững hờ son phấn… chuốt trau
Ngày dài quạnh quẽ…
Niềm đau vắng người…
Chiều tàn, nhạt nắng góc trời
Chăn đơn, gối lẻ…
Buồn ơi, tình hờ!
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Vắng người ngong ngóng trông chờ
Ngày đêm mấy bận bơ vơ, võ vàng!
Nguyễn Phương Thúy
7/22/202

Biệt Cố Đô
(Thơ Đường - Thể Song thanh)
Buồn rầu chấp bút thảo trang thơ
Dưới ánh trăng thu tỏa tỏ mờ
Khép kín mi cong vùi mộng mị
Tràn trề giọt lệ ủ cơn mơ.
Lưa thưa ngoạn nguyệt chèn tàn lá
Kín mít lau tre chạy dọc bờ
Vắng Huế, xa anh sầu đoạn ruột
Tình nào trọn vẹn, dở câu thơ.
Tình nào trọn vẹn, dở câu thơ
Lớp sóng sông Hương vỗ vỗ bờ
Bọt đọng gầm cầu gom lớp váng
Thuyền chèo mát mái vụn trăng mơ.
Tình thầm ủ để khoan phai nhạt
Tặng vật trao cho chớ xóa mờ
Vắng Huế thân yêu rầu, khổ sở
Lìa đàn vĩnh viễn… tủi bơ vơ.
Nguyễn Phương Thúy
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Nguyễn Thị Thanh Dương
TUỔI ĐÔI MƯƠI ĐÂU RỒI?
Tuổi đôi mươi của chúng ta đâu rồi?
Em muốn ngược dòng thời gian tìm lại,
Nắng vàng mơ của năm em mười bảy,
Mưa chiều buồn mười tám tuổi bâng khuâng.
m đi tìm em và tìm lại anh,
Chàng trai của những bài thơ em đọc,
Thơ trên báo cũng làm em cảm động,
nh chỉ là một hình ảnh vu vơ.
Hỡi những ánh mắt dù là tình cờ,
Những nụ cười thoáng qua như giấc mộng,
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nh là ai trong đám đông phố rộng,
Giữa hai người xa lạ có nhớ nhau?
Tuổi đôi mươi của anh đi về đâu ?
Còn ghi lại những gì trong k ức,
Tên của em chắc gì anh đã biết,
Chắc gì em là hình ảnh người thương.
Hỡi mái tóc đã lạc gió mấy phương,
Tóc bồng bềnh của một phương trời cũ,
Hình ảnh đẹp một thời ta rất trẻ,
Thời ta yêu chưa chắc đã là yêu.
Thế nhưng chúng ta đã ước mộng nhiều,
Cứ nồng nàn trái tim như lửa cháy,
Cứ ủy mị như mưa Ngâu tháng bảy,
Tưởng rằng thế gian chỉ có một người.
Ước mộng chỉ là mộng ước mà thôi,
Như bọt sóng tan vào lòng biển cả,
Tuổi đôi mươi khi yêu ta cứ ngỡ
tình sẽ ngàn đời. Bỗng hóa tàn tro.
Trời đất hôm nay như ngày hôm qua,
Không trả lại em nắng mưa ngày ấy,
Không trả lại bóng hình em đã thấy,
Tuổi đôi mươi chìm khuất ở nơi nào?

***
NHÀ CÓ CỐI XAY BỘT NƯỚC.
Cái cối xay bột nước lắp ráp xong chị Bông đã xay thử đậu
nành rồi xay gạo thấy cả hai đều thành bột mềm nhuyễn đúng
ý. Coi như chị đã “khai trương” cái cối xay bột nước của mình
mặc dù khi lắp cối xong ông thợ cối đã xay thử bột nọ bột kia
rồi.
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Hôm ấy cả nhà chị được ăn món bánh xèo chiên giòn và
uống sữa đậu nành nấu với lá dứa vừa thơm vừa béo thật
ngon. Bây giờ chị mới dám nghĩ đến treo bảng hiệu, chị định
ghi là : “Xay bột nước, giá rẻ” Nghe trống không vô tình qúa,
chị đổi lại cho kêu hơn, thêm tên mình cho thân thiện hơn :”
Bông, xay bột nước. Giá rẻ”.
Thế là tấm bảng gỗ ghi cả hai mặt trước và sau “Bông, xay
bột nước. Giá rẻ” được đóng trên bờ tường trước cửa nhà
để ông đi qua bà đi lại phía nào cũng đều đọc được. Nhà mặt
tiền khu xóm lao động nên chị Bông nghĩ ra nghề xay bột
nước khi thấy cư dân cứ phải lên tới chợ cả cây số đường dài
mới có tiệm xay bột nước.
Ban đầu chị nghe lời người nọ người kia đi tận Lái Thiêu để
tìm mua cối đá xay. Qủa là Lái Thiêu có nhiều hàng bán đồ đá
và làm cối xay bột, giá cả phải chăng, nhưng nghĩ đến chuyên
chở từ Lái Thiêu về nhà quá xa nên chị Bông dứt khoát không
mua cối xay tại Lái Thiêu nữa. Cũng may lúc đó có người
quen thân giới thiệu:
Đi lái Thiêu ăn trái cây thì đi chứ cối đá xay ngay đây
cũng có tội gì phải đi xa, có ông Năm Cối nổi tiếng nghề làm
cối ở Gò Vấp nè, từ Gò Vấp xuống vùng Hạnh Thông Tây chỉ
một đoạn đường gần xịt, bộ bụt nhà không thiêng sao phải
lặn lội tới Lái Thiêu? Đến bên hông bưu điện Gò Vấp đi vào
xóm một đoạn hỏi ông Năm Cối ai cũng biết, cối ông làm
bằng đá già đúng tuổi nên xài cả đời không sợ hao mòn sứt
mẻ, một đời cối bằng mấy đời mình.
Thế là lần này chị Bông đạt ý nguyện, đặt mua cối xay của
ông Năm Cối hết 5 chỉ vàng, ông chở cối tới tận nhà và lắp
đặt vòng đai cho cối, làm chân cối và gắn “mô tơ” đàng
hoàng. Ông Năm Cối không quên chỉ dẫn cách xay, cách tăng
hay giảm độ nhuyễn và cách nâng cối khi trong gạo có vật lạ
làm cối khựng lại cũng như khi cần tráng rửa cối cho bột cũ
không dính lại mất vệ sinh.
Xay đậu hay xay gạo cũng phải cho nước vào nên gọi là xay
bột nước. Giòng bột trắng chảy tràn trề từ hai mép cối xay
tuôn ra thật đẹp mắt và ngon lành như giòng sữa mẹ... .
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Chỉ ngày trước ngày sau khi treo bảng là chị Bông đã có
khách hàng đến xay bột, buổi sáng có bà hàng xóm gần nhà,
rồi buổi chiều thì có hai đứa bé, một đứa gái khoảng 12 tuổi
ra dáng là chị và thằng em chừng 10 tuổi, cả hai bưng mâm
không ghé vào hỏi thăm tình hình:
- Chị Bông ơi, chị xay gạo nhiêu một ký lô? Hai chị em em
bán bánh cam, hết hàng ghé đây hỏi chị đặng em mang gạo
tới xay khỏi phải lên chợ nữa.…
- Biết rồi, ngày nào chị cũng thấy hai đứa đội mâm bánh cam
đi bán khắp xóm mà, gía xay 5 đồng một ký, trên chợ người
ta lấy 5 đồng rưỡi đó
Con chị mặc cả:
- Em xay mỗi ngày 5 ký vậy chị bớt nghe, xay mối mà.
Chị Bông chưa kịp trả lời con bé tự giới thiệu khoe tình hàng
xóm:
- Em là Vững còn thằng em là Bền con bà Tư Đanh xóm gia
binh, chị biết má em không? Má em gánh nước mướn trong
xóm và hay cãi lộn với lối xóm đó…
Con bé nói thật chính xác, nhờ hai đặc điểm đó má nó nổi
tiếng cả xóm trên lẫn xóm dưới bấy lâu nay.
- Ừ, chị biết má em, má em còn bổ củi mướn cho lối xóm nữa
mà, một thước củi má em bổ và chẻ nhỏ ra dễ dàng mau
chóng, má em thật giỏi. Em xay mối chị sẽ tính gía bớt cho.
Con bé hãnh diện khoe thêm:
- Má em còn thồ xe đạp được mấy bao mùn cưa bự tổ chảng
từ vựa củi bên kia cầu Tứ Quý ở Xóm Mới về tới xóm mình
bán lại cho bà con lối xóm nữa đó.
Nhân thể con bé chào hàng:
- À nếu chị xài mùn cưa thì “đăng ký” em rồi em nói má chở
cho chị..
- Nhà chị đun củi, lần sau chị sẽ nhờ má em chẻ củi.
Con Vững hả hê:
- Em sẽ nói má lấy chị giá rẻ như chị xay bột giá rẻ cho em.
Vậy chiều nay em mang bột tới nghe.
Chị Bông cũng hào hứng chào hàng:
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- Chị nhất quyết xay bột thật nhuyễn cho vừa ý em và mọi
người.
Hai chị em con Vững ra về với 2 cái mâm không nhẹ thênh
thang thật vui vẻ vì hôm nay bán đắt hàng và vì vừa kiếm
được chỗ xay bột gần nhà lại giá rẻ. Khách vui và chủ xay bột
cũng vui, chị Bông lại tiếp thêm một người khách nữa ghé
vào, là Nghĩa cô bạn thân vai em của chị Bông, Nghĩa ở cùng
xóm, cùng học chung trường với thằng em chị Bông từ trung
học đến thi đậu vào đại học nhưng đột nhiên Nghĩa bị mờ mắt
và hay nhức đầu nên bỏ dở việc học hành, cô ngoài hai mươi
tuổi, còn trong trắng và chưa từng có tình yêu mà trông ốm
yếu, già như thiếu phụ nửa chừng xuân.
- Chào chị Bông, chúc mừng chị mới khai trương cửa hàng
xay bột nước .
- Chị kiếm bạc cắc nuôi con Nghĩa ơi.
Chị Bông bùi ngùi tâm sự:
- Chồng đi tù cải tạo, lý lịch chị như vầy thì xin làm ở đâu bây
giờ, hết làm tổ hợp mì sợi chị phải tự kinh doanh thôi.
- Chị xoay sở ghê, từ tiệm uốn tóc nhảy sang “lĩnh vực” xay
bột nước.
Chị Bông được dịp kể lể:
- Chị mới đi học nghề uốn tóc về mở tiệm bị hàng xóm chê
tay nghề yếu nên tiệm ế, chị phải thuê chị Vân xóm mình,
người làm thợ tóc lâu năm về làm thợ chính, nhưng số chị
mạt rệp, khách đang lai rai tới thì vài tháng sau có 2 tiệm uốn
tóc cùng khai trương hoành tráng ở xóm trên và xóm dưới
cạnh tranh với chị nên chị xập tiệm uốn tóc luôn mới nghĩ ra
nghề xay bột nước.. Lần này chính chị là người…cạnh tranh,
làm ảnh hưởng tiệm xay bột nước trên chợ.
Nhìn vẻ mặt không dấu nổi những lo buồn của Nghĩa chị
Bông đùa cho bạn vui:
- Hôm nay có chuyện gì buồn thế? Hay là Nghĩa…đang yêu?
Khi yêu có hàng triệu lý do để vui để buồn…
- Chị đoán đúng, nhưng không phải em đang yêu mà là…ba
em đang yêu.
Chị Bông ngạc nhiên:
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- Lạ chưa…ba em đang yêu?
- Vâng, ba đang có một tình yêu khác làm mẹ em đau khổ
qúa chừng, em thương mẹ cũng khổ lây đây.
Nghĩa bấy lâu nay thường ghé vào nhà chị Bông tâm tình đủ
chuyện buồn vui vì chị Bông là người luôn lắng nghe và an ủi
bạn. Lần này nỗi buồn của Nghĩa to lớn qúa chị Bông không
biết an ủi gì cho Nghĩa vơi sầu..
- Chị Bông ơi, người tình của ba em là một khách hàng đến
làm răng, chỉ sau vài lần tái khám họ đã yêu nhau..
- Trời, sao tình yêu lại bắt đầu trong “hoàn cảnh” thực tế ấy
nhỉ, chẳng thơ mộng gì cả.
Nghĩa tỉ mỉ kể tiếp:
- Người ta đã mách cho mẹ em ba ngoại tình và dẫn đường
chỉ lối cho mẹ em đến nhà cô Thắm bồ của ba để mẹ đánh
ghen.
Chị Bông nín thở hồi hộp nghe Nghĩa kể tiếp:
- Mẹ em đã đến nhà hàng xóm sát vách nhà cô Thắm và bà
chủ nhà nhiều chuyện này đã tích cực giúp đỡ mẹ em, bắc
thang cho mẹ em trèo lên ngó qua vách nhà có khe hở phía
trên cao và…thấy toàn cảnh, từ lúc ba vào nhà cô Thắm, tới
lúc họ cởi quần áo lên giường với nhau
- Trời, thật đau lòng, ai mà chịu nổi hả Nghĩa !
- Bởi vậy mẹ em mới xây xẩm mặt mày vội tụt xuống thang
và ngất xỉu ngay dưới chân cầu thang mất vài phút mới tỉnh
dậy, nếu không xuống kịp chắc mẹ em xỉu và rơi từ trên thang
xuống đất chết tốt rồi…Khi ba về nhà mẹ em đã gào khóc và
truy hỏi thì ba năn nỉ và quanh co giải thích rằng không yêu cô
Thắm nhưng vì muốn …tìm một đứa con để sau này cho em
nương tựa lỡ khi em mù lòa ốm đau.
Chị Bông thở dài, khi đàn ông ngoại tình có đủ lý do để ngụy
biện. Chẳng biết ba của Nghĩa ngoại tình vì tình yêu, vì nhục
dục hay vì thật lòng tử tế muốn Nghĩa sau này có chị có em
nâng đỡ nhau?
Ba Nghĩa là nha tá trong tổng y viện Cộng Hoà, sau 1975 vẫn
được tiếp tục ở lại làm công việc của mình. Ông mở phòng
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khám răng riêng tại nhà, tay nghề cao nên khách hàng khá
đông và họ thản nhiên “thăng cấp” cho ông, gọi ông là nha sĩ..
Mẹ Nghĩa bị bệnh tim ốm yếu quanh năm, lúc nào ra đường
bà cũng mặc áo len, trùm khăn cùng với mùi dầu nhị thiên
đường hay mùi dầu cù là con hổ y như một sản phụ mới sinh
con và đang thời kỳ kiêng cử gió máy.
Người đàn bà tội nghiệp này cũng một thời hưởng hạnh phúc
bên chồng bên con, hai đứa con khỏe mạnh. Nhưng thằng
Sinh em Nghĩa trong một lần theo chúng bạn đi bơi ở bến
tắm ngựa gần Xóm Mới bị chết đuối lúc mười mấy tuổi đã là
một cú sốc nặng, vài năm sau đến lượt Nghĩa phát bệnh
càng làm sức khỏe và tinh thần bà suy sụp, bà già trước tuổi,
như tàu là chuối khô héo rủ trên thân cây nhưng chưa chịu
rụng rơi xuống đất.
Mẹ Nghĩa và Nghĩa, hai mẹ con cùng ốm yếu, cùng khô héo,
chỉ có ba của Nghĩa vẫn tươi trẻ phây phây lại đang phởn phơ
với tình yêu mới……..
- Thế mẹ em có tha thứ cho ba không?
- Biết làm sao bây giờ hả chị? Nhất là ba nói muốn tìm cho
em một đứa em để sau này nương tựa nghe thật sâu xa cảm
kích. Với lại mẹ có ba đầu sáu tay cũng không thể theo dõi
và ngăn cản nếu họ vẫn lén lút hẹn hò nhau. Lúc ba ở nhà
làm răng thì mẹ vui, khi ba đi làm hay đi đâu vì bất cứ lý do gì
thì mẹ lại bồn chồn chờ đợi buồn và khóc…Em đang khuyên
mẹ từng giờ từng ngày, hãy buông bỏ và tìm vui trong chùa
chiền để tâm hồn thanh thản và nhất là còn sức khỏe để sống
bên em, mất tình yêu của ba, mẹ vẫn còn em mà.…
- Phải đấy, khi chúng ta không thay đổi được số mệnh thì hãy
chấp nhận nó, nghe có vẻ bi quan thất thế nhưng may ra còn
đỡ khổ.
Nghĩa tâm sự xong giã từ chị Bông ra về. Lần này cả khách
và chủ nhà đều buồn hiu.
Nhà có cối xay bột nước của chị Bông càng ngày càng thêm
khách hàng. Chị Bông có thêm mấy mối xay đậu nành, họ
nấu sữa đậu nành bán hàng trước cửa các nhà máy quanh
đây, nhà máy Z751, Z755, X28….là những lục quân công
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xưởng, truyền tin và quân nhu của thời Việt Nam Cộng Hòa
cũ.
Có mối xay bột nếp mỗi lần xay tới 20 ký lô, họ làm bánh ít bỏ
mối cho các bạn hàng rong và mấy mối lẻ tẻ mỗi mối vài ba
ký gạo như chị em con Vững, chưa kể thường xuyên xay bột
cho bà con lối xóm. Lợi tức của chị Bông khấm khá hẳn lên.
Chị Bông biết nhà nào hôm nay ăn bánh xèo, đổ bánh khọt,
quậy bánh đúc, hay chiên bánh cam..Món bánh khọt thường
xuyên nhất với đám nhà nghèo vì không cần tôm thịt, chỉ tốn
chút mỡ hành, bánh nóng gỡ ra ăn với rau sà lách rau thơm
chấm nước mắm tỏi ớt cũng đủ ngon miệng mà không tốn
kém mấy.
Có một khách hàng đặc biệt cũng là hàng xóm chị Bông, cô
tiểu nhỏ tên Trà của chùa Kim Quang, cách nhà chị Bông nửa
đường so từ nhà chị Bông lên tới chợ Hạnh Thông Tây, cô
tiểu Trà 10 tuổi thỉnh thoảng xách thùng gạo nếp đến xay bột,
mặt cô tươi vui và ngây thơ:
- Chị Bông ơi xay bột cho em, lẹ để em về em đang đói bụng.
Chị Bông đùa vui:
- Chào cô tiểu Trà, cô xay bột làm bánh nếp nhân thịt hả?
Cô tiểu Trà giãy nảy lên:
- Chị Bông nói kỳ ghê, mắc tội đó. Em xay bột nếp để ngày
mai phật tử đến chùa gói bánh ít nhân chay đậu xanh.
Chị Bông thích hình ảnh cô tiểu Trà xinh xắn mỗi khi gặp cô
giữa đường lúc đi bộ lên chợ Hạnh Thông Tây, bà sư sai cô
đi chợ mua những thứ lặt vặt, cái đầu trọc chỉ còn một lẻo tóc
phía trước cô vắt qua tai thật ngộ nghĩnh, tà áo lam hay nâu
của cô phất phơ theo nhịp bước nhanh tung tăng. Hình ảnh
sống động yêu đời này không thể là cô bé phải sống khép kín
trong mái hiên chùa có bà sư già khó tính.
Có lần chị Bông thấy cô đang rảo những bước chân chim sáo
từ chợ về, tay cầm gói giấy còn ló ra mấy con cá khô lưỡi trâu
nho nhỏ, chị Bông đã túm áo cô lại để chọc:
- Chào cô tiểu, cô mua cá khô vì thèm nhớ đồ mặn phải
không?
Cô tiểu nhỏ lại dãy nảy lên:
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- Chị nói kỳ, sư bà bảo em mua cá khô cho con mèo của
chùa, chị Bông đến lễ chùa sẽ không thấy chuột chạy ra từ
trong mấy kẹt tủ thờ Phật nữa đâu.
Nghe nói cô tiểu Trà là con nhà nghèo ở vùng kinh tế mới nào
đó, cha mẹ không đủ sức nuôi đàn con đông nên đã gởi cô
vào chùa Kim Quang cho cô ăn nhờ cơm chùa, nếu tu luôn
được thì đời bớt cực khổ như cha mẹ.
Mối xay bột càng nhiều chị Bông càng bận rộn, nhất là những
hôm bị cúp điện, suốt cả buổi chiều cái cối xay nằm im chờ
đợi, chẳng riêng chủ xay bột và khách hàng nóng lòng chờ
đợi mà cả cư dân khác cũng đợi chờ, họ ngồi ngoài sân dù
trời không trăng sao nhưng thoáng mát còn hơn ngồi trong
nhà với ngọn đèn dầu tù mù và không khí nóng bức.
Đến 7-8 giờ tối mới có điện, khi ánh đèn vừa tỏa sáng lên
trong mọi nhà thì không hẹn mà tất cả cùng reo to một câu vui
mừng “Có Điện, có điện”. Chưa có nhạc sĩ nào viết được điệu
nhạc reo vui tột cùng đến thế.
Thế rồi những người khách xay bột kéo đến để hối thúc chị
Bông xay cho họ, chị Bông đã công bằng để những bịch gạo
theo thứ tự kẻ đến trước người đến sau và chăm chỉ xay bột
cho tới khuya mới xong.
Nhưng càng bận thì càng vui vì mấy bà, mấy cô hay mấy con
nít cũng thế, trong lúc đứng bên cạnh chị Bông chờ đợi chị
xay bột đã kể đủ thứ chuyện trên đời, từ trong xóm đến ngoài
xóm, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nhờ thế chị Bông mới
biết tin nóng hổi con gái chưa chồng của cựu chủ tịch phường
bỗng dưng… có bầu. Tội cho ông cựu chủ tịch đã mất thế lại
mất danh dự vì con.
Chuyện nhà nào có người vừa “mất tích” nghĩa là đi vượt
biên, nhà nào vừa mới lãnh đồ Mỹ thùng to thùng nhỏ hàng
xóm đều rõ.
Sáng chị Bông dậy sớm xay đậu nành, trưa chiều xay bột
gạo. Chị học được nhiều kinh nghiệm từ khách hàng, xay bột
nếp làm bánh ít người ta ngâm nếp qua đêm với nước qủa
dứa ép ra, bột bánh ít sẽ vừa trong, vừa dai vừa thơm. Món
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này làm nhà ăn mỗi khi giỗ tết chứ làm hàng bán thì không có
lời nên không cần cầu kỳ đến thế.
Đậu nành nấu sữa có người xay chung với dừa nạo, có
người xay chung với đậu phộng đều tăng độ béo cho sữa đậu
nành thêm ngon, dĩ nhiên không thể thiếu mùi thơm của lá
dứa, những lá dứa mọc hoang dại ven bờ sông rạch bùn lầy
gía rẻ bèo, một bó lá dứa làm nồi sữa đậu nành thơm cả
ngày.
Nhà chị em Vững Bền xay bột nếp thì luôn có một ít cơm
nguội, chị Bông thích đùa:
- Chắc cơm nguội nhà ăn không hết cho vào nếp đem xay để
gia tăng thêm nhiều bánh cam hả hai đứa Vững Bền?
Chúng giải thích là cơm nguội làm bánh cam giòn, bột nếp
bọc nhân đậu xanh chiên lên rồi tráng đường đã sên thành
màu mật vàng óng ả lên bề mặt bánh.
Khi Vững hay Bền đội mâm bánh cam trên đầu đi bán rong
trông vừa đẹp vừa ngon.
Nhưng khi chiều xuống có hôm Vững trở về với mớ bánh cam
nguội khô, lớp đường màu nâu vàng óng trên mặt bánh
không còn hình dáng hấp dẫn nữa, đường chảy ra vì cả ngày
nhuốm nắng gío bụi đường, ban đầu con Vững năn nỉ chị
Bông:
- Chị mua giùm em mớ bánh cam ế này đi, em bán rẻ cho.
Chị Bông ái ngại hỏi thăm:
- Tội nghiệp, hôm nay sao ế nhiều vậy? còn thằng Bền bán
hết bánh không?
- Hai chị em cùng ế, em gom lại mang đến …mời chị nè.
- Trời ơi, bánh ngon lành gì mà em mời chị mua hả? hả?
Sau nó nói huỵch toẹt:
- Chị mua bánh ế để…trừ nợ tiền em xay bột, không bán hết
bánh em không có tiền trả chị đâu.
- Em cưỡng ép chị mua bánh cam ế hả?
Nó nói như đe dọa:
- Nếu không em thiếu chị tiền xay bột hơi lâu đó… tiền nếp,
tiền đậu, tiền đường má em cũng mua thiếu đăng đăng đê đê
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kìa, muốn có mâm bánh cam cho tụi em đi bán má em phải
thiếu nợ tùm lum.
Chị Bông mủi lòng và mua nốt gần 20 cái bánh cam ế của chị
em con Vững để trừ vào tiền xay bột nó còn thiếu. Bánh cam
ế đường đã chảy mềm, bột bánh thì khô và cứng, chị sẽ vừa
ăn vừa cho mấy đứa trẻ con trong xóm bảo đảm bao nhiêu
cũng hết..…
Được mấy lần chị Bông mua bánh cam ế con Vững quen mùi
cứ hôm nào còn ế dù nhiều hay ít chị em nó gom lại bưng
mâm đến năn nỉ chị Bông, chị Bông phải…năn nỉ lại nó:
- Chị ăn bánh cam ế của em phát ngán rồi. Chị xin em đó, em
mời người khác được không?
Thì nó giở giọng ngang tàng:
- Bánh cam em ế tại…..chị xay bột to bánh cứng không ngon
bị khách chê, chị phải chịu trách nhiệm thanh toán hết bánh ế
cho em.
Chị Bông giải thích:
- Chị xay bột cho nhiều mối, bánh cam có, bánh ít có, bánh
nếp có, đâu ai than phiền chị xay bột to như em. Em bắt đền
chị đấy à?.
Nó cãi chày cãi cối:
- Thì tại…cái cối xay của chị tới phiên xay cho em nó giở
chứng, làm sao chị biết được.
Con Vững chắc lây tính khôn lanh và dữ dằn của bà Tư Đanh
má nó, đã mấy lần nó còn ăn gian tiền thiếu công xay bột
chòng chéo ngày nọ qua ngày kia, chị Bông không muốn cãi
với nó làm gì cho mệt, chị luôn phải chịu thua nó hoặc lại bấm
bụng mua giùm nó mớ bánh cam ế coi như …làm phước khỏi
cần đi cúng chùa..
Chỉ hơn một năm cửa hàng xay bột nước của chị Bông đã trở
thành địa chỉ quen thuộc với bà con lối xóm Dịp tết đến chị
Bông xay bột cả ngày tới khuya mới kịp vì người ta gói bánh ít
hay bánh nếp ăn Tết. Có hôm chị Bông đang xay bột thì nghe
ngoài cửa tiếng xe Honda ghé vào và thắng gấp lại, người
trên xe hỏi to vọng vào:
- Nhà chị Bông xay bột nước phải không?
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Chị Bông không hiểu chuyện gì cũng hấp tấp chạy ra, hớt hãi
và ngạc nhiên:
- Phải, phải… tôi Bông đây, Bông đây… chú tìm tôi có
chuyện gì?
Chú lái xe quay đầu ra phía sau:
- Thằng nhỏ này đi lang bang trên đường tại ngã tư kho đạn
hướng về An Nhơn tôi suýt đụng phải, may mà tôi thắng kịp
không thì nó toi mạng rồi, con nít đi ngoài đường xe cộ nhiều
nguy hiểm lắm nên tôi hỏi nhà để chở nó về, nó bảo tôi chở
về nhà chị Bông xay bột nước.
Chị Bông nhìn thằng nhỏ ngồi sau yên xe, nó vừa tuột xuống
xe đứng xớ rớ và bối rối, chị Bông thở phào đủng đỉnh nói
rành rọt:
- Thằng nhỏ không phải con cháu nhà tôi, nó là thằng cu Đen
con bà Tấu xóm này, từ nhà tôi đi 7 căn nữa thì tới con hẻm,
quẹo vào con hẻm đó đi 10 căn nữa thì quẹo phải vào con
hẻm khác và đi chừng 20 bước thì gặp một tiệm tạp hóa…
Chú lái xe sốt ruột và sốt sắng ngắt ngang:
- Chị nói dài dòng làm tôi chóng mặt quá. Tóm lại tiệm tạp
hóa là nhà nó hả chị?
- Chưa đâu, đối diện tiệm tạp hóa xeo xéo về phía trái có 3
căn nhà màu xanh, căn nhà màu xanh nho nhỏ nằm lép vế
bên cạnh 2 căn nhà màu xanh to to chính là nhà nó.
Chú lái xe chặc lưỡi:
- Trời, địa chỉ nhà nó ông bưu điện tìm cũng muốn khùng nói
chi tôi…...
Bây giờ thằng nhỏ mới hoàn hồn và giải thích:
- Bởi thế em mới sợ chú này không tìm ra nhà em, nên em…
chỉ đại nhà chị Bông xay bột nước ai cũng biết.
Chị Bông phải “đại diện” bà Tấu cám ơn chú đi đường tốt
bụng và nói:
- Để tôi mách má nó cho nó chừa, thằng nhỏ mới 9-10 tuổi
đầu chú lo cho nó, chở nó về đây là tốt rồi.
Và chị dặn dò thằng cu Đen:
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- Lần sau không đi chơi xa nữa nhé, có ngày mày không bị
đụng xe chết tươi cũng bị mẹ mìn bắt cóc hành hạ đánh đập
thân tàn ma dại và đói khổ tàn đời.
Chú lái xe lẩm bẩm:
- Chị dặn dò con người ta nghe thấy mà ghê…
Thằng cu Đen hối hận, lí nhí:
- Em đi bắt cào cào ở ven đường rồi đi quá xa nhà mà không
hay.
Chị mắng mỏ thằng nhỏ:
- Mấy con cào cào có gì mà ham mê thế hả !
Nhưng chị…cụt hứng im luôn vì chợt nhớ ra ngày xưa còn bé
như nó chị cũng từng say mê đi bắt cào cào tại các bờ bụi
chứ có khác gì, có khi mải mê tới lúc chiều buông mới chịu về
nhà với gương mặt phờ phạc, tóc rối nùi vì nắng gió và quần
áo lem luốc.
Không chỉ đi bắt cào cào, chị còn theo mấy đứa bạn cùng
xóm, con gái có, con trai có đi hớt lăng quăng về nuôi cá lia
thia, cá đá, đi đào dế trong hang, đổ nước vào hang cho dế
chui ra hay đi bắt ong trong tổ, may phước chưa bị ong vỡ tổ
đốt sưng mặt sưng mày, nhưng bị mẹ mắng tơi bời.
Những mùa tết Đoan Ngọ, mồng 5 tháng Năm còn gọi là “Tết
giết sâu bọ” mẹ đều làm rượu nếp và sai con gái sang nhà
hàng xóm xin một tàu lá chuối về để mẹ lấy lá ủ rượu nếp,
bao giờ con nhỏ Bông cũng hăng hái ra đi và…cắt cây chuối
của người ta “tan nát, tơi bời”, xin một lá mà cắt một lúc mấy
tàu lá chuối to nhất, đẹp nhất chỉ để lấy cọng lá làm súng ống
và phân phát cho mấy đứa bạn trong xóm chơi trò “giao
tranh”. Mỗi cọng lá chuối được khía thành từng khúc ngắn
chừng gang tay, có thể mở dựng những khía này lên và khi
lấy tay gạt chúng nằm xuống thật nhanh sẽ tạo thành những
tiếng kêu “tạch tạch” hàng loạt như tiếng súng đạn vừa bắn
ra.
Có lần bà hàng xóm sang nhà mắng vốn vì cây chuối bị trơ
trụi lá, mẹ đã phạt chị bằng cách không được ăn rượu nếp
làm chị khóc qúa trời, cái món mà chị rất ưa thích và đợi chờ
mòn mỏi 3 ngày cho rượu nếp ngấu, chị đã lén mẹ mở khăn
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vải và mở lớp lá chuối ủ rổ rượu nếp ra, tấm lá chuối sạch sẽ
dính những hạt rượu nếp và cũng thơm mùi rượu nếp làm chị
ngất ngây, chị đã nếm thử những thìa rượu nếp thơm ngọt và
càng thêm ngây ngất. Cuối cùng đến chiều mẹ mới cho ăn vì
đã để dành một bát rượu nếp trong chạn. Con bé Bông thuở
đó bắt bướm hái hoa thì ít, chơi những thứ “dữ dằn” thì nhiều.
Mẹ chị đã từng kết luận một câu bi quan, rên rỉ: “Con gái con
lứa mà chơi nghịch như con trai lớn lên ai dám lấy mày hả
con ơi là con?”
Chị Bông biết con đường dọc theo các nhà máy từ khu nhà
chị lên đến ngã tư kho đạn hướng đi An Nhơn hay hướng lên
phía chợ Gò Vấp đều có nhiều bụi cây và cào cào ẩn nấp ở
đó. Những bụi cây hoang dại cao không qúa đầu người này
người ta thường chặt về nhà đem phơi khô, đập cho rụng lá
để bó cành lại làm chổi quét bụi rác ngoài sân. Dù gì thằng cu
Đen cũng biết đến sự nổi danh của tiệm xay bột nước nhà
chị. Một hôm khác lúc chị Bông rảnh rang đang đứng ngoài
cửa thì một ông đeo kính cận thị dày cộp vừa tà tà dắt xe đạp,
trên tay lái xe đạp treo tòn ten một thùng nhỏ đựng gạo đã
ngâm trong nước vừa dáo dác vừa nghênh ngang nhìn trước
nhìn sau, thấy chị Bông liền hỏi:
- Hình như…đây là nhà chị Bông xay bột nước?
Chị Bông hớn hở:
- Vâng, chính xác, có bảng hiệu “Bông, xay bột nước. Giá rẻ”
đàng hoàng kìa bác.
Ông già chỉnh lại gọng kính nhìn theo tay chị Bông chỉ và cười
xòa:
- Tôi không để ý, mắt vừa già vừa cận không nhìn ra bảng
hiệu xay bột nước này. Bà nhà tôi dặn mang gạo ra chị Bông
xay, cứ ra mặt đường này là thấy tiệm của chị.
Chị Bông vui thầm, không ngờ cửa hàng xay bột nước của
mình đã trở thành thân quen và “uy tín” với bà con lối xóm
đến thế.
Chị Bông vừa nhớ lại như in căn nhà có cối xay bột
nước của chị dù căn nhà đã xa vời vợi trong không gian và
thời gian.
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Hôm cuối tuần rồi vợ chồng chị Bông đi dự một bữa cơm thân
mật tại nhà người bạn cùng thành phố, vẫn là những khuôn
mặt bạn bè quen biết nhau, nhưng chủ nhà đã giới thiệu với
mọi người một khuôn mặt mới, người bà con vừa từ Việt Nam
đến định cư vùng Dallas Fort orth Texas này theo diện con
bảo lãnh, chị tên Hợi là bà con bên chồng của chị chủ nhà.
Mọi người chúc mừng chị Hợi đã đến Mỹ định cư dù muộn
màng, khi chị Bông đến gần thì chị Hợi nhìn chằm chằm và
bật kêu lên vui mừng:
- Ủa, có phải là chị Bông xay bột nước không?
Chị Bông giật mình ngạc nhiên, tưởng cái tên “Bông xay bột
nước” một thời “nổi tiếng” ở xóm cũ đã chìm vào qúa khứ bao
nhiêu năm kể từ khi chị rời Việt Nam đi xuất cảnh sang Mỹ,
nào ngờ hôm nay bỗng sống dậy thật mãnh liệt, chị Bông
cũng vui mừng không kém:
- Em đây, Bông xay bột nước đây, sao em chưa nhớ ra chị
nhỉ?
- Tôi ở xóm gia binh gần nhà bà Tư Đanh, bà Tư Đanh có
mấy đứa con xay bột nhà chị Bông và đi bán bánh cam đó.
Thỉnh thoảng tôi cũng xuống nhà chị xay bột mà…
- Em xin lỗi chắc tại nhiều khách qúa em không nhớ hết, với
lại chúng ta đã xa cách nhau nhiều năm rồi….
Chị Bông liền hỏi tới tấp:
- Vậy mẹ con bà Tư Đanh ra sao hả chị Hợi? Con Vững,
thằng Bền đứa nào cũng con cái đùm đề rồi hả chị?
- Buồn cho nhà Tư Đanh lắm chị Bông à, con Vững lấy
chồng Đài Loan xuất cảnh theo chồng biệt tăm sướng khổ ra
sao không ai hay, còn thằng Bền thì nghiện ngập sì ke ma túy
hết trộm cắp đầu trên xóm dưới lại về nhà vơ vét đồ đem đi
bán, chỉ có chổi cùn rế rách không bán được thì nó mới chịu
tha, rồi nó hạch họe má Tư Đanh của nó bán nhà chia của, bà
Tư Đanh đành đau đớn bán căn nhà chia cho thằng Bền và 3
đứa em của nó xong bà lên Sài Gòn đi làm thuê làm mướn
kiếm miếng cơm manh áo và để tránh gặp thằng con oan gia
nghiệp chướng nợ đời nghiện hút.
Chị Bông thở dài buồn bã:
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- Sao số bà Tư Đanh khổ thế! Bao năm nhà bà đã không
thoát được cảnh nghèo, nay lại nghèo hơn. Nhưng con Vững
lấy chồng Đài Loan em mong nó không khổ, nó lanh lợi và dữ
dằn như má nó chồng nào ăn hiếp được.
Chị Bông hỏi thêm:
- Thế chị Hợi có biết nhà ông làm răng ba của cô Nghĩa
không? Cũng gần xóm gia binh của chị đó…
- Tôi lạ gì, tôi quen thân với mẹ cô Nghĩa mà.
- Chị ơi, em đã nghe tin cô Nghĩa chết sau những lần lên cơn
nhức đầu đi vào hôn mê. Từ đó tới giờ không nghe tin gì về
cha mẹ cô Nghĩa nữa.
- Chuyện nhà này cũng buồn như nhà Tư Đanh, ông nha sĩ
có 2 đứa con với bà vợ nhỏ, mẹ Nghĩa đã phải nén khổ đau
chấp nhận chồng có vợ con bên ngoài, sau khi con gái chết
bà chẳng thiết tha gì, càng ngày bà càng ốm o gầy mòn ai
cũng tưởng bà không sống nổi bao lâu nữa, vậy mà ông
chồng bạc tình của bà đã là người ra đi trước vì bệnh ung thư
gan, bà vợ nhỏ nhảy ra đòi quyền lợi chia chác nhà cửa.
Mẹ Nghĩa đã bán nhà chia cho 3 mẹ con bà nhỏ 3 phần,
còn bà lấy 1 phần về Lâm Đồng nương náu thân già với mấy
đứa cháu họ và không ai biết tin tức gì về bà nữa.
Chị Bông rưng rưng nước mắt:
- Cả hai chuyện đều buồn qúa chị Hợi ơi, ai cũng bán nhà
bán cửa và ly tán..!!.
Bỗng chị Hợi hớn hở:
- Thôi chị Bông xay bột đừng buồn nữa, Có một chuyện vui
nè…
- Tin vui ở xóm cũ mình hả chị?
- Dĩ nhiên là từ xóm cũ, chị Bông nhớ chùa Kim Quang
không?
- Nhớ chứ, chùa nằm giữa nhà em và khu trại gia binh nhà
chị. Xóm chúng ta đều đi chùa ấy cho gần…
Và chị Bông thoáng mơ màng:
- Sân trước chùa có cây hoa Ngọc Lan, em hay đến chùa
nhặt những hoa chín rụng thơm ngào ngạt cất vào trong túi.…
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- Phải rồi, ai đến chùa cũng thích cây hoa Ngọc Lan ấy, ngày
đó chùa có cô tiểu nhỏ dễ thương tên Trà, tôi muốn nói về cô
tiểu Trà…
Chị Bông mừng vui:
- Em cũng định hỏi thăm cô tiểu Trà, tin vui là cô tiểu Trà tu
thành ni sư rồi hả chị Hợi ?
- Tin vui của cô tiểu Trà là cô… đã lên xe hoa về nhà chồng.
Năm 18 tuổi cô rời khỏi chùa và lấy chồng là anh chàng
chẳng bao giờ đi chùa cho đến khi phát hiện ra trong chùa có
cô tiểu xinh đẹp thì anh siêng đến chùa và… bứng cô tiểu ra
khỏi chùa luôn..
Chị Bông mỉm cười:
- Dù sao cũng là một tin vui. Ngày đó em nhìn cô tiểu Trà em
đã đoán cô không thể đi tu.
Gặp chị Hợi chị Bông đã nhớ lại xóm cũ, nhớ một thời sau
năm 1975 vất vả, nhớ căn nhà có cối xay bột nước xưa mà
lúc đi xuất cảnh chị đã bán đi, nó đã qua tay thêm vài chủ
khác, họ mở tiệm bán bún bò Huế, bán cơm tấm rồi mở quán
cà phê đèn màu chứ không ai mở lại dịch vụ xay bột nước
như chị Bông cả. Nhưng căn nhà có cối xay bột nước năm
nào với bảng hiệu “Bông, xay bột nước. Giá rẻ” với những
hình ảnh khách hàng là hàng xóm cũ, dù những lúc bận rộn,
mệt nhọc, dù những lúc bị khách hàng chê, mắng vốn hay “ăn
vạ” bắt đền xay bột lại cho vừa ý và dù bị chị em Vững Bền
thiếu nợ tiền công triền miên lại còn cãi cọ ăn gian tiền cũng
triền miên thì tất cả vẫn là những kỷ niệm đẹp chị không thể
nào quên.
Nguyễn Thị Thanh Dương
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Nguyễn Minh Nữu

HẢO HÁN CUỐI CÙNG
Lương Sơn Bạc vỡ. Đám đầu lĩnh chủ hòa đã thắng. Lá đại
kỳ màu vàng tươi thêu bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo đã kéo
xuống đem để vào góc nhà, trông lù lù như một đống rác
chưa kịp đổ. Thay thế vào vị trí kiêu hãnh đó, từ buổi sáng
hôm nay, là dải lụa trắng, nó hẹp bề ngang mà quá dư chiều
dài, phơ phất trong gió, mường tượng như mảnh khăn tang.
Đại cuộc coi như ngã ngũ. Ngày mai quân Tống lên núi, đám
lính đói khát, mặt mày xanh xao với thói quen đánh đâu chạy
đó kia sẽ được tiếp đón như những vị anh hùng. Sẽ không có
gì thay đổi được sự việc cuối cùng này. Bên ngoài thì vậy,
nhưng trong lòng những đầu lĩnh dường như không phải vậy.
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Phản ứng mỗi người không giống nhau. Có người vứt bỏ
nhung trang đao kiếm, thay đổi thường phục, một mình xuống
núi, bỏ đi như bỏ chạy, vội vàng lúng túng. Có người lại thu
gom những nhung trang đao kiếm đó, rồi cùng đám lâu la
thuộc quyền quẩy gánh xuống núi, họ nói rằng họ trở lại vùng
đất khi xưa của họ, nơi họ đã bỏ đi khi gặp Tống Giang, và
ngỡ rằng đã gặp minh chủ. Nhiều người đang tụ tập ở lều
quân sư Ngô Dụng, họ đang được trấn an là triều đình rất
nhân nghĩa, chắc chắn không ai hỏi tới những công việc đã
qua. Có người đang nghĩ tới việc thu hồi nhà cửa đất đai,
nhân tình tì thiếp cũ, có người cân nhắc tới năng lực và
những chức quan lại có thể được ban thưởng, rồi ngồi vuốt
râu cười một mình.
Còn nữa, có người cũng bỏ xuống núi, nhưng không phải đi
về phương nam mà đi về phương bắc, họ xăm xăm chèo
thuyền qua lạch, nhắm vào dãy doanh trại quân Tống. Họ đi
tay không, nhưng trong đầu họ là những bí mật của sơn trại
mà họ may mắn nắm giữ. Họ muốn dâng công hay họ muốn
trao đổi?
Bóng đêm đang đồng lõa với họ.
Lê Tùng đứng đây và Lê Tùng thấy hết. Còn Phạm Tuấn, hiện
giờ Tuấn ở đâu, có nhìn thấy như Tùng hay không?
Lê Tùng là một lâu la mới lên núi chưa đầy ba tháng. Ở tuổi
hai mươi sống giữa vùng chiến sự, Tùng ý niệm rõ ràng về
Thiện Ác. Người ta chỉ nói tham quan ô lại, nhưng Tùng nhìn
rõ sự người bóc lột người. Tùng nhìn rõ đồng tiền kiếm ra
bằng mồ hôi, đôi khi bằng cả máu nữa, đã bị lấy đi không
thương tiếc bởi những kẻ có quyền. Người ta nói tới uất hận
đau thương, còn Tùng thì chính tay mình đã sờ được vào vết
roi khảo của, mũi mình ngửi được mùi tanh của máu và tai
còn lùng bùng tiếng trống họp đêm.
Ở tuổi hai mươi, chưa biết yêu thương mà chai mặt với hận
thù. Tùng hiểu được sự yếu đuối của một cá nhân trước đám
đông, và nỗi vô vọng khi chiến đấu đơn lẻ. Cho nên Tùng lên
núi.
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Tùng trở thành Chấp Kích Lang cho đại đầu lĩnh Lâm Xung.
Và trong đêm cuối cùng của sơn trại này, Lê Tùng còn làm
nhiệm vụ người gác cửa.
Từ chiều tới giờ, nghĩa là từ lúc rời Tụ Nghĩa Sảnh trở về,
Báo Tử Đầu Lâm Xung vẫn đi đi lại lại trong trướng. Chỉ có
một mình, lâu lâu có tiếng động của xô đẩy, đổ vỡ, và cả tiếng
gầm gừ. Đột nhiên tiếng xoảng của bình rượu vỡ, rồi tiếng
Lâm Xung:
- Có ai ở ngoài đó không?
- Có tôi.
Lê Tùng chạy vào.
- Ngươi là ai?
- Tôi là người đứng gác đêm nay.
- Gác? Ngươi gác ai? Gác giặc hay là gác ta? Giọng Lâm
Xung khinh bạc. Gác ta thì làm sao ngươi có khả năng đó,
còn gác giặc, thì hôm nay đâu chỉ có giặc ở bên kia bờ lạch,
mà giặc đang ngồi trên ghế chéo giữa Tụ Nghĩa Sảnh, ngươi
gác làm sao?
Lê Tùng đứng yên, câu hỏi đó không phải dành cho chàng dù
chàng đang nghe. Lâm Xung cũng nghĩ vậy nên không chờ
câu trả lời. Lâm Xung lại hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Tôi là Lê Tùng.
- Ngươi lên núi lâu chưa?
- Tôi tụ nghĩa được gần ba tháng.
- Tụ nghĩa? Lâm Xung cười nhạt, ngươi đem Nghĩa lên núi
mà tụ, hay ngươi tưởng trên núi có Nghĩa mà ngươi lên?
- Tôi lên núi vì đại nghĩa của sơn trại.
- Vậy ngươi đã thấy ngươi lầm rồi chứ?
- Tôi không lầm.
Lâm Xung ngồi bật thẳng dậy, mắt trợn lên, nói như quát,
ngươi nhìn thấy đại nghĩa của sơn trại này hay sao?
- Không có.
- Nghĩa là sao?
- Dù dưới lá cờ Thế Thiên Hành Đạo, sơn trại cũng chưa bao
giờ biểu thị được đại nghĩa mà nó nhân danh. Nhưng cá nhân
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từng đầu lĩnh, thấp thoáng lại có phong cách người nghĩa sĩ.
Chính phong cách đó từ ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đại diện
cho cả sơn trại.
Tiếc thay...
- Tiếc sao?
- Tiếc là kẻ đại diện cho cả sơn trại lại không có phong cách
đó.
Lê Tùng ngừng lại một giây để lấy hơi:
- Họ có phong cách khác, phong cách của mẫu người bất
nghĩa.
Lâm Xung đã đứng dậy bước từng bước chậm, giọng buồn,
phải chăng ngươi đang ân hận vì lỡ sa chân vào chốn này?
- Tôi không ân hận, chủ tướng! Tôi không ân hận vì tôi đang
phục vụ dưới quyền một người Nghĩa Sĩ.
- Nói bậy. Lê Tùng, hãy nghe ta nói đây. Khuất thân thờ
người mà không được người dùng là một điều nhục. Nhưng
điều nhục đó có thể nhịn được. Còn đã được người dùng mà
không tận được sức mình, không mở được cái chí của mình,
làm nhục đến cả người dùng mình, thì nhục nhã chất chồng.
Nhục nhã chất chồng thì chút sĩ diện cũng không còn, sĩ đâu
ra nữa mà nghĩa sĩ...
Tiếng nói Lâm Xung mỗi lúc một lớn, nói như hét. Khuôn mặt
vuông, hai hàm răng nghiến lại, bạnh ra như mặt hổ phù. Lâm
Xung quay mặt vào phía khác, rồi chậm chậm đi về giữa
trướng. Khi tới trước chiếc ghế chéo vẫn ngồi, Lâm Xung
chống mũi cây đao xuống đất, để hai tay lên trên đuôi đao,
mặt ngước lên, mắt đăm đắm nhìn vào chữ Lâm thêu bằng
kim tuyến vàng trên nền vải đen, lá cờ vẫn thường theo Lâm
ra trận. Lá cờ treo ngang tầm nhìn, ngay ngắn sau lưng ghế,
chính giữa lều đại tướng.
Lê Tùng còn nhiều điều cần nói ra, nhưng bây giờ không
phải là lúc, nên Lê Tùng đứng yên, và đợi.
Đêm có lẽ đã sâu, trên cao có ánh sáng mờ nhạt của trăng
và trong tâm có bóng tối của nỗi buồn. Thời khắc như chậm
lại, đặc quánh niềm riêng.
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Giây lâu, Lâm Xung chừng đã nguôi ngoai, quay lại nhìn
Tùng. Thanh đại đao được cầm bằng hai tay, một tay nâng
cán, một tay nâng mũi, trang trọng thăng bằng trước khi ngồi
xuống. Tiếng nói u uất và trầm lắng hơn:
- Sẽ có một ngày ngươi hiểu lời ta nói. Ngươi còn quá trẻ...
Sẽ không có một nghĩa sĩ nào trên sơn trại này đâu. Thôi
ngươi ra ngoài.
Tùng vừa quay mình, Lâm Xung gọi lại:
- Ngươi ra ngoài và đêm nay đừng canh gác nữa. Không còn
cái gì để mất thì gác làm chi.
Ngước nhìn tàn đại thụ bên hông Tụ Nghĩa Sảnh, bóng đen
phủ hơn nửa sân. Âm u và cô độc.
Thoáng thấy lòng mình hoang mang, Tùng nghĩ tới Phạm
Tuấn. Tuấn là bạn cùng quê và cùng lên núi với Tùng. Tuấn
làm việc dưới trướng Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Tùng muốn
chia sẻ với Tuấn điều mình nghĩ.
Băng mình chạy qua sườn núi phía đông, xuyên qua nhiều
lều trại hoang vắng. Khi tới trước lều Hắc Toàn Phong thì nỗi
hoang vắng còn nhiều hơn, đã như là hoang tàn. Cửa lều bỏ
ngỏ, không bóng người nhưng lập lòe vẫn còn ánh ngọn đuốc
tàn. Bên trong, bàn ghế xiêu đổ, bình rượu vỡ, ly tách lăn lóc
tứ tung. Lá cờ Tím có chữ Lý thường nghiêm chỉnh treo giữa
sảnh, nay lệch một bên như bị ai giựt xé. Giữa nhà, hàng chữ
viết to bằng mực mới: Ta đi rồi.
Ai đi? Đi đâu? Lê Tùng bắt gặp lại cái cảm giác cô độc ngày
xưa, khi một mình chống lại đám cường quyền thô bạo quê
nhà. Lê Tùng thấy lạnh, Lê Tùng thấy sợ. Tùng quay mình
chạy về lều cũ. Tùng định báo với Lâm Xung điều này, dù
rằng không biết báo để làm gì, từ chiều tới giờ biết bao nhiêu
người đã bỏ đi. Tùng không cảm thấy mất mát mà chỉ có cảm
giác trống thoáng rộng chân, nay thấy Lý Quỳ bỏ đi, bỗng
hình thành trong Tùng một nỗi bàng hoàng, cái đổ vỡ cứ
tưởng bên ngoài, đột nhiên mở cửa bước vào và nhanh
chóng chiếm trọn lòng Tùng.
Khi về đến cửa lều, Tùng có cảm giác lạ. Hiu quạnh phủ toàn
sơn trại từ chập tối, dường như đang tập trung trước lều Lâm
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Xung. Ngọn đèn dầu vẫn còn trên bàn, soi bóng Lâm Xung
lên vách lều màu đen sẫm. Lâm Xung ngồi quay lưng ra
ngoài, tay có lẽ vẫn để trên đuôi ngọn đao quen thuộc, nhưng
đầu cúi xuống. Cúi xuống quá thấp như đang gục đầu. Tùng
lên tiếng:
- Chủ tướng!
Im lặng. Tùng bước thêm bước nữa
- Chủ tướng!
Bước tới nữa, trong bóng tối nhờ nhờ vì ngược sáng, Tùng
thấy mũi đao không chống xuống đất như chàng tưởng, mà
quay ngược lên trên, ngay cổ Lâm Xung. Và dưới chân, Tùng
đang bước trên lớp nhầy nhầy như máu.
Tùng chợt hiểu, chàng cầm đèn soi lại. Lâm Xung đã chết.
Cái chết tự chọn bằng chính mũi đao của mình. Đĩa đèn rơi
xuống đất, tắt ngúm. Đứng yên lặng trong bóng đêm, đồng
cảm với người đã khuất, xót xa chia sẻ nỗi tuyệt vọng không
nói thành lời. Ở góc nhìn của mình, Lê Tùng không cổ vũ lối
giải quyết của Lâm Xung, nhưng trong quan hệ sơn trại, Tùng
tán đồng và khâm phục tư cách người chủ tướng cũ.
Tùng không sửa lại thế tự tận, và cũng không có ý định chôn
cất Lâm Xung. Tùng cho rằng phải để cho nhiều người nhìn
thấy, hiểu ra những truyền ngôn của Lâm Xung. Những
truyền ngôn sẽ đi từ trái tim người này qua trái tim người khác
mà không cần qua một trung gian ngôn ngữ nào.
Xuống núi khi ánh bình minh vừa chớm, phương đông hồng
như một trái đào. Sau lưng Tùng là sơn trại, sau sơn trại là bờ
lạch, sau bờ lạch là mênh mông dải đất thân tình, nhưng đã
không còn là thân tình với Tùng được nữa. Phải mất một thời
gian khá lâu Tùng mới dần thích hợp nổi với đời sống.
Thường xuyên với cảm giác sống trên mây với nhiều tưởng
tượng vô căn cứ. Rồi những cơn ác mộng, trong đó máu
người và sấm sét bão giông trộn lẫn. Rất nhiều đêm bàng
hoàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa không định vị được mình
đang ở đâu. Lúc đó, người lay gọi là Thảo. Cô gái mồ côi nay
là vợ Tùng.
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Thảo đúng là một kết hợp hài hòa giữa hai thế lực đối đầu:
Mẹ chết vì bị huyện quan tra khảo đòi tiền, cha chết vì đi buôn
bị cướp chặn đường cướp của. Thảo lớn lên trong đau khổ
nhưng không hận thù. Đời dạy cô rằng hận thù không làm cho
con người lớn lên được nhưng đối diện trực tiếp và sòng
phẳng với đời sẽ thấy đời hẹp lại. Và trực tiếp đối diện với đời
thì phương cách tốt nhất chính là yêu thương. Cô khuất phục
Lê Tùng bằng sự độ lượng, bao dung và lòng thành thật.
Kiềm hãm Lê Tùng khi chàng bồng bột, an ủi Lê Tùng khi
chàng tuyệt vọng. Cứ thế, con ngựa non háu đá dần đã quên
núi thẳm rừng sâu.
Tạm yên tâm trong nếp sống thường, nhưng vẫn dõi lòng
theo dấu bóng người ngày xưa. Tất cả tin tức nhận được đều
buồn. Các người xuống núi trước ngày Lương Sơn Bạc vỡ
hoặc trở về núi cũ hành nghề lạc thảo, kiếm ăn qua ngày
trong mùa tao loạn, có người tha phương đổi họ đổi tên làm
công làm mướn qua quýt một đời. Cũng có người mộng đời
không thỏa, tìm vui bốn bể mười phương, phiêu bạc giang hồ
không nghe tăm tích.
Thương là thương bọn hảo hán vâng theo lệnh trên về hàng
quân Tống. Họ bị bội bạc từ những ngày đầu. Hoặc bị đày đi
vùng ma thiêng nước độc, hoặc bị ghép chung với các nhóm
tội đồ, hoặc bị cô lập từng nhóm, phong tỏa đủ điều. Nhiều
người trong họ mang nỗi uất hận không thể giãi bày, tích
chứa lâu ngày trở thành trầm cảm. Cũng có người chua xót
quá đi tìm cái chết. Còn có nhiều cái chết do bệnh hoạn và
không chịu nổi lao nhọc kéo dài. Cũng có người vượt thoát
trốn đi. Cũng có người phản bội bằng hữu cũ để tìm miếng
cơm thừa canh cặn của bọn chó Tống. Nhưng lạ lùng là có
vài cái chết do bị giết. Nhưng ai giết và tại sao bị giết thì
không ai biết.
Đến một ngày, Lê Tùng có khách tới tìm. Người đàn ông
trung niên vóc dáng lực sĩ, khuôn mặt sạm đen và hàm râu
quai nón lốm đốm bạc. Tấm áo phong sương, nhìn thì lạ
nhưng ánh mắt quen thuộc biết bao. Lê Tùng dò la:
- Ông tìm tôi?
377

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Khách gật đầu, ánh mắt giễu cợt.
- Trong mắt ông có những tia nhìn hết sức quen thuộc, nhưng
đầu óc tôi lúc này quá tệ, xin lỗi ông.
Khách bật cười lớn:
- Mày tệ thật Tùng ơi! Tới tao mà còn nhận không ra thì quá
tệ.
Như cơn chớp lóe lên, Tùng la lớn, “Phạm Tuấn! Ngồi đây,
ngồi xuống đây,” Tùng nói lắp bắp như nghẹn thở.
Hai mươi năm kể từ ngày Lương Sơn Bạc vỡ, hai mươi lăm
năm kể từ đêm giặc về xóm nhỏ, trói thúc ké cha Phạm Tuấn
ra đình làng kết tội nhà giàu rồi dùng gậy đánh chết. Cũng từ
đó, hai thằng kết nghĩa hẹn hò nhau đủ lớn tìm cách giúp
đời... dẫn cho tới lúc lên núi tụ nghĩa...
Hai tay nắm chặt hai tay. Tùng dồn dập hỏi thăm từ ngày
cách biệt, đi đâu, làm gì, ở đâu, vợ con, nghề nghiệp. Tuấn
trầm tĩnh cười, tao sẽ ở đây nhiều ngày mới nói hết được.
Một cách tóm lược là mày không biết gì về tao, nhưng tao
thường xuyên biết rõ về mày, từng thời điểm một. Chưa thể
gặp nhau vì chưa phải lúc đó thôi.
Bữa cơm chiều dọn ra, linh đình vui vẻ, rượu thịt và nhiều
chuyện buồn vui kỷ niệm. Hai đứa bên nhau uống tới lúc say
mèm. Dẫu nói thật nhiều mà rõ ràng chưa nói gì hết, câu
chuyện bâng quơ chỉ là lớp váng, còn những gì Tùng muốn
biết dường như cũng là những điều Tuấn muốn nói lại chưa
được nói ra. Tùng thiếp ngủ trong nôn nao.
Thức dậy, Tuấn đã đi rồi, trên án thư để lại vài câu: Vui mừng
vì buổi gặp mặt vừa qua. Mày không có gì thay đổi, đó là điều
tao thú vị. Tao còn có chút việc riêng cần giải quyết trước khi
kể lại với mày chuyện hai mươi năm qua. Hãy chờ tao!
Tùng có cảm giác hụt hẫng, dẫu sao Tuấn cũng đi rồi. Cố ôn
lại từng mẩu chuyện vụn vặt để truy tìm tung tích, dường như
Tuấn vẫn trong khói mù đời cũ, thấp thoáng hiện về từ ký ức,
trong đó lúc nào cũng là một Phạm Tuấn cương nghị, dũng
cảm, và biết quên mình.
Tùng chờ đợi nhưng không nóng ruột, chàng nghĩ Tuấn còn
trong hoạt động bí mật, trước sau rồi cũng trở về.
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Thực vậy, một buổi tối không trăng, Tuấn đột ngột trở về. Nụ
cười tươi tắn, vỗ vai Tùng. Tao thèm được gặp và trò chuyện
với mày.
Hai đứa đi bên nhau ra vườn sau. Giữa âm u của tàn lá rộng,
Tuấn trầm giọng, bùi ngùi.
- Đời sống trôi vội vàng quá đáng, cũng một đêm như thế này
hai đứa bàn bạc để ngày mai đi Lương Sơn... Mấy chục năm
rồi...
- Những suy tính thời trai trẻ đã trở thành ảo vọng, tao sống
đây mà tưởng như mình không tồn tại.
- Tồn tại chứ Tùng, có điều sự tồn tại của mỗi con người có
giá trị hay không là do mục đích đóng góp của nó với cuộc
đời. Nếu sống như loài cây cỏ thì tồn tại cũng như không.
- Hiện tại mày ra sao? Vợ con?
- Tuấn bật cười, cần biết điều đó lắm sao mà hỏi nhiều lần?
Tao không có vợ.
- Chưa chứ?
- Không, không kịp nữa rồi.
- Câu trả lời tối nghĩa quá, thôi mày kể từ lúc xuống núi đi.
Hôm đó tao chạy qua lều thấy hàng chữ ta đi rồi, có phải mày
xuống núi cùng Hắc Toàn Phong?
- Đúng vậy, đó là khởi đầu cho các hoạt động sau này.
- Cho tới bây giờ?
- Không, cho tới ngày hôm qua thôi. Bắt đầu từ ngày mai là
chương trình khác. Kể từ ngày mai, chương trình có cả mày
tham dự. Vai trò của tao đã hết.
- Tao sao? Tao thì làm được gì?
- Đúng vậy, một mình mày thì chẳng làm được gì. Mà chẳng
phải riêng mày, cả thế hệ chúng ta đã không làm được gì.
Nhưng đã qua rồi, bây giờ mày sẽ đứng trong đám đông
những người chứng kiến một đổi thay ngoạn mục của thế hệ
sau mình. Tao tin như thế.
- Hắc Toàn Phong bây giờ ở đâu?
- Chết rồi.
- Tại sao? Ốm đau? Tự tử? Bị giết?
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- Không. Nói cho rõ hơn, Hắc Toàn Phong chết nhưng Lý Quỳ
còn sống. Sau khi rời Lương Sơn, thầy trò trải qua rất nhiều
thử thách của cuộc sống, trong đó cam go nhất là câu hỏi về
từng đêm, thế nào là đúng, thế nào là sai. Cái mà chúng ta
coi là Đại Nghĩa, là Thế Thiên Hành Đạo cũng đã bao lần
hoen ố vì cướp của giết người, vì nhũng nhiễu lê dân, vì tranh
quyền đoạt vị. Vậy chẳng lẽ chúng ta sai? Làm sao chúng ta
sai được khi chúng ta đối đầu với cái xấu, cái gian xảo, cái áp
bức cường quyền thủ đoạn. Đối đầu với cái xấu tức nhiên
phải là cái tốt. Đối đầu với cái bất nhân tất nhiên phải là cái
Đại Nghĩa. Vậy thì vướng mắc nào khi chúng ta đứng dưới cờ
Đại Nghĩa lại nhúng tay vào một số việc bất nhân?
Phạm Tuấn chợt im lặng. Lê Tùng cũng im lặng. Cái im của
Tuấn là cái im để thở, còn cái im của Tùng là cái im của lặng
người. Câu hỏi Phạm Tuấn đặt ra có nhiều lần Tùng đã đặt ra
với chính mình. Tùng tự trả lời rằng chí nhân là đại thể còn sự
sai lạc chỉ là cá biệt vài người. Tùng cũng cảm thấy câu trả lời
của mình chưa ổn nhưng không tìm ra cách trả lời khác. Tùng
ngồi xuống bờ đá, hỏi Tuấn, theo mày thì thế nào là đúng?
- Mỗi cái đúng sai chẳng những tùy thuộc vào thời mà còn tùy
thuộc vào người, hãy khoan phân biệt để tao kể tiếp chuyện
Hắc Toàn Phong.
Phạm Tuấn ngồi xuống bên Tùng.
- Hai thầy trò lưu lạc cả năm trường với những dằn vặt không
giải tỏa được. Cho đến một đêm tạm trú trong ngôi chùa cổ,
nằm hiu quạnh bên dòng sông nhỏ cạnh núi Đại Nhạc. Buổi
tối đó, đàm đạo với nhà sư già, câu chuyện dẫn dắt khi biết
nhà sư đó cũng là khách giang hồ bẻ kiếm. Đặt với nhà sư
câu hỏi cũ. Câu trả lời của nhà sư là câu trả lời mang triết lý
Phật nói về nhân quả, nói về luân hồi, nói về nhân ái. Nhà sư
lý luận đúng khi cho rằng không thể nào thay thế bạo lực
bằng bạo lực và nền tảng đưa con người đến bình an là lòng
nhân ái. Nhà sư đã khuất phục Hắc Toàn Phong khi chỉ rõ
điểm yếu nhất của ông ta là bao nhiêu năm cầm dao đi giết
người, quá quen thuộc những câu kết tội đáng chết của
người mà chưa bao giờ dám hỏi thử những tội đáng chết của
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mình. Đêm đó, Hắc Toàn Phong xuống tóc quy y, liệng dao
vào lòng sông với lời nguyện trọn đời không nói đến chuyện
giang hồ.
Phạm Tuấn dừng lại. Hỏi Tùng nhà có rượu không. Khi cầm
bầu rượu uống một hơi dài, mắt đăm đăm ứa lệ.
- Sáng hôm sau, tao ra đi một mình.
- Mày không thỏa mãn với lời giải thích của nhà sư?
-Tao không đồng ý với cách giải quyết của Lý Quỳ.
-Tại sao?
- Ích kỷ.
- Còn những người khác?
- Thí dụ?
- Sơn Đông Tống Công Minh?
- Hỏi làm gì thằng thủ lãnh kéo cờ trắng đó.
- Hà Bắc Lư Tuấn Nghĩa?
- Vì muốn thu hồi nhà cửa ruộng vườn đất đai tỳ thiếp, hắn đã
bán cả đất Lương Sơn. Tao giết hắn rồi.
- Giết?
- Phải! Không chỉ riêng một mình hắn. Đó là những kẻ sử
dụng nhuần nhuyễn cái mặt nạ Đại Nghĩa để mưu đồ lợi
nhuận. Tuổi trẻ chúng ta, nhiệt tình và khí tiết chúng ta đã bị
chúng phí phạm và chà đạp như thế nào? Đó là cái giá chúng
phải trả.
- Những đầu lĩnh khác?
- Khá nhiều người trong bọn họ còn giữ được tâm huyết và
danh dự của người từng là lãnh đạo một đội quân, dù một đội
quân đã đầu hàng. Nhưng họ chỉ còn duy nhất cái Tâm, họ đã
già rồi. Một số khác lại biểu lộ cái ô uế bám vào chất hảo hán
Lương Sơn, mà ngày xưa chúng ta vẫn từng bêu xấu, đó là
ăn tục nói phét, hữu dõng vô mưu, và đặc biệt nhất là lầm lẫn
về cái chính nghĩa mà ta phục vụ.
Phạm Tuấn đứng dậy, đi chậm, vừa đi vừa nói:
- Đó là công việc tao làm từ hai mươi năm nay. Từ khi rời
khỏi Lý Quỳ, tao đã lập chí một điều duy nhất là rửa cho sạch
những lớp bụi bặm đó. Phải trả cho Lương Sơn cái chính
nghĩa vì dân trừ bạo. Dù rằng muốn trừ bạo thì phải dùng
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bạo, nhưng cái bạo của người chính nghĩa là cái bạo lực
nhân ái. Giết người không còn là lòng háo sát mà chính vì lẽ
phải làm.
Tuấn đưa bình rượu cho Tùng:
- Mày uống vài hơi cho ấm, mày có vẻ lạnh?
- Câu chuyện mày kể làm tao lạnh chứ không phải tại gió đêm
nay. Có phải từ lúc chia tay mày không còn gặp lại Lý Quỳ?
- Không gặp lại và cũng chẳng gặp lại làm gì. Tao dành toàn
bộ thời gian còn có được sau chuyến buôn hàng trên ghe
xuôi ngược, để tìm gặp những người hảo hán năm xưa. Niềm
hy vọng sẽ tìm ra người nghĩa sĩ để phụng thờ. Tiếc thay, hảo
hán thì nhiều nhưng nghĩa sĩ chẳng có ai. Mỗi lần gặp thêm
một người là thêm một lần đau xót. Hào khí năm xưa, lời thề
giữa Vũ Đình Trường lộng gió tưởng rằng suốt đời vẫn nhớ,
ngờ đâu chỉ là hào hứng nhất thời. Họ đã tàn lụi. Tao bất ngờ
nhìn lại mình, thật là thất chí khi thấy mình có khác chi đâu.
Miệt mài nửa đời chưa gặp Đại Nghĩa để đầu quân. Cho đến
năm ngoái đây...
Lê Tùng hưng phấn: Mày đã gặp...
Phạm Tuấn nhè nhẹ lắc đầu, để hai tay trên vai Tùng. Tao
chỉ gặp chính tao. Thật nhiều đêm trăn trở, tao chợt khám phá
ra rằng mình đòi hỏi quá cao nơi người chủ tướng, và nơi
ngọn cờ mình phục vụ. Cái gọi là Thế Thiên Hành Đạo thực
ra chỉ là đòi hỏi công bằng cho một nhóm người chứ không
phải là tất cả. Nó nằm trong một guồng máy, cho nên dẫu giết
tên tham quan này thì guồng máy sẽ đẻ ra tên tham quan
khác, nhu cầu giết đó chỉ hẹp hòi trong tính vay trả mà thôi.
Quan điểm công bằng là quan điểm của người hảo hán. Tao
thấy rõ tao không thể làm được trang Nghĩa Sĩ như điều mơ
ước tự thủa thiếu thời, thì thà làm một thằng hảo hán đòi cho
đủ nợ vay. Tao quyết định đi đòi nợ trước rồi trả nợ sau.
- Nhưng mày vừa nói giết tên tham quan này, guồng máy sẽ
đẻ ra tên tham quan khác?
- Tao không giết tên tham quan, mà tao giết thằng đã giết cha
tao.
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- Như vậy không hợp lẽ công bằng. Mày đã đòi được công
bằng về phía mày, thế rồi công bằng từ những người bị giết ai
sẽ đòi đây?
- Tao sẽ trả mà không cần người đòi. Lê Tùng, đến tìm gặp
mày lần cuối cùng này, chính vì muốn mày là chứng nhân cho
một thời đã hết đó.
- Tao?
- Câu này tao nói rồi, mày không làm được gì hết, không phải
riêng mày mà cả thế hệ tụi mình, nhưng ai cấm chúng ta kỳ
vọng vào thế hệ mai sau.
Phạm Tuấn để hai tay ra sau lưng, mắt ngước thẳng về phía
trước, nói dồn dập:
- Đúng vậy. Giương cao ngọn cờ chính nghĩa vì dân trừ bạo
không phải là việc một người, một nhóm người, hay một thời,
một đời bất ngờ sáng tạo rồi làm nên được. Tao nghĩ nó âm ỉ
khai sinh từ nhiều con người, từ nhiều thế hệ, nó được thêm
bớt bằng máu xương nhiều đời để thích nghi và đáp thỏa yêu
cầu chính đáng của tất cả. Lúc đó, mọi thế lực dù hung bạo
và gian ác cỡ nào nhưng đi ngược với lòng dân thì cũng tự
diệt.
Phạm Tuấn rút trong người ra một cuộn giấy cũ, đưa cho
Tùng: “Đây là tên tuổi và chí khí của nhiều người tao đã từng
được gặp. Họ là những hảo hán một thời, nhưng nay già nua
và cùng đường về suy nghĩ. Tập giấy này một thời với tao
trân quý như bảo vật. Nhưng nay chỉ là kỷ niệm. Gửi lại cho
mày vì đời tao không còn dịp cần nó nữa”
Tuấn im lặng một chút, nói nhẹ: “Tao đã đòi đủ nợ, bây giờ tới
phần tao trả nợ”
Nâng bầu rượu lắc nhẹ để ước lượng số còn, Tuấn nói tao
với mày chia hai số còn này nhé. Giọng Tuấn điềm đạm và
trữ tình. Tùng gật đầu. Tuấn uống trước. Trao bình rượu qua
cho Tùng cười tươi tắn. Khi Tùng bỏ bình rượu xuống, Tuấn
đã đi rồi.
Cô đơn quay trở về phòng, gác tay lên trán thức đến khi gà
gáy. Lần giở cuộn giấy Tuấn trao. Đọc và nản chí. Những tên
tuổi lẫy lừng nay còn lại là tư tưởng hẹp hòi cục bộ. Hào
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quang xưa nay thành vành khăn đen che mắt mù lòa. Tùng
chợt nhớ tới một đoạn trong Tam Quốc Chí. Đoạn kể khi Lưu
Thiện về hàng triều đình nhà Tấn, có một viên quan nhỏ giữ
sĩ không ra làm quan. Tào Phi cho người gọi ra khen ngợi
lòng trung và hỏi thăm kế hoạch an Thục. Viên quan từ chối
và thưa rằng Tướng đã thua trận không thể nói lời hùng,
Quan đã thua trận không thể bàn được mưu hay.
Lê Tùng nghe cay cay tròng mắt. Nhân ngọn nến canh đêm
còn dang dở nửa chừng, Tùng đưa cuộn giấy vào đầu ngọn
lửa. Đêm đã tàn, đời sau đã tới, có lẽ cũng chẳng lưu làm gì
cái chất hảo hán gốc Lương Sơn.
Nguyễn Minh Nữu

ĐI DẠO
Che mặt bằng khẩu trang
Chân mang giầy đi bộ
Đi nhanh quanh khu phố
Vắng bóng người lang thang
Hoa rợp bờ hiu quạnh
Nắng thấp bờ tây phương
Một bóng cây vất vưởng
Một bóng người tha hương.
Nguyễn Minh Nữu
(Tháng 4/2020, qua rừng Belinger)
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Nguyễn thị Thêm
ĐÓA HOA CỦA MẸ
70 tuổi con được cài hoa trắng.
Để biết mình mất mẹ ở trên đời.
Có gì đâu sao con lại lệ rơi.
Khi nghe bản: "Hoa Hồng Cài Áo"
Má ơi! nhà mình vườn rộng lắm
Nhưng hoa hồng không có bụi nào.
Hoa nhà giàu, mình có nghĩ đến đâu
Chỉ Cúc, Mai, Ngọc Lan, Vạn Thọ.
Mùa Vu Lan thời kỳ binh lửa.
Tháng 7 cúng Cô Hồn, xá tội vong nhân.
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Má cúng ngoài trời khấn vái lâm râm.
Tụi con chờ xong là nhào vô giựt bánh
Con lớn lên đi học xa trên tỉnh.
Đã biết lễ Vu Lan và nghĩa cài hoa.
Nhưng chiến tranh con phải sống xa nhà
Thương và nhớ má, nhưng làm sao đền đáp.
Tàn cuộc chiến con nghèo xơ nghèo xác
Ôm con thơ về nương náo mẹ cha
Tháng 7 Vu Lan lại đèn, nến, hương, hoa
Má cúng cô hồn, chiến sĩ, đồng bào tử nạn.
Con ôm lấy má, nâng bàn tay thô sạm.
Má của con cần gì nói cho nhiều
Đóa hoa hồng cài giữa trái tim yêu.
Mãi ngự trị trong lòng con sâu thẳm.
Hoa dâng má là mai vàng trước cổng
Là ngọc lan thơm ngát quyện mùi hương
Là hoa cà phê trắng xóa ở khắp vườn
Là vạn thọ rực rỡ vào dịp Tết.
Con quỳ xuống lạy Phật khi má chết
Nguyện hương linh siêu thoát cõi Niết Bàn.
Bởi Má của con lòng nhân hậu vô vàn.
Hy sinh, từ ái. Là đóa sen xinh đẹp.
Trước Chánh Điện, hương trầm bát ngát
Lễ Vu Lan trang trọng, báo ân
Con chấp tay nguyện hai đấng mẫu thân.
Cha, chồng, nh Chị mọi hương linh siêu thoát.

LỜI

INH SÁM HỐI

Người lính già ngồi cúi đầu.
Gương mặt bất định
Không nói một câu.
Đôi mắt thật sâu, u buồn lặng lẽ.
Hình ảnh xưa hiện về xâu x .
nh thấy mình bên anh em
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Bên láng trại, rừng tre.
Trên đỉnh gió hú âm u Việt Bắc
Nước ở dòng sông chảy xiết.
Đá núi nhọn hoắt chập chùng
Bó nứa to oằn nặng trên lưng
Và bạn anh gục xuống.
Máu hòa xuống dòng sông.
Nước đỏ lòm ghê rợn.
Thân mềm nhũn thảm thương.
Máu tràn lan trên mặt
Mắt mở to trừng lên kinh ngạc
Một cánh tay thòng xuống.
Lặc lìa.
Đong đưa
Anh hét lên.
Tiếng h t thê lương.
Kinh hoàng
Đau xót
Tôi ôm lấy đầu chồng.
Thật chặt, vỗ về
Thương anh quá đổi.
Nhưng làm sao
Tôi vực anh lên nổi.
Khi trong anh
K ức quá thê lương
Khóc cho anh,
Cho tôi.
Hay khóc cho quê hương.
Tan nát.
Thảm thương
Lạy Phật Tổ
Dẫn lối soi đường.
Lời kinh sám hối.
Cầu an
Chiều nay
Tôi đã tụng.
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CON SUỐI
Tôi đã kể cho bạn nghe về má tôi phá rừng khai hoang. Khi
miếng đất thành khoảnh, có lằn ranh giới. Ba tôi phóng nọc
trồng cây. Vườn trên trồng toàn là cà phê, phần kế dành để
cất nhà. Hai bên hông nhà trồng vài cây ăn trái như lê ki ma,
vú sữa, trầu, chùm ruột... hoa và cây kiểng. Phần tiếp theo
trồng bưởi cam, quít, xoài tượng, khế ngọt, măng cụt, khế
chua, mãng cầu và vài cây ăn trái khác. Khu vực vườn dưới
ba tôi chia làm bốn liếp ngăn cách nhau bằng một đường
mương dẫn dài xuống suối. Mỗi liếp ông quy hoạch để trồng
chôm chôm, sầu riêng, dâu miền dưới, cau, trà và mít tố nữ.
Con suối khá sâu và tương đối rộng. Bên bờ suối ông trồng
một dãy trúc, tầm vông, tre tàu, tre mạnh tông để giữ bờ. Ba
tôi mở con đường xuống suối để chúng tôi có thể xuống tắm,
câu cá, hoặc lấy nước tưới rau ông trồng gần đó để ăn. Sau
này, ông đổi kế hoạch đào tại đó một cái ao nuôi cá,trồng hoa
sen, hoa súng. Ba tôi coi đó là nơi để ngồi nghỉ ngơi, hưởng
sự mát dịu và yên tịnh sau một ngày cật lực lao động.
Ba tôi là một người học vấn không cao, nhưng ông có óc tổ
chức, làm việc có hệ thống cũng như biết sắp xếp công việc.
Vườn trên ông đào một cái giếng khá sâu để tưới cà phê. Bên
bờ giếng ông đào một hố làm chỗ xuống cho cái đuôi cần vọt.
Cần vọt là một dụng cụ để lấy nước giếng theo quy tắc đòn
bẩy. Sát miệng giếng là cái trục. Một cây tầm vông dài được
kết nối giữa trục. Một đầu cột một thanh sắt thật nặng. Một
đầu cột một sợi dây dài nối đầu dây với thùng nước khá to.
Khi lấy nước ta chỉ cần kéo đầu cần vọt xuống giếng cho
nước vào đầy thùng. Sau đó giật mạnh lên. Theo luật đòn bẩy
thanh sắt nặng sẽ kéo thùng nước lên và đầu có thanh sắt sẽ
nằm yên trong cái hố đó. Do không dùng sức nhiều nên ai
cũng có thể kéo thùng khá to, đầy nước lên từ cái giếng sâu.
Ba tôi trồng cà phê như trồng cao su. Nhìn ngang dọc gì cũng
thẳng đều nhau răng rắc. Mỗi cuối tuần, mọi người trong gia
đình tôi đều phải đi rẫy. Rẫy là tên gọi mảnh đất vừa khai phá.
Ba tôi phân công mỗi người mỗi việc. Khi mặt trời vừa chếch
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bóng thì cả nhà phải lo tưới cây. Ba tôi đứng giữ cần vọt. Tôi
và anh tôi gánh nước tưới. Một người anh đổ nước vào
thùng. Cứ thế thay phiên nhau. Có một lần, tôi gánh nước đi
ngang chỗ đầu sắt cần vọt. Ba tôi không thấy, kéo mạnh, cục
sắt đầu cần vọt táng tôi một cái như trời giáng. Tôi ngã lọt tót
xuống hố. Hai thùng nước văng ra xa. Một thùng gãy mất
quai. Tôi không biết gì hết. Cả nhà tá hoả tam tinh bồng tôi
đem vô chòi, xoa dầu, giựt tóc mai.. Một hồi tỉnh lại cái đầu
sưng một cục như trái quít. Có lẽ do trận thiên lôi đả nó mà tôi
hay tửng tửng, ưa viết lung tung, buồn vui bất chợt. Vườn cà
phê nhờ cả nhà chăm sóc mà tươi tốt mau đâm bông kết trái.
Hoa cà phê trắng cả một vùng. Mùi thơm bát ngát. Tôi đã biết
lãng mạn yêu hoa, yêu bướm từ thuở đó. Tôi nhớ trong một
lần làm bích báo lớp đệ lục hay đệ ngũ, tôi đã viết một bài về
hoa cà phê. Đại khái tôi kể về cái đẹp và tinh khôi của hoa cà
phê trắng. Đẹp như đoàn tiên nữ tỏa mùi hương bát ngát một
vùng.. Bây giờ già rồi tôi chỉ nhớ đến bốn câu thơ mở đầu:
Nếu em dâng hoa sen cho Phật ngự,
Hoa cà phê em kính tặng mẹ hiền,
Hoa Pens e cho giấc mộng thần tiên,
Hoa Phượng vĩ gói trọn niềm lưu luyến.
Bài viết nhỏ dù đã hơn 50 năm, nhưng cũng có bạn còn nhớ
tới bây giờ. Cám ơn các bạn.
Ranh vườn nhà tôi, phía trước sát đường đi, Ba tôi trồng một
hàng điều lộn hột. Ba tôi lựa giống trái thật to, hột nhỏ. Điều
đủ loại giống, đỏ ,vàng và hồng. Sau này điều đã đi vào kỹ
nghệ thì mới thấy mình tính toán sai. Người ta thu mua hột
điều để ép vỏ thành dầu còn trái không mua. Cho nên hàng
điều ba tôi trồng chẳng có giá trị kinh tế bao nhiêu.
Nói về hàng rào điều này, tôi có một kỷ niệm khó quên. Mỗi
lần nhớ đến tôi hối hận và xấu hổ vô cùng. Thuở ấy, đất mới
khai phá nên rất tốt, ba tôi lại chọn giống kỹ, nên điều nhà tôi
trái rất to và ngọt. Thường thì chiều mới hái điều để đem về.
Tôi và thằng em út để ý thấy điều bị mất trộm mỗi ngày . Thế
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là hai chị em nói với nhau lập mưu đi bắt trộm. Hôm đó nghỉ
học, sáng hai chị em đi rẫy sớm, núp một góc để rình. Và
đúng như dự đoán, chúng tôi bắt gặp tại trận một người đứng
tuổi dừng xe đạp hái điều. Hai chị em chạy ra, và thật xấu hổ,
với tính nông nổi trẻ con chúng tôi đã nặng lời với bác. Bác
trút cái túi vải trả lại điều rồi lẳng lặng lên xe đạp chạy đi. Tôi
nhìn theo dáng lom khom trên chiếc xe cũ kỹ, thầm nghĩ có lẽ
bác từ Bình Lâm vô làm công đâu đó ở Bình Sơn. Bác hái
điều để ăn với cơm buổi trưa. Tôi thấy mình thật là mất dạy,
tại sao nặng lời với một người lớn tuổi. Nhìn mớ điều nằm lăn
lóc trên đường, tôi và em tôi hối hận buồn ra mặt. Từ đó điều
ven đường nhà tôi, ai muốn ăn cứ hái. Thỉnh thoảng chúng tôi
hái điều chín vặt lấy hột. Phần trái, chúng tôi bỏ vào bịch và
ghi ai muốn ăn cứ lấy. Giá gặp lại bác, nói được một lời xin
lỗi, thì có lẽ tôi đã xoá được sự ân hận đã ám ảnh tôi tới tận
bây giờ.
Gần nhà ba tôi trồng hai cây vú sữa. Một cây trắng và một
cây tím. Khi chúng đã lớn và ba má tôi đã cất nhà hẳn hoi.
Cây vú sữa trắng che mát một khoảng sân sau. Vú sữa nhà
tôi rất ngon,ngọt lịm.
Tôi nhớ mãi hình ảnh má tôi đứng hái trái. Dáng má nhỏ
nhắn, ốm nhom tội nghiệp, cái khăn rằn đội trên đầu, cái áo
bà ba trắng đơn sơ. Cái quần đen rộng thùng thình, hai chân
trần không giày dép. Má ngước lên, một tay che nắng để tìm
trái chín, một tay cầm cây cù nghéo. Mắt má nheo nheo vì
ánh nắng chiếu dọi vào. Hình ảnh thật sinh động và dễ
thương. Chỉ một cử chỉ đó thôi cũng đã đủ thể hiện một bức
tranh tuyệt vời về bà mẹ miền Nam hiền lành, phúc hậu. Bức
hình được chụp khi chiến tranh đã tàn phá khu vườn nhà tôi.
Những cây xơ xác và quang cảnh điêu tàn.
Sau nhà ba tôi trồng hai cây chùm ruột. Một ngọt, một chua.
Cây chùm ruột chua dùng làm gỏi ăn giải cảm. Mùa Tết thì hái
làm mứt, đọt lá chùm ruột ăn sống rất ngon. Cạnh đó ba tôi
trồng mấy gốc trầu. Những lá trầu vàng quấn quit dưới nắng
mai. Má tôi chỉ hái trầu vào sáng sớm hoặc chiều tối. Má bảo,
hái ban trưa mất sức dây trầu. Cau thì ba trồng ở liếp vườn
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sau. Ba tôi hay phàn nàn má tôi về vụ ăn trầu. Nhưng từ trong
sâu thẳm của yêu thương ông đã vun quén cho má tôi, những
dây trầu vàng và những hàng cau ông tuyển giống thật ngon.
Tôi nhớ có lần ba tôi đứng ngắm hàng cau. Ông bước tới,
bước lui một hồi, ông triệu tập mấy anh em tôi lại. Ông nói;
-Cây cau này hơi xéo hàng. Mấy đứa lên nhà đem đồ nghề ra
đào gốc sửa lại.
Ông anh tôi cãi lại:
- Nhưng nó lớn quá rồi Ba. Má nói quày này trái đã hái được.
- Đừng cãi, mau kêu hết lại đây. Không thẳng hàng là coi
không được.
Vậy là theo lệnh điều động của ba, chúng tôi dời cây cau lại.
Phải đào xung quanh gốc cau một diện tích khá rộng rồi dùng
cây làm đòn bẩy, nạy gốc cau theo hướng nhắm của ba tôi,
xê xích khoảng gang tay. Dời xong, ông kêu anh tôi trèo lên
cắt trái quày cau “đem lên cho má mày”. Tính ba tôi là vậy.
mọi thứ phải ngăn nắp trật tự thẳng hàng. Nhà tôi cũng có hai
cây khế. Một cây ngọt một cây chua. Cây khế ngọt lớn và
xum xuê. Những chùm trái xanh mộng và khi chín màu vàng
của nó ẩn có màu xanh lục . Cây khế chua trái cũng thật sai,
dáng trái dài hơn, xanh thẫm và khi chín chỉ một màu vàng
rực, nhìn qua là phân biệt được ngay.
Cây trái ba tôi trồng đủ cả, nhưng huê lợi chánh vẫn là vườn
dưới. Đây là vùng đất thịt và đất bả hèm màu mỡ. Ba tôi chia
làm 4 liếp chính cắt nhau bởi những đường mương thông
xuống con suối cuối vườn. Con mương sâu và rộng đủ để rút
nước phèn và vừa chân một người có thể nhảy qua. Mỗi liếp
ba tôi quy hoạch vừa đủ tầm cỡ cho các loại cây phát triển
với từng loại giống riêng biệt. Con mương thông ra suối, ba
tôi làm một nút chặn. Mùa mưa, nước suối dâng lên, đem
màu mỡ vào ươm cho cây trái. Muà nắng ba tôi đóng nút
chận và nước đọng lại trong mương để tưới cho cây. Ông
làm những gàu cán dài, một đầu cột chặt một cái lon khá lớn.
Cứ đứng ở bờ mương múc nước đã đầy mấp mé bờ, tát vào
những gốc tiêu ông trồng gần bờ mương. Với những cây hơi
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xa bờ mương, ba tôi đã làm những cầu nhỏ, đứng trên cầu,
múc nước vào thùng và xách tưới.
Những năm đầu mới khai phá, cây trồng còn nhỏ. Ba má tôi
trồng những cây ngắn ngày để ăn. Tôi nhớ những củ khoai
mỡ to kinh khủng. Đất thịt mềm, củ khoai cứ men theo đất mà
phát triển. Lúc ấy chị Tư tôi gánh về mỗi đầu gánh chỉ một củ
khoai. Còn thơm, ba tôi trồng ven bờ mương. Những trái
thơm tây mới lớn làm sao. Đầu trái thơm nghẽo một bên bờ
mương. Thơm hái đem về, ba tôi treo ngược đầu xuống cho
nó chin thật đều rồi mới cắt ra. Thơm vừa ngọt vừa nhiều
nước, hương vị mãi tới bây giờ tôi vẫn không quên.
Tôi nhớ có những năm mưa dầm, nước từ đầu nguồn chảy
về ngập tràn vườn dưới. Dế cơm bị nước ngập hang, trồi lên
bám vào những nhánh cây chôm chôm sà xuống sát đất. Anh
tôi đem thùng xuống vườn mặc sức mà bắt, có khi đầy cả
thùng thiếc dầu lửa hiệu Con Sò. Nước dâng, cóc, ếch, rắn
nước bò lên nhiều nhiều lắm, anh tôi bắt chúng bỏ trong
thùng. Anh tôi lặt đầu dế cơm, nhét đậu phụng vào ruột rồi
chiên vàng lên. Ngon hết biết. Có một lần, tôi ra coi anh tôi
làm ếch. Anh chặt đầu một cái, hai chân trước nó chấp vào
nhau như lạy. Anh cứ chặt, tôi cứ nhìn và rồi tôi như bất động
ngã ra không biết gì hết. Cả nhà bồng tôi vào. Lại một màn
giựt gió, xoa dầu Nhị thiên Đường, giựt tóc mai. Tỉnh lại tôi oà
khóc hãi hùng và bệnh một trận khá lâu. Thì ra tôi bị ánh ảnh
mấy con ếch chấp tay lạy anh tôi xin tha mạng. Tôi không ăn
thịt ếch từ đó đến giờ.
Ở vườn dưới, mỗi muà trái cây, sau khi thu hoạch. Ba tôi ra
chợ Long Thành mua mấy bao tải đầu tôm đầu cá phế thải.
Ông chở về, đào đất lên từng hố nhỏ ở vị trí cuối của tàng
cây. Ông đổ phân cá vào rồi lấp đất lại. Do đó những cây sầu
riêng vườn tôi rất sai. Quả béo, ngọt và dầy cơm. Trong
vườn, ông chọn hẳn một cây sầu riêng và một cây chôm
chôm ngon nhất để lại, không bán mão cho lái buôn. Trái của
cây đó dùng để ăn và biếu cho những người thân quen. Cây
trong vườn, mỗi năm ông đều chăm chút bón phân vun gốc tử
tế. Ba tôi cũng mua máy bơm nước và gắn hệ thống dây tưới
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khắp vườn. Nước tưới là cái mương chính thông xuống suối
nên không khi nào hết .
Do đó vườn cây lúc nào cũng đầy sinh khí, tràn trề sức sống.
Thế nhưng chiến tranh không chừa nơi nào. Những đợt pháo
kích vào những đồn lính sai cự li. Những trận giáp chiến của
hai bên. Những lần gài mìn dụ địch đã hủy hoại tổ ấm của
chúng tôi. Căn nhà ngói hai gian chỉ còn trơ lại khung vách
với những đồ đạc tan nát đến đau lòng. Dù vậy ba má tôi
cũng không bỏ mảnh vườn thân yêu. Ông bà che chắn lợp lại
và tản cư đi lên chỗ an ninh hơn. Mỗi ngày, lựa lúc an toàn
nhất má tôi lại về vườn, thăm nom, tưới ,hái ít hoa màu rồi vội
vã về nhà. Mảnh vườn như núm ruột bị đày đi xa. Thương
nhớ và vô cùng đau xót.
Miếng vườn của ba, má tôi là những kỷ niệm đẹp tuyệt vời
trong tâm trí chúng tôi. Con suối nhỏ cuối vườn là nơi anh em
tôi đùa giỡn, tung tăng tắm lội. Là nơi, mẹ tôi và anh tôi thả
cần câu cá những hôm trời mưa dầm. Những mẻ cá trê kho
gừng, tô canh chua cá tràu, cá lóc nấu lá vang, nấu khế. Dĩa
cá chạch hay lươn xào xả ớt đều bắt nguồn từ con suối dễ
thương này. Bên cạnh những hàng tầm vông và trúc giữ bờ,
trên khu vực trống dùng trồng rau cải, là nơi chúng tôi cắm
trại hè hướng đạo cuối tuần hay nấu ăn ngoài trời trong
những dịp họp mặt.
Sau 30 tháng 4, một số du kích, bộ đội đã dùng lựu đạn
quăng nát bờ suối của nhà tôi. Họ chỉ cần bắt cá không kể gì
sự sói mòn của nước. Họ dùng thuốc nổ quăng xuống suối
đầu độc cá. Những con cá bị thuốc năm phơi bụng nổi lềnh
bềnh thật thảm thương. Họ quăng lựu đạn vào những chỗ
chúng tôi gài chà tre để cá vào đẻ khi mùa mưa. Lựu đạn đã
khoét những hố sâu bên bờ và làm sạt lở đất. Những hàng tre
bị bật gốc ngã nghiêng và lọt xuống lòng suối. Dòng nước
thanh bình của con suối đã bị phá vỡ. Lựu đạn vô tình đã
khoét những ngõ đi cho con nước xoay chiều. Nước suối tức
giận đánh vào bờ, khoét dần, khoét dần bờ đất, bật tung
những gốc tre tầm vông bờ chắn. Sự tàn bạo và vô trách
nhiệm của những con người có trong tay vũ khí đã phá vỡ
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những gây dựng tươi đẹp của con người và sự sinh thái của
thiên nhiên. Con suối hiền lành đẹp đẽ đã bị phá hủy. Nó trở
nên hung bạo mỗi khi muà mưa đến. Theo con nước, nó đã
vô tình tàn phá những gì xung quanh và dần dần tự hủy diệt.
Một lần tôi về thăm nhà, con suối đã biến mất. Chỉ còn lại là
một khoảng đất đầy cỏ dại với một dòng nước nhỏ len lỏi qua
những ụ cỏ vàng vọt như một con lạch. Những hình ảnh kỹ
niệm thân thương đã bị sói mòn, giết chết thảm thương.
Mảnh vườn, căn nhà là công sức ba má tôi gầy dựng cho con
cháu sau này. Biết bao mồ hôi lao động của gia đình tôi đã đổ
ra trên mảnh đất hương hoả này. Chúng tôi coi đó là nơi quy
tụ gia đình để yêu thương và nhắc nhớ mình chung một
nguồn gốc. Mảnh vườn giờ đã cằn cỗi, cây trái đã không còn
màu mỡ, xum xuê như xưa.
Hiện tại nghe đâu theo quy hoạch, nhà nước sẽ làm một phi
trường quốc tế gần khu vực quê tôi. Nhiều người đã bán đất,
bán vườn để tìm cuộc sống mới. Những người xa lạ giàu có
đã về đây. Họ dùng đồng tiền để biến nơi này thành một mô
hình nào đó. Mảnh vườn nhà tôi cũng sẽ cùng chung số phận
còn hay mất. Hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi, con người và
cảnh vật. Sự thay đổi đi lên lẽ ra phải hãnh diện và mừng rỡ.
Nhưng sao tôi cảm nhận có một cái gì bất an và sợ hãi. Dự
án đề ra rất lâu rồi mà những công trình chánh dành cho phi
trường không thấy tiến hành. Trái lại cò mồi đất đang biến nơi
ở bình yên này thành cơn sốt. Người dân không biết số phận
mình sẽ ra sao. Có còn được ở đây không? Sự bồi thường
thế nào và mồ mả ông bà sẽ giải quyết ra sao.
Tôi về quê, đi một vòng nhà từ trước ra sau, từ vườn trên
xuống vườn dưới rồi yên lặng đứng tựa gốc dâu mà khóc một
mình. Ba Má tôi, các anh tôi đều đã mất, mảnh vườn như
đang buồn bã cùng tôi cúi xuống chịu tang. Kỷ niệm thời thơ
ấu hiện về ngập tràn, oà vỡ trong tôi. Tôi như con chim lạc
bầy ngơ ngác trên chính quê hương mình, lạc loài trên chính
mảnh đất mình đã từng vun quén. Ôi quê hương là chùm khế
ngọt, mà cây khế ngọt nhà tôi bây giờ sao ăn vô lại có vị
chua. Nắm một cục đất tôi quăng xuống suối, muốn nghe lại
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tiếng “tõm” ngày xưa. Nhưng không, chỉ một tiếng “bịch” khô
khan như một cái đấm vô tình đập vào lồng ngực. Tôi nghe
nhói nơi đó. Ôi! Mảnh vườn và thời thơ dại của tôi đã bị sói
mòn như con suối nhỏ.

TÌNH XUÂN
Ông Hải cầm ly cà phê bà vợ vừa pha đưa lên môi uống một
ngụm.
Chất ngọt vừa qua đầu lưỡi là ông đã thấy nó dở òm.
"Cái bà này, hôm nay tính chơi mình đó mà" Ông lẩm bẩm
trong miệng.
Đặt ly cà phê trở lại bàn, ông nhìn bà đang hí hoáy trong bếp.
Ông thầm nghĩ:
"Cà phê như vầy thà nhịn sướng hơn. Nhưng không có cà
phê thì đời mất vui, mà uống ly này thì chán chết.
Đêm qua ông Hải làm mệt, Người mềm nhũn thở không ra
hơi. Suýt chút nữa là bà đã gọi 911. Gần sáng ông ngủ lại
được một giấc thật no. Cho nên sáng nay ông dậy trễ. Bà
đích thân pha cho ông ly cà phê sữa. Nhưng để đủ chất bổ
dưỡng, bà đã chế vào đó sữa Ensure.
Cà phê pha với sữa Ensure thì còn gì là mùi vị cà phê. Nhưng
ông không thể không uống. Nhìn bà vợ đang lui cui lo phần
ăn sáng, ông cảm kích vô cùng. Ông nhìn bà âu yếm. Cái tình
già nó là vậy. Không còn mặn nồng chăn gối như thuở thanh
xuân. Nhưng là tình nghĩa bao nhiêu năm gắn bó. Bằng sự
chăm sóc cho nhau khi trái gió trở trời.
....
Ông Hải và vợ cưới nhau cũng ngót nghét gần 50 năm. Hơn
nửa đời người cho một cuộc tình quả là không phải dễ. Hai
người đã vượt qua bao nhiêu sóng gió cho tới bây giờ.
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Bà là giáo sinh Sư Phạm Sài Gòn đến ở trọ nhà một người
quen của ông Hải. Lần đầu tiên gặp bà ông Hải thấy bà có
một nét lạ lạ. Vừa ngây thơ quê mùa, vừa hơi đanh đá và
cũng có chút dễ thương. Bà tránh né tiếp xúc người khác phái
và hay suy tư một mình. Sự thinh lặng vô tình đó đã cuốn hút
lấy ông. Một người lính đào hoa, nhiều mối tình đi qua trong
đời.
Về đơn vị, ông không thể nào quên đôi mắt đăm chiêu và nụ
cười nhẹ nhàng của cô gái mới quen. Một sự kích thích tìm
hiểu, một chút nhớ nhung kỳ lạ đeo bám lấy ông không thể
nào dứt ra được.Đôi mắt như nghiêm nghị, như e ấp lẫn chút
buồn buồn luôn xuất hiện. Ông không tin mình bị tiếng sét ái
tình với một cô gái bình thường như vậy. Nhưng rõ ràng trái
tim ông có một sự háo hức gặp mặt chưa bao giờ có trong
đời.
Sau nhiều lần đến nhà làm quen và lân la tìm hiểu ở gia đình
người bạn,ông mới biết cô ta tên Hạnh. Mẹ mất sớm và ba cô
đã đi thêm bước nữa. Người mẹ kế không thích cô ta mấy và
gia đình hay xung đột. Để tìm lối thoát Hạnh thi vào Sư Phạm
và hy vọng sẽ tìm cho mình một hướng đi mới. Đi dạy xa nhà
là biện pháp tốt nhất không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia
đình mới của ba mình. Thế nhưng bà mẹ và cha cô đã muốn
gả cô vào một gia đình thân quen giàu có mà cô ta không
yêu. Đó là nỗi đăm chiêu của cô gái mất mẹ bất hạnh.
Ông Hải nghe xong chạnh lòng. Ông có cảm giác đang bị ai
sắp lấy của mình một cái gì thân quen yêu thương nhất. Lần
về phép năm đó, khi tàu vừa cặp bến là ông vội lên bờ tìm
đến Hạnh. Ông mời Hạnh đi phố và thú thật những cảm giác
của mình. Hạnh cười buồn lẩn tránh. Ai lại tin vào lời hứa cuội
của một anh sĩ quan hải quân đẹp trai già giặn tình trường.
Thế là không thể để mất cơ hội, ông Hải thú thiệt với gia đình
và nhờ người đem trầu cau dạm hỏi. Hạnh không tin vào tai
mình khi nghe ba và mẹ kế kêu về trách mắng. Một cuộc tình
đẹp đến chớp nhoáng vậy sao? Hạnh không ngờ Hải đã yêu
mình chân thật và Hạnh đã chấp nhận mối lương duyên đó
mặc cho bà dì ghẻ Hạnh giận dỗi và chống đối.
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Rồi họ cưới nhau, rồi những đứa con ra đời, rồi biến cố
30/4/75. Ông khăn gói đi "học tập" Bà Hạnh đã thay ông làm
mẹ lẫn làm cha. Ông cũng như bao nhiêu bạn bè đồng đội,
trao cái gánh nặng ngàn cân cho vợ mình. Với hoàn cảnh bi
đát của thời bao cấp, với cái mác "ngụy quyền", "vợ ngụy
quân ác ôn" Hạnh đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi để được
sống còn và lo cho chồng, con.
Nhà của ông Hải đã bị CS tịch thu đuổi gia đình ông về vùng
kinh tế mới. Vợ ông nuốt hận dẫn con đi. Những lời hăm dọa
vẫn theo bà suốt chặng đường dài: “Hãy ngoan ngoãn chấp
hành chỉ đạo của Đảng và nhà nước thì chồng bà mới được
thả về. Còn ngoan cố thì tội càng thêm nặng".
Một người đàn bà yếu đuối dẫn theo 2 đứa con dại, nhận một
khoảnh đất chó ăn đá, gà ăn muối làm sao mà sống. Đi buôn
thì cấm chợ, cấm sông. Trồng trọt thì thuở giờ dân thành thị
không biết cầm cái cuốc làm sao phá rừng xuyên núi. Thế là
một sáng mờ sương, bà dẫn 2 con trở về Sài Gòn. Sài gòn
bây giờ tuy thay da đổi thịt, nhưng người Sài gòn vẫn giữ hoài
cái tính rộng rãi, bao dung. Mướn tạm một chái bếp của một
nhà người quen, bà vợ ông Hải bắt đầu những tháng ngày
cam go nhất trong đời.
Không có hộ khẩu nên tiêu chuẩn tem phiếu không có. Bà lột
cái xác hiền thục,dịu dàng của một nhà giáo. Bà tuyên bố " Đi
mới bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy" Bà quyết thay
cha chúng dìu dắt con đứng lên bằng trí tuệ và lòng dũng
cảm. Bà khôn khéo và tìm đủ mọi cách để có hộ khẩu. Các
con bà được đi học hợp pháp. Bà biết ông Hải khổ cực và bị
kềm kẹp hơn bà rất nhiều. Bà quyết làm hết sức mình để ông
Hải ra tù có chỗ náu nương. Bà đanh mặt nhủ thầm:
"Chúng mày cướp nước, cướp nhà, nhưng không cướp được
nghị lực con người. Một lúc nào đó sẽ biết ai thắng được ai"
Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn xưa, bà Hải dẹp mọi tự
ái để đi buôn. Ban đầu bà đi buôn hàng chuyến, theo xe đò
buôn gạo và thực phẩm từ miền tây về. Nhưng với lối hối lộ
dài theo tuyến của công an khu vực và quản lý thị trường,
nhiều khi bà đi cả ngày mà về tay trắng. Bà xoay qua buôn
397

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
thuốc tây trung gian là một số bạn xưa từng làm dược sĩ. Rồi
dần dà sự quen biết càng mở rộng, bà không cần vất vả đi xa.
Bà đã có những mối buôn bán thật tinh vi của những người
biết nắm lấy tình hình và tâm lý công an khu vực. Chỉ vài hộp
thuốc lá đứng vờ bán ở một góc phố "Huỳnh Thúc Kháng"
hay loanh quanh trước chợ Bến Thành là cũng đủ kiếm cơm
nhà nghèo cho 3 mẹ con trong thời buổi “ Cái cột đèn đường
có chân nó cũng chạy”. Đường dây buôn lậu đó qua mặt nhà
nước ngon ơ. Hàng hóa không nằm ngoài đường hay trong
sạp. Chỉ thỏa thuận giá cả rồi đứng đợi một chút là đâu đó
sẵn sàng.
Thời tranh tối tranh sáng sau 75, mặc dù là lậu nhưng đâu ra
đó, thuận mua vừa bán, chữ tín đi đầu. Dù sao vẫn còn tư
cách người Sài Gòn "Tiền trao cháo múc". Những người Sài
Gòn đùm bọc lẫn nhau, che chở cho nhau để được sống. Bà
vợ ông Hải bỏ cái nghề dạy học vì bà thuộc thành phần "mất
dạy" . Những tuyên truyền của CS không thay đổi được
những suy nghĩ trong đầu bà. Bà buồn bã tâm sự" Nếu vì
miếng cơm manh áo mà nói láo, nhồi sọ trẻ thơ thì thà tôi bỏ
dạy đi bán chợ trời. Như vậy không thẹn mặt nhà giáo".
Cái hôm ông Hải được thả sau 8 năm tù đày, ông theo địa chỉ
bà đưa mà tìm về nhà. Đứng trước căn nhà ông muốn khóc.
Nhà là một cái chái bằng tôn chấp vá nhỏ xíu. Bốn bên được
che chắn tạm bằng những tấm phên. Bà Hải bước ra từ
khoảng tranh tối, tranh sáng của ánh đèn điện hiu hắt cuối
ngày. Nhìn ông, bà hét toáng lên:
- Biên, Hòa. Ba con về nè.
Các con ông đây sao? Đứa con trai đã lớn bộn. Cô gái út thật
xinh ôm ghì lấy ông mừng rỡ.
- Ba về! Ba về! Trời ơi!
Những người ruột thịt mừng tủi ôm nhau khóc. Những người
hàng xóm rơi lệ thương cảm. "Về là được rồi. Ông còn sống
về với mẹ con tôi là Phật Trời phò hộ". Bà Hải nói với ông
trong hai ngấn nước mắt.
Họ kéo nhau vào nhà, căn nhà tuy nhỏ ngăn nắp thu gọn. Bà
Hải cám ơn hàng xóm và đóng cửa nhà. Bà dẫn ông đi qua
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cửa thông vách một cái phòng rộng rãi. Bà lôi ông ngồi xuống
ghế.
- Đây là nhà mình. Ông ngồi xuống nghỉ ngơi một chốc. Tôi
sẽ kể chuyện nhà.
Hai đứa con ông trông vẫn khỏe mạnh, thông minh. Nhìn vợ,
nhìn con ông chẳng hiểu gì. Dường như có một cái gì là lạ ẩn
dấu sau căn nhà.
Thì ra đây là một phần căn nhà mà vợ ông đã mua lại của
một gia đình vượt biên với giá thật hời. Họ đã xây bít ngăn đôi
căn nhà để bán cho vợ ông để qua mắt chính quyền. Bên
ngoài là nhà bếp, nhưng để không bị dòm ngó bà đã nói đó là
nhà để không bị làm khó dễ. Việc bán chợ trời, mánh mung
đôi khi cũng trúng những vố lớn. Bà cũng từng liên lạc để
móc nối một vài đường dây vượt biên quen biết. Bà nói với
ông thầm thì:
- "Khi anh khăn gói đi học tập 10 ngày, em đã thấy có gì
không ổn. Tiền bạc em tìm cách dấu kín. Em bán dần đồ
trong nhà để ăn. Chúng thấy em không còn của cải nên
không o ép, chỉ dòm ngó căn nhà. Khi nó bắt đi kinh tế mới,
em phải dẫn con đi. Một thời gian sau, em tìm cách về thành
phố và sống chui, không hộ khẩu. Với số tiền dấu lại em buôn
bán để nuôi con. Em bán chợ trời, đổi tiền đô, bán vàng và
móc nối vượt biên.
- "Em móc nối vượt biên? Ông Hải há hốc miệng nhìn người
vợ hiền lành chơn chất ngày xưa.
-Phải! Em móc nối người đi với các chủ tàu. Cũng là dò
đường chờ anh về. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Còn
lại để em lo
- Em tính ...
- Chứ sao! Em chưa cho con đi vì chờ anh về. Cả nhà mình
em sẽ tìm cách để đi tất. Phải đi thôi anh ạ! Phải tìm cho con
một tương lai và anh một con đường sống.
Lần đầu tiên ông Hải thấy mình thua xa vợ. Giữa những
phong ba bão táp, bà đã vững chãi đứng lên mạnh mẽ. Cả khi
tên công an khu vực tìm cách hoạnh hẹ ông, thì bà tỉnh như
không, khôn khéo nói để qua câu chuyện. Ông Hải nhờ có
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người vợ giỏi giang và chung thủy lo lắng mọi bề. Ông bình
an dưỡng sức và sống những ngày ẩn nhẫn, chờ cơ hội thoát
khỏi cái nhà tù lớn ngột ngạt này.
Mỗi tuần ông Hải phải lên công an phường trình diện định kỳ.
Ban đầu chúng còn khó dễ hỏi tới hỏi lui. "Làm gì? tiếp xúc
với ai…" làm ông rất bực bội và khó chịu. Sau đó,ông nghe lời
vợ mang theo một gói thuốc thơm ba số để mời. Thế là từ đó
vừa gặp mặt ông là chúng ký ngay và tỏ ra rất thiện cảm. Dần
dà ông Hải không còn là mục tiêu quan trọng truy đuổi hay dò
xét của chúng.
Khi sức khỏe tương đổi phục hồi, ông Hải theo vợ đi buôn
bán nhưng kỳ thực là dò đường để tìm cách vượt biên.Thế
nhưng chương trình HO đã mở ra kịp lúc. Bà Hải là người biết
tin này thật sớm và giúp ông chuẩn bị hồ sơ. Sau một thời
gian chầu chực để lấy cho xong những chữ ký cần thiết cho
giấy tờ, gia đình ông Hải đã hoàn tất hồ sơ xin tị nạn chính trị.
Trong thời gian chờ đợi kêu đi phỏng vấn, ông và vợ cho con
học thêm Anh văn. Ông cũng đã cho một đứa cháu đến tạm
trú nhà mình, dọn đường để khi ra đi căn nhà ông nhường lại
cho nó.
Cuối cùng cả gia đình ông đã có vé máy bay đi Mỹ theo diện tị
nạn chính trị. Ông phải từ giã VN, nơi mà ông đã được sinh
ra, trưởng thành và khôn lớn. Nơi ông đã bỏ cả tuổi trẻ để
dấn thân và suýt mất mạng trong những ngày tù tội.
Khi cả nhà ngồi yên vị trên máy bay. Ông Hải đã không cầm
được nước mắt. Giọt nước mắt đau thương của một người
vừa bỏ lại quê hương và cũng là giọt nước mắt mừng vui khi
mình được trở lại con người tự do. Ông đã không nằm mơ khi
thoát ra khỏi một đất nước không dành cho ông và con cái
ông. Máy bay lên cao, ông nắm tay vợ siết thật chặt cám ơn.
Ông hứa với lòng, qua tới nước Mỹ, ông sẽ làm hết sức mình
để đem hạnh phúc lại cho vợ con mình. Ông đã thiếu gia đình
ông một món nợ lớn, là không săn sóc được họ trong khoảng
thời gian khó khăn nhất trong đời.
.....
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- Ăn sáng này ông.
Bà Hải đặt xuống bàn hai tô bánh canh gà thơm lừng bốc
khói. Bà lại hỏi:
- Sao cà phê ông không uống?
- Cà phê pha sữa Ensure không ra mùi vị gì.
- Ông chỉ vẽ vời. Vẫn có mùi cà phê là được rồi. Ensure bổ,
đủ chất.
Ly cà phê vẫn còn đầy, tô bánh canh bốc khói. Hai vợ chồng
già ngồi đối mặt. Căn nhà như thiếu đi sức sống, nhớ tiếng
nói tiếng cười của các cháu quá đi. Thằng con trai lớn đã ra
trường, cưới vợ, có nhà riêng. Nhà chúng cách nhà ông độ
40 phút lái xe. Thỉnh thoảng chúng dẫn vợ con về thăm nhà.
Bà Hải lại vui mừng loay hoay nấu nướng. Đôi khi hai vợ
chồng con đi chơi xa, ông bà nội giành phần giữ cháu. Những
ngày đó bận rộn mà vui. Ông quên cả mệt, lên xuống cầu
thang rượt theo cháu mỏi cả giò. Vậy mà ông cười hoài trông
trẻ hẳn ra. Bà Hải còn sinh ra cái tật nói đớt nữa chứ. Cứ nhìn
bà nói chuyện với cháu mà ông lại thương quá là thương.
Cô con gái ông đã lấy chồng và theo chồng qua tiểu bang
Texas làm việc. Lâu lâu lễ lạc hay có phép chúng mới về
thăm. Kể như gả con xa thì phải chịu.
Từ ngày ông Hải bị trụy tim, ông xuống sức nhanh chóng.
Ông khi vui khi buồn, quên nhiều thứ, nên gánh nặng cuối đời
đè nặng trên vai bà Hải. Con trai ông nhiều lần khuyên cha
mẹ bán nhà để về ở chung, nhưng ông bà từ chối. Bà đã
quen nơi này, quen từng khu phố, con đường, vườn rau,
chậu hoa. Đây là tài sản và là kỷ niệm những ngày gian lao
tiện tặn của vợ chồng bà. Từng cái bàn, cái TV, tủ lạnh đều
gợi trong bà Hải những hình ảnh thân thương khi mua nó về.
….
- Bà ơi!
- Chi đó ông?
- Hôm nay nhóm bạn già tụi tôi có buổi họp mặt đó bà.
- Tối qua ông làm mệt, không được khỏe. Ông nghĩ xem đừng
đi có được không?
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- Tôi không sao mà bà. Gặp bạn bè vui tôi cũng khỏe ra. Ở
nhà hoài cũng bực bội lắm
- Hẹn mấy giờ? Nhưng dù sao ông cũng phải ăn hết tô bánh
canh này rồi mới tính.
- Bà có đi với tôi không? Hẹn buổi trưa lận.
- Mà có gì đặc biệt không mà họp mặt?
- Hôm nay có mấy người bạn ở tiểu bang xa về thăm. Tụi
thằng Hạnh, Tâm Lữ, Tâm Ma, Ngọc Huệ cũng có mặt. Nghe
nói có thầy Cát cũng đến chung vui.
- Hả ? Thầy Cát hả? Tui quý thầy Hà Tường Cát lắm. Thầy
hiền và dễ thương. Thế sức khỏe thầy thế nào rồi hả ông?
Rồi như hai người bạn tâm giao, vợ chồng ông Hải lại huyên
thuyên về chuyện của ngày xưa.
Ông Hải vừa ăn vừa kể cho bà nghe những kỷ niệm thời đi
học. Ngôi trường Ngô Quyền thân yêu, có ông Hiệu Trưởng
to con và oai phong biết mấy. Ông cười ngất kể những
chuyện vui mà mỗi lần họp mặt Thành Lùn hay kể về thầy
Bảo. Rồi ông ngậm ngùi khi nghĩ đến thầy đã ra đi. Hôm làm
lễ cầu siêu 49 ngày của thầy, tổ chức tại tu viện Hoa Nghiêm
hai vợ chồng ông không tham dự được. Hôm đó cả gia đình
ông đi thăm một người bà con bị bệnh ở Hawaii.
Ông Hải lại ngồi suy nghĩ bâng khuâng. Ông nhớ Biên Hòa
quê ông những ngày thanh bình. Nhớ chợ Biên Hòa đông
đúc. Nhớ con sông Đồng Nai, Cù Lao Phố. Nhớ những con
đường lên Tân Mai, về Tam Hiệp, qua Chợ Đồn, Dĩ An... Nhớ
những chuyến xe đò Liên Hiệp về Sài Gòn. Ông nhớ ngôi
trường thân yêu với bao nhiêu là kỷ niệm. Nhớ cả mối tình
học trò với cô bạn gái Trần Thượng Xuyên.
Chiến tranh đã làm ông không thể tiếp tục ngồi ở giảng
đường Đại học. Ông đăng vào Hải Quân và phiêu bồng trên
sông nước. 30/4 ập tới. Ông không thể lên tàu ra đi vì còn
bận lo cho mẹ cho vợ và con. Ông ở lại và đi tù CS 8 năm. Ôi!
tám năm làm kẻ mất nước trên chính quê hương mình. Ông
đã gặp một số bạn trong những trại tù từ Nam ra Bắc. Những
thằng bạn thời áo trắng quần xanh nhìn tương lai bằng đôi
mắt rực sáng niềm tin. Bây giờ không hẹn mà gặp nhau trong
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chiếc áo tù. Ông cũng gặp lại thầy mình trong những lán trại
hôi hám, chật chội. Thầy trò nhìn nhau rưng rưng nước mắt.
Những bản kê khai lý lịch, những tờ kiểm điểm khốn nạn, đau
đớn nhất trong đời. Nó như cái máy chém lơ lửng trên đầu
không biết lúc nào phập xuống.
Những giờ học tập chính trị nhàm chán và đầy bất mãn.
Những buổi đi lao động vất vả, gian lao. Những chén cơm chỉ
toàn khoai mì khô nuốt không vô dày vò tâm hồn và thể xác
của ông. Đói mờ con mắt, đói teo cả bao tử. Cái đói giày xéo
lương tâm và nhân tính con người. Địa ngục trần gian này ai
có bước vào sẽ không thể nào quên.
Ông đã thoát qua lưỡi hái của thần chết vì bị sốt rét rừng, nhờ
thuốc men tiếp tế của gia đình và nhóm bạn ngày xưa. Cho
nên bây giờ đối với ông tình bạn thật tuyệt vời. Lỡ mai có đứa
nào nằm xuống bỏ cuộc chơi thì nỗi buồn sẽ to lớn lắm.
- Ông ăn xong chưa? Tôi dọn dẹp rồi còn chuẩn bị đi.
- Bà cùng đi với tôi hả? Ông Hải nhìn vợ với đôi mắt thật vui.
Bà Hải nhìn chồng âu yếm gật đầu. Hôm nay ông không khỏe
mấy, bà phải theo để săn sóc ông, sẵn dịp mua thêm thức ăn
ở chợ. Bà mỉm cười nhớ đến một người bạn của ông Hải.
Anh ta là dân chơi thứ thiệt, hào hoa và vui tính. Chị vợ rất
đẹp, hiền vô cùng nhưng không khi nào cùng chồng đi đến
những nơi hội họp vui chơi. Thế nhưng sau một lần ông
chồng uống rượu bị xuất huyết bao tử bất tỉnh tại bàn tiệc
suýt chết. Chị thay đổi lập trường, mỗi lần anh đi dự tiệc hay
gặp gở bạn bè chị thường tham dự để săn sóc cho anh.
Người vợ là vậy, luôn chịu thiệt về phần mình và hy sinh tất
cả vì chồng, con.
- Hôm nay trời đẹp quá phải không bà?
- Có nơi đâu thời tiết được như Cali mình ông hả? Học trò tôi
ở Canada gửi hình về. Tuyết rơi trắng cả mọi nơi. Thấy sợ
thiệt.
- Cho nên được ở đây, gần bạn bè con cái, mình hạnh phúc
nhất rồi.
- Tôi dọn dẹp xong là mình thay đồ đi. Ông xem mấy giờ rồi ?
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Ông Hải đứng dậy, nhìn qua khung cửa. Mấy chậu lan đang
chuẩn bị trổ hoa đón Tết. Những cây cam, bưởi, quít chi chít
những trái không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa đông. Cả
không gian như đang chờ đợi mùa Xuân về.
Thêm một mùa Xuân nữa đến trên đất nước ông chọn làm
quê hương thứ hai để gửi nắm xương tàn. Ông yêu nó vô
cùng vì đã cho gia đình ông được sống tự do như mơ ước.
Dù không được khỏe nhưng niềm vui vẫn khiến ông thấy
cuộc đời đáng sống. Tuổi già không cô đơn và tình yêu vẫn
còn mãi dù tóc đã ngả màu.
Nguyễn Thị Thêm

THU VỀ
Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào
Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào
Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước
Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao
Thi nhân ngắm cảnh thêm mơ mộng
Lữ khách bàng hoàng ngỡ chiêm bao
Thiên nhiên huyền hoặc muôn lá úa
Ta đứng giữa Thu dạ xuyến xao.
Nguyễn Thị Thêm
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Nguyễn Tú
Bài Thơ Hạnh Phúc
“Trăm năm trong đạo vợ chồng
Lẽ đời hơn thiệt, ai người thiệt hơn?”
Thời con gái em như cành hoa trắng
Nắng ban mai, sương buổi sáng, gió chiều hôm
m tươi mát, thơ ngây rồi mơ mộng
Sáng đó trưa, chiều chờ tối thong dong
Điểm má hồng, cài tóc ướm xiêm y
Ngày rất đẹp, đêm thảnh thơi tròn mộng
Bao ong bướm chừ dập dìu săn đón
Biết ai người quân tử chốn ba quân
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i tri âm, tri kỷ ai thật lòng?
Để chia sẻ, ấm nồng và thương hiểu
Khi đã chọn là một đời trao gửi
Gái chính chuyên vốn chỉ có một chồng
Lòng chỉ một khi keo sơn gắn bó
Phụng sự nhà chồng trọn đạo dâu con
Là từ đây em từ giã thơ ngây
Đi một bước cùng ai chung lối rẽ
Bạn bè tiễn vẫn ngâm lời thơ cũ
Có chút gì ai oán tiếc và thương!
“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”
Có thực là em đã bỏ cuộc chơi
Để làm vợ, cùng anh là đôi d p
“Đôi d p” của Nguyễn Trung Kiên lời thơ cũ
“Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao”
Có nghĩa là khi em nhận cầu hôn
Là không nhận người cao hay kẻ thấp
Một lòng cùng ai sánh bước song hành
Trọn đạo vợ hiền tưới tẩm yêu thương
Rồi làm vợ, làm dâu, làm mẹ
Có ai người hiểu được nghĩa phong ba
m vẫn bước dù mồ hôi đi biển
Hay giang sơn nhà chồng có nặng quá đôi vai
Những lần anh vui với bạn quên về
Hay lạc lối, quên em người yêu cũ
Đời hay nói “Đàn ông yêu bằng mắt”
Trong mắt anh em còn có ngày xưa
Hay nay chỉ là cái bóng của thời gian
Cũng không hiểu vì sao “không tươi mát”?
Đó là cớ của phụ phàng ruồng rẫy
Của cũ vong mới chuộng bẫy nhân gian
Có bao giờ anh còn nhớ ngày xưa
Hình ảnh ấy của những ngày theo đuổi,
Tại sao nhỉ trong trăm ngàn nhân ảnh
m chỉ chọn anh để chỉ gọi là chồng?
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Có nghĩa là em tự nguyện hiến dâng
Cùng một lối, đời chung xây hạnh phúc
Thế có phải phận đàn bà thua thiệt
Lấy chồng rồi chỉ thẳng một đàng đi
Đàn ông dù bảy thiếp với năm thê
Cũng chính chuyên phận mình thề một dạ
ưa nay vẫn thế gian lời qua lại
Trăm nghìn dâu cũng dấy đỗ đầu tằm!
“Không tươi mát, không thương và không hiểu”
Trăm nghìn l than thân phận đàn ông!
Có vợ rồi như phiền não vương mang
Cho con là nợ, còn vợ là oan gia!
Đàn ông chỉ hai lần hạnh phúc
Một lần tân hôn, hai lúc vợ lìa trần
Ra với bạn anh quên lời hôn phối
Chuộng tự do, mang mặc cảm đàn ông
nh còn nhớ những ân cần săn đón
Thuở ban đầu khi ta đến với nhau
nh có còn tưới tẩm những yêu thương
Hay không trân qu những gì đang có được
Người đời nói phận đàn bà là thiệt
Duyên lỡ làng cam chấp nhận đau thương
Có còn đâu thời son trẻ ngọc ngà
Đi một bước là nhớ thêm một bước!
nh có trả được em thời con gái
Mà mong đòi tự tại với thong dong?
Khi anh sẽ làm lại được từ đầu
Yêu bằng mắt và thêm lòng thử thách!
Chỉ còn lại thiệt thua phần con gái
Bất công miệng đời mai mỉa khen chê
Sao không nhớ đến bài thơ “Đôi d p”
“Số phận chiếc này đã lệ thuộc chiếc kia...
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia”
Hạnh phúc là đây chân l nhiệm mầu
Khi ta biết cùng nhau chung một lối
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Không đi loanh quanh cho đời thêm mỏi mệt
Hãy sống với nhau bằng những tối tân hôn
Đối với nhau như giây phút ban đầu
“Tương kính như tân”, hạnh phúc ôi đơn giản
Hứa nghe anh, hứa nghe em, chúng ta cùng hứa
Như ngày nào ta đã gắn bó đời nhau!
(VA 2006)

ĐỊNH MỆNH
Hai chữ này như đã hằn sâu trong tâm thức, hiển hiện vào số
phận của mỗi người như thật như hư! Không có gì tự nhiên
mà có đều là do nhân duyên hội tụ mà thành.
Trên chuyến tàu du lịch này đủ mọi thành phần sắc tộc ở
khắp muôn phương vui thú hưởng thụ mọi tiện nghi phục vụ.
Duyên nào họ cùng có mặt ở nơi đây trong lúc có bao nhiêu
số phận khác vẫn hẩm hiu đau khổ thấp hèn!
Cũng gọi là chuyến tàu mà trên biển đen phiêu bạt bao nhiêu
số phận chưa biết về đâu, đói khát hiểm nguy vượt cạn! cùng
chung với nhau đó vẫn có người đến được bến bờ tương lai
chờ đón, có người chọn biển làm mồ chôn hay tội tù lưu lạc.
Phải chăng đó là “Định mệnh” an bài cho mỗi một đời người.
Dường như mọi việc đã được xếp đặt trước chúng ta chỉ lần
lượt đi đến có thể thay đổi được chăng số phận của mỗi con
người. Ở đây, thời gian đi nhanh quá không hiểu tại sao!
Đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn mà ai cũng cảm tưởng quá
nhanh, mới đây mà đã mấy mươi năm những đứa con nay đã
hơn tuổi mình thuở ấy khi đến đây. Nhìn các cháu nội ngoại
trưởng thành và biết mình già! May cho những người biết
sống an phận biết cảm thông không chấp nhất, không than
thân trách phận.
Nhóm bạn già gặp nhau chia sẻ có khi trách móc than phiền
có khi cười xòa thông cảm rồi nhắc nhở nhau 3 quên – 4 có –
5 không… Quên tuổi già quên bệnh tật quên hận thù…Có gia
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đình có nhà riêng có bạn tri kỷ có quỹ tiết kiệm… Không bán
nhà đi ở với con, không trông cháu chỉ thăm cháu, không ở
cùng chỉ ở gần, không được từ chối khi con cho tiền dù nhiều
hay ít, không can thiệp vào công việc cuộc sống riêng tư của
con. Thật hợp lý phải không nếu hiểu được chân lý cuộc
sống, mình cũng nhẹ nhàng mà con cháu cũng được an vui.
Bí quyết sống hạnh phúc có khi thật đơn giản tùy nơi chúng ta
có thấu hiểu và chấp nhận được hay không. Có người may
mắn đạt được trọn vẹn 3 quên 4 có 5 không, có vị phải ở
chung với con cái trong hoàn cảnh chung đụng sinh hoạt với
dâu rể và cả chính với con ruột của mình…
Những suy nghĩ cách hành xử khác nhau tạo xung đột không
thể tránh khỏi. Nếu nhìn sâu sẽ hiểu thấu sự việc thông cảm
cho nhau. Thật ra đôi bên đều có tình thương với nhau mà
cùng là một gia đình cùng một mái nhà. Ba nỗi khổ của đời
người Cầu Bất Đắc, Ái Biệt Ly, Oán Tắng Hội cứ luân hồi
nhân quả trong cuộc sống đời thường. Vậy chúng ta phải
sống sao đây cho tròn ý nghĩa của hai chữ an vui.
Sinh hoạt thay đổi hoàn cảnh đổi thay làm sao để hòa hợp,
thật ra bọn trẻ không phải hoàn toàn sai ở xã hội mới này họ
có thể bày tỏ quan điểm ý kiến không như chúng ta ngày xưa
sống trong gia đình với cha mẹ chỉ biết phải vâng lời, phải
chấp nhận. Tuy vậy con cái cũng phải cẩn trọng cách cư xử
với cha mẹ để sau này không có những phút giây ân hận.
Luân hồi nhân quả nhãn tiền, rồi các con sẽ già các cháu sẽ
lớn…cảnh cũ tiếp diễn…có khi hiểu được thì đã muộn!
“Hãy cho Mẹ nụ cười khi còn sống
Hơn những bông hoa bên mồ khi Mẹ không còn”
Chúng ta ở đây còn có nơi gọi là “Nhà Già” chỉ trong cái xã
hội nhỏ này cũng có những liên quan tương phản! Có tủi
buồn than trách khi các con gửi mình vào nơi không có người
thân, thăm viếng mỗi lúc một thưa dần. Thỉnh thoảng mới
được rước về khi có những sinh hoạt đặc biệt. Có vị cảm
nhận được sự an vui thanh thản bên cạnh những bạn cùng
tuổi cùng phận, vui với những sinh hoạt tập thể hữu ích, họ
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hội nhập hoàn cảnh mới sau khi hoàn mãn bổn phận với gia
đình an hưởng hiện tại.
Cuộc sống hiện nay quá bận rộn cũng nên thông cảm cho các
con phải gửi cha mẹ đến nơi có điều kiện chăm nom an toàn
hơn… Cũng như các con không nên để cha mẹ già chăm giữ
con mình, khi nuôi con các vị còn sức khỏe đến nay đã gối
mỏi chân mềm, có khi còn phải nghe những lời đau lòng thiếu
hiểu biết…!
Cuối cùng để giải phương trình phức tạp này chỉ cần hội đủ
những yếu tố chủ yếu Thông cảm, Hiểu biết,Từ ái, Bao dung.
…Chỉ là vài ý thô thiển mạn bàn!
Cầu mong mọi người luôn được An vui.
(Mùa tuyết đẹp Virginia !)

Con nợ của Ba một cánh hồng
Ba kính yêu muôn đời của con ơi!
Ba đã ra đi vĩnh viễn rồi! Ba nằm xuống trong lúc con ở thật
xa, xa đến không thể về để nhìn ba một lần cuối cùng. Đeo
lên đầu một mảnh khăn tang và đưa tiễn ba một đoạn cuối
cùng. Con nợ ba một cành hoa hồng yêu thương bỏ vào
huyệt mộ. Ba ơi! Tha tội cho con!
Từ rất lâu cha con mình đã có một tình cảm sâu sắc. Lúc còn
bé ba đã cưng con nhất nhà. Mọi việc lớn nhỏ đều giao phó
hết cho con, không phải để “làm” mà chỉ để “giám sát”. Ba hay
nói đùa: “Có con gái cưng của tao ở đây nó báo cáo hết.”
Ba là một người thợ máy rất giỏi. Lúc tụi con còn nhỏ xíu ba
đã làm chủ một tiệm sửa xe rồi. Con nghiễm nhiên thành cô
chủ nhỏ trong garage. Con nhớ tiệm của mình có nhiều thợ
và rất đông khách sửa xe. Lúc nào cũng bận rộn. Lúc nào
cũng có ca làm đêm. Nhớ những ngọn đèn măng xông sáng
rực và không khí nhộn nhịp trong xưởng. Con thích nhất là
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được thức khuya nhất định chờ để được ăn chè, hay ăn cháo
rồi mới chịu đi ngủ.
Lúc ấy con còn nhỏ lắm, chưa đủ để nhớ tất cả mọi chuyện.
Chỉ biết là con được sống sung sướng lắm, có đầy đủ mọi thứ
mà các bạn cùng tuổi phải thèm thuồng. Nhà mình ở Sài Gòn
có garage “Lê Nguyễn”, rồi ở Đà Lạt cũng có tiệm sửa xe nổi
tiếng của ba. Ba có nhiều học trò và dạy rất tận tâm. Đến nay
cũng còn vài người ở Sài Gòn thành công rất lớn và là những
ông chủ giàu có nổi tiếng. Con vẫn nhớ những kỷ niệm sâu
sắc nhất cho đến bây giờ. Lúc nhỏ con thích nhất là được dọn
nhà đi ở chỗ mới, vì vậy mà mấy lần thất vọng quá chừng vì
phải trở về nhà khi nước rút hết sau những trận mưa lũ Đà
Lạt.
Có lần garage của mình bị một nạn lớn vì các ông “Mẹ sóc” ở
làng bên đến nằm vạ, kiện cáo vì mình không hàn được cái
phèn la của họ mà còn làm thủng lớn hơn. Ba thương lượng
mà họ không chịu. Họ nói cái phèn la đó đã rất lâu năm, giá trị
lớn lắm vì họ đã tế biết bao nhiêu là bò, trâu, heo, gà. Phèn la
của họ là vô giá! Con nhớ họ làm dữ lắm. Cũng vì việc đó mà
ba phải bỏ ăn, bỏ ngủ để giải quyết. Họ thấy mình có garage,
có máy hàn nên đến nhờ không ngờ bị phiền phức đến như
vậy! Con sợ lắm. Nhất là thấy mấy người Thượng ca hát cúng
tế cái phèn la.
Lúc ở Đà Lạt, con suýt chết đuối vì mê bắt con rùa vàng, cái
con nhỏ xíu biết bay mà mỗi lần nó đậu lại xếp hết cánh vào
giống y hệt như con rùa nhỏ thật dễ thương. Con vì với cành
cây bắt nó mà hụt chân lăn xuống suối, may mà lúc ấy suối
thật cạn. Ba đã hốt hoảng hô hào thợ thuyền bỏ hết việc để
cứu con và lo lắng săn sóc hết lòng!
Rồi nhà mình cuối cùng lại dọn về Sàigòn. Cứ mỗi lần đi xa là
cái màn say xe lại tái diễn, xe bị “rửa” dài dài. Nhà mình là
garage, có xe hơi mà con là đứa thích đi xích lô nhất. Ba hay
nói đùa “Tội nghiệp số con tôi khổ”.
Ba ơi! Bây giờ con đâu có bị say xe nữa, con lái xe hằng
ngày. Những lúc tư tưởng trải dài trên đường, con nhớ ba
lắm. Mấy mươi năm rồi, ba năm nay đã già nhưng vẫn còn
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cứng cáp lắm. Ngày nào cũng y phục chỉnh tề thả bộ đi thăm
con cháu và bà con trong xóm mà! Sao lại bất ngờ nằm
xuống như vậy?!... Nếu ba không bị té và không vì khó chịu
mà cắt bỏ mấy cái băng bột ra thì đâu đến nỗi!
Má mất năm 1960. Lúc ấy ba đã ra Ban Mê Thuột để lập
nghiệp. Năm 1967 con lấy chồng. Ba cũng không về được để
mừng cho con. Chỉ có di Út dẫn Sơn về. Đứa em út của con
theo ba mấy năm nay ở trên đó. Sau đám cưới độ gần tết, em
con năn nỉ xin hết lời để được ở lại Sàigòn ăn Tết mà không
được; dì Út nhất định dẫn em con về vì sợ ba rầy. Sơn về lại
Ban Mê thuột và chết ngay mùng một Tết Mậu Thân!
Biến loạn, thất lạc tin tức. Hơn nửa năm sau Ba về Sàigòn
con mới hay em con đã chết! Lòng con đau như cắt. Em đã
van xin ở lại mà không được, lúc ấy ba như không còn sinh
lực: gầy ốm đau khổ tận cùng. Nghe kể lại ba đã chở xác em
đi mấy ngày đêm trong biến loạn và nằm ở ngoài mộ với em
ròng rã triền miên. Ba cưng nó lắm. Con nhớ lúc còn ở
Sàigòn, mỗi lần ba về thăm, em con mừng lắm, lúc đó nó còn
nói đớt và luôn miệng khoe với bạn bè: “Ba tao về, tao như
rồng lên mây”. Con đã đặt tấm ảnh của ba trên bàn thờ bên
cạnh má và Sơn, ảnh của Sơn trẻ lắm, em ra đi lúc tuổi mười
ba! Khi ba và má con chung sống ba có một người con trai
lớn hơn con vài tuổi. Anh ấy đã cùng con trải qua quảng đời
thơ ấu cùng nhau, dù là không ruột thịt nhưng anh em con
thương nhau lắm. Má cũng đùm bọc anh như con đẻ. Lúc
thanh niên, anh ấy có lúc bị cám dỗ hư hỏng vì phong trào du
đãng Sàigòn thời ấy hay bỏ nhà lêu lỏng; con còn nhỏ mà lo
cho anh dữ lắm. Sợ anh bị đói khổ ngoài đường. Mỗi khi ra
ngoài đường con chứng kiến cảnh thanh niên bụi đời đâm
chém nhau mà đau xót nghĩ đến anh! Có đêm anh lén về nhà
ba biết được đuổi đi phải trốn ngoài nhà xe, con đã lén ba
mang mền gối và bớt một tô cơm đầy cho anh. Lúc anh đi lính
Hải quân, nghe ba bệnh, đào ngũ trốn về thăm, rồi bị quân kỷ.
Lúc anh ở trong tù con đi gởi cho anh từng gói thuốc lá, thức
ăn khô và cả mấy trái ớt anh thèm.
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Tình anh em đến nay vẫn không phai nhạt, vẫn đầy như bát
cơm, tình nghĩa ngày nào dù cả hai anh em tóc đã điểm
sương! Một điều đơn giản anh em con thương nhau vì thâm
tình, biết chia sẻ dắt dìu nhau và anh ấy cũng yêu kính má
con như tình con thương ba. Khi ba nằm xuống con không
thể về được nhưng rất an tâm vì con biết anh con sẽ lo hậu
sự cho ba thật chu đáo.
Hồi con học trung học, mỗi lần ba về thăm đều đến trường
đưa đón con. Cha con mình thích nhất bánh mì thịt nguội ở
Chi Tài ngoài chợ cũ Sàigòn. Có lần tình cờ thấy vạt áo dài
của con có vết vá ba đã khóc, thương con gái ba vất vả.
Ba ơi! Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu thâm tình của nhiều
năm đã ghi khắc vào tim con. Mặc dù có những lúc con giận
ba vì con về Việt Nam hai lần để thăm ba: ba mừng lắm lặn
lội từ Ban Mê Thuộc vào Sàigòn chẳng được vài ngày lại đòi
về! Lần cuối cùng con nhớ những giọt nước mắt của ba khi
chia tay. Con không biết đó là những giọt nước mắt sau cùng
vĩnh biệt!
Ba còn nhớ không, lần con vượt hàng ngàn cây số để lên Ban
Mê Thuộc vì lời nhắn ba đau nặng trăn trối muốn gặp con. Từ
nhỏ tới lớn con chưa hề đi xa một mình như vậy, lại chưa hề
biết đường! Ra đến bến xe con bị cảm lạnh vì mắc mưa nên
chịu khổ sở suốt cả đoạn đường dài. Thời ấy đi xe cực lắm,
cứ phải ngừng chặng khám xét lên xuống liên tục. Thân gái
dặm trường, cuối cùng con cũng đến nơi sau hai ngày một
đêm lăn lóc. Xuống xe đò con không còn sức nữa, phần trời
sắp tối lại lạ đường. Nhà ba ở đâu con không biết, con như
con chim non lạc tổ. Trong lòng lại lo lắng không biết ba ra
sao, có còn chờ gặp con hay đã yên giấc rồi! Cuối cùng con
cũng đón được xe và yên tâm đưa địa chỉ của ba cho người
phu xe, khi con đến nhà, nghe được tiếng dì út la: “Ông ơi,
con bé Tư nó lên” Bao nhiêu băn khoăn lo lắng được trút hết,
con chỉ kêu được tiếng ba rồi thiếp đi! Lên thăm ba bệnh mà
con nằm vùi hết mấy ngày để ba phải săn sóc cho con. Rồi
không nỡ để con về lại một mình nên ba cùng về với con. Lần
đầu tiên cảm được cảnh xe đò hư phải ngủ đêm ngoài
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đường. Ba nhường cho con ngủ trên băng xe, còn ba thì nằm
dưới lòng đường, con ngủ không được, thương ba ghê con
đã lần xuống xếp mấy cái áo để kê đầu cho ba đêm trường.
May mà có ba, nếu không con sẽ bơ vơ và sợ hãi biết dường
nào!
Bây giờ ba ở một nơi thật xa, thật xa! Con không còn được
gặp ba nữa. Dù con có vượt đường xa vạn dặm Sàigòn – Ban
Mê Thuộc hay băng đại dương để về lại quê nhà cha con
mình cũng không còn được gặp nhau; con không còn có cơ
hội để hờn giận ba. Không còn được nghe ba kể chuyện thật
hay, thật vui, ai nghe cũng phải cười bò. Con biết ba thương
con nhiều lắm mà, và con cũng thương ba nữa, thương nhiều
lắm! Bao nhiêu kỷ niệm của cha con mình vẫn còn đó, vây
quanh con như những lưới nhện thâm tình. Con ngồi đây thắp
một nén hương lòng tưởng nhớ đến một người cha đã cho
con biết bao thâm tình. Đã dìu dắt con suốt một đoạn đời dài
bằng thật sự tấm lòng, bằng thật sự thâm tình của một người
cha.
Hai tiếng “cha ghẻ” mà người đời vẫn gán ghép cho nhiều
nghĩa xấu xa, với con nó thật đẹp, thật đầy ân tình dưỡng
dục. Ba đã cho con trọn vẹn một tình cha. Thân xác của ba đã
nằm yên dưới lòng đất đỏ xứ xa! Cuối cùng ba đã nhận được
nơi này làm quê hương, Ban Mê Thuộc xứ buồn muôn thuở
nơi con chỉ đặt chân đến có vài hôm nhưng là nơi ba và Sơn
vĩnh viễn ở lại! Đà Lạt vẫn sương mờ và những hàng thông vi
vút, có thác Cam Ly, có hồ Than Thở, có biết bao kỷ niệm
thân ái ở đó; và Sàigòn nữa, nơi con sinh ra, nơi gia đình
mình đã lập nghiệp. Chốn cũ vẫn còn đó dù đã nhiều đổi thay!
Thành phố vẫn nhộn nhịp. Mọi sinh hoạt vẫn tiếp diễn; không
ai biết, không ai hay đến nỗi mất mát xót xa ở tận phương trời
này! Ba đã thật sự ra đi. Ba ơi! Con sẽ về lại quê nhà, con sẽ
đến thăm mộ ba, con vẫn còn nợ ba một cánh hoa yêu và
muôn vàn giọt lệ tình thâm.
(Virginia mùa Vu Lan 2002
Viết cho ba tôi, người kế phụ dễ thương.
“Ông Mười Sói” vua xe hơi thời ấy.)
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KHÓC MẸ
Rồi, cũng đến một ngày con về lại
Mẹ không còn ở đó đón chờ con
Mẹ đi rồi, cõi vĩnh hằng yên nghỉ
Không vấn vương cõi tạm lắm sầu lo
Con và Mẹ năm tháng dài tương ái
Nghĩa tình sâu nào biết lấy gì đo
Có bút mực thơ văn nào tả được
Tình yêu thương vốn dĩ đã vô bờ!
Con mồ côi Mẹ năm chưa tròn mười tuổi
Mất mát, khát khao hai tiếng mẫu từ
Và con có Mẹ khi thành gia thất
Gọi chung với chồng tiếng “Má” dễ thương
Diễm phúc cho con được làm dâu của Mẹ
Cảm tạ tình sâu, lượng cả bao dung
Con vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Mẹ
Đã cùng con như tương ái tự bao giờ
Rồi cuộc đời ấm lạnh sớt chia nhau
Có biết bao vơi đầy trong kỷ niệm
Hơn bốn mươi năm, thời gian dài có đủ
Mẹ đã cho con trọn nghĩa mẫu từ
Nhớ lại ngày tre phải khóc măng non
Nước mắt Mẹ cùng con hòa thương cảm
Làm dâu Mẹ bốn năm ôi ngắn ngủi
Con thương sầu góa bụa nửa chừng xuân
Lê thường từ ấy tình chồng không trọn
Nghĩa nàng dâu với Mẹ há dài lâu!
Nhưng Mẹ ơi đời có lắm đổi thay
Con yêu Mẹ đó là tình bất diệt
Và từ ấy nàng dâu là trưởng nữ
Con thay chồng phụng dưỡng trả ân sâu
Dù vận nước, đại dương con xa Mẹ
Đâu thể cách chia phai nhạt tấm lòng son
Nhớ những lần bên nhau con với Mẹ
Thủ thỉ, sớt chia bao tâm sự vơi đầy
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Rồi năm tháng, phủ màu lên mái tóc
Mẹ già đi thân xác đã hao gầy
Lưng còng đi với những nỗi gian nan
in đừng hỏi vì sao chân không vững?
Nhớ những lúc cận kề bên gối Mẹ
Nhắc chuyện xưa có lúc nhớ khi quên
Nhìn Mẹ cười bõm bẽm hóa ngây thơ
Lòng an ủi, thà Mẹ không còn nhớ
Không biết buồn khi con phải chia tay
Vẫn biết thời gian cuộc sống vô thường
Rồi cũng đến có ngày nay ly biệt
Nhưng lòng con vẫn cứ xót xa đau
Khi những lần đường quen con trở lại
Mẹ không còn ở đó để chờ con
Con vẫn thèm nghe mãi những lời thương
Càng không phải là những câu trăn trối
Nhưng thực sự, Mẹ đã đi thực sự
Con về lại đây, Mẹ đang ở nơi nào?
Dẫu biết rằng vốn dĩ lẽ vô thường
Niềm thương nhớ cứ dập vùi ray rứt
Nước mắt con rơi, ôi thương nhớ Mẹ!
Cầu nguyện an lành cho Mẹ ở trên cao
Thanh thản Mẹ đi từ nay an lạc
Nâng bước nhẹ nhàng, thanh thoát rộng đường mây.
Nguyễn Tú
(Tháng 2.2010)
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Nguyễn Tường Giang
Ở Thủ Đô Nhớ Về Tháng Tư
không có tiếng súng nổ
không nghe tiếng đạn bay
không có bom rơi trên đường trên phố
không nhà cháy tan hoang gạch ngói
B52 dải bom dọc xương sống Trường Sơn
chỉ thấy mây mù bay thấp
trên khắp nẻo quê hương
ngày nào
tôi đứng một mình trong một thành phố chết
không người
ngó ngọn cờ hoa bay phập phồng
trong gió
417
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lạnh người
quanh hồ Thủy Triều hoa vẫn nở
anh lính vệ binh đứng gác bên cầu
hình bóng cũ
đôi mắt em đen láy bên hoa
giọt máu loang trên má
bây giờ em đã ở đâu
tháng tư người người ào ào ra phố
hoảng loạn, tan hoang
họ đi đâu, họ đi dọc đi ngang
mọi ngả đường đều bịt kín
họng súng đen ngòm
chĩa thẳng vào tim
anh lính Cộng Hòa
mình trần chân đất
đứng ngẩn ngơ bên cầu Tân Cảng
xe tăng bộ đội lướt qua
đường cháy xích xe nghiền nát
miền Nam
tháng ba triệt thoái Cao Nguyên
dọc đường số 7 bao nhiêu xác
xác nào của đồng đội anh em
có xác trẻ thơ trên vú mẹ
xác mẹ xác cha xác anh xác chị
lòng chợt quặn đau
anh em một nhà sao lại phải giết nhau
trên màn hình bật lên tin mới nhất
500 người vừa chết hôm qua
ở New Jersey, New York
rác bay trên đại lộ số 5
áo thời trang mùa hè rực rỡ
vẫn phơi bầy trong tủ kính
khoảng không
nhà thương chuyển vào trong phòng hội
trong nhà thờ, ngoài vườn cỏ xanh tươi
người người nằm thoi thóp
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ống thở mờ trên môi
tôi đã có thời ở thành phố ấy
đường phố đường hầm nơm nớp người
buổi sáng ào đi như nước lũ
xe điện ngầm chật cứng như nêm
mỗi người tìm một không gian thở
hôm nay
đường phố vắng hoang
xe điện ngầm trống rỗng
cửa vẫn mở trên đường ga phải đậu
không một người lên
tôi chạy ra bến cảng số 5
cửa vào dây xích khóa
con thuyền trôi
không còn ai gọi tên tôi
họ đã đi mang theo hy vọng
tôi cúi đầu tránh gió
gió quất ở ngang tai
trái đất rồi cũng có ngày tận thế
như Kinh Thánh phơi bầy
nhưng hôm nay tôi vẫn đầy tin tưởng
vết chém dù sâu cũng khô thành sẹo
như vết chém trên tay
người người sẽ tràn đầy đường phố
xe điện ngầm sẽ chen chúc người đi
trẻ thơ ca hát trong trường học
trai gái vẫn yêu nhau
công việc lại chạy đều như máy
và chẳng bao lâu
bộ nhớ sẽ xóa đi một đoạn
hôm nay
ai rồi cũng có ngày nhắm mắt
xuôi tay
bổn phận dành cho những người ở lại
nhỏ đôi dòng nước mắt
để quên
419

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
viết vội cho hôm nay
mùa dịch cúm covid-19
08 tháng tư 2020
nguyễn tường giang

NẰM BỆNH NHỚ LẠI ĐỜI MÌNH
tôi thường ngồi một mình
nhìn ra ngoài cửa sổ
vườn sau
hoa đỗ quyên đã nở
đỏ thắm như vết máu loang
tháng tư
như lưỡi dao chém ngang cần cổ
hàng năm
vết sẹo còn mưng mủ
thương đau
tôi thường ngồi một mình
nhớ về
tuổi thơ
hà nội
54
nhà tôi đầu dốc hàng than
mùa mưa nước chẩy dọc hè đường
những con thuyền bằng giấy
đứa trẻ thả trôi
bồng bềnh sóng nước
biết về đâu
cô bé ngồi bên song cửa
nhìn theo
đôi mắt đen như đôi mắt bồ câu
tôi có bao giờ được nhìn thấy lại
hà nội di cư
tôi thường ngồi một mình
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thấy mình không còn trẻ nữa
để viết thư tình
như ngày mới yêu oanh
ngõ nhà nàng cây ngọc lan hoa nở
thơm ngát hương trinh
tôi nhặt một bông hoa đã héo
để tưởng nhớ mùi hương ( TL)
tôi thường ngồi một mình
biết không còn trẻ nữa
xuống đường
phản đối
biểu tình
dây kẽm gai lựu đạn cay ma trắc
hô hào gào thét gậy gộc cầm tay
như một con rô bốt
cô học trò áo quần nhầu nát
dúi vào tay mấy lát vỏ chanh
nước mắt tôi chẩy dài như ngày mẹ chết
mẹ ơi
con lao đầu vào chống đối
vẫn không hiểu vì sao
tôi cũng không còn trẻ nữa
để lang thang trong các trại tù
kà tum long giao suối máu
thanh cầm yên báy lạng sơn
rừng xa lạnh lẽo
lao động héo tàn
đói nhặt từng hạt cơm rơi
trong bùn hay nước mắt
vợ con sống ở nhà lây lất
vẫn đường xa lặn lội thăm chồng
đã chết
vùi nông
tôi không còn trẻ để vượt biên
biển cả mênh mông sóng xô gầm thét
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bọn cướp biển như một bầy thú dữ
giết người
cướp của
hãm hiếp
đốt thuyền
có chị có anh có cha có mẹ
bao nhiêu người vùi sâu đáy biển
để tìm đến
tự do
tôi biết tôi không còn trẻ nữa
để làm lại từ đầu
trên đất nước tạm dung
hàng ngày đổ mồ hôi
đêm đêm chập chờn mộng dữ
nhưng đất nước này muôn vàn tươi đẹp
bởi người còn có tấm lòng
như đứa con bất hạnh
được gặp lại mẹ hiền
vết thương cũ sẽ lành
và tương lai không chỉ là hy vọng
tôi có
tự do
thanh bình
dân chủ
có nhà có cửa
có thực phẩm hàng ngày
những đứa trẻ tươi vui đi học
về thế giới hòa bình
nhưng trên màn ảnh truyền hình
người ta vẫn muôn vàn đau khổ
đói khát
chiến tranh
những trẻ con hốc mắt thâm sâu
ruồi bay trên thân xác khẳng khiu
ôm vú mẹ khô như củi đốt
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những máu chẩy thịt tan vì bom đạn
những tay chân vương vãi trên đường
bởi vì đâu
chủng tộc
mầu da
niềm tin
tôn giáo
vẫn có người không có trái tim
ác độc
giết hàng triệu đồng bào
cùng mầu da máu thịt
vì tham vọng cá nhân
lịch sử chứng minh
tần thủy hoàng
nê rô
hitler
mao trạch đông
sít ta lin
hồ chí minh
đã chết
và bạo quyền không thắng nổi nhân dân
tôi vẫn ngồi một mình
nhìn ra ngoài cửa sổ
đã bao mùa hoa nở
tuyết rơi
nửa đời người
nhận biết bao ân sủng
sao lòng tôi vẫn hãi hùng run sợ
vì quanh tôi trên thế gian này
còn biết bao loài quỷ dữ
đội tên người
hôm nay
một mình nằm trên giường bệnh
sắp đến ngày nhắm mắt
xuôi tay
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tôi nguyện cầu cho nhân loại
qua cơn đại dịch
NGƯỜI LẠI ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
mùa dịch cúm covid-19
tháng tư 13-19 năm 2020
nguyễn tường giang

HỎI BỆNH
Nằm nhìn ra cửa sổ
Ngoài trời nắng đã lên
Vườn sau hoa nở đỏ
Chim hót tiếng reo vui
Nằm một mình nghe nhạc
Đọc lại bài thơ Đường
Vợ loay hoay trong bếp
Thơm mùi gạo chín cơm
Muốn hỏi thăm bạn cũ
Còn lại dăm ba người
Như lá vàng chưa rụng
Làm đẹp một mùa sau
nguyễn tường giang
04/26/2020

BỐN BÀI THƠ
LÀM NGÀY BÃO RỚT
thu
trời mới vừa trở lạnh
lá trên cây ương vàng
gọi bạn ra ngồi quán
lặng lẽ đón mùa sang
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ngồi với nguyễn mạnh hùng nhớ đinh cường
mùa thu và lá rụng
hà nội nhớ paris
tôi xa nhà xứ lạ
nocturnes và chopin
mưa rơi ngàn nỗi nhớ
thánh thót giọt buồn vương
nhớ O. khi xa nhà thăm cháu
buổi sáng trời trở lạnh
khoác vội chiếc áo len
pha ly cà phê nóng
tưởng ai còn ngồi bên
tôi
ngồi buồn nhìn lá rụng
ngồi buồn nhìn mưa rơi
buồn nhìn lại đời người
tàn một thân củi mục
chim hót lời bi ai
và nhặt được một bài thơ cũ vô đề
vẻ dịu hiền của thiên nhiên
không trái tim nào chứa nổi
hãy quên đi những muộn phiền
lặng nghe tiếng gió
và tiếng chim
và tiếng sóng thì thầm mời gọi
hãy để linh hồn
hòa nhịp với thiên nhiên
5.28.1989
fire island, new york
nguyễn tường giang
ngày bão rớt 10/10/2020
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Nhất Hùng
Thành Phố Buồn
Phố buồn chợt nắng chợt mưa rơi
Đường xá vắng tanh bặt bóng người
Không đón hè tưng bừng giải trí
Không mừng lễ nhộn nhịp vui chơi
Không hàng quán líu lo mời gọi
Không gái trai âu yếm nói cười
Đoán thử xem nơi nào lạ thế
Sài Gòn hoa lệ đấy em ơi
Nhất Hùng
(Sài Gòn Hè 2021)
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Thương Quá Sài Gòn
Hôm rày thương quá Sài Gòn ơi
//COVID hoành hành khắp mọi nơi
Sinh hoạt đóng băng làm lỡ dở
Giao thông tê liệt sống cầm hơi
Phi trường bến cảng không còn khách
Tụ điểm công viên chẳng có người
Đường vắng hàng me sầu ủ rũ
Phố buồn Ve rỉ rả than đời
Nhất Hùng
(Sài Gòn Hè 2021)

Sài Gòn Hoa Lệ
Tin xấu đưa về từ khắp nơi
Người nghèo người bệnh người lìa đời
Càng lo càng sợ càng tơi tả
Thêm nghĩ thêm căng thêm rối bời
Thôn xóm râm ran lời trách Đất
Phố phường vang vọng tiếng kêu Trời
Sài Gòn hoa lệ, giờ sao nhỉ
Chẳng thấy hoa đâu, chỉ lệ rơi
Nhất Hùng
(Sài Gòn Hè 2021)
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Sài Gòn
(Tháng Bảy Tân Sửu)
Trời đang tháng bảy đổ mưa ngâu
Từng chập rơi khi tạnh lúc rào
Đường quạnh quẽ im hơi xế nổ
Phố đìu hiu thoảng tiếng ve sầu
Cảnh như thể sau cơn hồng thủy
Người khác chi giữa cuộc bể dâu
Chức Nữ Ngưu Lang đang nhỏ lệ
Thương Sài Gòn buổi quá cơ cầu
Nhất Hùng
(Sài Gòn Tháng 7 Âm Lịch)

Sài Gòn
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Hai tiếng Sài Gòn cứ vấn vương
Nhớ thôi trăm nhớ với ngàn thương
Nhớ hàng xóm cũ cùng con hẻm
Nhớ bạn bè xưa một mái trường
Nhớ buổi nắng mưa luôn bất chợt
Nhớ thời hưng phế thật vô thường
Nhớ trưa giả bộ về chung lối
Lẽo đẽo theo em đến cuối đường
Nhất Hùng
(Viết Từ Hoa Thịnh Đốn Hè 2021)

428

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021

Phạm Văn Hải
Chữ Quốc-ngữ và Vấn-đề Chữ Cái
Hiện nay Người Việt Chưa Có Cách Đọc Chữ Cái
Cho đến nay, năm 2020, người Việt đã nhận Chữ
Quốc-ngữ (*1) làm chữ viết hơn một trăm năm, đất nước đã
thoát khỏi ách đô-hộ của Pháp hơn nửa thế-kỉ (1945-2020);
thế mà vẫn đọc chữ cái y hệt như thời thuộc Pháp. Lối này
giống như chữ cái tiếng Pháp đã được Việt-Nam-hoá một
phần (*2). Cứ nhìn chung quanh, ở trường học, ở ngoài
đường ngoài chợ, trên các đài truyền-hình, ở trong nước
cũng như ở các nước có người nói tiếng Việt, người ta vẫn
nói, "Người đó chưa học hết a bê xê (A B C)."Đài Vê Tê Vê
429
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En (VTVN)", "Hồi ở trung-học, tôi học ban bê (B)"... A bê xê,
vê tê vê en... là cách đọc chữ cái thời thuộc Pháp.
Sự thực, đã từ lâu, ngay dưới thời thuộc Pháp, trong
bộ sách Quốc-văn Giáo-khoa Thư của Trần-Trọng-Kim,
Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận (*3) đã có
một cách đọc chữ cái Chữ Quốc-ngữ thích-hợp với tiếng Việt.
Nguyên-tắc và từng chi-tiết đã được dạy trong cuốn Lớp
Đồng-ấu. Nhưng đến năm 1945, Trần-Trọng-Kim làm thủtướng một thời-gian. Bao nhiêu công-trình của Trần-TrọngKim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận bị thaythế bằng một đường lối khác, thường được gọi là phong-trào
Bình-dân Học-vụ. Các chữ cái đọc như thời thuộc Pháp. Còn
thêm một lối đọc để đánh vần (*4). Các phụ-âm trong lối này
đọc giống như Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, ĐặngĐình-Phúc và Đỗ-Thận, có thêm dấu huyền. Nhưng cũng vì
dấu huyền mà mất tự-nhiên. Thí-dụ:
Phụ-âm

b, c, ch, d,
đ
g, h, kh, l,
m
n, ng, nh
p, ph, r, s
t, th, tr, v, x

Đọc theo Trần-TrọngKim, Nguyễn-Văn-Học,
Đặng-Đình-Phúc và
Đỗ-Thận
bơ, cơ, chơ, dơ, đơ
gơ, hơ, khơ, lơ, mơ
nơ, ngơ, nhơ
pơ, phơ, rơ, sơ
tơ, thơ, trơ, vơ, xơ

Đọc theo phongtrào Bình-dân
Học-vụ
bờ, cờ, chờ, dờ,
đờ
gờ, hờ, khờ, lờ,
mờ
nờ, ngờ, nhờ
pờ, phờ, rờ, sờ
tờ, thờ, trờ, vờ,
xờ

Mặc dù dấu huyền làm mất tự-nhiên, lối đọc này vẫn được
dùng cho tới ngày nay (*5).
Nói tóm lại, vì không đọc chữ cái Chữ Quốc-ngữ theo
lối của Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc
và Đỗ-Thận mà cho tới nay, năm 2020, người Việt-Nam vẫn
chưa có cách đọc chữ cái. Gần như ở khắp nơi vẫn phải
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dùng cách đọc chữ cái có từ thời thuộc Pháp; một lối đọc
không thích-hợp với tiếng Việt mà vẫn dùng. Hầu hết mọi
người (những người đi học sau năm 1945) không biết là lối
đọc thời thuộc Pháp. Một số khác biết nhưng vì đã quen từ
nhỏ, nên quên cả tự-ái dân-tộc, quên luôn cả cái nhục mất
nước ngày xưa, rồi tìm mọi cách để biện-bạch.
Cách Đọc Chữ Cái Chữ Quốc-ngữ Thời Thuộc Pháp
Chữ Quốc-ngữ thời thuộc Pháp, trước kia có 23 chữ
cái:
a b c d đ e g h i k l m n o p q r s t u v x y
(Đọc là: a bê xê dê đê e giê hát i ca e-lờ (hay
en-lờ) em-mờ en-nờ (hay anh-nờ) o pê cu e-rờ ét-sì
(hay ét) tê u vê ích-xì (hay ít-xì) y-cà-rét (hay là y-cờrét, y-gờ-rét, y-grét, y-gréc, y-grếch)).
Về sau, thêm ă â ê ô ơ ư , số chữ cái tăng lên 29:
a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u
ư v x y
(Đọc là: a á ớ bê xê dê đê e giê hát i ca e-lờ
(hay en-lờ) em-mờ en-nờ (hay anh-nờ) o ô ơ pê cu
e-rờ ét-sì (hay ét) tê u ư vê ích-xì (hay ít-xì) y-cà-rét
(hay y-cờ-rét, y-gờ-rét, y-grét, y-gréc, y-grếch)) (*6).
Lối đọc chữ cái này không thích-hợp với tiếng Việt.
Sáu điểm dễ nhận nhất là:
- Không thích-hợp với tiếng Việt trong các chữ c, g, k.
- Không thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa g
[z] và gi [z].
- Lối này đã Việt-Nam-hoá chữ cái tiếng Pháp theo một
lối thô-sơ nhất trong các chữ l, m, n, r, s, x.
- Vay-mượn mù-quáng, trong chữ y.
- Các phụ-âm đơn viết bằng hai chữ (ch, gh, gi, kh, ng,
th, tr) hay ba chữ (ngh) đọc như là hai chữ ba chữ
- Thiếu nguyên-tắc trước sau như một.
1. Không thích-hợp với tiếng Việt trong các chữ c, g, k
xê
a không thể nào thành ca được
giê
a không thành ga được.
K không đứng trước a không đọc là ca được.
431

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Đọc sai 1: c đọc là xê. Trong tiếng Việt, tất cả các chữ
bắt đầu bằng c như ca, cá, cà, các, cách, căn, căng, cắc,
cần, cấc, cơm, con, cước, cười, cương, cưỡng, cường, cư,
cứ, cũ, cung, cúng, cua, cô, cốc, co, cọc... không có chữ nào
có thể đọc với x (xê) được.
Đọc sai 2: g đọc là giê (hay dê). Khi đứng trước các
nguyên-âm giữa và sau (ư, ưa, ươ, ơ, â, ă, a; u, ua, uô, ô, o)
như gầm-gừ, gương lược, gắng-gượng, gấm-vóc, gần xa,
gắn-bó, cười gằn, cố-gắng, gù, gụ, ngủ gục, guốc, gầy-guộc,
gỗ, gồ-ghề, gõ, góc... phụ-âm g là [g], không phải là [ ] như
cách đọc là giê (hay dê) của thời thuộc Pháp. Nói một cách
chính-xác: lối đọc này sai khi g đứng trước các nguyên-âm ư,
ưa, ươ-, ơ, â-, ă-, a; u, ua, uô, ô, o (*7).
Không hợp-lí nếu đọc k là ca. K chỉ đứng trước i, ia, iê, ê, e (có người viết k trước y), không bao giờ đứng trước a,
ơ, ư, ưa, ươ-, u, ua, uô-, ô, o nên không thể đọc với a được.
K đọc với a (đọc là "ca") là gượng-ép, không thích-hợp với
tiếng Việt.
2. Lối đọc chữ cái này không thấy được sự giống nhau và
khác nhau giữa g [ ] và gi [ ]. Cả hai phụ-âm g và gi có cách
đọc giống nhau (cùng là [ ]) nhưng vị-trí xuất-hiện khác nhau.
G [ ] chỉ đứng trước i, ich, in.., iêc, iêm, iêng, iêt, ya. Còn gi
[ ] đứng trước a, ă-, â-, e, em, ê, ên, o, ô, ơ, u, ua, uô-, ư,
ưa, ươ-.
3. Việt-Nam hoá theo một lối thô-sơ nhất trong các chữ l, m,
n, r, s, x
1. L đọc là en-lờ (hay e-lờ).
2. M đọc là em-mờ.
3. N đọc là en-nờ (hay anh-nờ).
4. R đọc là e-rờ.
Trong cách đọc chữ cái tiếng Pháp, chữ "l" không phải là "n"
sau "e", cũng không có dấu huyền trong "lờ". Các chữ "m, n,
r" không có dấu huyền trong đốt âm thứ hai "mờ, nờ, rờ".
5. S đọc là ét-sì
6. X đọc là ích-xì (hay ít-xì).
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Như nhiều người Việt-Nam thường nói, lối Việt-Nam-hoá này
chẳng khác gì tiếng Tây bồi (*8).
4. Vay-mượn mù-quáng
Y đọc là y-cà-rét (hay y-cờ-rét, y-gờ-rét, y-grét, y-gréc,
y-grếch) [hay i-cà-rét, i-cờ-rét, i-gờ-rét, i-grét, i-gréc, i-grếch]
là lối vay-mượn mù-quáng. Các chữ "cà-rét, cờ-rét, gờ-rét,
grét, gréc, grếch" chỉ là các lối đọc của một chữ trong tiếng
Pháp (grec).
5. Các phụ-âm đơn viết bằng hai chữ (ch, gh, gi, kh, ng, th, tr)
hay ba chữ (ngh) đọc như là hai chữ ba chữ (xê-hát, giê-hát,
giê-i, ca-hát, en-giê, tê-hát, tê-e-rờ; en-giê-hát) làm cho rất
nhiều người không thấy là phụ-âm đơn. Nhiều sách giáo-khoa
và người dạy hiểu lầm, viết lầm và đọc lầm thành các phụ-âm
kép.
6. Lối đọc chữ cái Chữ Quốc-ngữ dưới thời thuộc Pháp thiếu
nguyên-tắc "trước sau như một". Các phụ-âm khi đọc với ê
(b, c, d, đ, g, t, v), khi đọc với a (k), khi đọc với át (h), khi đọc
với ờ (l, m, n, r), khi đọc với ì (s, x), khi đọc với u (q), khi cố
bắt chước tiếng Pháp (theo kiểu tiếng tây bồi của người ViệtNam) (trong chữ y). Rồi thêm cả e, em, en, ét, ích, ít (trong l,
m, n, r, s, x).
Đến khi đọc các phụ-âm đơn viết bằng hai chữ (ch, gh,
kh, ng, th, tr) hay ba chữ (ngh), cách đọc trở thành rối bời (xêhát, giê-hát, ca-hát, en-giê, tê-hát, tê-e-rờ; en-giê-hát).
Đọc ch là xê-hát, người học khó có thể chấp-nhận xêhát a (thành ra) cha được. Nên phải gọi là đánh vần (Một lối
đánh vần ép-buộc không tự-nhiên và rất vô-lí.)
Tương-tự như vậy, xê-hát i (thành ra) chi không tựnhiên, không hợp với cách phát âm.
Cũng thế, nếu đọc giê-hát i (thành ra) ghi là ép-buộc,
không đúng với cách phát âm.
Ca-hát i (thành ra) khi là ép-buộc
En-giê a (thành ra) nga là ép-buộc. (Có người đọc là
en-nờ giê a nga.)
Tê-e-rờ a (thành ra) tra là ép-buộc.
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Tệ hơn nữa, en-giê-hát i (thành ra) nghi còn khó chấpnhận hơn cả giê-hát i (thành ra) ghi.
Vì cách đọc chữ cái này không thích-hợp với tiếng
Việt, không tự-phiên, không phù-hợp với cách phát âm, nên
từ thời thuộc Pháp, dạy Chữ Quốc-ngữ bao giờ cũng phải
đánh vần; một lối đánh vần làm khổ học trò.
Nói gọn lại, không thể dùng lối đọc chữ Chữ Quốc-ngữ
có từ thời thuộc Pháp. Thế mà, nhiều người soạn tự-điển, từđiển và sách giáo-khoa, vẫn viết lại những gì đã học từ nhỏ,
làm cho người đọc sách, dùng sách cũng bị sai-lầm theo.
Đến nay, ở thế-kỉ 21, người Việt đã đến lúc không nên
hạ mình ỷ-lại vào lối đọc chữ cái có từ thời thuộc Pháp, mà
phải có một lối đọc chữ cái một cách tự-nhiên, thích-hợp với
tiếng Việt và khoa-học về ngôn-ngữ.
Cách Đọc Chữ Cái Chữ Quốc-ngữ
từ Thời Bình-dân Học-vụ
Căn-cứ vào tài-liệu và các bài viết còn để lại, nhất là
các sách-vở còn thấy ngày nay để tìm-hiểu cách đọc chữ cái
từ thời Bình-dân Học-vụ đến nay (1945-2020). Thí-dụ như:
1.
Việt-Nam Tự-điển của Lê-Văn-Đức cùng Một Nhóm
Văn hữu soạn và Lê-Ngọc-Trụ hiệu đính. Sài-gòn: Nhà Sách
Khai-trí, 1970.
2.1. Từ điển Tiếng Việt - In lần thứ ba, có sửa chữa.
Hoàng, Phê (chủ biên) và Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào
Thản, Hoàng Tuệ, Hoàng Văn Hành, Lê Kim Chi, Nguyễn
Minh Châu, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn
Thuý Khanh, Nguyễn Văn Khang, Phạm Hùng Việt, Trần Cẩm
Vân, Trần Nghĩa Phương, Vũ Ngọc Bảo, Vương Lộc. Hà Nội:
Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội Trung Tâm Từ Điển Học,
1994.
2.2. Từ điển Tiếng Việt. Hoàng, Phê (chủ biên) và Bùi Khắc
Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản, Hoàng Tuệ, Hoàng Văn Hành,
Lê Kim Chi, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn
Thanh Nga, Nguyễn Thuý Khanh, Nguyễn Văn Khang, Phạm
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Hùng Việt, Trần Cẩm Vân, Trần Nghĩa Phương, Vũ Ngọc
Bảo, Vương Lộc. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Từ Điển Bách Khoa,
2012.
3.
Tiếng Việt 1 - Tập Một - Chữ cái và Vần (in lần thứ
hai). Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục (Biên tập: Phạm
Bích Hợp). Nhà Xuất bản Giáo dục, 1990.
4.
http://www.van-lang.org/ của Trung Tâm Việt Ngữ Văn
Lang, San Diego, phần Tài Liệu Học Tập ngày 22 tháng 6
năm 2018.
Cách đọc chữ cái từ thời Bình-dân Học-vụ đến nay vẫn
là cách đọc thời thuộc Pháp. Lại thêm cách đọc để dạy học.
(Cuốn Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ-biên gọi là lối
đọc "khi đánh vần"). Thí-dụ:
B, Lê-Văn-Đức, trang 44.
B (Bê hoặc bờ) Chữ thứ 4 trong bản chữ cái Việt-ngữ, một
phụ-âm.
B, Hoàng Phê 1994, trang 19.
b,B ["bê", hoặc "bờ" khi đánh vần] Con chữ thứ tư của bảng
chữ cái chữ quốc ngữ, viết phụ âm "b".
C, Lê-Văn-Đức, trang 149.
C dt. (Đọc xê hoặc cờ) Một phụ-âm đơn, chữ thứ năm trong
tự-mẫu Việt-ngữ, thường được dùng chỉ bậc thứ ba trong các
điều-khoản nhỏ một bài văn hay sách.
C, Hoàng Phê 1994, trang 92.
c,C ["xê", hoặc "cờ" khi đánh vần] Con chữ thứ năm của bảng
chữ cái chữ quốc ngữ: 1) viết phụ âm "k" (trừ trước e, ê, i và
trước bán nguyên âm "u"; 2) tổ hợp với con chữ h làm thành
con chữ ghép ch; 3) riêng trong những từ mượn của tiếng
nước ngoài, thuật ngữ khoa học có tính quốc tế viết nguyên
dạng, thì đọc như x trước e, i (thí dụ: centimet, acid)
Phạm Bích Hợp, 1990, trang 120. B, tên chữ cái bê, ghi âm
bờ. C, tên chữ cái xê, ghi âm cờ.
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Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Diego, phần Tài Liệu Học
Tập ngày 22 tháng 6 năm 2018: B, tên chữ cái là bê, đọc là
bờ. C, tên chữ cái là xê, đọc là cờ...
Tất cả theo đúng một khuôn.
Giả-thiết lối đọc "khi đánh vần"
1. Bắt nguồn từ lối đọc chữ cái Chữ Quốc-ngữ trong
thời thuộc Pháp.
Phụ-âm
l
m
n
r

Lối đọc thời thuộc
Pháp
en-lờ hay e-lờ
>
em-mờ
>
en-nờ
>
e-rờ
>

Lối đọc "khi đánh
vần"
lờ
mờ
nờ
rờ

2. Ờ trong lờ, mờ, nờ, rờ (l, m, n, r) thay-thế ê trong b,
c, d, đ, g, p, t, v. Sau đó là ờ trong h, s, x.
Phụ-âm
b
c
d
đ
g
p
t
v

Lối đọc thời thuộc
Pháp
bê
xê
dê
đê
giê (dê)
>
pê
tê
>
vê
436

>
>
>
>

Lối đọc "khi đánh
vần"
bờ
cờ
dờ
đờ
gờ

> pờ
tờ
> vờ
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h
s
x

hát
ét-sì
ích-xì hay ít-xì

> hờ
> sờ
> xờ

3. Rồi tới chờ (ch), khờ (kh), phờ (ph), thờ (th), trờ (tr).
Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt của nhóm Hoàng Phê (*9)
không nói tới những phụ-âm này.
4. Lối này có nhiều lỗi-lầm (có thể) chưa được biết tới
4.1. Lỗi-lầm 1: không phân-biệt được g [ ] và gi [ ]
(*10). G [ ] chỉ đứng trước i (i, ich, in), iê- (iêc, iêm, iêng, iêt),
ya. Và gi [ ] đứng trước ê, e, ư, ưa, ươ-, ơ, â-, ă-, a, u, ua,
uô-, ô, o.
Trên mạng
http://www.vanlangsj.org/view.php?pg=vl_textbook,
cuốn
VanLang02_v7, trang 17, có g + i = gi (giờ). Gi có cách đọc.
Nhưng g thì không (g trong gì, gìn, giếm, giêng, giếng, giềng,
giết.)
4.2. Lỗi-lầm 2: không phân-biệt được g [g] và gh [g]
(*11). G và gh là hai cách viết của một phụ-âm. Khi đứng
trước nguyên-âm trước [i, ia, iê-, ê, e] thì viết là gh; khi không
đứng trước nguyên-âm trước thì viết là g. Thế mà, trong
nhiều sách có lối đọc rất lạ.
Trong các tài-liệu dạy học của Trung tâm Văn Lang,
trên mạng
http://www.vanlangsj.org/view.php?pg=vl_textbook, ở phần
đầu có "Chữ cái và cách phát âm". Thí-dụ, cuốn
VanLang01_v7, trang xv, có G (gờ), H (hờ); trang xvi, có GH
(gờ-hát). Cùng một chữ (h) có hai cách đọc (hờ và hát) (*12).
4.3. Lỗi-lầm 3: không phân-biệt được ng [ŋ] và ngh [ŋ]
(*13). Ng và ngh là hai cách viết của một phụ-âm. Khi đứng
trước nguyên-âm trước [i, ia, iê-, ê, e] thì viết là ngh; khi
không đứng trước nguyên âm trước thì biết là ng.
Trong các tài-liệu dạy học của Trung tâm Văn Lang,
trên mạng
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http://www.vanlangsj.org/view.php?pg=vl_textbook, ở phần
đầu có "Chữ cái và cách phát âm". Thí-dụ, cuốn
VanLang01_v7, trang xv, có H (hờ); sang trang xvi, có NG
(ngờ) NGH (ngờ-hát). Cùng một chữ (h) có hai cách đọc (hờ
và hát).
4.4. Lỗi-lầm 4: không phân-biệt được i [i] và y [i]. Trang
xv cuốn VanLang01_v7, có I (đọc là i) và Y (đọc là i-cờ-rét).
Trang xvi lặp lại một lần nữa. Trang 111 có quí, trang 139 có
quý. Trước sau không như một.
4.5. Lỗi-lầm 5: không phân-biệt được nguyên-âm [a ă
â e ê i o ô ơ u...] và âm nửa [i trong ai, oi, ui, ưi...; y trong
ay, ây; o trong ao, eo; u trong âu, iu, ưu; o trong oa, oă-, oe; u
trong uâ- (uẩn, uất)...] (*14). Vì thế, trong nhiều sách gọi ai,
ao, ay, oi, ôi, oai, oao, oay, oeo, uây... là hai nguyên-âm và ba
nguyên-âm (*15). Thí-dụ, trong cuốn VanLang05_v7, trang
57, Yêu đánh vần
i-cờ-rét-ê-u-yêu. Trong cuốn
VanLang06_v7, trang 6, oai đánh vần o-a-i-oai.
4.6. Lỗi-lầm 6: mượn lối đọc chữ cái Chữ Quốc-ngữ
thời thuộc Pháp để làm tên. Đã biết A Bê Xê không thích-hợp
với tiếng Việt nên mới đổi thành A Bờ Cờ, thì không thể
mượn lối đọc không thích-hợp để làm tên được. Đó là tự
mâu-thuẫn. (Giông-giống như là "Gậy ông đập lưng ông" hay
là "Tự mình chui vào rọ".)
Nói tóm lại, lối này có nhiều khuyết-điểm. Nếu cứ dùng
để dạy học thì mất rất nhiều thì giờ vô-ích.
Sự thực, lối này (đọc khi đánh vần) giống lối đọc chữ
cái của Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc
và Đỗ-Thận, thêm dấu huyền. (Bơ thành bờ, cơ thành cờ,
chơ thành chờ, dơ thành dờ, đơ thành đờ, gơ thành gờ, hơ
thành hờ, khơ thành khờ, lơ thành lờ, mơ thành mờ, nơ thành
nờ, ngơ thành ngờ, nhơ thành nhờ, pơ thành pờ, phơ thành
phờ, quơ thành quờ, rơ thành rờ, sơ thành sờ, tơ thành tờ,
thơ thành thờ, trơ thành trờ, vơ thành vờ, xơ thành xờ). Sự
thay-đổi rất đơn-giản. Nhưng chính sự thay-đổi này làm cho
mất tự-nhiên, đánh vần cũng lúng-túng. Thí-dụ, đánh vần chữ
"máy":
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mờ-a-ma-i-gờ-rét-may-sắc-máy (Trung Tâm Việt Ngữ
Văn Lang, San Diego, phần Tài Liệu Học Tập ngày 22 tháng
6 năm 2018.)
Lối đọc chữ cái Chữ Quốc-ngữ theo Trần-Trọng-Kim,
Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận
Trong cuốn Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và
tập viết) Lớp Đồng-ấu của Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-VănNgọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha Học-chính ĐôngPháp xuất-bản năm 1935, phần Tiểu Dẫn, đã hướng-dẫn cặnkẽ: "Những phụ-âm không gọi như cũ, b là bê, l là en-lờ, x là
ích-xì... s là ét-xì, gh là dê-hát, ngh là en-nờ-dê-hát mà gọi b
là bơ, l là lơ, x là xơ, s là sơ, gh là gơ, ngh là ngơ, nghĩa là
bao nhiêu chữ đều lấy âm ơ mà để vào sau cả".

Trên lí-thuyết, cách đọc chữ cái của Trần-Trọng-Kim, NguyễnVăn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận thích-hợp với khoahọc về ngôn-ngữ (còn gọi là ngữ-học). Tuy chưa hoàn-toàn,
nhưng những thiếu-xót có thể thêm-bớt và sửa-chữa được.
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1. Những lối phân-biệt không chính-xác.
g gọi là gơ đơn, gh gọi là gơ kép.
ng gọi là ngơ đơn, ngh gọi là ngơ kép.
Chữ "kép" (không biết thời đó hiểu ra sao) ngày nay có nghĩa
là hai.
Sự thực, g và gh là hai cách viết của một phụ-âm đơn [g]. Khi
đứng trước các nguyên-âm trước thì viết là gh. Khi không
đứng trước các nguyên-âm trước thì viết là g. Nói khác đi, g
chỉ đứng trước các nguyên-âm giữa và sau.
Nguyên-âm

ư

u

ưa/ươ-

ua/uô-

ê

ơ

ô

e

â

o

i
ia/iê-

Nguyên-âm trước Nguyên-âm giữa Nguyên-âm sau
ă|_______________|
|______________________________|
gh a
[g]
g [g]
ngh [ŋ]
ng [ŋ]
Vì g và gh là hai cách viết của một phụ-âm đơn [g] nên sẽ
được đọc và đặt tên g là gơ, và gh là ghê. (Ơ và ê có độ cao
thấp gần như ngang nhau, ơ ở giữa, ê ở đằng trước hơn một
chút.)
Cũng vậy, ng và ngh là hai cách viết của một phụ-âm
đơn [ŋ]. Khi đứng trước các nguyên-âm trước thì viết là ngh.
Khi không đứng trước các nguyên-âm trước thì viết là ng. Nói
khác đi, ng chỉ đứng trước các nguyên-âm giữa và sau.
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Vì ng và ngh là hai cách viết của một phụ-âm kèm đơn [ŋ] nên
sẽ được đọc và đặt tên ng là ngơ, và ngh là nghê. (Ơ và ê có
độ cao thấp gần như ngang nhau, ơ ở giữa, ê ở phía trước
hơn một chút.)
2. Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và
Đỗ-Thận gọi c là cơ, gọi k là ca (TIỂU DẪN, trang 2.).
Trong tiếng Pháp, có nhiều chữ k đứng trước a (kaki,
kamika e, karaoké, karaté...), nhưng trong Chữ Quốc-ngữ
của người Việt, k chỉ đứng trước nguyên-âm trước (nguyênâm trước), không bao giờ đứng trước a. Vì thế, k không thể
gọi là ca được. Nếu gh được đọc và đặt tên là ghê (và g được
đọc và đặt tên là gơ), ngh được đọc và đặt tên là nghê (và ng
được đọc và đặt tên là ngơ), thì k sẽ được đọc và đặt tên là
kê (và c được đọc và đặt tên là cơ)
3. Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và
Đỗ-Thận không thấy qu là một phụ-âm (q) và một âm nửa viết
giống nguyên-âm (u), nên đã xếp qu vào loại phụ-âm (Quốcvăn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết) Lớp Đồng-ấu
trang 16, 17, 27, 37.) Tới trang 38 (BÀI THỨ 34) lại xếp q
cùng với những chữ khác (chữ cái [?]), không có qu.
4. Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và
Đỗ-Thận không thấy rõ được sự giống nhau và khác nhau
giữa i và y (*16). Trong cuốn Quốc-văn Giáo-khoa Thư
(Sách tập đọc và tập viết) Lớp Đồng-ấu (*17), trang 23 có ki
và ky; trang 26 có qui và quy; trang 27 có 10 phụ-âm (âm
kèm) [b, l, t, v, h, x, m, s, k, q] có thể đứng trước i hay y (*18).
Nói tóm lại, sau khi sửa-đổi những sai-lầm trong lối đọc
và đặt tên các phụ-âm và nguyên-âm của Trần-Trọng-Kim,
Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận năm 1935,
các chữ cái Chữ Quốc-ngữ của người Việt có 37 chữ và 6
thanh (thinh hay giọng):
a

ă

â

b

c

ch

d đ e ê g/gi g/gh h i
k kh
l m n ng/ngh nh o ô ơ p ph
q r s t th
tr u ư v x y và sáu
thanh (ngang [không dấu] sắc ngã huyền hỏi nặng)
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37 chữ cái và 6 thanh (thinh hay giọng) này được đặt
tên và đọc như sau:
a ă â bơ cơ chơ dơ đơ e ê giơ/gi gơ/ghê
hơ i kê khơ lơ mơ nơ ngơ/nghê nhơ o ô ơ pơ
phơ cu rơ sơ tơ thơ trơ u ư vơ xơ y và sáu
thanh (ngang [không dấu] sắc ngã huyền hỏi nặng)
Đó là những chữ cái thường dùng trong đời sống hàng
ngày. (*19)
Phạm-Văn-Hải
1-2020
_____________________________
(*1) Quốc-ngữ là tiếng nói của nước, tiếng nói của cả nước.
Chữ quốc-ngữ là chữ viết ghi lại tiếng nói của cả nước. Chữ
Quốc-ngữ là tên một hệ-thống chữ viết của người Việt được
dùng từ đầu thế-kỉ 20 cho tới nay. Căn-cứ vào các tài-liệu còn
để lại từ xửa từ xưa cho tới nay, người Việt có ít nhất ba hệthống chữ viết. Chữ viết đầu tiên trông giống như nòng-nọc
(tương-tự chữ Ấn-độ, chữ Thái..) Khi bị Tầu đô-hộ phải dùng
chữ Hán (còn gọi là chữ Nho), người Việt có Chữ Nôm. Trong
thời-gian người Châu Âu sang truyền đạo Thiên-Chúa, các
giáo-sĩ Dòng Tên dùng một thứ chữ viết tiếng Việt trông giống
chữ Bồ, chữ Ý. Sau này đặt tên là Chữ Quốc-ngữ.
(*2) 29 chữ cái Chữ Quốc-ngữ thời thuộc Pháp: a ă â b c
d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y
(Đọc là: a á ớ bê xê dê đê e giê hát i ca e-lờ
(hay en-lờ) em-mờ en-nờ (hay anh-nờ) o ô ơ pê cu
e-rờ ét-sì (hay ét) tê u ư vê ích-xì (hay ít-xì) y-cà-rét
(hay y-cờ-rét, y-gờ-rét, y-grét, y-gréc, y-grếch))
(*3) Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết)
Lớp Đồng-ấu (In lần thứ tám) của Trần-Trọng-Kim, NguyễnVăn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha Học-chính
Đông-Pháp xuất-bản năm 1935.
Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết)
Lớp Dự-bị (In lần thứ mười) của Trần-Trọng-Kim, Nguyễn442
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Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha Học-chính
Đông-Pháp xuất-bản năm 1935.
Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết)
Lớp Sơ- đẳng (In lần thứ mười bốn) của Trần-Trọng-Kim,
Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha
Học-chính Đông-Pháp xuất-bản năm 1935.
(*4) Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (Bản in năm 1994) do
Hoàng Phê chủ biên, ở trang XVI có BẢNG CHỮ CÁI gồm có
33 chữ (29 chữ cái chữ quốc ngữ (A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K
L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y [Giống như số chữ cái
Chữ Quốc-ngữ thời thuộc Pháp]) và 4 chữ (F J
Z) không
phải là chữ quốc ngữ. Các phụ-âm (b, c, d, đ, g, h, k, l, m,
n...) có hai cách đọc. Cách thứ nhất là lối đọc chữ cái Chữ
Quốc-ngữ thời thuộc Pháp. Cách thứ hai dùng "khi đánh vần".
Thí-dụ: b,B ["bê", hoặc "bờ" khi đánh vần] Con chữ thứ tư của
bảng chữ cái chữ quốc ngữ, viết phụ âm "b" (trang 19).
(*5) Tự-điển: Lê-Văn-Đức cùng Một Nhóm Văn hữu soạn
và Lê-Ngọc-Trụ hiệu đính. Việt-Nam Tự-điển - Quyển thượng
A-L. Sài-gòn: Nhà Sách Khai-Trí, 1970.
Từ-điển: Hoàng Phê (chủ biên). Từ điển Tiếng Việt - In
lần thứ ba, có sửa chữa. Hà nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã
hội Trung tâm Từ điển Học, 1994.
Sách-vở dùng để dạy học: (1) Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục (Biên tập: Phạm Bích Hợp). Tiếng Việt 1 - Tập
Một - Chữ cái và Vần (in lần thứ hai). Nhà Xuất bản Giáo dục,
1990. (2) http://www.van-lang.org/ của Trung Tâm Việt Ngữ
Văn Lang, San Diego, phần Tài Liệu Học Tập ngày 22 tháng
6 năm 2018.
(*6) Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (Bản in năm 1994) do
Hoàng Phê chủ biên, ở trang XVI có BẢNG CHỮ CÁI gồm có
33 chữ (29 chữ cái chữ quốc ngữ (A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K
L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y [Giống như số chữ cái
Chữ Quốc-ngữ thời thuộc Pháp]) và 4 chữ (F J
Z) không
phải là chữ quốc ngữ.
(*7) [g] và [ ] là lối ghi âm theo IPA (International Phonetic
Alphabet) http://allegro.mit.edu/~zong/psproj/ipachart.gif
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(*8) Tiếng Tây bồi có rất nhiều tiếng có dấu huyền. Thí-dụ:
(1) carotte  cà-rốt (2) cuilière  cùi-dìa, thìa (3) merci 
méc-xì (4) Monsieur (Messieurs)  me-xừ (5) pantalon 
pằng-tà-lồng (6) savon  xà-vông, xà-phòng (7) verbe 
véc-bờ ... giống như grec, grecque  cà-rét, cờ-rét, gờ-rét.
(*9) Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (Bản in năm 2012) do
Hoàng Phê chủ biên cũng vậy, mỗi phụ-âm b c d đ g h k l m n
r s t v x đều có lối đọc có thời thuộc Pháp và lối đọc "khi đánh
vần". Cuốn này đã được Thủ-tướng giới-thiệu năm 1987 và
được Giải Thưởng Nhà Nước về Khoa học và Công nghệ
năm 2005.
(*10)
[ ] trong g [ ] và gi [ ] là lối ghi âm theo IPA
(International Phonetic Alphabet)
http://allegro.mit.edu/~zong/psproj/ipachart.gif
(*11)
[g] trong g [g] và gh [g] là lối ghi âm theo IPA
(International Phonetic Alphabet)
http://allegro.mit.edu/~zong/psproj/ipachart.gif
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g [z]
(đứng trước
i, ich,
in, iê- (iêc,
iêm,
iêng, iêt),
ya)
gi [z]
(đứng trước
ê, e
ư, ưa, ươ-,
ơ, â-, ă-,
a, u, ua, uô, ô, o)

Nguyên-âm
i
ư
iê-/ya
ưa/ươ
ê
ơ
e
â
ă
a

Âm chính trước

u
ua/uô
ô
o

Âm chính giữa

Âm chính sau
|_______________|
|______________________________|
gh [g]

g [g]

(*12) Có cả trường-hợp hai chữ một cách đọc. Đó là q và
qu. Trong cuốn VanLang02_v7, trang 17, có q đọc là quờ.
Tới trang 68, q + u = qu (quờ).
(*13)
[ŋ] trong ng [ŋ] và ngh [ŋ] là lối ghi âm theo IPA
(International Phonetic Alphabet)
http://allegro.mit.edu/~zong/psproj/ipachart.gif
(*14) Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (Bản in năm 2012) do
Hoàng Phê chủ biên đã có bán nguyên âm (âm nửa). Trang
617, "i" trong ai, ơi, uôi, v.v. là bán nguyên âm cuối. Trang
1489, "y" trong ay, ây là bán nguyên âm cuối "i". Trang 963,
"o" trong ao, eo là bán nguyên âm cuối "u", "o" trong oa, oe là
bán nguyên âm - âm đệm "u". Trang 1385, "u" trong iu, êu,
au, âu, v.v. là bán nguyên âm cuối, "u" trong uy, uê, qua, que,
v.v. là bán nguyên âm - âm đệm.
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(*15) Sự thật, thí-dụ: ai đọc là [ai], không phải là [a i]; eo đọc
là [eo], không phải là [e o]; oeo đọc là [oeo], không phải là [o
e o]...
(*16) Trong cuốn Việt-nam Văn-phạm (in lần thứ bảy) của
Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ và Phạm Duy Khiêm, do Tân Việt
xuất bản [tại Sài-gòn vào khoảng năm 1950 (?)], trang 15, tácgiả viết:
"... AI, AY; UI, UY v.v.
Chữ I NGẮN và chữ Y DÀI chỉ khác nhau ở chỗ ấy mà thôi.
(*17) Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết)
Lớp Đồng-ấu của Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, ĐặngĐình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha Học-chính Đông-Pháp xuấtbản năm 1935.
(*18) Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết)
Lớp Đồng-ấu, trang 27. Đứng sau b, l, t, v, h, x, m, s, k và qu
có thể là i hay y.
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(*19) Ở thời Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, ĐặngĐình-Phúc và Đỗ-Thận (năm 1935) và cả ngày nay, rất nhiều
người chưa biết đến bán-âm (âm nửa, bán-nguyên-âm, âm
lướt, âm trượt). Đó là những âm viết giống nguyên-âm (âm
chính, mẫu-âm) nhưng không đọc ra được. [O/u đứng sau
nguyên-âm (ao, eo, au, âu, êu, iu, ơu, ưu); i/y đứng sau
nguyên-âm (ai, oi, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây); o/u đứng trước
nguyên-âm (oa, oa-, oă-, oe, oe-... uê, uân...)]. Ngoài ra, còn
ba nhóm nguyên-âm ia/iê/yê/ya (cả bốn đọc là ia), ưa/ươ (cả
hai đọc là ưa), và ua/uô (cả hai đọc là ua) không phải là hai
nguyên-âm mà là một đơn-vị nguyên-âm.
Cho thêm âm nửa [o/u và i/y], và ba đơn-vị nguyên-âm
[ia/iê/yê/ya và ua/uô và ưa/ươ], con số các chữ cái Chữ
Quốc-ngữ sẽ là:
a ă â b c ch d đ e ê g/gi g/gh h i i (âm nửa)
ia/iê/yê/ya k kh l m n ng/ngh nh o o (âm nửa) ô ơ p ph
q r s t th tr u u (âm nửa) ua/uô ư ưa/ ươ v x y y (âm
nửa) và sáu thanh (ngang [không dấu] sắc ngã huyền hỏi
nặng).
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Phạm Phan Lang
.

1. M quê
Chiều buồn phủ sương mù
Com bướm vàng đậu nhánh mù u
Mẹ một mình lủi thủi
Gió thổi xô cửa liếp
Mẹ ho khan lau giọt lệ tràn
Giậu thưa phơi áo bạc
Canh mồng tơi nấu mãi chưa sôi
Mẹ đói lòng ngủ gục
Mơ ngày xửa ngày xưa
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Hoa khế trổ giặc chưa về làng
Trăng khuya treo ngọn cau
Mẹ tỉnh giấc trăng sầu rớt vội
Tiếng ễnh ương gõ nhịp
Mẹ vội vàng cho kịp
Chọn chỗ nằm góc sân quê cũ
phamphanlang
7/5/2016
Ca khúc Mẹ Quê được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Ns Giang Đông hòa âm và ca sĩ Hương Giang trình bày
https://www.youtube.com/watch?v=9taDft1AN5k
.

2. Vá khâu n i buồn
Người đi đêm ấy trăng mờ
Rừng khuya buốt lạnh thẫn thờ lá rơi
Lá rơi phủ kín chân đồi
Có người con gái đôi môi nhạt màu
Đèn chong thổn thức đêm thâu
Nằm nghe gió gọi biết đâu tìm người
Làm sao nhặt gió ngàn khơi
Làm sao gió thổi đến nơi người nằm
Người nằm trong chốn xa xăm
Rừng im im vắng trăng thăm thẳm sầu
Người nằm trong huyệt mộ sâu
Ta vun lá rụng vá khâu nỗi buồn
phamphanlang
7/5/2019
Bài thơ Vá Khâu Nỗi Buồn được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Vân Khanh trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=LkkE_dlVpG0
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3. Chơi vơi cuộc tình
Nằm nghe mưa rơi
Đập trên mái ngói
Như đập tim tôi
Bờ môi tím vội
Có viên đá cuội
Lăn mãi không ngừng
Lạy trời thôi gió
Để đá nghỉ chân
Có một cuộc tình
Chưa đến đã đi
Mắt chưa ráo lệ
Đã sầu chia ly
Biển sóng nhấp nhô
Thuyền nhỏ bồng bềnh
Có người nằm đợi
Mắt nhắm buồn tênh...
phamphanlang
27/3/2013
Bài thơ Chơi Vơi Cuộc Tình được Ns Mộc Thiêng phổ nhạc,
Ns Giang Đông hòa âm và ca sĩ Thụy Long trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=ZK2JJyIixLs

4. Áo trắng
Áo trắng ngày xưa áo trắng bay,
Vành nón che nghiêng dáng em gầy
Đứng chờ trong gió em run rẩy
Thoáng thấy anh rồi tim ngất ngây
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Vờ như không thấy em bước vội
Theo sát chân em anh mỉm cười
Cô bé hôm nay, tan học sớm?
Thưa anh vâng ạ, mắt em tươi
Con đường xuống biển sao mà ngắn!
Em chậm đôi chân ước đường dài
Ô hay sao cứ nhìn em mãi
Làm môi lúng túng mắt em say
Không biết bao nhiêu những tháng ngày
Anh đứng chờ em dưới bóng cây
Những ngày thơ mộng tình trong trắng
Như áo học trò áo trắng bay.
phamphanlang
22/1/2013
Bài thơ Áo Trắng được Ns Cung Đàn phổ nhạc,
Ns Đặng Vương Quân hòa âm và ca sĩ Tâm Thư trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=7CWmhkAYfUo

. Ăn cắp nụ hôn
Anh ăn cắp nụ hôn,
Trên chóp mũi của nàng
Nàng thẹn thùng đỏ mặt
Anh thích thú cười vang
Cô bé giận anh rồi
Anh bắt đền đi thôi
Không thèm chơi anh nữa
Vì làm tim bồi hồi
Anh bắt đền chiếc lá,
Bảo nắm chặt trong tay,
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Rồi nhắm đôi mắt lại,
Đừng để gió thổi bay.
Em nghe anh nhắm mắt,
Giữ chặt lá trong tay,
Anh lừa em hôn mắt,
Làm tim ngất ngây say.
Em vẫn còn nhắm mắt
Lá vẫn giữ trong tay
Bỗng dưng tay trống rỗng
Ồ, hóa ra giấc mộng!
phamphanlang
8/1/2013
Bài thơ Ăn Cắp Nụ Hôn được Ns Cung Đàn phổ nhạc,
Ns Đặng Vương Quân hòa âm và ca sĩ Tâm Thư trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4A20nSplY&list=PLPjETWb5itz6PbCDfGIQtu0Y0f-1IAMG&index=6

6. Hạ buồn
Mùa hè lại về lòng buồn hiu hắt
Nhớ hè nào bao năm trước anh đi
Môi bất động anh chẳng nói lời gì
Và cứ thế anh đi không từ giã...
Đau đớn quá tôi điên cuồng vật vã
Trời Phật ơi xin cứu lấy chồng con
Anh nằm đây nhưng thân xác không hồn
Biết làm sao, làm sao anh trở lại??
Đã mấy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Buổi sáng nào sóng dữ cướp đời anh
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Để bao đêm nhìn trăng chiếu qua mành
Lòng thổn thức ôi mùa hè định mệnh....
phamphanlang
30/7/2015
Bài thơ Hạ Buồn được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Bảo Yến trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=mmOGgaWgYTg

7. Sương tím
Tím sương sương
Trong nắng sớm
Như nỗi buồn
Vương màu tím
Chiều nắng lịm
Hồn đong đưa
Nói sao vừa
Niềm nhung nhớ
Hoa hé nở
Uống giọt sầu
Khép lòng đau
Đêm nhỏ lệ
Trong cơn mê
Người trở về
Mắt im lìm
Sương tim tím...
phamphanlang
13/5/2015
Bài thơ Sương Tím được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
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Ns Giang Đông hòa âm và ca sĩ Hương Giang trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=Asj0TIN_QH4

8. Vì sao?
Ba mươi năm rồi sao?
Nghe như mới hôm nào
Một buổi mai nắng nhạt
Sóng nộ cuồng vì sao?
Anh đi rồi thật sao?
Thời gian trôi như vèo
Sao lòng còn sầu nhớ
Vẫn thẫn thờ vì sao?
Vắng anh đời lao đao
Môi nhạt má bớt đào
Miệng cười mắt rưng lệ
Lòng hỏi lòng vì sao?
Anh về trong chiêm bao
Nhìn em như thuở nào
Vòng tay ôm thắm thiết
Tỉnh mộng hỏi vì sao?
Ba mươi năm rồi sao?
Nỗi nhớ vẫn dạt dào
Vẫn thương về người cũ
Xin đừng hỏi vì sao?
phamphanlang (1/12/2014)
Bài thơ Vi Sao được Ns Nguyễn Tâm Hàn phổ nhạc,
Ns Quang Ngọc hòa âm và ca sĩ Hương Giang trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=tLH9zmqeTVY
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9. Khuê oán
Từ chàng cách biệt phân ly
Em về ôm mối sầu bi não nùng
Đêm đêm ôm chiếc gối chung
Ngửi mùi hương cũ, lòng nhung nhớ sầu
Anh ơi, giờ ở nơi đâu?
Mau về lau những giọt đau tím lòng
Đèn chong em vẫn đợi mong
Bóng anh bỗng hiện như trong cõi nào
Anh về dáng dấp hư hao...
phamphanlang
10/1/2013
Bài thơ Khuê Oán được Ns Mộc THiêng phổ nhạc,
Ns Giang Đông hòa âm và ca sĩ Hương Giang trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=hbMn_kUQCTo

10. Nhớ M hiền
Tết năm đó con về quê thăm Mẹ
Mẹ nghẹn ngào ôm con mãi vào lòng
Đón mừng con Mẹ mặc chiếc áo bông
Con biếu Mẹ từ khi chưa mất nước
Mẹ dẫn con thăm quanh nhà sau trước
Này bụi tre kia gốc chuối sau vườn
Mẹ gầy gò chân run rẩy thật thương
Con quay mặt che nhanh đôi dòng lệ
Đêm hôm ấy con ngủ chung giường Mẹ
Như ngày xưa lúc con chửa lây chồng
Mẹ ầu ơ tiếng hát chẳng còn trong
Ru con ngủ tay lần trong áo Mẹ
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Từ đến nay sáu năm hơn có lẻ
Con biết đâu là lần cuối trong đời
Mẹ đi rồi con thương nhớ không vơi
Xin lạy Mẹ, Mẹ ngủ yên Mẹ nhé
phamphanlang
12/5/2013
Bài thơ Nhớ Mẹ Hiền được Ns Mộc Thiêng phổ nhạc,
Ns Giang Đông hòa âm và ca sĩ Diệu Hiền trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=oaKVXAZZyvE

11. Trăng v
Chiều về trên sông vắng
Tím vời vợi một trời
Vỗ mạn thuyền rất khẽ
Chiều đợi đêm à ơi
Đêm đến trong tĩnh lặng
Thuyền chở mấy khoang trăng
Mái chèo khua động nước
Tình buồn lạnh chiếu chăn
Ai khuấy cho trăng vỡ
Lòng đắm giữa dòng sâu
Đêm về sông nước lạnh
Trăng chở hồn đi đâu
phamphanlang
8/7/2016
Bài thơ Trăng Vỡ được Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Diệu Hiền trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=ggw4WjeEeYk
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12. Bên sông
Hoa súng trắng
Ngóng giọt sương
Chờ nắng sớm
Phía bên sông
Tôi không đợi
Cũng chẳng trông
Lòng vô tịch
Ngọn triều dâng
Người như mây
Bay lờ lững
Trôi bồng bềnh
Tôi nhẹ tênh
Hoa tinh khôi
Ngày vô lượng
Phép nhiệm màu
Hồn thôi đau...
phamphanlang
2/7/2016
Bài thơ Bên Sông được Ns Mộc Thiêng phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Ngọc Quy trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=rXXlDHVmKMI

13. Quê hương ơi ta nhớ
Quê hương xa diệu vợi
Đắm chìm trong màn đêm
Lòng đau mắt rơi lệ
Nhìn nước nhà ngả nghiêng
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Biển ơi có còn rộng
Chuyên chở cả vầng trăng?
Mẹ cha giờ vắng bóng
Nấm mồ còn ven sông?
Ngày về là ảo vọng
Mơ ước chết lưng đồi
Tiếng cười vang vỡ vụn
Ôi đớn đau phận người
Soi gương nhìn tóc bạc
Mệt mỏi chốn phong trần
Bôn ba đời lẻ bóng
Quê nhà trong mù sương
Ngày về mơ ước mãi
Vẫn chỉ là trong mơ
Biết bao giờ trở lại
Cứ chờ đợi dại khờ?
Quê hương ơi ta nhớ
Dù trôi nổi dòng đời
Dù có là cổ tích
Vẫn nhớ hoài không thôi...
phamphanlang
24/5/2014
Bài thơ Quê Hương Ơi Ta Nhớ được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Trần Xuân Studio hòa âm và ca sĩ Đông Nguyễn trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=ZD19vp1nzsE

14. Mai mốt
Mai mốt tôi về
Làng xưa bến cũ
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Thăm gốc tre già
Nằm đợi ven sông
Mai mốt tôi tìm
Chôn dấu trong tim
Dáng người xưa ấy
Mắt nhắm im lìm
Mai mốt tôi chờ
Người về từ mộ
Hát những lời thơ
Ầu ơ tôi ngủ
Mai mốt tôi nằm
Trong chốn xa xăm
Lá vàng phủ kín
Hồn thôi giá băng
phamphanlang
24/5/2017
Bài thơ Mai Mốt được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Hương Giang trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=DCNAaeCYPxQ

1 . Nếu mai này
Nếu mai này ta về thăm làng cũ
Cây trầu xanh có còn ở sau hè
Chiếc ghế buồn có còn dưới gốc me
Ta ngồi đó mỗi lần về thăm Mẹ
Nếu mai này đi lại con đường bé,
Bên hông nhà dẫn tới khóm tre xanh,
Có còn chăng ẩn khuất mái nhà tranh
Nằm êm ả bên giòng sông im vắng
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Nếu mai này con về khăn tang trắng
Lạy Mẹ hiền giấc ngủ đã bao năm
Mộ hoang sơ bên triền núi Mẹ nằm
Con sẽ khóc Mẹ ơi con nhớ Mẹ
Nếu mai này khi ta không còn trẻ
Ta về đâu và biết ở chốn nào
Mộ của ta với cỏ úa lao xao
Quê hương Mẹ hay xứ người, ai biết?
phamphanlang
28/2/2013
Bài thơ Nếu Mai Này được Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc,
Đông Nguyễn Music Studio hòa âm và
ca sĩ Đông Nguyễn trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=PP74euiGVEM

16. Giếng trăng
Soi mình trong đáy giếng
Bắt gặp mảnh trăng trong
Đem trăng vào giấc mộng
Trăng ru ngủ giấc nồng
Đêm sau trở lại giếng
Giếng lạnh lẽo trống không
Trăng không vào giấc mộng
Lòng buồn nhớ trăng trong
Cầu mong trăng vẫn trong
Vẫn sáng mãi trong lòng
Đợi ngày trăng trở lại
Giếng thôi hết chờ mong
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Đêm nao trở lại giếng
Thấy lại mảnh trăng trong
Ôm trăng vào giấc mộng
Ta ngủ giấc mơ nồng
phamphanlang
4/11/2014
Bài thơ Giếng Trăng được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Ns Quang Đạt phổ nhạc và ca sĩ Thụy Long trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=KM0jO5brzGs

17. Tiếng Thu
Lá thu vàng thẫm đất trời
Mùi hương của gió làm tôi nhớ chàng
Mỗi năm cứ độ Thu sang
Tôi đi ngơ ngẩn giữa hàng phong Thu
Tìm anh lãng đãng sương mù
Lắng nghe lá rụng như ru cõi nào
Anh giờ chốn ấy ra sao?
Thong dong nhàn nhã bên hào sậy lau?
Hay anh phiêu bạt về đâu?
Có còn nhớ đến mưa ngâu chốn này?
Vàng Thu ngắm lá Thu bay
Nhớ anh nhớ quá lệ cay ngậm ngùi
Từ anh vĩnh biệt nói cười
Trăng không sáng tỏ đất trời âm u
Xa xa trong cõi mịt mù
Thoảng như vọng lại tiếng thu ru hời
phamphanlang
11/12/2017
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Bài thơ Tiếng Thu được Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Vân Khánh trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=BTDPL2qlgVM

18. Nguyện cầu M
Đã bao năm rồi con đi tìm Mẹ,
Mẹ của con và Mẹ của quê hương
Mẹ ở đâu những ngày tháng đoạn trường
Con tìm Mẹ ở khắp nơi mọi chỗ
Mẹ yêu dấu, quê hương mình khốn khổ
Còn đau nào hơn nước mất nhà tan
Còn nhục nào hơn quỳ gối xin van
Dâng biển đất cho lũ Tàu gian mãnh
Bọn Cộng nô đã gây bao thảm cảnh
Ngồi trên vàng để dân tộc lầm than
Chúng vét vơ, lường gạt và dã man
Bắt bỏ nhốt bao người dân vô tội
Thương làm sao những cụ già nghèo đói
Lê thân tàn mong kiếm được miếng ăn,
Xót xa thay những em bé không chăn
Trời Đông rét tấm thân gầy run rẩy
Mẹ ơi vì quê hương xin Mẹ hãy
Cứu dân mình thoát khỏi ách Cộng, Tàu
Xin Mẹ trừ lũ quỉ dữ thật mau
Trả no ấm, hòa bình non nước Mẹ
Con ngồi đây trong chiều tàn quạnh quẽ
Thắp hương lòng con khấn nguyện Mẹ yêu
Rồi mai đây sẽ có những buổi chiều
Nắng rực rỡ trên xóm làng yêu dấu...
Phamphanlang (11/3/2013)
Bài thơ Nguyện Cầu Mẹ được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc
và ca sĩ Hoàng Tường trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=EutzJjdVCUk
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1 . Mai em về nơi ấy
Anh đợi nhé - một mai em sẽ tới
Mắt môi cười rạng rỡ xóa màn đen
Má xanh xao sẽ nhuộm ánh xuân hồng
Hồn chới với trong tình anh đắm đuối
Lìa tất cả ta về miền hoang dại
Chỉ hai ta với giấc mộng nguyên sinh
Bỏ lại sau những ngày tháng gập ghềnh
Vui - vui quá với những vì tinh tú
Trong tim anh em tìm nơi trú ngụ
Vòng tay anh ôm ấp mảnh đời em
Em say sưa uống cạn giọt men tình
Cho thỏa những đêm dài hồn vật vã
Cứ thế nhé - anh ơi mình như thế
Ta bên nhau mãi mãi đến ngàn năm
Đừng xa em - dù chỉ mỗi một lần
Cho em được bên anh ngày còn lại
Anh đợi nhé - mai em về nơi ấy
Phần đời này mãi mãi thuộc về anh....
phamphanlang
3/10/2017
Bài thơ Mai Em Về Nơi Ấy được Ns Vĩnh Điện phổ nhạc,
Ns Quang Đạt hòa âm và ca sĩ Diệu HIền trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=TP1qaNw5eOE
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20. M ơi con nhớ
Sáng nay nhớ Mẹ nao nao
Nhớ sao nhớ quá lệ trào Mẹ ơi
Nhớ câu Mẹ hát ru hời
Đi theo con suốt quãng đời ly hương
Nhớ giàn trầu trĩu sau vườn
Hàng cau đứng lặng con mương sau nhà
Nhớ cây bông sứ đầy hoa
Mẹ xâu thành chuỗi làm quà tặng con
Con đi Mẹ đợi mỏi mòn
Ngày đêm trông ngóng héo hon thân già
Bây chừ Mẹ đã rời xa
Trong con còn mãi tiếng ca ví dầu...
phamphanlang
9/5/2019
Bài thơ Mẹ Ơi Con Nhớ được Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc,
Đông Nguyễn Music Studio hòa âm
và ca sĩ Đông Nguyễn trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=pN_FcAH8vd4
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Phạm Trọng Lệ
VÀI CÂU CHUYỆN VUI VỀ CHUỘT
TRONG VĂN THƠ, CA DAO, VÀ TỤC NGỮ
(Một phần bài này đã dùng trong buổi nói chuyện tại trụ sở
Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn tại Falls
Church, Virginia sáng thứ bảy 4 tháng 1, 2020.)
Kính chào quí vị đại diện Ban Quản Trị và quí vị Hội viên,
Thật là một vinh dự khi chúng tôi được quí vị cho một dịp
kể vài chuyện vui về Chuột trước năm Canh Tý sắp đến trong
buổi sinh hoạt đầu tháng giêng năm 2020 của hội.
Tôi xin kể câu chuyện con chuột kiên trinh và sau đó vài
tục ngữ Việt Anh Pháp về chuột, để thưa là qua các chuyện
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về chuột, ta học được lòng biết ơn, tính nhanh nhẹn, óc thông
minh, tài biến báo, khả năng thích ứng với hoàn cảnh để sinh
tồn.
(Một con chuột nhà wikipedia)

=>Năm Canh Tý: mồng 1 tháng Giêng âm lịch nhằm vào ngày
25 January 2020
Nghĩ đến con Chuột, ta thường nghĩ đến loài này ăn hại thóc
lúa, và còn gây bịnh. Bịnh dịch lớn trong lịch sử gọi là the
Black Death thời Trung Cổ khiến 1/3 dân số Âu châu, Trung
Đông và Trung Á ước lượng từ 50 - 200 triệu người bị chết vì
bịnh dịch hạch.

(Dr. Yersin)
Trong trận dịch hạch thứ ba trên thế giới, tại Vân Nam, 12
triệu người chết tại Trung Hoa, Ấn Độ và Hongkong năm
1894, nhưng may, bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943), một
bác sĩ Pháp gốc Thụy Sĩ, môn sinh của bác sĩ Louis Pasteur,
đã tìm ra vi trùng gây bịnh dịch hạch do bọ chét ở chuột và
tìm ra kháng huyết thanh antiserum cứu sống cả nhiều ngàn
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người Hongkong bị dịch hạch lúc đó (bubonic plague). Và để
nhớ công ơn, y học lấy tên ông bác sĩ đặt tên cho vi trùng gây
bịnh dịch hạch để hậu thế nhớ ơn người đã tìm ra plague
vaccine. (Yersinia pestis). Ngày nay, khi đã được định bịnh thì
có thể trị bằng trụ sinh antibiotics. (Theo Wikipedia
en.m.wikipedia.org under “plague”).
Về mặt khác, Chuột cũng có lợi ích. Theo một tập san y học,
chuột nhắt (mouse) và chuột đồng (rat) được dùng trong khảo
cứu sinh y học (biomedical research) để nghiên cứu về công
hiệu của thuốc, và cách giải phẫu để có thể áp dụng cho
người, hay cho thú vật trong ngành thú y. Nguồn: Elisabeth C.
Bryda, PhD, “The Mighty Mouse: The Impact of Rodents on
Advances in Biomedical Research” in Mo.Med. 2013 MayJune; 110(3): 207-211. Ncbi.nih.gov.

NGỮ VỰNG ĐỂ THỎA CHÍ TÒ MÒ
Sinh viên bỏ ra nhiều thì giờ đọc sách trong thư viện, tiếng
Việt có chữ mọt sách, tiếng Pháp gọi là rat de bibliothèque.
Tiếng Anh: Bookworm. Rat d’hôtel không phải là chuột trong
khách sạn, mà là tên trộm lẻn vào khách sạn rạch va-li lấy đồ
của du khách, hotel thief. Tự điển Larousse ghi nếu là một bà
hay một thiếu nữ làm công việc đó thì có chữ souris d’hôtel,
female cat burglar. Còn chữ Petit rat de l’Opéra: chỉ nữ học
viên “lính mới tò-te” mới ghi danh học một lớp vũ kịch nghệ
Opéra, little ballet-girl, youngest ballet student.
Un vieux rat: không phải là con chuột già mà chỉ người hà
tiện, keo kiệt, tiếng Anh: skinflint, cheapskate.
La souris scooter cũng chỉ tên thứ xe Vespa nhỏ 50cc giống
như chiếc xe mà chàng phóng viên Joe Bradley, do Gregory
Peck đóng, và nàng công chúa Ann, do Audrey Hepburn
đóng, đèo nhau lái quanh đường phố Rome trong khi cảnh
sát rượt theo trong phim Roman Holiday (Vacances
Romaines) (1953) mà học sinh và sinh viên ở Saigon say mê
xem ở rạp chớp bóng thường trực Lê Lợi.
(La souris scooter from the Internet)
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=>Thành ngữ La montagne a fait naître une souris: The
mountain gave birth to a mouse: một dự án tưởng là đồ sộ,
quảng cáo rầm rộ nhưng kết quả không đáng kể. Ta có thành
ngữ Đầu voi đuôi chuột. Much ado about nothing.
Trong Đại Nam Quấc Âm Tự Điển (1895) của Huình Tịnh Của
có thành ngữ “làm bộ chuột” để nói người làm bộ “lý lắc, liến
xáo không nên nết.” Để mắng người hay sanh sự, hay chỉ
chọc việc vô can” có chữ “quân thọc chuột”.
Chuột đồng ướp tỏi, và xì dầu, nướng muối ớt là món nhậu
ngon hết xẩy của đồng bào miền Tây; tiếng Anh là field rats
hay harvest rats.
=>Ướt như chuột lội (hay chuột lụt): drenched/soaked to the
skin. Être trempé (e) jusqu’aux os. By the time we got back,
we were soaked to the skin=Nous sommes rentrés trempés
jusqu’aux os. Trở về đến nhà, chúng tôi ướt như chuột lội.
On entendrait trotter une souris: Yên lặng như tờ. So quiet
you coud hear a pin drop. As quiet as a mouse.
Khi là một danh từ computer, mouse là con chuột, hay con
“mao” để nhắm vào từng điểm di động (cursor) hay ra lệnh
làm các thao tác trên màn hình.
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CHUỘT TRONG VĂN HÓA
Trong văn hóa Đông phương, chuột đứng đầu 12 con giáp.
Theo một câu chuyện Tết, trong dịp đầu năm, các con vật về
chầu Thiên Đình. Vốn thông minh nhanh nhẹn, chuột ngồi
trên đầu Trâu và khi tới nơi, nhẩy xuống trước, nên Ngọc
Hoàng cho cầm đầu 12 con giáp. Đặc biệt, chuột được khắc
họa trên dòng tranh dân gian Đông Hồ.
Bức tranh Đám cưới chuột rất nổi tiếng. Trong tranh chú
chuột đỗ cao cưới vợ, cưỡi ngựa đi trước, có lính mang lọng
che, đằng sau nàng dâu chuột ngồi trong kiệu. Rồi hàng trên
là hình ông mèo ngồi, có hai con chuột mang đồ biếu, là chim
(hay gà) và cá, theo sau là hai con thổi kèn. Ông mèo hình
dáng to lớn, tượng trưng uy quyền, tham nhũng.

(Đám cưới chuột)
“O chuột” khác nghĩa với “o mèo”. “O” ở đây không có nghĩa
là “cô” như tiếng miền Trung. Nhà văn Tô Hoài, tác giả truyện
ngắn “O chuột”, tả một con mèo mướp già khi bắt được con
chuột nhắt thì không ăn thịt mà chỉ vờn chơi. Để ban đêm nhà
vắng vẻ, chú mèo mướp già chỉ đi luẩn quẩn “o chuột” tức là
“đi rình nấp quanh quẩn để tìm để lùng bắt chuột mà thôi.”
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Phân biệt với “o mèo” tả các chàng trai đi “ve vãn con gái.” Tự
điển Việt Anh dịch “o” là “flirt.” Tự điển Việt Anh Nguyễn Đình
Hòa dịch là “seduce” và giáo sư Hòa lại cẩn thận chú thích
thêm hàng chữ [mèo girl] để các chàng trai biết “mèo” đây là
thứ mèo chân dài móng đỏ và thường sợ chuột.
“Mouse-hunt” không phải là “kẻ săn chuột” mà với nghĩa
“chàng o mèo”, “săn các cô các bà với ý “mèo chuột” như
trong kịch Romeo and Juliet, bà vợ ông Capulet, mẹ của nàng
Juliet, mỉa mai ông chồng rằng :“Ay, you have been a mousehunt in you time” (R & J act IV, sc. 4., l. 11) “Phải, thời trai trẻ
ông cũng bám riết đeo đuổi các tà áo các nàng!” Oui, vous
avez chassé la souris en votre temps (Roméo et Juliette,
traduction de François Laroque et Jean-Pierre Villquin, Le
Livre de Poche, 2005). Mouse-hunt như vậy là pursuer of
women, skirt-chaser, ladies’ man, womani er.
-Mèo Mắc Lừa Chuột, TCNN, trang 163
Trong truyện này, một hôm mèo già bắt được một chú chuột
con, sắp ăn thịt. Chuột nhắt khôn ngoan van lạy, khất với mèo
rằng: “Mai nhà tôi có giỗ, xin ngài tha cho, tôi đi mua tôm tép
về làm cỗ mời ngài lại sơi.” Hôm sau mèo ăn mặc chỉnh tề đi
ăn giỗ nhà chuột, tới nơi chẳng thấy tôm tép gì, té ra mới biết
bị chuột đánh lừa:
“Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo”.
-Chuột Bạch và Hai Vợ chồng chuột chù, TCNN, trang 225
Trinh thử: Đây là truyện một con chuột bạch, góa chồng, một
hôm ra ngoài kiếm mồi cho con chợt bị chó đuổi, phải chạy
vào ẩn trong một cái hang. Không ngờ trong hang có một con
chuột đực, nhân lúc chuột cái đi vắng, định bụng tán tỉnh,
nhưng chuột bạch cự tuyệt. Chợt chuột cái về nổi ghen, rầy rà
chuột đực. Cuốn truyện bằng thơ lục bát này giúp ta nhớ
những ngôn ngữ đầy mầu sắc của tiếng Việt. Cũng nên so
sánh hai đoạn thơ và văn xuôi.
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=>Đoạn chuột cái chợt về bắt gặp chồng cùng chuột bạch
trong nhà, bèn nổi ghen sỉ-vả chồng: [con số trong ngoặc chỉ
số dòng]
Thơ:
“Cớ chi thiếp mới vắng nhà, (569)
Đã lòng nhử nguyệt quyến hoa tơi bời.
Vừa lòng thích ý thì chơi,
Nhà này còn có xem ai ra gì.
Cửa nhà lo lắng sớm khuya.
Sướng se, mạ cạn đi về xiết bao.
[sướng se: ruộng mạ hết nước, làm lụng vất vả, chú thích của
Bùi Kỷ]
No cơm thì rửng hồng mao,
Dục hà dục hĩ muốn sao thì làm.
…….
Nàng rằng sự đã quả nhiên, (615)
Nào ai nói đặt cho nên đoạn trường.
Vợ con vừa bước ra đường,
Ở nhà thắc mắc lo lường đứng trông.
Phỏng rằng cậy dạ cậy lòng,
Thế thì dỗ gái về phòng làm chi?
[Vặn hỏi chặt chẽ, chuột đực tuy oan—vì có được ‘sơ múi’
nào đâu mà thiệt khó bào chữa! Lại còn bị mắng như tát
nước! Đáng đời!]……..
Mê say chìm đắm má đào,
Như mèo thấy mỡ khát khao thật là.
Già chẳng thương, trẻ chẳng tha,
Khác nào như ếch thấy hoa thì vồ.
Thuồng luồng ở cạn có ru,
Mà toan bắt chước đứa ngu sờ sờ.
Chiếu chăn nào có hững hờ,
[Cái ‘d ụ’ đó tui có ‘bỏ đói’ ông bữa nào đâu?]
Mà như voi đói thì vơ dong dài
Quen mui bận khác ăn chơi,
Có ngày cũng được như ai ghẻ tầu.
Bây giờ khốn đổ cho nhau
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Miệng kênh gọi chó, tay mau đuổi ruồi.
…
Rầm nhà tiếng hỏi lao xao, (671)
Ai hay rằng sự dấu đầu hở đuôi
Vẫn còn thèm thịt thèm xôi,
[Thèm của lạ hở? Già mà hổng nên nết!]
Ngày thường cơm tẻ thiếp nuôi lệ gì.
Có cãi rằng quí dịch thê, [sang thì đổi vợ, chú thích của BK]
Gái này chẳng dám nằn nì thương yêu.
Già rồi lận cận bỏ liều,
Sá chi vú ếch lưng eo sồ sề (678)
Nguồn: Truyện Trinh Thử, Trần Triều Xử Sĩ Hồ Huyền Qui
soạn, Ưu Thiên Bùi Kỷ hiệu đính, Tân Việt, 1956. Cũng có
thuyết khác cho là Hồ Huyền Qui không phải là tác giả.)
[Lúc đầu thì còn chàng chàng thiếp thiếp… khi cơn ghen nổi
lên thì mày mày tao tao. Mà giận khi ghen thì còn thứ giận
nào bằng!]
Còn trong văn xuôi thì sao?
-“À con này! Mày lừa buổi nay, bà vừa đi khỏi, mày đến mày
chim chuột chồng bà, mày quyến rũ chồng bà, có phải không?
[Chồng em nó chẳng ra gì / Tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi
hoang… Dù hay dù dở cũng là chồng tôi. Là sĩ diện của tôi, là
danh dự tôi. Đừng tưởng tui để cho ông chồng tui tự do đi
chơi với bạn bè là tui thả lỏng đâu à nha! Củi mục bà để trong
rương/đứa nào động đến trầm hương của bà!!!]
Mắng chuột Bạch xong, chuột cái quay ra mắng chồng. Xong
nó lại chẳng nể gì chồng nó, nó quay lại chửi cả chồng, nó rít
lên nó mắng rằng:
--Đã sướng chưa! Đã sướng chưa! Ăn no rồi dửng hồng mao.
[từ trước đến giờ chỉ nghe nói ‘ăn no dửng mỡ’ hay ‘No cơm
ấm cật dậm dật mọi nơi’, bây giờ nhờ bà chuột ghen này ta
mới biết thêm ‘Ăn no rồi dửng hồng mao’!]
Dục hà, dục hĩ, muốn sao muốn vậy! Còn sợ gì ai nữa, còn lo
gì việc cửa việc nhà nữa. Đói đã có kẻ lo cho, no cũng có kẻ
lo cho. Còn biết đâu đến những điều khó nhọc của gái sề này.
Hôm nay lừa cho gái này vừa ra khỏi ngõ, chưa chi đã vội
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rước đĩ về nhà mà hú hí với con đĩ (sic: nguyên văn trong
truyện) (p. 229)… Ừ ừ mày cho tao bây giờ già, mày chê tao
xấu, mày thấy cái răng tao nó muốn long, mày coi cái tóc tao
hơi muốn bạc, mày nghĩ tao không được mơn mởn như lúc
mới lấy mày… Mày định phụ tình tao. Rồi mày cố kiếm lấy
một đứa cho xinh, cho giòn, cho đẹp, cho đẽ, hàm răng trắng
như ngà, con mắt sáng như gương, cái mồm cười như bông
sen mới nở, lông mày thanh như là lá liễu mùa xuân… Mày
rước nó về, để nó đỡ việc cho, để nó lo việc cho. Nhưng lo
cái gì! Lo con heo nhăn mặt, lo con bò trắng răng ấy à! Hay là
lo ăn no ngủ kỹ, lo chổng tĩ lên trời. Thế mà lo! Thế mà lo! Lo
thế là lo o-o mà ăn cáy, còn hơn rằng lo ngay ngáy mà ăn
bò…
[Chửi có sách có ‘bài bản’ như thế này thì có thể dùng làm tài
liệu cho sinh viên môn nhân văn nghiên cứu về tiếng chửi
trong văn hóa nhân gian!]
(Nguồn: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Truyện Cổ Nước Nam,
p. 229)

NGỤ NGÔN NGOẠI QUỐC
Chuột trong ngụ ngôn: Sư tử tha chết cho chuột được chuột
kéo cả nhà ra cắn thủng lưới khi sư tử sa cơ.
Một hôm chuột nhắt bị sư tử bắt sống. Chuột nhắt van lạy sư
tử: “Ngài tha cho tôi làm phúc. Tôi nhỏ thế này, ngài ăn thịt tôi
chẳng bõ dính răng. Tha cho tôi sẽ có ngày tôi đền ơn đáp
nghĩa cho ngài.” Sư tử ngẫm nghĩ một lát, mỉm cười rồi tha
cho chuột nhắt. Ít lâu sau, Sư tử bị sa vào bẫy, vùng vẫy thế
nào cũng không thoát. Nghe tiếng gầm của Sư tử, chuột nhắt
bèn chạy ra cắn một hồi thủng mắt lưới cứu Sư tử.
Châm ngôn: Ngay cả kẻ nhỏ bé hèn mọn cũng có lòng biết ơn
ở đời. A kindness is never wasted.

CHUỘT TRONG THƠ
Có thuở được thời mèo đuổi chuột
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Đến khi thất thế kiến tha bò.
Được thua sau mới ăn năn lại
Vô sự chẳng hơn có sự ru?
(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bạch Vân Quốc Âm thi Tập)

CHUỘT TRONG PHIM HOẠT HỌA
Mickey Mouse khởi đầu cho sự nghiệp lẫy lừng của alt
Disney Hình chú chuột Mickey Mouse xuất hiện lần đầu năm
1928. Mickey Mouse cũng là biểu tượng của hãng phim alt
Disney. Ông viết trong cuốn Disneyland (1954): “I only hope
that we never lose sight of one thing – that it was all started by
a mouse.” Bao nhiêu công trình sự nghiệp của tôi cũng không
làm tôi quên được nguyên do khởi đầu nhờ một con chuột.

Từ loạt phim hoạt họa Mickey Mouse sang Mickey Mouse
Club, những phim như Bạch Tuyết và Bẩy Chú Lùn, Snow
hite and the Seven Dwarfs, Đại công ty tổ hợp Disney từ
phim ảnh sang Khu Du lịch, và truyền thông, ngày nay có trị
giá ước chừng 130 tỉ dollars! (Theo Wikipedia)

CHUỘT TRONG CA DAO, TỤC NGỮ
-Even when a girl is as shy as a mouse, you still have to
beware of the tiger within.
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(Nguồn: List of proverbs.com) (Ngay cả một cô gái bẽn lẽn elệ như con chuột nhắt, cũng phải coi chừng con hổ ở trong
nàng ấy.)
[Khi quí ông nhận ra sự thật này thì có thể… quá trễ chăng?]
-La souris qui n’a qu’un trou d’échappe est bien vite prise (tục
ngữ Pháp)
The mouse that hath but one escape hole is soon caught.
(Dutch proverb)
(Chuột nào chỉ có một đường tháo chạy trong hang thì sẽ
sớm bị bắt)
-The early bird gets the worm, but the second mouse gets the
cheese. (English proverb)
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La deuxième
souris obtient le fromage.
(Chim tới sớm bắt được sâu, nhưng chuột tới sau được
miếng phô-mát—(Vì con chuột tới trước thì bị bẫy sập chết
rồi!). Tương đương với phần hai của câu tục ngữ là câu: Ăn
cỗ đi trước, lội nước đi sau.
-Quand le chat n’est pas là, les souris dansent (tục ngữ Pháp)
(Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm)
When the cat’s away, the mice will play.
-As poor as a church mouse: (nghèo như chuột trong nhà thờ)
nghèo rớt mồng tơi, Pauvre comme Job.
-Burn not a house to fright the mouse away: (đừng đốt cả căn
nhà để xua chuột đi) Don’t do something drastic when it is not
necessary. Cắt tiết gà đâu cần tới dao mổ trâu.

CHUỘT TRONG TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ VIỆT
=>Ướt như chuột lội (hay lụt) (chứ không phải lột): ướt sũng
-Ném chuột vỡ bình quí: hành động không đem lại kết quả
đáng kể, còn tổn thất lớn hơn
-Chuột sa hũ nếp: may gặp nơi sung sướng, như chàng rể lấy
được vợ giầu
-Chuột chạy cùng sào: bước đường cùng, không lối thoát.
Running out of options. At the end of one’s rope.
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-Lù rù như chuột chù phải khói: kém tinh nhanh, chậm chạp
=>Đi cùng bốn bể chín chu (châu)/Trở về xó bếp chuột chù
gặm chân:
Tích Nguyễn Hữu Chỉnh bị vua Tây Sơn không tin dùng, bỏ
lại; khi nhận thấy bị thất thế, nghĩ tới mình vào Nam ra Bắc
vẫy vùng nay bị một nhóm vô danh tiểu tốt vây bắt tính nộp
cho vua Lê, Chỉnh bèn nói vững: “Ta đã đi khắp bốn bể chín
châu, chẳng lẽ khi trở về xó bếp, lại bị chuột chù gặm chân
ư? Không sợ. Ta cứ ở đây xem sao!” Trong Hoàng Lê Nhất
Thống Chí, của Ngô Gia Văn Phái, hồi sáu. (Ấn bản pdf
Nguồn: tuvienquangduc.com.au)
-Chuột chù chê khỉ rằng hôi/Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm.
Tương tự: Chân mình còn lấm mê mê. Lại cầm bó đuốc mà rê
chân người. Khuyên ta không nên chỉ trích kẻ khác nếu mình
cũng có thói hư tật xấu như họ. Isn’t that the pot calling the
kettle black? Trong Kinh thánh có chuyện chúa Giê-su và vụ
án xét xử người đàn bà ngoại tình. Theo luật của Mô-se,
người phụ nữ này phải bị ném đá cho đến chết. Chúa Giê-Su
nhặt một viên đá, ngửng đầu lên và bảo: “Ai trong các ông
sạch tội, thì cứ việc ném đá trước đi.” Nghe vậy, họ bỏ đi hết.
Ngài bảo người phụ nữ: “Chị về đi và đừng phạm tội nữa.”
(“Judge not that you be not judged.” (Luke 6:37-42) Don’t
critici e others when you’re not perfect yourself. Ne juge
point, et vous ne serez point jugés.
=>Smell a rat: nghi có âm mưu gì. The minute I walked in, I
smelled a rat. Surely, I had been robbed: vừa bước chân vào
tôi đã nghi có gì không ổn, y như rằng: nhà có trộm. Tương
tự: something smells fishy.

CHUỘT TRONG TÌNH DUYÊN
Trong tục lệ “ở rể” thời trước, người con trai khi làm lễ hỏi rồi,
phải về nhà vợ ở rể. Đây là một thời gian để nhà gái xem xét
tính nết, cách ăn ở, xử sự của chàng rể trong khi làm việc
nông hay khi xây nhà. Nhìn từ một khía cạnh, ở rể là một
cách trả ơn nhà gái đã nuôi dưỡng người con gái mà chàng
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trai sẽ cưới làm vợ. Một mặt khác, ở rể là một hình thức
unpaid labor, thực tập không lương, nên có người ở rể cả
mấy năm vì nhà vợ thấy có chàng rể, nuôi đỡ tốn công mà có
người lo việc trong nhà, ngoài ruộng. Để bớt sự lạm dụng tục
này, vua Lê Thánh Tôn đã ban cấm điều: “Khi đã có lễ xin
cưới hỏi rồi, thì cấm không được để đến ba bốn năm mới cho
rước dâu…” (Nhất Thanh, Đất Lề Quê Thói, Saigon: Cơ Sở
Xuất Bản Đường Sáng, 1973, tr. 361).
Có chuyện một anh đang làm rể mong gặp cô vợ tương lai
lắm, nhưng mắt chỉ thấy cô nàng trong đám thợ cấy đằng xa
hay cặp giò trắng của nàng trên mặt ruộng, hay cánh tay nõn
nà đang thoăn thoắt cắm những cây mạ xanh non xuống mặt
ruộng mịn. Anh bèn than:
Công anh làm rể Chương-Đài,
Ăn hết mười một mười hai vại cà.
Giếng đâu thì dắt anh ra,
Kẻo anh chết khát vì cà nhà em!
(ca dao)
(Chàng và nàng tay cầm tay)

Thực ra đây chỉ là lòng ao ước của anh mong được gặp mặt
người vợ tương lai. Chứ đã ở rể cả năm, thì anh chàng phải
biết vườn trước vườn sau, còn lạ gì giếng ở đâu mà hỏi! Hỏi
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nàng đây là mong có dịp được cùng gặp riêng để mà đứng
gần nhau nhìn nhau, mà hàn huyên tâm sự cho bõ cả ngày
không gặp mặt! Bên cạnh bờ giếng, mặt nhìn mặt tay cầm
tay. Les mains dans les mains restons face à face… Holding
hands, let’s stay face to face..(Guillaume Apollinaire, Le Pont
Mirabeau). Tuy nhiên cũng tùy. Có gia đình, người con gái
thấy anh chồng tương lai của mình chịu thương chịu khó làm
lụng mệt nhọc, rủ lòng thương, từ đó mới có nàng như người
con gái trong ca dao giầu lòng độ lượng “vẽ đường cho hươu
chạy” vào… rừng:
“Chuột kêu rúc rích trong rương,
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay.”
(ca dao)
=>Kính chúc quí vị một năm Canh Tý phát tài sai lộc thật
nhiều may mắn. Nếu nghe tiếng chuột kêu rúc rúc “chúc chúc”
thì xin coi như điềm may vì các cụ bảo tiếng “túc túc” (Túc
nghĩa là đủ), nhà có đầy đủ cơm ăn áo mặc, tiền hào rủng
rỉnh, đô-la kìn-kìn suốt năm.
Thứ nhất đom đóm vào nhà
Thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn.
Ghi chú: Bài này là một bài phiếm chủ ý vui xuân, nên có
những từ ngữ có thể thiếu nghiêm túc, nhưng vì tôn trọng cổ
văn, người viết để nguyên và có ghi chữ sic nghĩa là nguyên
văn.
Phạm Trọng Lệ
(Viết xong tại Virginia, tháng 10, 2019)
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Phan Khâm
THỰC
Trời- Trăng nhật thức đời nhau
Khi Thầy khất thực qua cầu tịnh yên
Có người tuyệt thực ngoài hiên
i đang dĩ thực vi tiên từng giờ
Sóng tràn xâm thực vào bờ
Mãn mùa bội thực không ngờ có tôi
m ơi lương thực cạn rồi
Hôm nay thực khách gượng cười thực đơn
ĂN
Ăn trái cấm, ăn vội vàng
Ăn chùng ăn vụng địa đàng đuổi đi
Ngồi không ăn xỗi ở thì
Ăn lông ở lỗ cái gì cũng ăn
Ăn đáo để, ăn như tằm
Ăn ngồi, ăn đứng, ăn nằm, ăn theo
i ơi ăn lắm trả nhiều
Ăn năn không thấy, cứ liều lĩnh ăn…
PHAN KHÂM
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Phương Hoa
CHÙM THƠ NGÀY GIỖ
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
Phương Hoa – Tháng Ba Tân Sửu 2021

NỖI LÒNG NGÀY GIỖ QUỐC TỔ
Tháng Ba Âm lịch, phận ly hương
Nhìn lại quê cha nhớ lạ thường
Bút nghẹn tim sầu ngày Quốc Tổ
Đôi dòng mừng kính lễ Hùng Vương
Từ buổi điêu tàn mãi đến nay
Lịch rơi đà bốn mấy năm dài
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Lòng luôn đau đáu thương nhà cũ
Nhớ cảnh làng xưa nhớ quắt quay
Thuở ấy đình làng, trống Tháng Ba
Mồng Mười giỗ Tổ rộn gần xa
Áo quần nô nức theo chân mẹ
Guốc gỗ ôm nghiêng mũ điệu đà
Theo sau đám rước kiệu lên đàng
Nhịp trống thùng thùng tim rộn vang
Cờ ngũ sắc ngời trong gió sớm
Rước linh từ miếu nhập đình làng
Sắc Thần Vua tứ, tự nghìn xưa
Bô lão hương thân cung kính đưa
Thượng kiệu cúi đầu nghiêm cẩn cẩn
Rước về đình nội, đúng giờ trưa
Hương án khói ngời, trống giục ngân
Heo gà rau trái bày đầy sân
Các bà các chị lo xào nấu
Cờ xí xung quanh gió phật phẩn
Tiếng xướng đình trên vọng ngút vang
Sớ dâng Chức Sắc, Việc, nghiêm trang
Tiếng hô: “Giai quị,” rồi văn tế...
Ca ngợi Hùng Vương đức ngập tràn
Trống xổ lễ thành, tiếp lịnh ban
Hạ màn, thực phẩm dọn ba gian
Chiếu trên, chiếu dưới, ngồi la liệt...
Nong lớn, dành riêng bọn trẻ ngoan
Tiệc tàn, mâm cỗ dư ê hề
Chia miếng thịt làng, người hả hê
Câu nói, “Thịt làng, sàng thịt chợ”
Cười vui, tay xách nách mang về
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Ngày ấy, nơi nơi hưởng thái bình
Vì đâu đất nước phải điêu linh?
Triệu người lưu lạc, xa lìa xứ
Giờ giỗ Hùng Vương, khóc một mình....

NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
(Nhị khúc)
uân nồng tươi thắm rực màu hoa
Thời tiết dịu dàng đẹp Tháng Ba
Giỗ Tổ Hùng Vương ngày tụ hội
Mồng Mười Âm Lịch buổi giao thoa
Truyền nhân đất Việt năm châu hợp
Con cháu nhà Nam bốn biển hòa
Vọng bái Đền Hùng hương một n n
Khẩn xin Quốc Tổ hộ quê nhà
Quê nhà xa cách mấy mươi năm
Buồn đọng đầy tim nghẹn khóc thầm
Biệt xứ hồn đau, đau chẳng dứt
Ly hương mắt lệ, lệ khôn cầm
Nhớ cha chất ngất, nào quay lại
Yêu mẹ trùng trùng, khó viếng thăm
Cầu nguyện anh linh dòng Việt Tộc
Vua Hùng Quốc Tổ giúp nhà Nam

Tháng Ba Ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
Con Hồng Cháu Lạc Rộn Rã Vui Mừng
(Dĩ đề vi thủ)
THÁNG BA Âm Lịch đúng Mồng Mười
NGÀY GIỖ hoa đào nở thắm tươi
QUỐC TỔ Thánh ơn, ơn dựng nước
HÙNG VƯƠNG Thần đức, đức răn đời
CON HỒNG muôn thuở luôn ghi huấn
CHÁU LẠC nghìn năm mãi nhớ lời
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RỘN RÃ trống cờ tung kiệu rước
VUI MỪNG lễ tiệc khắp nơi nơi...

GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
(Thủ vỹ ngâm - Thuận nghịch độc)
Thuận độc:
Hồng Lạc xứ tiên cõi đẹp xinh
Đất trời xuân tỏa sáng lung linh
Công ghi Quốc Tổ dày tài sức
Đức trải Hùng Vương đậm nghĩa tình
Bông trái phụng đơm đồng kỉnh bái
Cỗ bàn dâng hiến hiệp cung nghinh
Mong cầu Việt Tộc bình an hưởng
Hồng Lạc xứ tiên cõi đẹp xinh
Nghịch Độc:
inh đẹp cõi tiên xứ Lạc Hồng
Hưởng an bình Tộc Việt cầu mong
Nghinh cung hiệp hiến dâng bàn cỗ
Bái kỉnh đồng đơm phụng trái bông
Tình nghĩa đậm vua Hùng trải đức
Sức tài dày Tổ Quốc ghi công
Linh lung sáng tỏa xuân trời đất
inh đẹp cõi tiên xứ Lạc Hồng

THÁNG BA XUÂN
(Điệp tự)
Tháng Ba Âm Lịch, tháng Ba mừng
Giỗ Tổ Hùng Vương, giỗ Tổ Ân
Mười tám đời Vua, mười tám Đế
Bốn nghìn năm sử, bốn nghìn Xuân
Văn Lang nối gót, Văn Lang tiến
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Việt Tộc theo đà, Việt Tộc nâng
Danh tiếng nhà Nam, danh tiếng rạng
Kính tiền Quốc Tổ, kính tiền nhân

LỊCH SỬ NƯỚC VĂN LANG
(Phóng tác theo: “Truyền Thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ”
Nguồn: https://vietnamesetypography.com/samples/lac-longquan-au-co/)
Đất Lĩnh Nam có chàng Lộc Tục
Kinh Dương Vương thuần thục ph p thần
Tài cao sức lạ giống Rồng
Lướt băng mặt nước chẳng cần thuyền ghe
Động Đình hồ uân hè dạo mát
Gặp Tiên nương đài các khôn lường
Nàng là công chúa Long Vương
Ngọc danh Long Nữ đẹp dường gấm hoa
Duyên tần tấn giao hoà giai ngẫu
Kết phụ thê đan dấu sắc cầm
Sinh trai Sùng Lãm anh hùng
Đức tài toàn vẹn vượt tầm phụ thân
Người nghĩa khí lòng nhân bát ngát
Nối nghiệp cha hiệu Lạc Long Quân
Cũng đạp nước, cũng phân thân
Tay nâng đá tảng nghìn cân như đùa
Đất Lĩnh Nam nhân mùa tiết đẹp
Lạc Long Quân thu hẹp đường dài
Ngao du sơn thủy hôm mai
Biển Đông Nam vượt gặp loài Ngư tinh
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Ch m ba khúc đầu, mình, đuôi, rã
“Cầu Đầu Sơn,” đầu hoá núi này
“Cầu Đầu Thuỷ,” mình ở đây
“Bạch Long Vỹ” đảo, đuôi nay vẫn còn
Đến Long Biên – Tản Viên, chồn cáo
Sống nghìn năm đại náo xóm làng
Gái lành hãm hại giết oan
Người dân bỏ đất lang thang chạy dài
Lạc Long Quân trổ tài oanh liệt
Chồn chín đuôi đánh diệt tinh hồ
Nước sông Cái lấp hang mồ
“Đầm ác Cáo” chính Tây Hồ ngày nay
Đất Phong Châu dạn dày thân Chúa
Dạy người dân trồng lúa, thổi cơm
Nhà sàn cất ở sớm hôm
Học điều lễ nghĩa cha con, vợ chồng
Sau Đế Lai từ Đông Bắc tới
Công Chúa yêu tên gọi Âu Cơ
Tuyệt trần nhan sắc ươm thơ
Lạc Long Quân gặp ngẩn ngơ lòng vàng
Âu Cơ cũng bàng hoàng lưu luyến
Bậc hùng anh uy tướng bất phàm
Tơ hồng phận đẹp duyên cam
Theo về cung điện kết làm phu thê
Nồng hương lửa trọn bề ân ái
Tình đơm bông kết trái rỡ ràng
Âu Cơ sinh bọc nhung vàng
Nở ra trăm trứng huy hoàng trăm con
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Lớn như thổi, lại toàn nam tử
Giống Tiên Rồng lịch sử phát nguyên
Tổ tiên “Bách Việt” lưu truyền
Long Quân con cháu cội nguồn từ đây
Đất Phong Châu trao tay trưởng tử
Hiệu Hùng Vương nước chữ “Văn Lang”
Rồng, Tiên chia biệt đôi đàng
Năm mươi xuống biển, lên ngàn năm mươi
Quốc Tổ Hùng là người dựng nước
Mở lòng từ từng bước an dân
Lạc hầu, lạc tướng, võ, văn
Đặt ra luật lệ quân thần nghiêm trang
Người Bách Việt sống tràn hạnh phước
Mười tám đời nối bước: Hùng Vương
Văn Lang dân tộc quật cường
Học tiền nhân quyết chống phường ngoại xâm
Việt Nam Bốn Nghìn Năm Văn Hiến
Trải qua nhiều chinh chiến bể dâu
Dẹp Phiên, đánh Pháp, đuổi Tàu
Hùng Vương hậu duệ dám đâu lơ là
Nguồn sử Việt nước nhà oanh liệt
Giống Rồng Tiên hào kiệt khắp nơi
Tháng Ba Âm lịch Mồng Mười
Hùng Vương Quốc Tổ người người nhớ ơn....
Phương Hoa
(Mồng Mười tháng Ba –
Ngày Giỗ Quốc Tổ - Tân Sửu 2021)
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GƯƠNG VỠ….
Hắn đứng run lẩy bẩy dưới tiết trời lạnh giá bên ngoài ngôi
nhà màu gỗ gụ. Trời đã xâm xẩm tối, sương mù ào ạt phủ
xuống bộ quần áo phong phanh cũ kỹ, vương ngạt mùi thức
ăn của hắn. Ngọn đèn đường trước cửa đã tắt mất, nên ngôi
nhà như chìm trong màn sương.
Tay cầm gói quà nhỏ có thắt nơ kỹ lưỡng và một đóa hồng
nhung, hắn len lén bước lại gần cửa sổ. Nhìn qua khe trống
của tấm rèm hoa, tim hắn đập rộn ràng khi thấy Hiền đang lui
cui trải chiếc khăn rực rỡ hoa văn bong bóng lên chiếc bàn cà
phê nơi phòng khách. Hôm nay là sinh nhật thứ bảy của
thằng cu Ky con trai hắn. Thằng bé sinh vào buổi tối ngày 12
tháng 10, nên bạn bè chung sở hắn ngày trước rất là ngưỡng
mộ, họ thường gọi nó là “Columbus’ Baby," bé con của
Columbus.
Hiền trải bàn xong, mở tủ lạnh bưng chiếc bánh sinh nhật
màu sô cô la cùng với hộp đèn cầy ra đặt lên bàn.
– Mẹ! Hôm nay con có quà chứ? Cu Ky từ trong phòng chạy
ra hỏi lớn.
Hắn nín thở đặt tay lên ngực. Chỉ chưa đầy hai năm không
gặp mà thằng con đã cao lên rồi. Thằng bé mặt mũi sáng sủa
hồng hào, trán cao mắt to, đẹp trai giống hệt hắn. Hắn muốn
gọi cửa chạy vô ôm con vào lòng và trao món quà sinh nhật
cho nó, cùng trao đóa hồng nhung cho Hiền, nhưng không
dám. Thời hạn một năm đã qua từ lâu, không biết vợ hắn có
gia hạn lại cái lệnh tòa cấm hắn đến gần cô ấy hay chăng.
Hắn tự nguyền rủa hắn. Sao ngày ấy hắn nỡ mạnh tay với
Hiền như thế chứ.
Chợt có ánh đèn xe sáng lóa thật gần, vẹt sương mù chiếu
thẳng vào hắn. Hắn vội bước tránh sang phía cửa hàng rào
bên hông nhà, vì sợ Hiền nhìn ra thấy bóng. Ngôi nhà này
nằm chính giữa trung tâm của một ngả đường chữ T. Lúc vợ
chồng hắn chuẩn bị mua nhà, vài người bạn Việt Nam làm
chung hãng đã nói nhà này phong thủy không tốt. Nhà quay
mặt ra ngả ba chữ T rất nguy hiểm, vì con đường đối diện
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hướng thẳng vào nhà, dễ bị xe cộ chạy lỡ trớn đâm vào ũi
sập. Chẳng những thế, hướng nhà còn "phạm phong thủy," vì
xe cộ liên tục "đẩy khí hư" vào nhà sẽ mang theo xui xẻo. Hắn
không tin, nên nhất quyết mua cho bằng được ngôi nhà vừa
rẻ vừa đẹp này. Nhưng giờ đây khi mái gia đình ấm êm hạnh
phúc của hắn đã bị tan nát, hắn mới tin họ nói đúng. Hắn
thầm nghĩ, nếu có cơ hội trở về sống ở đây, hắn nhất định sẽ
bán ngôi nhà này và mua một căn khác.
Xe chạy qua khỏi, hắn rón rén bước trở lại chỗ cửa sổ nhìn
vào nhà.
– Tất nhiên là có rồi, con trai yêu của mẹ! Hiền trả lời cu Ky
trong khi cắm mấy cây đèn cầy bé tí lên chiếc bánh.
– Mẹ! Cu Ky chỉ tay vào chiếc bánh. – Sao chỉ có mỗi chiếc
bánh? Sao mẹ không làm tiệc để con mời bạn? Sinh nhật các
bạn ấy đều có mở tiệc hết, họ mời con thì mẹ không dẫn con
đi, bây giờ đến sinh nhật con mẹ cũng chỉ có chiếc bánh mà
không mời ai cả! Mẹ không thương con! Thằng bé vùng vằng,
hờn dỗi. Mới học lớp Hai mà nó đã biết cảm nhận, so bì với
chúng bạn.
– Không phải thế đâu con! Hắn nghe giọng Hiền như nghẹn
ngào nức nở. Nàng bỗng dừng tay, ôm con vào lòng, mắt
nhìn sững vào khoảng không trước mặt. Hình như cô ấy đang
khóc, hắn nghĩ. – Là vì mẹ quá bận nên không có thời gian tổ
chức tiệc. Nhưng mẹ hứa, sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật
to cho con trong những lần sinh nhật tới.
Hắn nghe tim mình nhói đau. Chắc chắn là Hiền không đủ khả
năng làm tiệc cho thằng con mà nàng hết sức yêu quý. Khi
thằng cu Ky còn nhỏ, mỗi năm ngày này vợ chồng hắn đều
được nghỉ làm, nên tổ chức trong ngày lễ Columbus, để
mừng tiệc sinh nhật cho con thật lớn và mời đông đảo bạn
bè. Tại hắn tất cả. Hắn bỏ đi đã để lại món nợ nhà cho Hiền
gánh một mình. Đến giờ này nàng còn giữ được ngôi nhà là
giỏi lắm rồi. Ngày xưa hắn là kỹ sư ngành tiện, Hiền làm y tá
trong một bệnh viện lớn của thành phố, cuộc sống hai vợ
chồng rất ổn định. Vì nhà này mua khá rẻ, khi giá nhà lên cao
hắn bàn với Hiền mượn thêm một số equity để tân trang, làm
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mới lại hoàn toàn. Cửa nhà đẹp đẽ khang trang, cộng thêm
thằng cu Ky bi bô, cuộc sống vợ chồng hắn hạnh phúc lắm.
Chỉ có điều, dù đã lập gia đình, hắn vẫn không bỏ được cái
tật ham vui thời độc thân. Mỗi chiều đi làm ra hắn thường
ghé quán nhậu của người Việt lai rai với bè bạn trước khi về
nhà. Lúc đầu vợ hắn không nói gì. Hiền nghĩ hắn làm việc mệt
mỏi, cũng nên để hắn có những giờ phút thoải mái với bạn
bè. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một thứ Sáu
cuối tuần sau khi nhậu ngà ngà, mấy thằng bạn độc thân bèn
nổi hứng kéo hắn đi “tìm tươi mát.” Đó là lần đầu hắn qua
đêm nơi khác, không phải ở nhà. Buổi sáng hắn trở về trên
người còn nặc nồng mùi rượu và mùi phấn son sau một đêm
trác táng.
Lần đó hắn năn nỉ trối chết và Hiền đã tha cho hắn. Không
ngờ "ăn quen bén mùi," nhất là khi hắn gặp Lili một ả giang
hồ điêu luyện thì chuyện “đi phố” mỗi cuối tuần coi như...hết
gỡ. Bị Hiền làm dữ, hắn nhiều lần nổi điên dùng nắm đấm với
nàng. Lần sau cùng, hắn xô vợ té đến gãy tay. Hiền không
còn chịu đựng được nữa, nàng đã gọi cảnh sát, và cuộc đời
hắn bắt đầu sang ngả rẽ khác.
Một cơn gió buốt thổi qua, làn sương lạnh ập vào mặt làm
hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn dán mắt nhìn chăm chăm qua
khung cửa kính. Nhìn hai mẹ con Hiền cắt bánh rồi ăn bánh
với nhau, cô đơn lẻ loi trong căn nhà vắng, quá bơ vơ trong
một đêm lạnh thế này mà hắn rơi lệ. Hắn biết chắc là chưa có
bóng dáng đàn ông nào khác trong ngôi nhà cũ. Ly thân đã
hơn hai năm rồi, dù Hiền chưa nộp đơn ly dị nhưng khi còn ở
trong tù hắn đã nghĩ cô ấy vừa xinh đẹp lại hiền thục thì thế
nào cũng có ai đó tình nguyện chăm lo. Do vậy mà ra tù mấy
tháng rồi, hắn vẫn chưa dám về gặp Hiền dù rất nhớ thằng
con.
Hắn bất chợt đưa tay lên gạt nước mắt. Năm đó tuy Hiền bị
hắn đánh đến gãy tay, nàng vẫn bãi nại, tha cho hắn khỏi ngồi
tù. Nhưng vì còn giận, nàng đã xin lệnh tòa cấm hắn không
cho lại gần. Thay vì hối cải, chờ đợi Hiền nguôi giận sẽ xin
tòa xóa lệnh, hắn đã giận dữ tỏ vẻ bất cần, ra ngoài thuê nhà
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khác. Lili nghe được chuyện hắn bỏ nhà, ả lần mò tìm đến và
tình nguyện sống chung với hắn. Hắn nào biết ả là một con
nghiện có dính dáng đến chuyện trồng cây cần sa lậu để bán.
Có lần cô ả nhờ hắn chở dùm một số chậu "Marijuana" mà cô
ta nói là cây kiểng tên "Phát Tài" đem đi giao hàng.
"Marijuana" là loại cây cần sa gây nghiện bị chính phủ cấm
trồng. Lili đưa hắn một tấm bạt thật lớn, kêu hắn khi chở cây
hãy dùng nó che lại cho khỏi bị nắng làm hư. Hắn cũng tin
thật, nhưng hôm ấy trời mát và hắn cũng lười nên không
thèm che đậy gì cả.
Những chậu cây xanh đẹp mượt mà, lắt lay trong gió trên xe
truck của hắn đã làm cho cảnh sát tuần tiễu chú ý. Thế là hắn
vào nhà đá gỡ lịch trong khi ả Lili cuốn xéo biệt dạng. Cộng
thời gian bỏ nhà ra ở riêng, hắn đã vắng mặt hai lần sinh nhật
của con trai.
Trong nhà, cu Ky đang mở quà. Nhìn thằng con mặt mày hớn
hở đang cẩn thận gỡ từng mối băng keo trên hộp quà thật to
mẹ nó vừa trao, hắn cảm động mỉm cười một mình. Có lẽ
Hiền đã mua món quà lớn này cho con để đền bù sự thiếu
thốn, không có quà từ cha nó. Hắn thấy hồi hộp, nôn nao
trong lòng, không biết làm cách nào để trao món quà này cho
con. Chắc là thằng bé sẽ thích lắm, hắn nghĩ, tay bóp mạnh
gói quà nhỏ hình chữ nhật. Đây là chiếc kèn Harmonica mà
hắn đã hứa mua cho cu Ky trước đây nhưng rồi việc tồi tệ xảy
ra nên hắn không còn cơ hội mua cho nó. Hắn đã dạy cu Ky
thổi kèn Harmonica từ năm lên bốn, và thằng bé rất có năng
khiếu. Chiếc kèn này là món hàng xa xỉ đầu tiên hắn mua từ
khi ra tù.
Hắn ra tù cũng đã được sáu tháng. Dù trước đây hắn là một
kỹ sư tiện rất tài giỏi, nhưng cái vết xấu từng bị ở tù đã lấy đi
tương lai của hắn. Không nơi nào chịu thuê, cho dù nhiều chỗ
hắn tình nguyện nhận làm với mức lương căn bản, chỉ cầu đủ
ăn. Hắn tìm đến những bạn nhậu thân quý của hắn ngày
trước nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả đều né tránh. Ai lại muốn
dính dáng đến một người có tiền án chứ. Bây giờ hắn mới
thấy, ở trên đất Mỹ này, nếu sa chân lỡ bước, bị đi tù là đi
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đời. Hắn phải ngủ vỉa hè từ khi ra tù đến giờ, ngày ngày vừa
đi tìm việc vừa dành thời gian đến chen lấn với mấy người Mễ
lậu trên đường, chờ người ta đến mướn dọn cỏ, đổ rác kiếm
vài chục mua thức ăn.
Nhưng không phải ngày nào hắn cũng được thuê, và những
ngày túi rỗng thì hắn đến sắp hàng ở các trung tâm
"Homeless Shelters" nơi bố thí thức ăn cho những kẻ không
nhà để kiếm chút thức ăn đỡ dạ. Việc này là một cực hình
cho hắn, cực hơn cả việc đi đổ rác cho người ta. Mỗi khi đến
sắp hàng, hắn thường đội mũ sụp che mặt lại, mắt lấm lét
dòm trước ngó sau, sợ có người quen nhìn thấy.
Khi cuộc sống của hắn đã thảm hại đến mức cùng cực, có
người tìm đến cho biết muốn giúp hắn. Người này thuộc
nhóm của ả Lili, nói sẽ trả hắn thật nhiều tiền nếu hắn chịu
làm việc cho anh ta. Nhưng hắn nhất quyết từ chối vì biết đây
là cạm bẫy. Đã trải qua kinh nghiệm ngồi tù oan uổng, nên
giờ hắn chỉ muốn kiếm những đồng tiền trong sạch. Hắn thề
sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, cố đứng dậy để một ngày nào đó
có thể trở về thăm Hiền và thằng con.
Trước đây dù rất nhớ cu Ky và cũng muốn xem cuộc sống mẹ
con Hiền ra sao, hắn vẫn không dám vác cái tấm thân tàn ma
dại về gặp họ. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của cu Ky,
hắn đã không bí mật về đây.
Hắn dám lén về nhà là vì vận hạn của hắn đã có chút khởi
sắc. Sự quyết tâm làm lại cuộc đời của hắn cũng đã được
ông Trời chiếu cố. Hai tuần trước, hắn tình cờ gặp lại người
bạn quen ngày học đại học, và người này đã giúp giới thiệu
hắn đến rửa bát ở một quán ăn người Việt trong thành phố.
Hôm nay là ngày lễ nên quán rất bận rộn, hắn phải rửa chén
túi bụi suốt cả ngày. Buổi tối còn làm trễ nữa, nên khi xong
việc hắn đánh liều năn nỉ bà chủ tốt bụng ứng trước cho hắn
chút tiền để mua quà sinh nhật cho thằng con. Có tiền, hắn
tức tốc chạy vội ra phố mua chiếc kèn Harmonica mà hắn đã
để ý từ trước, và một đóa hồng nhung của người bán hoa bên
vệ đường. Xong hắn đón xe Bart về lại thành phố cũ. Hắn
không dám gặp trực tiếp Hiền, nên dự định sẽ để quà ngoài
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cửa rồi đi. Bây giờ nhìn con, hắn chần chừ không muốn
bước.
Cu Ky đã tháo xong món quà của mẹ. Đó là một chiếc máy
bay trực thăng có cần điều khiển. Mặt mày sáng rỡ, thằng bé
reo lên sung sướng:
– ow! Con thích lắm! Cám ơn mom! Rồi nó nhíu mày:
– Nhưng nhiều phụ tùng quá, làm sao con ráp lại cho nó bay
đây?
– Mẹ cũng chưa biết, thôi thì chúng ta hãy đọc kỹ tờ
chỉ dẫn và cùng nhau ráp lại nhé. Nói xong Hiền cùng con
cặm cụi tháo tháo ráp ráp một hồi. Hiền lục tung thùng đồ
nghề trước kia hắn thường dùng để tìm ốc vít, rồi lấy quyển
tự điển ra, và cúi mọp người xuống tra từng chữ. Nhưng hình
như nàng vẫn không hiểu gì mấy những từ ngữ chuyên môn
về máy móc, nên loay hoay mãi mà vẫn chưa ráp xong chiếc
trực thăng. Hắn thấy xót xa, tội nghiệp cho nàng, và càng tự
nguyền rủa bản thân hắn, mấy năm rồi đã để vợ một mình
nuôi con. Ngày xưa Hiền là cô sinh viên y tá xinh đẹp, biết
bao người đeo đuổi, mà nàng lại yêu và lấy hắn để rồi chịu
khổ thế này.
Mày mò một lúc, Hiền bỗng ngừng tay, lắc đầu nói với con: –
Ôi, mệt quá! Ba cái vụ máy móc này sao rắc rối thế hổng biết.
Mẹ làm hoài mà vẫn không được. Chắc là để mai mẹ đem vô
chỗ làm nhờ mấy ông bạn mẹ chỉ dùm. Đột nhiên Hiền nhìn
thằng Ky một lúc rồi nói:
– Phải chi có ba con ở nhà...
– Sao ba lâu về vậy mẹ? Thằng Ky cũng nhìn lại mẹ và hỏi.
– Ba có biết hôm nay là sinh nhật của con không?
Nghe những lời này của hai mẹ con, hắn cảm thấy toàn thân
rúng động. Nước mắt tuôn trào, hắn đứng bên ngoài cửa sổ
dưới sương mù ôm mặt khóc ngất. Mấy cái gai nhọn của
cành hồng đâm vào má hắn đau điếng nhưng hắn cũng
không hay. Gói quà trên tay hắn ướt nhẹp nước mắt lẫn
sương đêm.
Đang khóc, hắn bỗng nghe Hiền nói:
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– Thôi con dẹp tất cả lại dùm cho mẹ, để mẹ đem rác bỏ
ngoài thùng kẻo lát nữa khuya không dám ra ngoài. Ngày mai
họ lấy rác rồi.
Hắn còn lính quýnh chưa biết tính cách nào để đưa món quà
cho cu Ky, thì đã nghe tiếng cửa hàng rào mở. Hắn biết Hiền
ra tới. Không kịp suy nghĩ, hắn liệng đại gói quà lẫn cành
hồng sang phía cửa chính và xoay mình lao ra đường.
Bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mặt hắn cùng với tiếng
xe đang lao tới trong màn sương. Hắn hoảng hồn đứng sựng
lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ kịp nghe tiếng xe
thắng gấp.
– Két...Két...R..e...c..c... Ầm! Và rồi hắn không còn biết gì
nữa.
*
Hắn tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện.
Đầu bị quấn băng kín mít, mũi đeo ống dưỡng khí, ống chân
trái hắn bị nẹp lại bằng thanh sắt, mình mẩy đau nhừ. Hắn lơ
láo nhìn xung quanh, không biết việc gì đã xảy ra với hắn.
Nằm suy nghĩ một lát, hắn nhớ lại tất cả. Chiếc kèn
harmonica quà sinh nhật cho cu Ky. Đóa hồng nhung cho
Hiền hắn liệng nơi cửa trước. Tiếng mở cửa hàng rào của
Hiền. Và ánh đèn của chiếc xe vẹt sương mù đâm sầm vào
hắn.
– Ồ, ông đã tỉnh! Tiếng người y tá reo lên.
– Là ai đã đưa tôi vào đây vậy cô? Hắn hỏi, giọng yếu ớt thều
thào.
– Vợ ông. Ông bị thương trúng đầu rất nặng, cổ chân thì bị
nứt xương. Người tài xế đụng ông là một gã say, hắn chẳng
giúp gì cho ông cả. Thật may vợ ông đã gọi xe cấp cứu đưa
ông vào đây, nếu để trễ thì ông khó toàn tính mạng. Bác sĩ đã
kịp thời làm phẩu thuật loại bỏ máu tụ trong đầu để cứu ông
đó.
– Vợ tôi? Hiền đã đưa tôi vào đây? Hắn hỏi, giọng xúc động
đến run rẩy.
– Phải! Bà ấy đã ở đây, vừa rời khỏi lúc nãy sau khi nghe bác
sĩ nói ông sắp tỉnh lại.
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Hắn mừng đến không thở nổi. Miệng hắn há ra ngáp ngáp,
sợi dây dưỡng khí rung lên phập phồng trên mũi hắn. Cô y tá
lật đật chạy đi gọi bác sĩ. Cô ta đâu biết hắn "lên cơn" vì quá
đỗi hạnh phúc, vì nghĩ Hiền đã không nỡ để hắn chết. Nàng
đã đưa hắn vào đây chứng tỏ nàng là đã tha thứ cho hắn.
Nhưng hắn đã lầm. Hắn tỉnh lại mấy ngày rồi mà không thấy
bóng dáng Hiền đâu. Hắn cứ hỏi đi hỏi lại người y tá có thật
sự là Hiền đã đưa hắn vào bệnh viện. Cô y tá xác nhận đúng,
và còn nói trong những ngày hắn hôn mê chiều nào Hiền
cũng đưa thằng con trai vào thăm hắn. Hôm nào bận, Hiền
gọi điện thoại hỏi thăm hắn tỉnh chưa. Nghe thế hắn thầm
mừng, xin số điện thoại của Hiền từ người y tá và nhờ phone
của bệnh viện gọi cho nàng. Lần đầu tiên hắn gọi, Hiền nghe
tiếng của hắn thì gát máy.
Những lần sau nàng không thèm nhấc phone. Hắn đã nhiều
lần để lại tin nhắn, năn nỉ, van xin nàng tha thứ nhưng Hiền
vẫn bặt tăm. Ngày qua ngày, hắn sống trong sự đau khổ dày
vò, đợi chờ Hiền đưa thằng cu Ky vào cho hắn thấy mặt, để
hắn được nói lời tạ tội với nàng, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.
Đến khi người y tá cho biết ba ngày nữa hắn sẽ được xuất
viện thì niềm hy vọng của hắn tắt phụt. Hắn nhận ra mình đã
mừng hụt. Hiền đưa hắn vào đây chẳng qua là vì lòng nhân
đạo muốn cứu một mạng người. Có lẽ Hiền cũng sẽ làm thế
với bất cứ ai khác. Sau cùng hắn đành chấp nhận sự thật, vì
biết mình không đáng được Hiền thứ tha. Hắn xin giấy bút và
viết một lá thư cho Hiền rồi nhờ người y tá gửi đi. Trong thư
ngoài việc xin lỗi Hiền, cám ơn nàng đã cứu mạng, hắn còn
xin nàng một ân huệ cuối cùng là được một lần gặp lại cu Ky
để từ giã nó.
Cuối thư hắn viết, "Dù sau ba hôm nữa khi rời khỏi đây anh
sẽ là một tên Homeless, nhưng anh xin thề sẽ làm lại cuộc
đời, sẽ sống rất tử tế để tìm lại chính mình, và sẽ không làm
cho cu Ky sau này phải hổ thẹn vì có một người cha tồi tệ."
Thư gửi đi rồi, hắn mong mỏi từng ngày, từng giờ, chờ đợi sự
xuất hiện của Hiền và thằng con. Nhưng hình bóng họ vẫn là
bóng chim tăm cá.
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Ngày xuất viện, hắn chống cây nạng lê từng bước chân uể
oải ra cổng. Bầu trời tháng 10 u ám xám xịt như hoàn cảnh
hiện tại của hắn. Tâm sự trùng trùng, cộng với đớn đau thể
xác đã làm hắn toát mồ hôi, dù tiết trời lạnh giá. Người mệt lả,
hắn thất thểu bước lại một gốc cây cổ thụ, rồi ngồi đổ vật
xuống tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Thế là hết. Hiền không
đến tức là nàng muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và cu Ky.
Hắn nhắm mắt, hình dung ra khuôn mặt mũm mĩm, ngát mùi
thơm con nít của thằng con ngày xưa khi hắn tập thổi
harmonica cho nó, và Hiền thì đứng bên cạnh vỗ tay. Tim hắn
thắt lại. Tất cả những kỷ niệm xưa bỗng ào ạt hiện về làm đầu
óc hắn muốn vỡ tung. Hắn cảm thấy kiệt sức và thiếp đi.
Tiếng kèn harmonica bỗng vang lên lảnh lói bên tai làm hắn
giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, hắn thấy cu Ky đang đứng
bên cạnh thổi bài "Tò te cây me đánh đu" mà ngày xưa hắn
dạy nó, và Hiền thì đứng ở đàng xa, quay lưng về phía hắn.
Hắn dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ, rồi khi nhận ra đó là
sự thật thì hắn bật khóc:
– Cu Ky của ba! Hắn bò thật nhanh chồm tới ôm thằng bé
vào lòng. Cu Ky ngừng thổi, bá lấy cổ hắn:
– Ba ở nhà đừng đi nữa nghe ba!
– Không! Không đâu con! Hắn lập cập trả lời, rồi chụp lấy cây
nạng, một tay dắt thằng con, hắn đứng dậy bước đi như chạy
đến trước mặt Hiền, mặc kệ cổ chân hắn đau đến đứt ruột.
Vất cây nạng sang một bên, hắn quỳ gối trước mặt Hiền,
nước mắt chảy dài trên mặt. Hắn bình sinh ít lời lẽ, không biết
nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn
bỗng trở nên lưu loát lạ thường:
– Hiền! Xin em tha thứ cho anh! Cái mạng này là do
em lượm lại. Anh xin thề là từ nay anh sẽ cố gắng chăm sóc
cho em, cho con để đền bù lại những lỗi lầm anh đã gây ra.
Bây giờ anh không có ai là người thân, nếu em giận mà bỏ
mặc thì anh không còn chỗ để đi.
Hiền đứng im không trả lời, nhưng hắn thấy mắt nàng ươn
ướt nên vội quay qua cầu cứu thằng con:
– Cu Ky! Con yêu của ba, hãy xin dùm mẹ tha thứ cho ba đi.
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– Mẹ! Tha cho ba đi mẹ! Thằng bé kéo bàn tay Hiền đặt vào
tay ba nó.
Hắn nghe thế thì mừng quýnh, vội đứng lên kéo Hiền vào
lòng ôm chầm lấy nàng, miệng hắn lắp bắp, giọng nghẹn đầy
nước mắt:
– Hiền! Em...em... Anh...đã quá đau khổ, quá ân hận, đã trả
giá đắt cho lỗi lầm của mình rồi. Cu Ky cần có ba... Hãy cho
anh về với mẹ con em. Anh sẽ vừa đi làm nhà hàng vừa đi
học lại để lấy cái bằng Bếp Trưởng. Anh sẽ làm lại từ đầu.
Mắt mọng đỏ, toàn thân run rẩy, Hiền vùng vằng đẩy mạnh
hắn ra bằng tất cả sức lực của nàng.
Nhưng hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, nên hắn càng ôm
nàng chặt cứng.
– Mẹ! Cu Ky chợt cầm lấy tay Hiền, lắc mạnh: – Mẹ cho ba về
để ba tập con thổi kèn bài "Ba Ngọn Nến Lung Linh" đi mẹ!
Con biết hát nhưng mà không biết thổi bài này. Thằng bé nói
xong quàng một tay qua ôm chân hắn, tay kia ôm chân mẹ
nó.
Cử chỉ và những lời nói thơ ngây của cu Ky làm cho Hiền bật
khóc nức nở. Nàng đứng lặng yên thôi vùng vẫy, nhưng cũng
không thốt được một lời…
Phương Hoa
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Quỳnh Hoa
Ý NGHĨA TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT
Mỗi người có tên và họ là chuyện bình thường. Dù vậy
ngày nay vẫn còn có nơi con người không có tên và họ như ở
Bhutan, xứ sở hạnh phúc nhất trần gian. Ở đây, trẻ sơ sinh
được cha mẹ bế đến trình diện với một ông Lạt Ma cao cấp
nhất trong vùng gọi là Thầy Cả (Je Khenpo). Thầy sẽ cho một
cái tên, tên thôi không có họ. Ngay cả vua và hoàng hậu cũng
phải bế hoàng thái tử đến để ông Thầy Cả đặt tên cho. Thầy
Cả là thầy đứng đầu các Lạt Ma và chia quyền cai trị nước
với thủ tướng. Dân chúng Bhutan được xem như hạnh phúc
nhất trần gian có lẽ vì được ông thầy tu đạo cao đức trọng đặt
tên? Còn Việt Nam ta thì sao? Có truyền thuyết cho rằng tên
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một đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó nên cha
mẹ rất thận trọng trong việc đặt tên. Và mỗi cái tên mang một
ý nghĩa đặc biệt, không như ở Âu Mỹ, cái tên là do cha mẹ
cho (given name) không có một ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Tôi không hề biết rằng mãi cho đến thế kỷ thứ X ở Âu
Châu mới bắt đầu hình thành tên họ và mãi đến thế kỷ XVI thì
mới hoàn tất. Văn minh như nước Nhật cũng không có tên họ
cho đến thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912). Tên họ ở
Việt Nam thì hiện hữu khá sớm, từ đầu Công Nguyên là nước
ta đã có tên họ rồi, chắc ảnh hưởng Trung Quốc vì bị Bắc
thuộc cả 10 thế kỷ. Vì tên một đứa trẻ ảnh hưởng cả cuộc đời
nên vấn đề đặt tên cho con thường là sự việc hệ trọng dành
cho gia trưởng. Người Bắc và người Trung thường tìm những
tên đẹp đẽ cho con. Con trai được mang tên của núi non
hùng vỹ hay những đức tính của đấng trượng phu quân tử,
thường có chữ lót là Văn: Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn
Quân, Hà Văn Hải, ... Con gái thì có tên đẹp như những loài
hoa, hay những đức tính dịu hiền của người thục nữ, thường
có chữ lót là Thị có nghĩa là nữ: Hồ Thị Đoan Trang, Lý Thị
Tường Vi, … Thị của ta giống chữ ko, âm cuối của tên người
phụ nữ Nhật như Aiko, Hanako, Akiko, Haruko hay Masako là
tên của đương kim Hoàng hậu Nhật Bản. Thái hoàng Thái
hậu tên Michiko, là người con dâu thường dân đầu tiên của
hoàng triều Nhật, vợ của Nhật Hoàng Akihito.
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Nhưng hình như ngày nay người Nhật, cũng như người
Việt, không để ý đến thông lệ này nữa. Bạn tôi kể vì tên chị
không có chữ Thị nên họ tưởng con trai và năm lần bảy lược
kêu réo trên đài nhắc nhở phải trình diện để làm nghĩa vụ
quân dịch thập niên 1950. Cuối cùng chị phải đến trình diện!
Người miền Nam thì bản chất bình dị trong cuộc sống
nên tên gọi cũng giản dị hơn hai miền kia. Có nhiều tên nghe
rất vui tai như Trần Thị Hết, là tên em bé nghèo trong bức ảnh
nằm trong cái hộp giấy nắm tay anh là thằng bé chưa đầy 10
tuổi trên vỉa hè đường phố. Bé Hết này số chưa hết nên có
gia đình Mỹ thấy bức ảnh, tìm được bé đem về Mỹ nuôi. Có
người tên Út vì gia đình không muốn thêm con nhưng rồi trời
cho thêm nên có Út Chị, Út Em, Út Anh. Tôi nhớ dì tôi sinh
liền 10 người con trai, ba anh sau có tên chơi (nick name) là
Ghi Anh, Ghi Em và Ghi Út! Lại có nhà tưởng thôi được rồi
nên đặt là Bé Thôi đâu ngờ nhà vẫn còn phúc con nên lại có
thằng Nữa hay con Nữa nữa, vui chưa! Nhiều gia đình thì cố
tình tìm những tên xấu đặt cho con vì nghĩ tên xấu dễ nuôi.
Ôi! Đầu óc bình dị của người bình dân rất dễ thương. Nói đến
tên xấu, tên tốt làm tôi nhớ chuyện một người bạn Bắc kỳ, GS
Kim Oanh, nhắc rằng nhiều gia đình hiếm muộn ngoài Bắc
thường hay đến đình, chùa cúng bái cầu con và nếu lời cầu
ứng nghiệm thì có gia đình tìm tên thật xấu vì sợ ma quỷ để ý,
có gia đình lại tìm tên thật tốt đặt cho đứa con cầu tự mong
sau này đứa bé thành công như ý nguyện mang lại vẻ vang
cho giòng họ! Khi tôi đến thăm Chùa Hương ở động Hương
Sơn năm 2008, tôi rất bực thấy cô hướng dẫn chỉ nơi bái lạy
cầu con, con gái cầu bên này, con trai bên kia! Nơi đây có
truyền thuyết bà Chúa Ba ẩn dật tu hành và thành Phật.
Phong cảnh thiên nhiên ở hang động tuyệt đẹp. Chúa Trinh
Sâm ban tặng là Nam Thiên đệ nhất động, mà cũng là nguồn
cảm hứng cho nhiều thế hệ thi nhân mà tôi vẫn còn nhớ bài
Hương Sơn Phong Cảnh của Chu Mạnh Trinh từ hồi Trung
học Đệ nhất cấp:
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Bầu trời, cảnh Bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
“Đệ nhất động” hỏi rằng đây có phải?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lửng lơ khe Yến, cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng…..
Đệ nhất động uy nghi nên thơ như vậy mà khuyến khích
người ta đến lễ lạy cầu con thật là đáng tiếc. Người miền Bắc
dường như còn mê tín dữ lắm.
Tên họ những người xuất thân ở Huế thì hơi phức tạp vì
vị vua đời thứ hai của triều Nguyễn, vua Minh Mạng, muốn
con cháu trực hệ có thể nhận biết nhau nên đặt ra một hệ
thống tên cho con cháu của mình và con cháu của anh em
mình. Vua cũng nghĩ đến hệ thống hóa tên con cháu các chúa
Nguyễn, tổ tiên của các vua. Bài viết: “Các thứ hệ về cậu tôn
và các mệ” của Tôn Thất Hứa ở Đức quốc giải thích đầy đủ
về giòng vua và giòng chúa và những bài thơ của vua Minh
Mạng đặt tên cho hoàng tộc. Xin trích dẫn phần “Nguồn Gốc”
của bài viết để bạn đọc có một khái niệm về đại gia đình vua
chúa ở Huế: “Họ Nguyễn Phước hay Tôn Thất phát xuất tại
làng Gia Miêu Ngoại Trang, tổng Thượng Ban, huyện Tống
Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Vào năm 1803, vua Gia
Long đổi Gia Miêu Ngoại Trang thành Quý Hương và Tống
Sơn thành Quý Huyên. Dòng họ Tôn Thất thật ra cũng bắt
đầu từ họ Nguyễn Văn dưới triều Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Nguyên (Chúa Sãi) con của Nguyễn Hoàng
(1613-1635) được đổi thành Nguyễn Phước. Thân phụ của
Triệu Tổ Tịnh Hoàng Đế Nguyễn Kim tên là Nguyễn Văn Lưu.
Dưới triều vua Minh Mạng (1823), nhóm bà con thân
thuộc đi theo Nguyễn Hoàng bành trướng lãnh thổ đến cực
nam của nước Việt Nam hiện tại được mang họ Tôn Thất
Nguyễn Phước. Những bà con thân thích ở lại miền Bắc thì
mang họ Công Tánh Nguyễn Hựu. Hiện nay giản dị hóa trên
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giấy tờ chỉ còn vỏn vẹn Tôn Thất hay Nguyễn Hựu.” Ở đây chỉ
xin nói qua Đế Hệ Thi của vua Minh Mạng, bài thơ gồm 20
chữ để đặt tên cho 20 đời nối tiếp nhau mà con trai thôi kể từ
vua Thiệu Trị:
Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh
Bảo Qu Định Long Tường
Hiền Năng Kham Kế Thuật
Thế Thoại Quốc Gia ương
Ông hoàng nào cũng có tên đôi gồm chữ đầu là tên
chung của cả thế hệ, chữ thứ hai là tên riêng của mỗi người.
Ví dụ con trai vua Minh Mạng đều mang chữ Miên và một tên
riêng. Vua Thiệu Trị có tên húy là Miên Tông. Con trai vua
Thiệu Trị và anh em đều mang chữ Hường hay Hồng và một
tên riêng. Tên húy của vua Tự Đức là Hồng Nhậm, v.v. Rõ
ràng vua Minh Mạng hy vọng ngôi báu sẽ truyền được 20 đời
mà đời nào cũng thịnh vượng như nghĩa của 20 chữ của bài
thơ. Buồn thay cho vua Minh Mạng, nhà Nguyễn chỉ truyền
đến 5 đời, đến chữ thứ năm của câu thứ nhất! Vĩnh Thụy là
tên của Hoàng Đế Bảo Đại, nhà vua cuối cùng. Công nương
thì chỉ có tên cho ba đời là Công Tôn Nữ Thị ngang hàng với
Ưng, Công Tằng Tôn Nữ Thị ngang hàng với Bửu, và Công
Huyền Tôn Nữ Thị ngang hàng với Vĩnh.
Vua Minh Mạng cũng không quên anh em ruột của mình.
Vua làm 10 bài thơ Phiên Hệ cho gia đình 10 hoàng tử anh
em, kể từ Hoàng Tử Cảnh được biết là Tăng Duệ Hoàng Thái
Tử, con trai trưởng của vua Gia Long mất sớm vì bệnh đậu
mùa:
Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng
Liên Huy Phát Bội Hương
Linh Nghi Hàm Tốn Thuật
Vy Vọng Biểu Khôn Quang
Tôi chỉ muốn nêu ra bài phiên hệ này vì ai cũng biết Kỳ
Ngoại Hầu Cường Để, vị hoàng thân lãnh đạo phong trào Cần
Vương, là cháu đời thứ tư của Hoàng Tử Cảnh, đích tử của
vua Gia Long. Cùng với chí sĩ Phan Bội Châu, ông cổ động sĩ
tử sang du học ở Nhật để về giúp nước dành độc lập từ tay
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thực dân Pháp. Ông mang chữ Cường tên Để. Hai người con
trai của ông mang chữ Tráng, Tráng Đinh, Tráng Liệt. Hậu
duệ của các Chúa thì được gọi là Tôn Thất, Tôn Nữ và tên
riêng.
Ngoài giòng họ hoàng tộc, ở Huế cũng có nhiệu họ tộc
nổi tiếng ai cũng biết như giòng họ Thân Trọng, Hồ Đắc, v.v.
Nhiều đời có con cháu đỗ đạt hay làm quan to. Ngoài Bắc thì
có giòng họ Nghiêm Xuân ở làng Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà
Nội; họ Phó ở xã Đa Nguyên, huyện Vân Giang, tỉnh Bắc
Ninh. Miền Nam thì có giòng họ Phan Thanh, giòng dõi cụ
Phan Thanh Giản, người tuẫn tiết vì không ngăn được quân
Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây và gia đình Nguyễn Hữu của
Hoàng Hậu Nam Phương, giàu có nhất nhì ở Lục Tỉnh.
Ở Huế có ông Giáo Ánh (không biết tên họ thật) chuyên
về chiết tự tên họ và thường khuyên thân chủ phải đổi tên để
hy vọng cuộc đời bớt gian truân! Gần đây em của người bạn
thân kể với tôi là khi còn nhỏ em hay đau yếu. Cứ ra nắng là
bệnh nên em không hề ra khỏi nhà. Người nhà mời ông Giáo
Ánh xem cái tên có ảnh hưởng gì không thì ông phán rằng
em họ Dương, có nghĩa là lên, là tốt nhưng tên Hạ là xuống,
là dưới, tất xấu nên phải đổi tên. Nghe vậy gia đình cũng ngại
nên đổi dấu nặng thành dấu huyền và em có tên mới là Hà, là
dòng sông, là nước thì tốt hơn nhiều. Không biết có phải nhờ
đổi tên mà sau này sức khỏe em khá hơn, lớn lên cũng bình
thường và khi di tản sang Mỹ thì tên mất dấu, chỉ là Ha Duong
và em đổi đời! Nhân nói về cái tên ảnh hưởng cuộc đời, em
Hà kể cho tôi nghe câu chuyện lý thú mà em đóng vai thầy
mò khuyên người bạn đổi tên! Khi đổi đến một ngôi trường ở
Diên Khánh thuộc Nha Trang, em gặp một đồng nghiệp, anh
Thống, than van là từ ngày cưới vợ, bà vợ đau yếu hoài làm
anh quá vất vả vì lương tiền không đủ thuốc thang. Cô Hà
nhớ chuyện ông Giáo Ánh đổi tên mình nên nói với anh
Thống rằng Thống là thống khổ. Tên Thống không tốt vì mấy
ông thầy thuốc Bắc hay nói “Thông bất thống, thống bất
thông” nên khuyên anh bỏ dấu sắc thành tên Thông thì được
hạnh thông tất cả! Em nói sau đó thì chạy loạn em không gặp
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lại, không biết ông Thống có đổi tên không. Đây là lần thứ hai
tôi nghe về ông Giáo Ánh. Lần thứ nhất là năm 1962, sau khi
chị tôi mất vì bệnh nan y ở tuổi 29, em gái tôi xin về Huế chơi
cho khuây khỏa. Em gặp ông Giáo Ánh tại nhà một người bạn
thân. Gia đình này mời ông thầy chiết tự đến để hỏi xem tại
sao gia đình gặp hoạn nạn liên miên. Nhân thể em tôi cũng
đưa tên năm anh em nhờ thầy coi giùm. Ông thầy nói rõ ràng
rằng tên của năm anh em ngược ngạo quá nên sau này sẽ có
người đi ăn mày. Ông còn nói nếu một trong năm người là
con nuôi thì rất tốt, nếu không thì một trong năm anh em
không thọ. Em tôi biến sắc hỏi dồn không thọ là người nào.
Ông hỏi tên cha chúng tôi rồi nói ra người không thọ là chị tôi
vì tên chị khắc tên cha! Em tôi sợ lắm về nhà đề nghị anh và
em trai tôi đi đổi tên vì em tên Căn mà anh tên Quả thì không
thuận. Phải căn trước mới có quả. Không hiểu sao ông nội
chúng tôi đặt tên ngược như vậy. Âu cũng là nghiệp báo. Ông
Giáo Ánh cũng đề nghị tôi phải đổi tên vì, ông giải thích, hoa
quỳnh chỉ có màu trắng (ở Việt Nam ngày trước), mà Hoàng
(họ) là vàng. Trong thực tế thì không có hoa quỳnh màu vàng
cho nên cuộc đời sẽ rất vất vả. Lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng
nhưng rồi cũng quên đi. Mấy năm sau tôi định cư ở Mỹ và
cuộc đời cũng không vất vả lắm chắc vì ở Mỹ thì hoa quỳnh
có nhiều màu kể cả màu vàng. Anh tôi có ý sợ muốn đổi tên
vì anh nói thằng em là bác sĩ không thể đi ăn mày được. Em
trai tôi thì nói còn anh là hoa tiêu sông Sài Gòn, lương gấp
bao nhiêu lần lương bác sĩ, sao anh có thể nghèo được. Mà
thật vậy, hồi đó lương một ông đậu đạt ở ngoại quốc về làm
giám đốc hãng Shell chỉ $30,000 đồng một tháng (một ông
bạn cho tôi thông tin này). Lương giáo sư chừng 5 hay 6
ngàn, anh tôi lãnh cả triệu đồng. Mấy ông hoa tiêu được các
hãng tàu ngoại quốc trả bằng US dollars, tính ra VN đồng là
bạc triệu. Ông Giáo Ánh cũng khuyên em gái tôi đổi tên
nhưng rồi không ai đổi tên cả và khi qua Mỹ làm lại cuộc đời
thì gia đình ai cũng bình an. Nhưng cũng lạ là có thể nói anh
tôi là tỷ phú ở Việt Nam. Khi Sài Gòn thất thủ, anh mất hết
nên khi sang được Mỹ thì gia đình anh chị phải vất vả làm lại
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từ đầu. Em trai tôi cũng làm lại từ đầu nhưng chỉ mấy tháng là
hắn lấy lại được bằng bác sĩ ở Mỹ và lương rất lớn, mấy trăm
ngàn một năm trong khi ông anh, vì chưa có quốc tịch nên
không được hành nghề hoa tiêu mà phải làm việc với số
lương tối thiểu. Anh chị tiêu pha tiện tặn thấy rất thương
nhưng hai ông bà vui vẻ chấp nhận vì không phải bực mình
mỗi ngày với sự kềm kẹp bần tiện của chính quyền Cộng sản.
Anh chị kẹt lại ở Sài Gòn một năm nên nếm đủ. Nếu năm xưa
hai anh em đổi tên cho nhau, lúc ông Giáo Ánh khuyến cáo,
thì không biết có gì thay đổi không. Tôi thì vẫn tin nhân quả,
nghiệp báo. Mình không làm gì hại ai thì đời mình cũng không
phải lận đận long đong lắm. Khi sang định cư ở Mỹ, anh chị
tôi không là tỷ phú nữa nhưng gia đình vẫn hạnh phúc, con
cháu học hành đỗ đạt, trên thuận dưới hòa thiết tưởng không
còn mong cầu gì hơn.
Công việc đặt tên cho con cái ở Việt Nam không còn
quan trọng như xưa nữa và cái tên cũng không còn ý nghĩa
gì, chỉ là một tên gọi thôi, hay muốn đặt tên con để kỷ niệm
một sự kiện nào đó hay để nhớ một ai đó thôi, không có gì
quan trọng. Cứ nghĩ những sĩ tử thời phong kiến phải nhớ tên
của nhiều thế hệ vua chúa để không phạm húy mà thấy tội.
Học hành đỗ đạt đã khó. Ba năm mới có khoa thi một lần mà
còn phải nhớ bao nhiêu tên để không phạm húy thì thật là cái
khổ chồng chất! Phạm húy là vô tình dùng tên nằm trong
danh sách cấm trong bài viết của mình là bị loại liền dù bài
viết hay mấy cũng không được cứu xét! Chắc thông lệ này
cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Những gì vay mượn từ Trung
Quốc, ta nên trả về hết cho Trung Quốc từ nay.
Nguyên Ngọc Hoàng Thị Quỳnh Hoa
(Tháng 7, 2021)
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Sao Khuê

Có hai điều
Nhà thuốc vắng khách, Sao Khuê ư ử mần ‘thơ con nhái bén’:
Ta đã già chưa, đã già chưa???
.......
Chưa kịp hạ giọng cho câu thứ hai thì Thu Cúc, technicienne
đã trả lời :
- Già rồi! già rồi! già lắm rồi!
Thế này thì quá quắt thật.
- Cúc! chị có hai điều cần phải nói với Cúc. Điều thứ nhất là
chị chưa già, bằng cớ là chị còn đi làm, chị chỉ nhiều tuổi hơn
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Cúc mà thôi. Điều thứ hai là khi Cúc nói chị đã già, già lắm rồi
thì Cúc không ‘nice ’ chút nào.
Thế rồi Thu Cúc và Sao Khuê cười ha hả, cười hăng hắc,
cười hinh hích, cười khúc khích, cười chảy cả nước mắt! Coi
kìa, quí vị làm gì mà trợn mắt trợn mũi nhìn chúng tôi chứ?
Quí vị ngạc nhiên? Có gì đâu mà ngạc nhiên? Sao Khuê vừa
‘áp dụng-pratiquer- practice’ bài học mới học được mà thôi.
Quí vị không hiểu hả? Dĩ nhiên rồi. Chưa kể thì làm sao mà
hiểu được cơ chứ.
Chuyện là... Sao Khuê có cô bạn đồng nghiệp tên là Minh
Hoàng. Minh Hoàng lại có một cháu gái, con của cô em gái
Út, tên cháu là An. Năm nay An 8 tuổi rồi và từ nhiều năm nay
‘cháu’ là đề tài trong câu chuyện hàng ngày giữa Sao Khuê và
Minh Hoàng vì Minh Hoàng thì có mấy đứa cháu, con của các
em, Sao Khuê thì ngoài các cháu gọi bằng bác là con của các
em còn có hai cháu ngoại trai như quí vị đã biết. Mà thôi,
cháu nào chẳng là cháu! Này, các vị có để ý là từ khi mà
chúng mình có cháu ngoại cháu nội thì đề tài nói chuyện cứ
xoay quanh ‘cháu tôi, cháu tôi... ư... ư...nó...nó...’ khiến mấy
ông nghe riết bắt nhàm nên chả biết ai lập ra tục lệ để dỡn
chơi là muốn nói về cháu phải nộp phạt 5 đồng cơ đấy.
Một buổi sáng, chuông reng như thường lệ...khi con mèo Sao
Khuê còn ngái ngủ trên giường (dĩ nhiên với đôi mắt cá ươn
dù không se mình như người yêu của Nguyên Sa):
- A lô...
- Hoàng nộp phạt 5 đồng.
- Ok, kể đi...
- Con An gặp thằng Tầm (Tầm là anh họ của An, lớn hơn An
3 tuổi). Thằng Tầm nói: “An mập quá hà”. Con An bèn trả lời
“An có hai điều để nói với Tầm. Điều thứ nhất là An không
mập, chỉ có Tầm mới gầy mà thôi. Điều thứ hai là khi Tầm nói
An mập là Tầm không nice chút nào”.
Sao Khuê cười hăng hắc:
- Giỏi, con An này giỏi...
Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Sao Khuê và như một
thiền sư... bừng giác ngộ sau một cái đá, hay một câu kệ của
thày, Sao khuê chợt...ngộ đạo:
- Ta phải tôn con An làm thày.
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- Sao vậy?
- Từ nay ta sẽ tâm niệm: Có hai điều
Gặp chuyện gì không phải. Chớ vội la bai bải. Hay mặt mày
hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai điều phải nói: Điều một:Nói
như vậy là sai. Điều hai: ‘Nói như vậy không nice!’ Rồi mỉm
cười: Good bye!
Ui cha, đã bao lần trong cuộc đời ta gặp chuyện bất bình như
con An mà ta chỉ hậm hực không biết trả lời như nó, thế có cà
chớn không cơ chứ. Từ nay ta sẽ áp dụng bài học ‘có hai
điều phải nói’ của con An. Hoàng à, mi nhớ không, cái con
Maria, nhân viên của mi ở nhà thuốc đó…. (con nhỏ này là
phụ tá dược phòng, ngưới xứ Roumanie, cũng là xứ Cộng
sản như Việt Nam nên khi nó đến xin việc Sao Khuê đã xúi
Hoàng nhận cho nó làm dù khởi đầu nó chẳng biết làm gì),
con nhỏ này chỉ sợ chủ còn suốt ngày nó kèn cựa với ta. Nó
bảo sao mà ta cẩn thận quá thế, sao mà nó cũng làm việc
như dược sĩ, nhiều khi còn cực hơn vì phải đặt hàng, nhận
hàng, đếm thuốc, đổ rác …vậy mà lương ít. Rất nhiều lúc nó
cứng đầu cãi thôi là cãi, cứ ý nó nó làm, có lúc ta đã không
thèm nói tới nó cả mấy tuần liền. Thấy bản mặt nó là đủ bực
mình rồi. Phải chi hồi đó ta chỉ cần nói :
- Này Maria, có hai điều mi cần nên biết :
Điều một: nếu muốn có lương như dược sĩ thì cần có bằng
dược sĩ.
Muốn vậy, mi trở lại đi học trung học, lấy điểm cho cao, cỡ
95% để được nhận vào học dược, ráng chăm chỉ học 5 năm
cho ra trường rồi lấy bằng hành nghề, à quên còn nhớ học
thêm tiếng Anh, tiếng Pháp nữa nghe, xứ này bilingual mà,
sau đó ráng làm cho được được một chút để ‘get a job’ và
‘keep a job’ nghen.
Điều thứ hai, nếu mi cảm thấy bất mãn vì nghĩ rằng đồng
lương không xứng đáng thì cứ việc xin nghỉ mà đi may hay
làm nhà hàng như mi đã từng làm những năm trước. Với
chức phụ tá (technicienne) có nghĩa là dược sĩ yêu cầu làm gì
mi làm đó, trong phạm vi trách nhiệm và bổn phận của mi. Mi
chống đối như vậy không phải là nice person….
- Nó sẽ nói là nó không cần là “nice person” với bà đâu.
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- Đúng đấy! nhưng mà ít ra thì mình cũng nói cho nó biết nó
làm vậy là không đúng thì mình đỡ tức hơn là không nói gì
hết. Ừ mà từ ngày ta bảo nó muốn lương nhiều thì đi học lại
đi, nó cũng bớt cãi chầy cãi cối…
Hôm nay đi làm Sao Khuê kể lại chuyện ‘có hai điều của con
An’ cho Cúc nghe rồi lúc vắng khách tức cảnh mần thơ, ai dè
Thu Cúc dám chê. Chê ta thì ta chê lại: Cúc nở mùa thu mà
còn bầy đặt tên là Thu Cúc. Tháng chín tháng mười thu về
hoa cúc nở, em bồi hồi nhớ thuở mới quen nhau, em đi trước
mà anh đạp xe sau, và cứ thế nên không bao giờ gặp…
- Cúc! mi nghe ta đọc thơ tiếp!
- Thì đọc đi!
- Ta đã già chưa, đã già chưa
Lông vài sợi rụng tóc lưa thưa....
.............
- Hích hích hích hích....
- Ê! mi làm cái gì mà cười rũ ra như vậy? A! Lông mày rụng
nghe mi, đừng nghĩ ẩu...Mi không thấy là quí bà chị lúc này
đều có lông mày vòng nguyệt đẹp ơi là đẹp, mi biết tại sao
không, lớn tuổi, lông mày rụng nhiều mà mỗi ngày phải kẻ
lông mày mất công quá nên các chị đi xâm cho rồi. Các chàng
Trương Vô Kỵ từ nay thất nghiệp. Như vậy để coi:
Ta đã già chưa? đã già chưa?
Nguyệt cong: sợi bạc, lưa thưa: tóc buồn
Rung rinh răng nhảy múa luôn
Chân mòn gối mỏi, lưng buồn còng theo!
Được chưa mi? mấy người sao méo mó xẹo xọ quá à, ưa
nghĩ bậy không hà, không nice chút nào...
- Có hai điều em phải nói với chị, thứ nhất là chị.. ngộ chưa,
‘tui’ cười kệ ‘tui’, ai cố tình làm thơ bậy, đã vậy có tật nhúc
nhích, nghĩ bậy rồi đổ thừa người khác; thứ hai là chị giả bộ
như vậy lại còn la em là...không nice!
Ngày hôm sau Sao Khuê lại đem chuyện giữa Cúc và Sao
Khuê kể lại cho Hoàng nghe, hai đứa lại uống cỡ chục thang
thuốc bổ (cười là liều thuốc bổ).
- Ê! nếu còn ở lại làm việc ở chỗ Pharmacie cũ ta sẽ nói :
Monsieur Paul, tôi có hai điều phải nói với ông: điều thứ nhất,
mỗi ngày khi tôi đến làm việc ông chừa lại bao nhiêu việc: Tôi
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phải vô bao nhiêu toa còn lại từ buổi sáng, tôi phải kiểm thuốc
của hàng chục khách ông đã cho préparé từ buổi sáng mà
theo lẽ ông phải kiểm vì khách gọi đến trong giờ làm việc của
ông. Việc trong ‘ca’ ai người ấy phải làm cho xong... Kế đó
biết bao lần ông còn la lối om sòm bắt tôi đi đòi những món
tiền mà ông cho khách nợ... Điều thứ hai, ông xử sự như thế
là không phải, không đúng...
Nhưng mà không được đâu Hoàng ơi, ông nội này lỳ lắm. Đã
bao lần bà vợ ổng khóc lóc khi ta đòi nghỉ làm để giữ ta lại…

Thiệt đó quí vị, từ lâu ở Canada thiếu dược sĩ nên mỗi lần
Sao Khuê đòi nghỉ thì vợ ông chủ ôm lấy khóc lóc năn nỉ
Sao Khuê ở lại làm tiếp, ổng hứa làm việc đàng hoàng nhưng
chứng nào tật nấy, được hai ba ngày ổng lại ‘trồng Dừa’ (dừa
việc), năm này tháng nọ không thay đổi. Với mấy người cứng
đầu như vậy thượng sách là TRÁNH XA chứ không có
chuyện... điều một điều hai nhắn nhủ nhau, rằng xin phải trái
chớ cứng đầu, cuộc đời hoà thuận là hơn hết, già họng chơi
ngang chẳng chịu đâu.....
Thú vị vì… ngộ được đạo ‘hai điều’, Sao Khuê áp dụng bài
học ở khắp nơi.... Đến chỗ tập thể dục (chỗ này ư... ư... toàn
những người bệnh hoạn không hà, ai không đau chỗ này thì
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nhức chỗ kia vì ở đây toàn là những người lớn tuổi không
hà),
Sao Khuê lại ư ử :
- Ta đã già chưa đã già chưa?
- Chưa! mi chưa già
- Ôi! cảm ơn Ái Khanh của Trẫm (chị này tên Khanh nên Sao
Khuê vẫn đùa đùa gọi chị là ái khanh của trẫm)... Có hai điều
Trẫm phải nói với khanh.
- Điều gì thế bệ hạ?
- Điều thứ nhất, khi khanh nói trẫm chưa già thì khanh là
người biết tôn trọng sự thật là vì trẫm đúng là chưa già (10%
sự thật cũng là sự thật phải không quí vị), trăng bao nhiêu tuổi
trăng già, ta bao nhiêu tuổi cũng là còn son. Điều thứ hai, khi
khanh nói lên sự thật như thế, khanh là người rất nice, đưa
má đây, trẫm bisous khanh một cái.. chút..ứ.. ừ.. chút..chút.....
Quí vị thân mến của Sao Khuê ơi, từ nay quí vị thử áp dụng
bài học ‘có hai điều’ xem sao. Ui chao! mình chưa đắc đạo tới
mức như Đất để người ta đi trên đất, nhổ trên đất mà đất vẫn
nín thinh dù chính đất đã nuôi dưỡng những con người đang
chà đạp đất. Mình chưa…Xả được quí vị nhỉ. Mà nín thì tức
mình, đôi co thì to chuyện còn mệt hơn nên cứ bỏ nhỏ: có hai
điều...coi bộ có lý, may ra gặp người biết điều họ thấy có lý
mà hoà cả làng cho vui vẻ, không may gặp người có cái tai
ngược lên trời thì mình cứ bye bye mà đi thôi.....
Gặp chuyện gì không phải.Chớ vội la bai bải. Hay mặt mày
hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai điều phải nói: Điều một:
Nói như vậy là sai. Điều hai: Nói như vậy không nice!’ Rồi
mỉm cười: Good bye!
Sao Khuê
(* Chuyện xa xưa hồi Sao Khuê chưa già, hơn 10 năm tình cũ
nhưng mà vẫn đúng forever phải không quý vị. Chỉ tiếc là sau
đó Sao Khuê quên áp dụng!)
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Song Phương
Đôi Bạn
Xưa bến Hải chia đôi giới tuyến
Để đôi bờ ôm nỗi niềm riêng
Cầu xưa một bóng con thuyền
Cớ sao lại vỡ mối duyên ban đầu
Anh có nhớ thương về dĩ vãng
Ngày cùng yêu cô bé chung làng
Anh mơ những buổi chiều sang
Trường tan nắng nhạt theo nàng về thôn
Thưở ấy anh hiền không dám nói
Cứ ngại ngùng chẳng dám sánh đôi
Tôi nghe tim đập liên hồi
Tình trong trang sách dấu nơi đáy lòng
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Rồi lớn lên anh vào sương gió
Nàng đợi chờ nhạt cả hồn thơ
Thời gian trăng lặn sao mờ
Nàng may áo cưới sang bờ vu quy
Tôi cũng lìa quê xa trường cũ
Tình yêu buồn khép lại thiên thu
Làng quê khói lửa mịt mù
Nàng không còn nữa sau từ một đêm
Nàng chết đi không lời trăn trối
Lòng còn vương kẻ cuối chân trời
Lệ tôi ướt đẫm tim côi
Vùi nàng xuống mộ chôn thời thơ ngây
Tôi lìa quê ra miền biên ải
Áo chinh nhân sương gió dạn dài
Những chiều nắng nhạt sương bay
Tôi ôm kỷ niệm cho đầy hồn quê
Ta đánh nhau như ngày còn nhỏ
Chia hai phe đối mặt từng giờ
Hận thù giết chết ước mơ
Ngăn đôi chiến tuyến chia bờ nước non
Rồi anh về đây trong chiến thắng
Tôi tù đày trong núi rừng hoang
Anh vui ca khúc khải hoàn
Tôi ôm kỷ niệm với ngàn vết thương
Nhưng danh tướng xa rời công trận
Anh về quê dứt bỏ lợi danh
Lòng anh nghiêng ngửa phân tranh
Thân tôi lận đận phong trần tha phương
Hơn mười năm về thăm quê cũ
Tre đầu làng lả ngọn vi vu
Mắt anh vời vợi ưu tư
Tóc sương pha tuyết đã từ bao năm
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Hơn mười năm làm thân viễn xứ
Bên mộ em chén tạc chén thù
Hương trầm khói tỏa âm u
Hỏi người dưới mộ oán thù ai chăng?
Anh đã khóc! Lệ buồn vương má
Mây nước buồn trời đất xót xa
Ngày mai tôi vượt giang hà
Mang theo hình bóng quê nhà thân thương
Thôi anh hãy quên đi dĩ vãng
Để tim thôi thổn thức chứa chan
Trời bày vận nước sang trang
Làng quê anh giữ mộ nàng sớm trưa
Xưa Bến Hải chia đôi chiến tuyến
Để đôi bờ ôm nỗi niềm riêng
Bến nay cầu đã nối liền
Cớ sao tình mãi đôi miền cách ngăn

Rồi Một Mai...
Rồi một mai ta về cát bụi
Qua kiếp người buông bỏ buồn vui
Trăm năm cát lấp bụi vùi
Trơ vơ trăng lạnh ngậm ngùi canh thâu
Rồi một chiều mai ta nằm xuống
Quyển sổ đời khép lại sang chương
Ta như vạt nắng cuối đường
Chìm trong chiều lạnh đêm sương mịt mù
Rồi ta sẽ đi vào quên lãng
Dấu vết nào xóa bởi thời gian
Ta đi quên bỏ hành trang
Trở về cát bụi quên thân làm người
Song Phương (Jan 2021)
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TT-Thái An

TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI EM GÁI THÔI
Cũng vì biến cố tết Mậu Thân mà tất cả trường học trong thủ
đô Sài Gòn phải đóng cửa vài tuần. Sau khi trường mở cửa
lại, tôi và Hạnh lại đi học lại. Năm đó chúng tôi đang học lớp
đệ ngũ (lớp 8 bây giờ).
Ông thầy dạy Anh văn của chúng tôi lai Ấn Độ, nhưng có cái
tên đặc Việt Nam. Chúng tôi gọi ông là thầy Lợi. Khi học đến
bài Taj Mahal trong cuốn English For Today, ông dạy thật lâu,
kéo dài cả mấy tuần từ trước khi nghỉ tết cho đến bây giờ.
Ông bắt chúng tôi học thuộc lòng từng đoạn để lên trả bài. Tôi
không hứng thú gì khi học bài nói về cái đền Taj Mahal, có lẽ
514

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
vì cảm thấy ông thầy cố ý ép buộc học sinh phải khâm phục
và nhập tâm về nền văn hóa Ấn Độ của thầy. Nhưng vì thầy
rất dữ, không thuộc bài sẽ bị thầy quất vào tay mấy roi nên tôi
và Hạnh phải lo học cho thuộc từng đoạn. Vì mỗi tuần thầy
bắt học thuộc một đoạn khác nhau.
Chúng tôi học buổi sáng. Ngày nào Hạnh cũng chở tôi đi học
bằng xe Honda dame. Bố mẹ nó cho nó chạy xe gắn máy từ
đầu năm đệ ngũ, nó rất dạn lái xe. Nhà nó và nhà tôi gần
nhau nên đi chung xe rất tiện. Hạnh rủ tôi mỗi chiều qua nhà
nó học bài Anh văn rồi dò cho nhau. Tôi trả bài cho nó, nó trả
bài cho tôi. Như thế sẽ mau thuộc bài.
Như thường lệ, chiều hôm đó tôi qua nhà Hạnh để học bài.
Nhà nó hôm nay sao đông khách thế, mặc toàn quân phục
rằn ri đang ngồi ngoài phòng khách với mấy bà chị nó và mẹ
nó.
Tôi và Hạnh rút vào phòng trong nằm học bài. Từ trước đến
giờ là như thế, ngồi học ở bàn mau chán, leo lên giường nằm
học thoải mái hơn. Mỗi đứa cầm một cuốn sách tự đọc lẩm
nhẩm cho đến khi học xong. Ở nhà học một mình không vui,
tôi thích vui nên hay qua nhà nó học chung. Mà có lẽ vì thân
nhau nên gặp nhau ở lớp chưa đủ, phải gặp thêm ở nhà nữa
mới vừa lòng nhau.
Chúng tôi đang lẩm nhẩm học bài thì một anh lính bước vào.
Tôi và Hạnh chẳng để ý đến anh; anh ngồi xuống cái giường
ở góc bên trái hỏi:
- Hai đứa đang học gì thế?
Tôi và Hạnh phải bỏ sách xuống khi bị hỏi. Tôi hơi lúng túng
vì đang nằm học bài nên phải ngồi dậy chào khách. Hạnh trả
lời:
- Chúng em học bài Anh văn để trả bài cho ông thầy.
Anh lính hỏi Hạnh:
- Bạn Hạnh đấy à?
Hạnh trả lời:
-Bạn em, tên An.
Quay sang tôi, Hạnh giới thiệu:
-Đây là anh Cường, anh họ của tao.
Tôi lại phải chào:
-Chào anh Cường.
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Anh Cường gật đầu chào lại rồi ngồi im. Tôi và Hạnh lại nằm
xuống học bài tiếp. Anh Cường hỏi:
-Sao học Anh văn mà không đọc lớn lên cho dễ nhớ?
Tôi và Hạnh nhìn nhau cười, không biết trả lời sao. Tôi nghĩ
thầm “Có anh ngồi đây ai mà dám đọc to lên, lỡ đọc sai bị anh
cười sao?”
Một lúc sau bà Sùng, mẹ Hạnh từ ngoài phòng khách bước
vào đến ngồi cạnh anh Cường. Mẹ Hạnh lên tiếng trách:
-Hai đứa chúng mày hư thật, có anh đến chơi mà không ngồi
dậy chào anh.
Tôi và Hạnh lại phải ngồi dậy. Tôi chào anh Cường thêm lần
nữa. Hạnh nói ngay:
-Ban nãy chào rồi.
Anh Cường cũng đỡ cho chúng tôi:
-Các em chào rồi mợ ạ.
Tôi nhìn anh Cường cười vì chẳng biết nói cám ơn anh. Xong
xuôi hai đứa lại nằm xuống học tiếp. Tôi cầu mong cho anh
Cường đi trở ra phòng khách cho chúng tôi học bài, chứ anh
cứ ngồi đó tôi thấy thế nào ấy. Tôi chẳng muốn học bài mà có
người ngồi nhìn nên đứng dậy chào ra về. Hạnh hỏi ngay:
-Mày thuộc hết chưa?
-Gần hết rồi. Tao về nhà học tiếp.
Sáng hôm sau tôi qua nhà Hạnh để đi chung. Nhưng hôm nay
nó bỏ xe ở nhà bảo là chị nó cần xe đi đâu đó. Thế là hai đứa
đi bộ đến trường, vừa đi vừa nói chuyện nên cũng thấy mau
đến nơi.
Lúc gần giờ tan trường, tự dưng tôi thấy hồi hộp như có linh
cảm một việc gì đó sắp xẩy ra, thấy bồn chồn trong lòng lắm.
Tan trường, tôi và Hạnh vừa bước ra đến cổng ngoài, Hạnh
có vẻ nhìn quanh tìm kiếm. Nó reo lên rồi chỉ tay qua bên kia
đường:
-Anh Cường kìa!
Tôi nhìn theo tay nó. Thì ra anh Cường đã lái xe Jeep đến
đón tôi và Hạnh. Nó kéo tôi băng qua đường đến bên xe của
anh. Nó tự động leo ra phía sau, đẩy tôi lên phía trước ngồi.
Tôi biết ngay là Hạnh và anh Cường đã dàn xếp với nhau.
Thảm nào nó bỏ xe ở nhà ngày hôm nay vì đã hẹn với anh
Cường đến rước. Tôi ngượng quá, tự dưng bị ngồi gần anh
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Cường. Không lẽ tôi bỏ đi bộ về coi sao được, ngày nào hai
đứa cũng đi chung với nhau mà. Tôi bảo Hạnh đổi chỗ, nó
nhất định không chịu. Tôi đành ngồi phía trước với anh
Cường mà run quá đỗi. Hai tay tôi vịn vào ghế xe để ngồi cho
vững. Anh Cường lặng yên lái xe.
Anh Cường rất ít nói nên suốt con đường về anh chỉ nói vài
câu thăm hỏi. Tôi trả lời xong thì hết chuyện nói. Tôi không
thích thú gì khi bị anh Cường đi đón thế này. Vì tôi thấy anh
Cường là người lớn, anh lớn hơn tôi 13 tuổi; mà tôi thì sợ nói
chuyện với người lớn lắm.
Về đến nhà Hạnh, tôi xuống xe sau khi cám ơn anh Cường
rồi về thẳng nhà mình.
Ăn cơm trưa xong, chưa nghỉ ngơi gì cả tôi đã nghe thấy
tiếng guốc của Hạnh kéo lê quèn quẹt trước nhà tôi. Nó cố ý
làm thế cho tôi biết là “Tao đến đây, ra mà mở cửa!”. Sau đó
nó sẽ la thật lớn tiếng một câu cố hữu, mấy nhà chung quanh
ai cũng nghe thấy: -Nhỏ ơi Nhỏ, mở cửa!
Nó chỉ lớn hơn tôi nửa năm mà lúc nào cũng gọi tôi là “Nhỏ”,
cứ như là nó lớn hơn tôi nhiều lắm vậy. Nhưng tôi lại thích
nghe nó gọi tôi cách thân thương đó. Vì ngoài tôi ra, nó chẳng
gọi ai là “nhỏ” nữa dù mấy đứa khác nhỏ hơn nó cả một hay
hai tuổi.
Tôi ra mở cửa, nó nói ngay:
-Anh Cường gọi mày sang nhà tao chơi.
Tôi thấy ngượng quá, nói với nó:
-Thôi, tao không qua đâu.
Nó lại la lên:
-Qua một chút thôi mà, mau lên tao chờ.
Thế là tôi phải đi theo nó vì tôi chẳng bao giờ cãi lại nó.
Anh Cường đang ngồi ở phòng khách. Tôi bước vào, anh
chào tôi, tôi chào anh. Anh chỉ nói:
-An ngồi chơi.
Tôi ngồi xuống, chẳng nghe anh nói thêm gì. Yên lặng quá,
bầu không khí đối với tôi quá căng thẳng. Giá mà anh nói
chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe thì tôi cảm thấy dễ
chịu hơn. Tôi cũng chẳng biết nói gì với anh. Ngồi vài phút tôi
xin phép ra về vì thấy ngượng ngùng quá.
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Cứ thế, anh lái xe Jeep đến đón tôi và Hạnh hầu như mỗi
ngày. Có hôm anh cho anh lính tài xế người Thượng đi theo,
anh bảo anh lính người thượng ra sau ngồi với Hạnh. Còn
anh cầm tay lái, tôi ngồi hàng ghế trên cạnh anh.
Chiều nào anh cũng bảo Hạnh qua gọi tôi sang chơi. Tôi qua
ngồi vài phút rồi ra về vì anh chẳng nói gì cả. Tôi cứ thắc mắc
không hiểu sao anh Cường gọi mình sang chơi mà không có
gì để nói. Hai người ngồi yên lặng vài phút tôi đã thấy lúng
túng lắm rồi. Tôi rất sợ cái bầu không khí yên lặng đó.
Tôi chơi với Hạnh từ năm đệ thất (lớp 6) mà chẳng bao giờ
nghe nó nói về anh họ của nó cho đến khi anh Cường xuất
hiện. Tôi hỏi nó thì nó chỉ nói anh Cường đi lính ít khi ghé nhà
nó. Vì Sài Gòn bị Việt Cộng tấn công vào tết Mậu Thân nên
lực lượng Đặc Biệt (còn gọi là Biệt Kích Dù) của anh Cường
mới được điều động về giải vây Sài Gòn. Đoàn của anh đang
đóng quân ở xưởng dệt Vina Texco gần Hốc Môn.
Hạnh còn kể đôi chút về anh Cường, rằng anh đang học luật
thì bỏ đi Võ Bị Đà Lạt. Bây giờ anh đang mang lon trung úy.
Tôi còn ngây ngô hỏi lại:
-Sao mày biết nhìn lon của lính?
-Thì tao nghe anh Cường nói.
Nó còn đố tôi biết tại sao có người đeo hoa mai màu đen, có
người đeo hoa mai mầu vàng đồng. Tôi chịu thua. Nó bảo sỹ
quan tác chiến thì đeo hoa mai đen, sỹ quan văn phòng thì
đeo hoa mai vàng. Tôi phục nó quá vì nó biết nhiều hơn tôi.
Từ đó tôi để ý thấy anh Cường và mấy anh bạn của anh đều
đeo lon hoa mai màu đen.
Một hôm Hạnh rủ tôi đi Vina Texco thăm anh Cường . Anh
cho anh lính người Thượng lái xe Jeep đến đón tôi và Hạnh.
Xe vào đến bên trong, anh Cường ra đón chúng tôi. Hạnh
theo mấy anh khác đi qua một góc sân xa xa để mình tôi ngồi
với anh Cường ở góc sân cỏ bên này. Anh Cường nói vài câu
rồi thôi, tôi lúng túng không biết nói gì hơn. Tôi ân hận vì đã
nghe lời Hạnh lên đây nên lâm cảnh khó khăn này. Tôi bảo
anh Cường tôi muốn đi về. Lúc đó anh mới nói ngồi chơi chút
nữa anh đưa về. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh Cường luôn
gọi tôi đến chơi mà không có gì để nói. Còn Hạnh thì luôn
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tránh đi đâu để mình tôi ngồi với anh Cường. Tôi rất lúng
túng, ngượng ngùng vì sự yên lặng của anh.
Một buổi chiều anh hỏi tôi thích đọc sách của ai. Lúc đó tôi chỉ
đọc các tác giả tiền chiến và Tự Lực Văn Đoàn nên trả lời
như thế. Anh hỏi lại:
-Đó là sách học trong trường, ngoài ra An còn thích đọc sách
của tác giả nào?
Tôi đang đọc truyện dài trường kỳ của Văn Quang trên báo
Tiền Tuyến nên trả lời ngay: “Văn Quang”.
Chiều hôm sau anh bảo Hạnh gọi tôi sang chơi, anh đưa cho
tôi cuốn “Người Yêu Của Lính” của Văn Quang. Tôi cảm động
nhận lấy và ngầm hiểu anh đang trao cho tôi một thông điệp
gì đó. Anh Cường bảo tôi mở trang trong ra đọc. Anh chỉ viết
vỏn vẹn vài chữ: “Sai Gòn ngày...Mến tặng An” và ký tên “
Hoàng Xuân Cường”.
Chữ anh viết lớn và đều đặn, vững chắc; nét chữ quá đẹp!
Tôi chưa thấy ai viết chữ đẹp như thế. Nhiều năm sau này
cũng chẳng thấy một nét chữ nào giống như thế.
Bà Sùng mẹ Hạnh đã nói với mẹ tôi rằng anh Cường muốn
cưới tôi làm vợ, nhưng anh sẽ chờ đến khi tôi được 18 tuổi,
thi xong tú tài, anh sẽ cưới tôi. Nhưng anh Cường dặn mẹ
Hạnh đừng nói gì cho tôi biết để yên cho tôi học. Mẹ tôi nghe
thế thì biết thế, mẹ chẳng bác bẻ gì. Như thế có nghĩa là mẹ
Hạnh đã thay cho anh Cường nói chuyện với mẹ tôi. Và hai
bà đã đồng ý với nhau về việc này. Có lẽ mẹ tôi chơi thân với
mẹ Hạnh nên cũng tin tưởng gia đình này.
Hơn nữa, thân thế của anh Cường khiến cho mẹ cảm thông
vơi anh. Anh theo vợ chồng người anh di cư vào Nam khi anh
chỉ 13 tuổi. Mẹ già còn ở lại ngoài Bắc. Anh Cường chẳng
khác gì mồ côi cả cha lẫn mẹ mà không hư hỏng, anh vẫn
học hành và nên người.
Tuy mẹ Hạnh đã dặn mẹ tôi đừng cho tôi hay ý định của anh
Cường, nhưng mẹ tôi vẫn kể cho tôi nghe.
Mẹ kể cho tôi nghe thế thôi, không có ý ép buộc tôi. Quyền
quyết định vẫn là nơi tôi. Vì bố mẹ tôi theo chủ nghĩa “tự do
dân chủ”, nghĩa là để cho con cái tự do chọn lựa người bạn
đời của mình.
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Nhưng lúc đó tôi còn quá bé. Nghe xong, mỗi lần gặp anh
Cường tôi lại càng run hơn.
Nhưng vừa học xong tú tài, chỉ vừa 18 tuổi mà phải lấy chồng
là điều tôi không nghĩ đến. Tôi đâu muốn lấy chồng ở tuổi 18;
tôi còn muốn học lên nữa chứ. Nhưng lại nghĩ nếu làm vợ
anh Cường, tôi sẽ là chị dâu của Hạnh, bạn thân của tôi, tôi
thấy cũng vui nên không phản đối việc lấy anh Cường. Hơn
thế nữa, tôi không hề có chút ác cảm với anh Cường. Tôi
không nghĩ ra được điểm nào để chê anh. Nhưng tôi chỉ mới
14 tuổi thôi, còn 4 năm nữa mới được 18 tuổi, chẳng biết sau
này sẽ ra sao.
Đôi khi tôi lại nghĩ thầm hay là lấy anh Cường xong, tôi vẫn ở
lại Sài Gòn với bố mẹ để đi học tiếp, thỉnh thoảng anh Cường
về phép thăm tôi là được rồi. Đó là đầu óc đơn sơ của tôi lúc
đó chỉ thấy thế là được rồi, tôi chẳng nghĩ đến chuyện chồng
đi đâu thì vợ theo đó. Cũng có thể vì tôi còn sợ sệt khi gặp
anh Cường nên không muốn ở gần anh mỗi ngày.
Một hôm anh Cường được tin mẹ anh vừa chết ở ngoài Bắc,
anh có vẻ buồn vì không được gặp mẹ lần cuối. Mẹ tôi sang
nhà Hạnh chia buồn với anh. Anh trả lời:
-Không sao đâu bác. Thời buổi này mà mẹ cháu sống được
đến 60 là thọ lắm rồi.
Mẹ tôi có vẻ cảm động về câu nói của anh Cường. Mẹ nói với
tôi:
-Có lẽ anh Cường nhìn thấy bạn bè đồng đội của anh chết khi
còn quá trẻ nên mới nói thế.
Mẹ lại nói tiếp:
-Tội nghiệp những người như anh Cường, không biết sống
chết lúc nào!
Riêng tôi, nghe tin mẹ anh chết, tôi chẳng biết nói một câu an
ủi anh. Tôi chỉ nhìn anh ái ngại. Cả tôi và anh đều ngồi im như
mỗi lần anh gọi tôi sang chơi. Được vài phút thì tôi xin phép
anh ra về.
Một hôm mẹ của Hạnh đưa anh Cường sang nhà tôi để thăm
mẹ tôi cho phải phép. Tôi đem nước trà ra mời rồi trốn luôn
trong nhà. Anh Cường ngồi chỉ độ nửa giờ rồi ra về. Anh đến
chào mẹ tôi để theo đơn vị rút về căn cứ ở Nha Trang vì Việt
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cộng đã bị đẩy lui ra khỏi Sài Gòn. Lực lượng Biệt Kích Dù
của anh đã hoàn tất sứ mạng tại Sài Gòn.
Tối hôm đó anh và vài người bạn đồng ngũ mời mẹ Hạnh, mẹ
tôi, mấy chị em Hạnh cùng chị em tôi ra bò bảy món Ánh
Hồng để ăn bữa ăn chia tay. Sáng mai các anh sẽ trở về đơn
vị.
Những người kia ai cũng đi, riêng tôi xin được ở nhà. Lý do là
vì tôi rất sợ ngồi cứng ngắc trước mặt anh Cường vì tôi biết
anh chỉ nhìn tôi thôi mà chẳng nói năng chi. Và tôi thì không
muốn anh Cường ngồi nhìn tôi như thế, làm sao tôi ăn cho
nổi. Từ nhà tôi đi bộ đến bò bảy món Ánh Hồng chỉ khoảng
mười phút; thỉnh thoảng bố tôi hay dắt cả nhà đến đó ăn nên
tôi chẳng tha thiết đi với anh Cường đến đó.
Thế rồi thỉnh thoảng có bạn được về phép, anh Cường lại
biên thư cho tôi và Hạnh, nhờ bạn cầm về. Cũng có khi anh
gửi thư cho tôi và Hạnh qua bưu điện. Lần nào nhận được
thư của anh, tôi cũng hồi hộp mở ra xem, chỉ có vỏn vẹn vài
dòng, hỏi thăm việc học hành của tôi và kể chuyện trời mưa
trời nắng ngoài Nha Trang. Anh chẳng bao giờ kể chuyện
hành quân, tác chiến của các anh. Và anh chẳng bao giờ nói
thương nói nhớ gì tôi cả.
Tôi không hiểu anh Cường, tôi không biết anh Cường có
thương tôi thật không. Tôi thấy trong tiểu thuyết, người ta hay
nhắc đến những bức thư tình thật lãng mạn, yêu thương nồng
nàn. Còn những bức thư của anh Cường gửi cho tôi chỉ là
loại “gửi người em gái hậu phương”. Ngược lại, tôi trả lời thư
cho anh Cường cũng đại loại kể chuyện học hành, chuyện
nắng mưa và hỏi thăm anh cùng các bạn anh mà tôi đã gặp.
Thế nên, tôi không bao giờ nghĩ giữa tôi và anh Cường đã có
một mối liên hệ tình cảm trai gái, của hai người yêu nhau. Tôi
còn nhỏ quá, mười bốn tuổi biết gì mà yêu! Hơn thế nữa, từ
khi còn bé, tôi hay mơ mộng viển vông, hay nghĩ đến một
hoàng tử đẹp trai, sang trọng, uy quyền đến cưới tôi. Mà anh
Cường thì không đẹp trai, không giống hoàng tử chút nào cả.
Tôi thấy anh Cường trông cũng được, anh không cao lắm,
người khỏe mạnh, không gầy gò. Trông anh có vẻ đàn ông,
thế thôi. Mà trông “đàn ông” cũng phải vì lúc nào gặp anh
cũng chỉ có bộ áo trận rằn ri hoa lá rừng mà thôi. Trên tay áo
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lại còn huy hiệu con hổ bay qua cái dù nữa, trông oai quá
chừng đi chứ!
Một buổi chiều Hạnh qua nhà tôi trao thư của anh Cường.
Hạnh bảo có anh Huế và anh Tiếu về phép nên anh Cường
nhờ anh Huế cầm thư về cho tôi và Hạnh. Anh Huế thì tôi đã
gặp, còn anh Tiếu thì chưa.
Tối hôm đó anh Huế và anh Tiếu mời mấy mẹ con Hạnh và
mẹ con tôi ra bò bảy món Ánh Hồng để ăn tối. Kỳ này không
có anh Cường nên tôi không ngại, tôi đồng ý đi. Đối với tôi,
gặp bạn đồng ngũ của anh Cường thì cũng giống như gặp
được anh Cường rồi, như thế tôi đã thấy vui mà không phải
ngại ngùng vì phải ngồi chết cứng vì sợ anh Cường nhìn tôi
mà không nói năng chi.
Lúc đó tôi với Hạnh chỉ có áo đầm đủ kiểu để mặc đi chơi,
còn áo dài thì chỉ có áo trắng để mặc đi học. Hạnh và tôi đều
ái ngại khi đi với mấy anh lính về thành mà mặc đầm sợ mấy
anh nhìn không quen nên cả hai cùng mặc áo dài trắng cho
thoải mái.
Đến bò bẩy món Ánh Hồng, nhà hàng cho chúng tôi ngồi vào
một cái bàn tròn lớn kê sát góc sân trước, gần hàng rào. Trời
hôm đó trong xanh, mát dịu. Chúng tôi gồm mười người. Hai
anh Huế và Tiếu ngồi đối diện tôi. Mẹ Hạnh và ba chị em
Hạnh ngồi góc trái. Mẹ tôi ngồi cạnh mẹ Hạnh, rồi đến tôi.
Chỉ có anh Huế và anh Tiếu uống bia, mọi người còn lại uống
nước ngọt. Khi các anh uống đến chai bia thứ hai, anh Tiếu
nói với tôi một câu thật bất ngờ:
- Tôi nghe nói về cô An đã lâu mà hôm nay mới hân hạnh
được gặp. Phải chi cô An chưa thuộc về Trung Úy Cường thì
tôi sẽ xin cưới cô An. Nhưng mà trung úy Cường là xếp của
tôi, tôi đâu dám qua mặt xếp.
Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi thảng thốt nhìn anh Tiếu rồi nhìn
hai bà mẹ cầu cứu. Chẳng ai lên tiếng cứu nguy cho tôi. Cả
hai bà hình như ngồi đờ ra nhìn anh Tiếu. Tôi nhìn anh Tiếu
rồi nhìn anh Huế. Anh Huế ngồi lặng thinh, không nói gì.
Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi đã là “cái gì” của
anh Cường. Cứ đọc mấy cái thư “gửi người em gái” của anh,
tôi chẳng thấy anh yêu thương tôi gì cả.
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Anh Tiếu còn nói tiếp, tai tôi bắt đầu thấy lùng bùng, triệu
chứng của sự căng thẳng và sợ hãi. Tôi nói với anh Tiếu:
-Nãy giờ anh nói gì, em không hiểu.
Anh Tiếu có vẻ tức giận, nói lớn hơn:
-Phải rồi, anh Cường là trung úy, còn tôi chỉ là thiếu úy nên cô
An không chịu hiểu tôi!
Tôi lại càng hoảng hốt hơn nữa khi anh so sánh cấp bậc của
anh với anh Cường. Tôi thấy oan ức quá vì anh Cường làm
quen với tôi chứ tôi đâu làm quen với anh Cường mà bảo là
tôi thích anh Cường vì hai cái hoa mai của anh. Đối với đầu
óc non nớt của tôi lúc đó, hễ ai đi lính thì sẽ từ từ được lên
lon, hết Thiếu Úy thì lên Trung Úy, cách nhau một lon có gì là
to tát đâu. Sao bây giờ anh Tiếu công kích tôi cứ y như tôi là
người xấu lắm, chỉ nhìn cấp bậc của các anh mà thôi. Tôi
cảm thấy xấu hổ vì bị anh Tiếu lên án oan. Đã thế, anh
Cường có bao giờ nói thương yêu gì tôi đâu. Tôi còn không
biết tôi là gì của anh Cường nữa kìa. Sao bây giờ anh Tiếu
bảo tôi đã là của anh Cường? Đã thế, anh Tiếu còn gọi tôi là
“cô” nữa, nghe có vẻ dữ quá. Tôi mới 14 tuổi thôi, chưa có ai
gọi tôi là “cô” bao giờ cả.
Tôi lại nhìn hai bà mẹ rồi nhìn chị Thu, nhìn Hạnh xem có ai
đỡ đòn cho tôi được không. Tất cả đều ngơ ngác nhìn anh
Tiếu chẳng nói nên lời. Không ai nói giùm tôi, tôi đành phải trả
lời mà như nói với chính mình:
-Em đâu là gì của anh Cường đâu. Em cũng không biết cấp
bậc của mấy anh ra sao. Tại sao anh nói gì lạ vậy? Em không
hiểu gì hết.
Anh Tiếu lại càng lớn tiếng hơn:
-Phải rồi cô An cố tình không hiểu tôi, vì tôi chỉ là thiếu úy.
Còn anh Cường là trung úy nên cô chỉ hiểu anh Cường.
Tôi muốn òa lên khóc vì cảm thấy bị anh Tiếu ăn hiếp công
khai trước mặt mọi người. Tôi nói gì cũng bị anh bắt bẻ. Tôi
có cảm tưởng như bị anh dồn vào chân tường. Tôi cũng đâm
bực bội hai bà mẹ không chống đỡ giùm tôi một lời. Tôi cố
mím môi để khỏi bật lên tiếng khóc, tôi cảm thấy bất lực trước
người đàn ông vừa mới quen chưa được hai giờ đồng hồ
này. Tôi hối hận vì đã đi theo hôm nay. Phải chi tôi cứ ở nhà
thì đâu phải nghe anh Tiếu nói những lời này khiến tôi bối rối,
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sợ hãi và xấu hổ biết bao nhiêu. Một lúc sau chị Thu nói một
câu khiến anh Tiếu giận dữ hơn:
-Thôi anh Tiếu say rượu rồi, đừng nói nữa.
Anh Tiếu phản ứng ngay:
-Tôi chỉ mới uống có hai chai bia thôi, làm sao say được chứ?
Mẹ Hạnh cũng mở miệng nói được một câu vô thưởng vô
phạt:
-Thôi anh Tiếu về nhà nghỉ ngơi, có lẽ anh mệt rồi.
Anh Tiếu còn nói thêm nhiều câu, nhưng tai tôi đã quá lùng
bùng, mặt tôi đã bừng bừng nóng có lẽ hơn người say rượu.
Tôi chỉ muốn bỏ ra về trước nhưng không dám xin phép mọi
người nên đành ngồi cúi đầu xuống bàn, hết dám nhìn anh
Tiếu nữa.
Anh Huế đứng dậy tính tiền. Buổi tiệc tan sớm. Trên đường
về tôi đi với Hạnh phía trước. Vừa đi tôi vừa nói với Hạnh:
-Biết thế tao không đi hôm nay. Tao sợ anh Tiếu quá. Anh nói
năng kỳ cục, dữ dằn quá. Tao không hiểu gì hết. Mà tại sao
anh ấy nói tao đã thuộc về anh Cường? Sao anh Cường
không nói gì với tao hết vậy?
Hạnh chỉ ậm ự cho qua, nó nói có lẽ anh Tiếu say. Đêm hôm
đó hai anh Huế và Tiếu ngủ lại nhà của Hạnh. Sáng hôm sau
sẽ trở về đơn vị.
Riêng tôi, tối nay tôi không sao ngủ được. Tôi vẫn còn ấm ức
vì thái độ và những câu nói của anh Tiếu. Anh Tiếu đã đẩy tôi
vào cơn sợ hãi và bối rối tột độ. Tôi lại càng hối hận vì đã lỡ
dại đi ăn với hai anh. Tôi biết thế nào câu chuyện cũng đến tai
anh Cường.
Sáng hôm sau tôi vẫn phải dậy đi học dù rất mệt mỏi vì mất
ngủ. Tôi qua nhà Hạnh để đi chung như mọi ngày. Hạnh báo
cho tôi hay hai anh Huế và Tiếu đã đi từ lúc 6 giờ sáng. Anh
Tiếu gửi lời xin lỗi tôi và nhận rằng có lẽ anh đã say tối hôm
qua. Thực tâm, tôi không giận anh Tiếu. Làm sao tôi có thể
giận được một người đã công khai bộc lộ tình cảm với tôi?
Tôi chỉ thấy sợ lối nói chuyện như hỏa diệm sơn đang phun
lửa của anh và sợ phải gặp lại anh.
Tối hôm sau, tôi biên thư cho anh Cường. Nhưng kỳ này, thay
vì chỉ nói chuyện nắng mưa, học hành, tôi khờ dại kể lại chi
tiết những lời anh Tiếu đã nói và câu tôi đã trả lời anh Tiếu
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“Em đâu là gì của anh Cường”. Vì tôi nghĩ rằng nếu tôi không
nói thì Hạnh cũng sẽ nói, anh Huế cũng sẽ nói. Chẳng thà tôi
nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng với hy vọng anh Cường sẽ
viết cho tôi đôi dòng trấn an.
Nhưng thư đi mà không có thư lại. Kể từ đó, anh Cường
không còn biên thư cho tôi nữa. Nhưng anh Cường vẫn biên
thư cho Hạnh. Mỗi khi nhận được thư của anh, nó khoe với
tôi. Tôi thắc mắc hỏi nó tại sao anh Cường không biên thư
cho tôi nữa, nó không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi cảm thấy buồn bã và tủi thân vì anh Cường đã dứt khoát
với tôi rồi. Nói trắng ra là anh Cường đã bỏ tôi. Tôi mang cái
mặc cảm bị bỏ ở lúc tuổi chưa đến 15. Tôi thấy giận anh
Cường vì người lớn mà chấp với “trẻ con”. Tôi không ngờ anh
lại cố chấp như thế. Tôi thực sự không biết điều gì trong bức
thư của tôi đã làm anh giận đến nỗi đoạn tuyệt với tôi. Bây
giờ thì tôi thấy anh Cường thật bí hiểm, thương cũng chẳng
nói, ghét cũng không hở môi. Tôi lại càng ân hận hơn vì đã đi
ăn với hai anh Huế và anh Tiếu nên ra nông nỗi này. Đối với
tôi, hôm đó là một buổi tối “tai họa”. Vì gặp anh Tiếu mà tôi
mất anh Cường. Anh Tiếu thì làm tôi sợ hãi, anh Cường thì
làm tôi buồn ngơ ngác.
Hơn một năm sau, chị Thu của Hạnh báo tin cho tôi hay anh
Cường vừa được thăng chức lên Đại Úy. Tôi mừng cho anh
như cho một người lính được lên lon vậy thôi. Chị cũng nói
bâng quơ với tôi rằng có hai cô khác thích anh Cường lắm, họ
quen với anh Cường trước tôi mà anh Cường không thích họ
nên không theo cô nào hết. Tôi nghe mà dửng dưng vì anh
Cường chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Năm lên lớp Đệ Tam, theo thường lệ, tôi qua nhà rủ Hạnh đi
ghi tên. Hạnh cho tôi hay nó đã ghi danh ở một trường tư thục
khác rồi. Tôi hoảng hốt hỏi nó:
-Sao mày không cho tao hay để tao cũng ghi danh học với
mày?
Hạnh dửng dưng trả lời:
-Hết hạn ghi danh rồi!
Tôi lại hỏi lại:
-Sao mày không cho tao hay trước khi hết hạn?
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Nó có vẻ khó chịu, chỉ nhún vai. Tôi như người bị tình phụ.
Một nỗi đau nhói lên trong tim. Lúc anh Cường đoạn tuyệt với
tôi, tôi cũng chưa thấy đau như thế này. Tôi lặng lẽ ra về. Kể
từ đó tôi không còn đến nhà Hạnh nữa. Và Hạnh cũng chẳng
qua nhà tôi nữa. Vì đường ai nấy đi, trường ai nấy học.
Tôi là người chịu hụt hẫng chứ không phải Hạnh. Nhà nó có
đông chị em gái, không có tôi, nó không cảm thấy cô đơn.
Còn tôi, nhà tôi không có chị em gái, tôi hay qua nhà Hạnh vì
nhà nó vui hơn nhà tôi, lúc nào cũng có người để tôi nói
chuyện. Tôi lại thích chị Thu và chị Dung của nó lắm; hình
như cả nhà nó ai cũng thích tôi. Và ngược lại, tôi xem gia
đình nó như gia đình thứ hai của tôi vậy. Bây giờ không qua
nhà nó nữa, tôi mất đi một gia đình và mất thăng bằng trong
cuộc sống. Không ai hiểu cho tôi được điều này.
Tôi đi học một mình, buồn vô hạn. Tôi phải qua nhà Bình để
đi chung với nó dù tôi quen biết nó nhiều năm, từ khi còn bé
tí. Nhà nó cũng có chị em gái, nó nhỏ hơn tôi một tuổi, chị nó
hơn tôi hai tuổi, em gái nó nhỏ hơn tôi sáu tuổi nên ít gần gũi.
Nhưng Bình hay chị nó vẫn không thay thế được Hạnh và chị
em Hạnh. Mỗi nhà mỗi khác, không khí của nhà này không
giống nhà kia. Tôi đã quen với gia đình Hạnh rồi, nó gần gũi
với tôi hơn.
Năm tôi mười bẩy tuổi, một buổi chiều chị Thu của Hạnh qua
tìm tôi để báo tin dữ, chị nhìn tôi có vẻ ngại ngùng rồi nói:
- An ơi, anh Cường tử trận rồi!
Hai tay tôi bỗng dưng lạnh buốt, tim tôi như lỡ một nhịp đập.
Tôi mím chặt môi để khỏi phát ra tiếng nấc. Tôi không muốn
khóc trước mặt chị Thu. Tôi chớp mắt nhiều lần để nước mắt
không trào ra. Tôi cúi xuống để tránh nhìn chị. Chị Thu lại nói
tiếp:
-Anh Cường chết rồi. Anh mới chết hôm qua thôi. Đáng lẽ
ông Thiếu Tá Huế (không phải anh Huế ở trên, là Đại Úy) phải
theo máy bay trực thăng đi trinh sát mặt trận nhưng ông ấy bị
nhức đầu nên anh Cường tình nguyện đi thế. Máy bay trực
thăng chở anh Cường bị đạn của Việt cộng bắn rớt. Ngày mai
sẽ đem xác anh Cường về. Mày nhớ đi đám tang của anh
Cường nghe nhỏ?
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Đầu óc tôi quay cuồng, sao anh Cường có thể chết được? Tôi
không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh Cường ra đi vĩnh
viễn. Nhưng anh Cường đi thật rồi! Mà dù anh Cường còn
sống, tôi và anh Cường cũng không bao giờ gặp lại nhau.
Nhưng tôi vẫn muốn anh Cường sống. Chị Thu lại hỏi tôi lần
nữa:
-Mày đi đám tang anh Cường nghe nhỏ?
Tôi rùng mình khi hình dung đến cái hòm ôm kín cái xác của
anh Cường. Tôi không can đảm nhìn nó. Tôi cũng không có
can đảm nhìn đến bạn bè đồng ngũ của anh, những bộ quân
phục biệt kích dù của họ sẽ nhắc tôi nhớ đến anh. Tôi cũng
không muốn bất cứ ai thấy tôi khóc cho anh Cường. Tôi còn
tự ái lắm vì mặc cảm bị anh Cường bỏ vẫn tiềm tàng trong tôi.
Tôi nuốt nước mắt vào lòng, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Chị Thu có vẻ ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại tại sao vì có lẽ chị nghĩ
“Nghĩa tử là nghĩa tận”; dù anh Cường giận tôi hay tôi giận
anh Cường thì cũng xí xóa cho nhau. Tiễn anh đến mộ phần
là điều tôi nên làm đối với một người vừa nằm xuống. Nhưng
tôi không thể làm được vì bấy nhiêu lý do. Chị thuyết phục tôi
một chốc nữa nhưng tôi không lay chuyển, tôi chỉ lắc đầu mà
không nói được với chị một lời. Nếu tôi mở miệng ra nói vơi
chị lúc đó, tôi sẽ òa khóc ngay. Đó là điều tôi không muốn.
Chị Thu thất vọng nhìn tôi một lúc rồi ra về. Khi chị đã đi khỏi,
tôi gục mặt vào đôi tay để thút thít khóc vì cố gắng cầm giữ
khá lâu rồi. Sau đó, tôi lau khô nước mắt đi báo tin cho mẹ
hay. Mẹ tôi xúc động ra mặt, rơm rớm nước mắt nói: “Tội
nghiệp!”. Sau đó mẹ qua nhà chị Thu hỏi thăm bà Sùng mẹ
chị.
Anh Cường để tiền tử lại cho ông Sùng là cậu chứ không để
lại cho người anh ruột. Ông Sùng sẽ dùng số tiền này mua
một lô đất trong nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi để an táng anh
Cường và xây mộ cho anh.
Sáng thứ Bảy tuần đó mẹ tôi đi đưa đám tang anh Cường.
Mẹ hỏi tôi có muốn đi theo không, tôi vẫn nhất định không, dù
trong lòng rất muốn.
Tôi ở nhà chờ mẹ về mà lòng ray rứt buồn. Anh Cường cô
đơn quá, chỉ có mấy đứa cháu gọi bằng chú để tang cho anh,
và mấy người em họ trong đó có Hạnh để tang cho anh thôi.
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Lúc gần trưa, tôi lại thấy bồn chồn trong lòng như có ai nhắc.
Khi mẹ về, mẹ kể lại mấy anh bạn của anh Cường hỏi mẹ tại
sao tôi không đến. Mẹ nói:
-Mấy anh bạn của anh Cường hỏi: “Bác ơi, tại sao An không
đến?”
Tôi hỏi mẹ: -Mẹ trả lời sao?
Mẹ bảo:
-Có lẽ em nó bị nhức đầu, không đi được.
Tôi lại hỏi mẹ:
-Mẹ có biết tên người hỏi không?
Mẹ trả lời:
-Ai mà biết, có mấy anh hỏi, mẹ đâu nhớ tên mấy anh ấy.
Tôi nghĩ thầm có lẽ anh Cường vẫn im lặng, không nói cho
các bạn anh ấy biết anh đã dứt khoát không thư từ liên lạc với
tôi từ hơn hai năm rồi. Họ vẫn nghĩ rằng khi tôi được mười
tám tuổi anh Cường sẽ cưới tôi chăng? Vì thế họ quá ngạc
nhiên khi tôi không đến đưa tiễn anh lần cuối. Như thế, tôi đã
làm cho họ thất vọng lắm nhỉ?
Tôi vẫn không hiểu được anh Cường, tôi thấy anh thật bí
hiểm. Tôi không đọc được ý nghĩ của anh.
Hai năm sau ngày anh Cường chết, khi tôi đã được mười
chín tuổi, Hạnh tìm đến tôi để làm lành. Nó không nhắc gì đến
chuyện “nghỉ chơi” giữa tôi và nó. Chỉ nói chuyện quẩn quanh
và hỏi thăm đôi điều, sau đó nó rủ tôi đi thăm mộ anh Cường.
Nó rủ tôi với một thái độ rất chân thành: “Mày đi thăm mộ anh
Cường với tao không?”.
Anh Cường đã mồ yên mả đẹp được hai năm, sao bây giờ nó
lại có lòng muốn tôi đi thăm anh Cường? Tôi cảm động trước
nghĩa cử làm lành của Hạnh nên nhận lời đi với nó thăm mộ
anh. Hạnh vui ra mặt khi thấy tôi gật đầu. Nó hẹn hôm sau sẽ
đến đón tôi lúc hai giờ chiều. Lúc này bố mẹ tôi đã dọn nhà đi
nơi khác, nhưng cách nhà cũ chỉ một đoạn đường mà thôi.
Hạnh và tôi không còn hồn nhiên như xưa nữa. Cả hai chúng
tôi vừa trải qua một cuộc tình bồng bột, một cuộc tình không
thực sự là “chuyện tình” nên cả hai cùng rút lui.
Hạnh lái xe Honda đến đón tôi. Tôi ngồi lên phía sau mà bồi
hồi nhớ lại bốn năm trước, khi tôi và Hạnh còn học chung
trường, tôi ngồi trên xe Hạnh như thế này mỗi ngày, nói
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chuyện với nhau hoài không hết. Một tình bạn hiếm quý như
thế, mà sao Hạnh lại đánh rơi dễ dàng?
Khi đến gần nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, có một hàng bán hoa
ở lề đường, phía đối diện với cổng, Hạnh dừng xe lại để mua
một bó hoa cho anh Cường. Tôi lấy tiền ra trả, Hạnh ngăn lại
dành phần trả. Tôi thật thà không nghĩ ra việc mua thêm một
bó hoa nữa cho anh, như thế anh sẽ có hai bó hoa. Tôi thản
nhiên không dành trả tiền với Hạnh nữa vì tôi thấy nó quyết
liệt lắm, khăng khăng nhét tiền vào tay bà hàng hoa. Sau này
nghĩ lại, tôi thấy mình quá vô tình không đem hoa đến cho
anh. Vì số tiền trong ví tôi lúc đó có đủ để mua cả chục bó
hoa.
Mua hoa xong, Hạnh chạy xe vào nghĩa trang. Có lẽ Hạnh
vào đây thường xuyên nên nó thuộc đường lắm. Qua khỏi
cổng, Hạnh rẽ trái vào con đường nhỏ, chạy đến khoảng hai
phần ba đường rồi rẽ phải vào một đường nhỏ khác. Chạy
qua cả chục ngôi mộ, Hạnh dừng xe lại trước một ngôi mộ
xây bằng đá cẩm thạch trắng phía bên trái. Hạnh chỉ tay và
nói với tôi:
-Tới rồi, mộ anh Cường đó!
Hạnh dựng xe rồi cầm bình hoa đã cạn khô chạy đi lấy nước
rồi đem về cắm bó hoa mới vào. Có lẽ Hạnh đến thăm anh
Cường thường xuyên nên thạo việc lắm.
Tôi bước xuống xe trông thấy ngay bức ảnh của anh Cường
trên bia mộ. Bức ảnh quá sống động khiến tôi cảm thấy run
rẩy, bồi hồi như trông thấy anh hiện ra trước mắt. Ánh mắt
anh như lúc còn sống, giống như anh đang nhìn tôi vậy. Có lẽ
bức ảnh được anh chụp lúc vừa lên đại úy nên trên cổ áo có
đeo ba hoa mai đen. Không ngờ đó là bức ảnh chuẩn bị làm
bia mộ cho anh. Anh chết rồi tôi mới dám nhìn thẳng vào di
ảnh của anh, lúc này tôi mới thấy anh đẹp trai, và oai nữa.
Kỷ niệm cũ lại hiện về, mới ngày nào anh Cường đưa đón tôi,
viết những bức thư ngắn ngủi cho tôi, tặng tôi cuốn tiểu thuyết
“Người Yêu Của Lính”, giờ đây anh chỉ còn là một nắm bụi
đất nằm dưới phần mộ này vài tấc thôi. Nước mắt tôi cứ
muốn tuôn ra mà lòng thì cố cầm giữ lại. Tôi vẫn không muốn
Hạnh nhìn thấy tôi khóc cho anh Cường.
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Tôi không tin linh hồn của anh Cường còn lảng vảng quanh
đây. Tôi nhìn lên bầu trời, trời hôm đó trong xanh, có vài cụm
mây trắng. Tôi tự hỏi không biết linh hồn anh đang ở nơi nào,
có đang trôi lang thang theo những cụm mây trên kia không?
Tôi biết anh là người Công Giáo, nhưng tôi không biết đức tin
của anh ở mức độ nào. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh
Cường vài điều, có lẽ là nói cho tôi nghe thì đúng hơn. Tôi nói
với anh rằng: “Em xin lỗi anh, anh mất đã hai năm rồi, hôm
nay em mới đến thăm anh. Anh giận em điều gì sao anh
không nói? Anh nỡ giận em đến chết hay sao?”
Nói đến đây nước mắt tôi đã lăn trên má, tôi không chuẩn bị
đem theo khăn tay nên lấy tay gạt rồi bôi vào áo. Tôi quay
qua một bên để Hạnh không nhìn thấy tôi khóc. Tôi phải cố
gắng lắm để khỏi phát ra tiếng nấc. Tôi còn nói với anh
Cường vài điều nữa, khi đã nói hết nỗi niềm của mình tôi thấy
lòng mình bớt nặng nề. Tôi quay sang Hạnh, thấy nó đang
nhìn di ảnh của anh Cường, vẻ mặt có vẻ thành khẩn lắm, nó
đang lâm râm trong miệng. Tôi đoán nó đang khấn với anh
Cường điều gì đó. Có lẽ nó nói với anh Cường rằng “Em đưa
cái An đến thăm anh rồi đó!”.
Sau đó một tuần cả hai chúng tôi cùng đi thi tú tài đôi. Hạnh
thi đậu, còn tôi thi rớt.
Vài tuần sau mẹ Hạnh là bà Sùng đến thăm mẹ tôi, tiện thể
hỏi thăm tôi:
-Hôm hai đứa đi thăm mộ anh Cường, cái Hạnh khấn với anh
Cường phù hộ cho nó thi đậu mà linh thế đấy. Cháu có khấn
với anh Cường phù hộ cho thi đậu không?
Tôi vỡ lẽ ra lý do tại sao Hạnh rủ tôi đi thăm mộ anh Cường:
vì nó muốn anh phù hộ cho nó thi đậu. Thì ra nó nghĩ rằng lỗi
tự nó nghỉ chơi với tôi nên tôi không đi đám tang anh. Vì thế
nó muốn chuộc lỗi với anh bằng cách đến làm lành với tôi,
như thế nó mới rủ tôi đi thăm anh được. Và nó tin rằng khi
dẫn được tôi đến thăm anh, anh sẽ phù hộ cho nó.
Tôi thưa với bà Sùng rằng tôi không khấn với anh Cường
hoặc với một người chết nào cả. Vì tôi không tin người chết
có thể phù hộ cho người sống. Tôi thi rớt vì tôi không học bài
kỹ, vì tôi để ngoại cảnh chi phối tâm trí mình nhiều quá.
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Đó là lần duy nhất tôi đi thăm mộ anh Cường. Sau này thỉnh
thoảng Hạnh vẫn đến thăm tôi, nhưng Hạnh không rủ tôi đi
thăm mộ anh Cường nữa.
Khi chạy ra khỏi nước ngày 30 tháng Tư 1975, tôi chợt nghĩ
đến anh Cường, tôi thấy anh chết trước mà có phước hơn
những người ngã gục trong thời điểm này. Vì anh còn được
chôn cất đàng hoàng tử tế, còn có nấm mồ. Trong khi bao
nhiêu người khác chết mất xác, chết dọc đường không được
chôn, người nhà không biết nơi đâu mà tìm xác.
Năm 1983 nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi đã bị chánh quyền mới
giải tỏa, những ai có thân nhân thì đươc người nhà dời mộ đi
nơi khác. Còn anh, gia đình ông bà Sùng đã chạy di tản hết
phân nửa ngày 30 tháng Tư, 1975. Sau này ông bà được con
cái bảo lãnh đi Mỹ. Gia đình người anh của anh có còn ở Việt
Nam để lo cho anh? Nếu không có lẽ người ta sẽ cho anh vào
nơi vô thừa nhận hay vứt bỏ một chỗ nào đó. Nhưng đó là số
phận chung của nhiều người, chẳng riêng gì anh. Tôi chỉ lo
phần linh hồn của anh thôi.
Tháng năm dần trôi, tôi đã trải qua bao thăng trầm, chẳng có
thời gian nhớ đến anh. Tôi đã hoàn toàn quên bẵng anh.
Nhưng đến năm 2006, khi xem DVD Asia số 50, chủ đề Anh
Không Chết Đâu Anh, nhạc của Trần Thiện Thanh. Nhìn thấy
những hình ảnh cũ trên các chiến trường của những người
lính nhẩy dù mũ Đỏ, mũ Xanh. Những anh hùng đã nằm
xuống, hình ảnh của họ còn lưu lại, đầy vẻ phong trần, khắc
khổ, nhưng hào hùng.
Những bộ quân phục rằn ri màu lá hoa rừng nhắc tôi nhớ đến
anh Cường, một người Biệt Kích Dù đã nằm xuống trên 30
năm về trước. Một cơn xúc động mạnh chợt đến, tôi bật lên
tiếng khóc, khóc không cần kềm hãm. Tôi khóc mãi cho đến
khi xem hết cả hai đĩa của Asia 50.
Xem xong, tôi đi ngủ. Thông thường, tôi cầu nguyện với Chúa
trước khi ngủ. Nhưng đêm nay tôi không tập trung được để
cầu nguyện. Tôi lại òa lên khóc, khóc thật lớn, tiếng khóc tôi
vỡ tung từ lồng ngực, nước mắt tôi tuôn rơi tự do như bị chứa
trong một cái bể thủy thinh đã quá lâu; giờ đây thì “Tức nước,
vỡ bờ”. Bất chợt, tôi lại nghĩ đến linh hồn của anh Cường giờ
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này đang ở đâu. Nghĩ đến điều này khiến lòng tôi quặn đau,
tôi vừa khóc vừa gào lên với Chúa rằng:
-Chúa ơi! Chắc là con thương anh Cường. Ngài biết con còn
hơn con biết con nữa. Con không dấu Chúa được điều gì.
Chúa cho con biết anh Cường đang ở đâu? Chúa ơi! Chúa
cho con biết anh Cường đang ở đâu?
Tôi khóc lóc kêu gào với Chúa một lúc thì nguôi ngoai, như
trút được gánh nặng ngàn cân. Sau đó tôi thấy lòng mình
bình yên và tôi nằm xuống ngủ. Giấc ngủ đến thật nhanh, thật
dễ dàng.
Khi gần sáng, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy
mình đi chung với một đám đông người để đi dự tiệc, ai nấy
cười nói hớn hở. Khi đến nơi, tôi thấy ông ngoại tôi đang
đứng trước cổng chào đón mọi người. Ông mặc bộ quần áo
trắng. Tôi mừng rỡ không ngờ gặp lại ông ở đây. Ông cười
thật vui khi nhìn thấy tôi; ông chỉ tay vào trong nhà và nói:
-Anh Cường đang ở phía trong kìa.
Nghe ông nhắc đến anh Cường, tôi ngạc nhiên nhưng quá vui
mừng bước vào. Bên trong là một gian phòng tiếp tân thật
lớn, thật dài, có nhiều dãy bàn ăn đã phủ khăn trắng, có bầy
ly bằng thủy tinh, đĩa sứ mầu trắng, khăn ăn mầu trắng trên
bàn. Chưa có khách nào ngồi vào bàn cả. Tôi đi dọc theo gian
phòng cố ý tìm anh Cường. Khi đến một cái cửa thông qua
phòng bên cạnh thì tôi thấy anh Cường đang đứng ngay cửa.
Tôi gọi anh:
-Anh Cường!
Gọi xong tôi hồi hộp chờ phản ứng của anh, vì tôi lo anh vẫn
còn giận tôi.
Trông thấy tôi, anh Cường vui ra mặt. Anh cười với tôi thật
nhẹ nhàng, vẻ mặt anh không có chút gì buồn giận tôi cả. Anh
mặc chiếc áo sơ mi trắng và cái quần tây mầu xám nhạt. Tôi
vui mừng khi thấy anh không giận tôi. Tôi hỏi anh Cường:
“Anh Cường ở đây hả?”.
Anh Cường toan trả lời thì chiếc đồng hồ báo thức của tôi reo
lên khiên tôi giật mình ra khỏi giấc mơ.
Thức dậy, tôi tiếc giấc mơ quá chừng. Tôi nhớ rõ từng chi tiết.
Tôi biết ngay giấc mơ này đến từ Chúa, Ngài đã trả lời câu
hỏi của tôi “Anh Cường đang ở đâu?”
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Ông ngoại tôi đã qua đời năm 1978, đến năm 2006 là đã 28
năm. Lâu lắm rồi tôi không còn nghĩ đến ông, thì không thế
nào bảo là vì hay nghĩ đến ông nên nằm mơ thấy ông. Nhưng
tôi biết ông tôi là người Tin Lành, tin Chúa vững vàng và ông
đã lên Thiên Đàng với Chúa sau khi chết. Khi còn sống, ông
tôi chưa tiếp xúc với anh Cường bao giờ. Nhưng trong giấc
mơ, ông quen biết anh Cường. Như thế, anh Cường, người
Công Giáo, đang ở chung một nơi với ông tôi, nghĩa là anh
cũng đang ở Thiên Đàng với Chúa.
Trên Thiên Đàng thì chỉ có con dân của Chúa, chứ không có
giáo phái nào nữa hết.
Tôi vui mừng quá đỗi vì sự trả lời của Chúa qua giấc mơ. Tôi
biết Chúa quan tâm đến tôi, Ngài đã an ủi tôi. Tôi an tâm vì
anh Cường đang ở Thiên Đàng với Chúa, như thế khi tôi qua
đời, tôi cũng sẽ lên Thiên Đàng và sẽ gặp lại anh Cường.
Mấy ngày sau tôi cứ suy nghĩ về giấc mơ và hiểu rõ ràng hơn.
Không những Chúa cho tôi biết anh Cường đang ở đâu, mà
Chúa còn c ho tôi biết Ngài đem tôi lên Thiên Đàng vào thời
điểm nào nữa. Trong giấc mơ, tôi đi chung với một đám đông
để đến đám tiệc. Mà là tiệc của Thiên Đàng.
Trong Kinh Thánh nói về tiệc cưới của Chiên Con, là Chúa
Jesus. Cô dâu của Chúa Jesus là hội thánh. Khi sắp đến thời
đại nạn trên đất, Chúa sẽ đem hội thánh lên không trung để
tránh 7 năm đại nạn và sẽ dự tiệc cưới của Ngài.
Như thế, Chúa đã cho tôi hay Ngài sẽ đem tôi đi khỏi trái đất
cùng với hội thánh của Ngài. Vậy thì ngày đó đâu xa gì, vì tôi
đâu thế nào sống đến vài trăm tuổi?
Giờ đây sau hơn 40 năm, đủ trưởng thành để suy xét lại. Anh
Cường tuy hơn tôi 13 tuổi, nhưng anh sống lùi lại cả vài thập
niên, của những năm đầu thế kỷ hai mươi. Còn tôi, tôi là
người của cuối thế kỷ hai mươi. Vì thế, anh không hiểu tôi và
tôi cũng không hiểu anh. Bản tính anh ít nói nhưng chắc chắn
trong suy nghĩ và cả trong tình cảm. Anh đã yêu tôi một tình
yêu rất cao thượng, không hề muốn trói buộc tôi vào một lễ
đính hôn khi tôi còn quá bé, chỉ 14 tuổi. Anh không muốn tôi
biết anh yêu tôi vì anh biết tôi chưa đủ khôn ngoan để biết
mình muốn gì. Và anh cũng không muốn làm tôi sợ. Vì thế
anh chỉ muốn tôi xem anh như một người anh để anh có thế
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nuôi dưỡng với tôi một liên hệ nhẹ nhàng cho đến khi tôi
được 18 tuổi. Hơn nữa, anh cũng không chắc mình có thể
sống được đến khi tôi được 18 tuổi đâu.
Tuy không cho tôi biết, nhưng anh không thể dấu kín với bạn
bè một tình yêu anh đang nuôi dưỡng. Vì thế, bạn bè anh,
Hạnh và gia đình Hạnh ai cũng biết anh yêu tôi. Chỉ có tôi là
không biết. Vì tôi ảnh hưởng văn chương hiện thực, yêu thì
nói yêu, thương thì nói thương. Phải sống rõ ràng và chân
thật. Nhưng đừng bộc lộ tình cảm cách dữ dằn như anh Tiếu,
làm tôi sợ quá sợ.
Nhưng giờ đây tôi cũng hiểu được anh Tiếu, anh phải nói gấp
những tâm tư của anh với tôi ngay hôm đó vì anh không chắc
có cơ hội gặp lại tôi lần nữa.
Khi tôi hiểu ra được những điều này thì tôi đã hiểu được
những giòng chữ tôi viết cho anh Cường “Em không là gì của
anh Cường cả” đã vô tình như một mũi dao nhọn đâm vào tim
anh. Anh không còn biết nói gì với tôi vì anh đã hiểu lầm rằng
tôi đã xác định rõ ràng anh không là gì của tôi cả. Sự hiểu lầm
này khiến cả anh và tôi cùng đau khổ. Sao anh không hiểu
cho tôi, tôi còn nhỏ tuổi quá, không diễn tả đúng những gì
mình muốn nói.
Nhưng giờ đây tôi biết chắc một điều là anh Cường yêu tôi
cho đến khi anh chết.
Anh Cường không giận tôi chút nào. Mọi giận hờn không hiện
diện trên Thiên Đàng. Mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ.
Ở cuối thế kỷ hai mươi và thế kỷ hai mốt này, chẳng có ai yêu
cách bao dung và cao thượng như anh Cường đã yêu tôi.
Một tình yêu chân thật, thuần tình cảm, không nhuốm mầu
sắc dục. Anh nghĩ cho tôi chứ không nghĩ cho anh.
Định mệnh khiến tôi, anh Cường và anh Tiếu gặp nhau. Để
rồi cả ba cùng mang một nỗi buồn.
Nhưng tôi sẽ gặp lại anh Cường trên Thiên Đàng. Còn anh
Tiếu thì sao? Không biết anh có còn sống sót sau chiến
tranh? Nếu còn, tôi cầu mong anh Tiếu sẽ chọn con đường
lên Thiên Đàng.
Trên Thiên Đàng không có cưới gã. Nhưng ai đã là vợ chồng
ở thế gian thì lên Thiên Đàng vẫn là vợ chồng, vẫn là một gia
đình với nhau.
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Còn tôi và anh Cường chỉ là người yêu trên quả đất này dù
chưa bao giờ có cơ hội nói yêu nhau.
Không biết lên Thiên Đàng có được làm người yêu không hả
Chúa? Nếu không, con sẽ tiếp tục làm “em gái” của anh
Cường vậy.
Tôi nhớ lại những câu thơ của Lưu Trọng Lưu viết từ năm
1939 mà như viết cho riêng tôi.
“ m chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời,
Tình em như tuyết giăng đầu núi,
Vằng vặc muôn thu n t tuyệt vời”
Một Mùa Đông -II (Thơ Lưu Trọng Lư/ Tiếng Thu 1939)
TT-Thái An
(Viết cho anh Hoàng Xuân Cường
1/10/2018)
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Thái Nữ Lan

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
MÀ CÁC ĐÔI UYÊN ƯƠNG NÊN ĐỌC
Tôi đã chia sẻ câu chuyện này với người bạn cách đây không
lâu, hôm nay tôi muốn gởi đến quý vị: Khi quý vị đã có bạn để
chia sẻ cuộc sống, dù bạn đã thành hôn hay chưa, bạn nên
đọc (06/4/2014).
***
Khi tôi về đến nhà và vợ tôi đang dọn bữa ăn tối, tôi cầm lấy
tay nàng và nói:"A nh có chuyện muốn nói với em". Cô ấy
lặng lẽ ngồi xuống, không nói một lời và bắt đầu ăn .
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Tôi lại thấy đôi mắt nàng lộ vẻ khổ đau.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy không thể thốt lên lời nào. Nhưng tôi
phải nói cho nàng biết những suy nghĩ của tôi. Tôi muốn ly
dị... Tôi đề cập đến vấn để một cách bình thản. Cô ấy trông
chẳng có vẻ gì bức bội khi nghe tôi nói, mà chỉ hỏi tôi lý do tại
sao?
Tôi làm như không nghe câu hỏi. Thế là nàng nổi giận lên,
ném đũa về phía tôi, và hét lên: "Anh không phải là một thằng
đàn ông!"
Buổi tối hôm đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Cô ấy
chỉ khóc. Tôi biết cô ấy tự hỏi chuyện gì xảy ra cho hôn nhân
của chúng tôi. Nhưng tôi không thể đưa ra một lời giải thích
nào ổn thỏa, trái tim tôi không thuộc về nàng nữa, nó đã bị
Jane chiếm trọn rồi. Tôi không còn yêu nàng nữa, mà chỉ cảm
thấy thương hại!
Bằng một cử chỉ thật tội lỗi, tôi đưa cho nàng giấy tờ tôi sắp
xếp cho việc này, nào là tôi nhường lại xe và nhà cho nàng và
chia 30% tiền lời trong công ty của tôi. Cô ấy thoáng liếc mắt
vào tờ giấy, rồi xé vụn ra từng mảnh.
Người phụ nữ này, người đã sống với tôi suốt 10 năm tròn,
bây giờ trở nên xa lạ. Tôi thấy thật tội nghiệp cho cô ta về
khoảng thời gian tiêu hao đi bao nhiêu sức lực để vun đắp gia
đình, thật uổng phí, nhưng thật sự tôi không thể nói khác
được, vì tôi thật sự yêu Jane.
Bỗng nhiên vợ tôi bật khóc thật to, tôi đã biết trước thế nào
nàng cũng khóc như vậy.
Nói cho cùng, nàng khóc làm cho tôi cảm thấy nhẹ hơn.
Ý định ly hôn luẩn quẩn trong đầu tôi từ nhiều tuần nay bây
giờ trở nên quả quyết và rõ ràng hơn.
Hôm sau tôi trở về nhà rất muộn, và tôi thấy nàng đang ngồi
viết ở bàn. Tôi không muốn ăn tối mà vào phòng và ngủ ngay
vì tôi rất mệt sau một ngày bận rộn với Jane.
Khi tôi tỉnh giấc, nàng vẫn còn ngồi viết. Tôi chẳng bận tâm,
và lại quay ra ngủ tiếp.
Đến sáng, cô ấy đưa cho tôi xem những điều kiện về việc ly
dị: cô nàng không muốn tôi phải đưa hoặc làm gì cho cô,
nàng chỉ cần một tháng để chuẩn bị trước ngày ký giấy.
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Yêu cầu của nàng là trong suốt tháng đó, cả hai chúng tôi đều
phải phấn đấu để sống một cách bình thường trong khả năng
của mình. Lý do nàng đưa ra rất đơn giản: con trai chúng tôi
phải trải qua một kỳ thi quan trọng vào cuối tháng và nàng
không muốn bất kỳ lý do nào sẽ làm xao lãng con vì một cuộc
hôn nhân đổ vỡ. Điều này rất tuyệt đối với tôi. Nhưng rồi nàng
lại thêm một điều kiện khác nữa, nàng hỏi tôi có thể nhắc lại
ngày cưới tôi đã bế nàng như thế nào vô phòng tân hôn sau
khi tiệc tan không.
Điều kiện thứ hai là trong suốt ba mươi ngày đó, mỗi buổi
sáng, tôi phải bế nàng từ phòng của chúng tôi ra đến ngưỡng
cửa. Tôi không hiểu sao cô ta lại trở nên điên rồ như vậy.
Thôi thì, để cho nàng được thoải mái trong những ngày sau
cùng với tôi, tôi chấp nhận những yêu cầu kỳ quái của nàng.
Tôi nói cho Jane biết những điều kiện kỳ lạ của vợ tôi về việc
ly dị.
Jane phá lên cười và cũng nghĩ điều đó thật là điên rồ.
Jane lại thêm một cách khinh miệt rằng cho dù vợ tôi có dùng
những thủ đoạn gì đi nữa thì cô ta cũng phải đối mặt với việc
ly hôn.
Kể từ khi tôi quyết định ly dị, vợ tôi và tôi không còn đụng
chạm nhau nữa.
Thế nên ngày đầu tiên khi phải bế nàng ra, cả hai chúng tôi
đều thật vụng về. Con trai chúng tôi thì đi theo sau và vỗ tay,
miệng không ngớt kêu lên: "Ôi! Ba đang bế mẹ kià!". Những
lời đó làm cho tôi đau buồn. Từ phòng ngủ ra đến phòng
khách, rồi ra đến cửa, tôi đã mang nàng trên tay khoảng 10
cây số như thế.
Cô ấy nhắm mắt lại và nhẹ nhàng yêu cầu tôi không nói đến
chuyện ly hôn cho con trai. Tôi gật đầu đồng ý, và có một cảm
giác kỳ lạ hầu như rất đau lòng. Tôi đặt nàng xuống, bên
ngoài cửa ra vào. Nàng đến trạm chờ xe buýt để đi làm. Tôi
lái xe một mình đến sở.
Sang ngày thứ nhì, cả hai chúng tôi đỡ vụng về hơn. Cô ấy
nép sát vào bụng tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ áo
nàng thoảng bay ra. Bây giờ tôi mới nhớ lại là từ lâu nay tôi
chưa ngắm nhìn người đàn bà này, và nhận ra rằng cô ấy
không còn trẻ nữa.
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Trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, còn tóc thì đã hoa
râm rồi!
Ôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tàn phá nét thanh xuân
của nàng như thế đó. Trong một thoáng, tôi tự hỏi mình đã
làm gì để cô ấy nên nỗi...
Đến ngày thứ tư, tôi cảm nhận được sự thân thương lúc xưa
đã trở lại. Chính người phụ nữ này đã hy sinh những 10 năm
trong suốt cuộc đời của cô ấy cho tôi...
Rồi ngày thứ năm, thứ sáu, tôi nhận được sự gần gũi ngày
càng trở nên thân mật hơn. Tôi không hề tiết lộ điều này với
Jane. Giờ đây việc bế nàng trở nên ngày càng dễ dàng hơn
khi thời gian trôi qua dần trong suốt tháng.
Có lẽ công việc mỗi ngày này làm cho tôi trở nên mạnh mẽ
hơn chăng.
Một buổi sáng nọ, khi nàng cố tìm áo quần để mặc, nàng thử
vài áo, nhưng vẫn không thấy cái nào thích hợp. Nàng nói
lẩm bẩm ôi sao không có chiếc áo nào cả, cái nào cũng quá
rộng...
Bỗng dưng tôi nhận ra rằng cô ấy đã gầy đi, và đó chính là lý
do tại sao bây giờ tôi có thể bế nàng trên tay dễ dàng hơn.
Điều này làm cho tôi thật bàng hoàng, cô ấy đã dấu kín bao
nỗi khổ đau cay đắng trong lòng từ bao lâu nay.
Bàn tay tôi đưa lên chạm vào đầu nàng lúc nào không hay.
Ngay lúc đó con trai chúng tôi vào và nói: "Ba ơi, đến giờ phải
bế mẹ ra ngoài rồi đó ba à". Bây giờ đối với cậu bé, việc đứng
nhìn cha nó mang mẹ ra cửa trở nên một phần thiết yếu trong
cuộc sống rồi. Vợ tôi ngoắc tay bảo con đến gần và ôm nó
thật chặt.
Tôi phải quay mặt đi vì tôi lo sợ trong giây phút này mình sẽ
đổi ý mất thôi. Rồi tôi ôm nàng vào lòng, đi từ phòng ngủ ra
phòng khách và đến ngưỡng cửa. Nàng quàng tay vào cổ tôi
một cách nhẹ nhàng và quen thuộc. Tôi ghì lấy nàng thật
chặt, và cảm thấy như đây là ngày cưới của chúng tôi. Nhưng
thân thể gầy mòn của nàng khiến tôi thật đau lòng.
Đến ngày cuối tháng, khi đã ôm nàng trong tay, tôi cảm thấy
đôi chân mình nặng trịch, không lê bước nổi. Con trai đã đi
đến trường. Tôi lại ôm nàng thật chặt và nói: " Anh không để ý
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rằng cuộc sống của em và anh lâu nay mình thiếu thân mật
đến thế, em ạ".
Tôi vội lái xe đến sở và nhanh chóng nhảy thót ra khỏi xe mà
không màng khép cổng lại. Tôi rất sợ trì hoãn thêm một giây
sẽ làm tôi đổi ý, và tôi leo nhanh lên các bậc thang.
Jane chạy ra mở cửa, tôi nói với cô ta: "Anh rất tiếc, Jane ạ,
bây giờ anh không muốn ly dị vợ anh nữa".
Cô ấy sững sờ nhìn tôi, đưa tay lên sờ trán tôi. Anh có bị lên
cơn sốt không vậy? Tôi đẩy tay cô ta ra.
"Anh rất tiếc, Jane ạ, nhưng anh không ly dị đâu. Cuộc sống
hôn nhân giữa anh và vợ anh có lẽ trở nên chán chường bởi
vì cả cô ấy và anh đều không biết đến giá trị những giờ phút
bên nhau, chứ không phải tình yêu của chúng tôi đã nhạt
phai. Bây giờ anh nhận ra rằng từ khi anh bế cô ấy vào căn
nhà yêu thương của mình ngày hôn lễ, bổn phận của anh là
phải ở bên cô ấy để lo cho cô ấy cho đến lúc cái chết chia lìa
chúng tôi".
Một thoáng trôi qua, rồi thình lình Jane lộ vẻ thức tỉnh. Cô ấy
giáng cho tôi một cái tát thật mạnh, đóng sập cánh cửa rồi bật
khóc... Tôi đi xuống và lái xe về.
Khi về, đi ngang một tiệm hoa, tôi đặt một bó hoa thật đẹp cho
vợ yêu của tôi. Cô gái bán hàng hỏi tôi muốn ghi như thế nào
trên tấm thiệp. Tôi mỉm cười, đặt bút ghi rằng "Em yêu, anh
sẽ bế em ra ngoài cửa mỗi buổi sáng cho đến ngày chúng ta
phải xa cách để về cuộc sống bên kia".
Chiều hôm đó tôi về đến nhà, cầm bó hoa trên tay, với nụ
cười tươi tắn trên môi, chạy thật nhanh lên cầu thang,.. và
rồi... nhìn thấy vợ tôi đơn độc nằm trên giường - ngưng thở.
Vợ tôi chống chọi với căn bệnh UNG THƯ từ nhiều tháng
nay, nhưng tôi đã làm gì? Tôi quá bận bịu bên Jane nên
không còn nhận thấy điều gì nữa cả. Cô ấy biết rằng mình sẽ
từ giã cõi đời trong thời gian rất gần, nên muốn ngăn ngừa
những phản ứng tiêu cực của con trai, nếu như việc ly dị xảy
ra. Nhất là đối với cháu, tôi vẫn là người chồng rất mực
thương yêu vợ.
***
Bạn ạ, chính những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống là
những điều quan trọng nhất trong quan hệ lứa đôi; đó không
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phải là căn nhà, cái xe, tài sản, ngân khoản ở nhà băng. Tất
cả những thứ này chỉ tạo niềm vui với tất cả thế giới quanh ta
nhưng không thể mang lại niềm hạnh phúc cho bản thân
mình.
Thế nên bạn hãy dành thời gian để làm người bạn thân thiết
của vợ mình và hãy thực hiện những chi tiết ấy cho nhau,
điều này mang đến sự mật thiết ấm cúng cho nhau, bạn nhé.
Rất nhiều người đã thất bại trong cuộc sống, chỉ vì lý do rất
đơn giản, bạn biết không? Họ không nhận thức được rằng họ
đang sắp chạm đến thành công mỹ mãn, nhưng lại vội buông
xuôi.
Theo lavitaliteverte/indiantigre –
Thái Nữ Lan dịch

SAU NÀY... SẼ
Hãy đọc qua bài viết thật hay sau đây của *BOUCAR DIOUF*
bạn nhé
***
Ôi, vừa mới bắt đầu một ngày... và rồi bây giờ đã là sáu giờ
chiều rồi kia.
Vừa mới ngày thứ hai, mà nay lại thứ sáu rồi.
... và lại hết một tháng,
...và rồi lại một năm trôi qua.
... Và rồi thế là 40, 50, hay 60 năm trong đời của ta đã đi qua
rồi.
... Và rồi ta nhận ra rằng ta đã không còn cha mẹ, bạn bè nữa
rồi.
.... Thế rồi ta nhận ra rằng bây giờ đã thật sự quá muộn để
trở lui... Thế thì
... Dù sao đi nữa, ta cũng hãy cố gắng tận dụng làm tất cả
những gì có thể được với thời gian còn lại...
Ta hãy luôn tìm kiếm những sinh hoạt mà ta yêu thích...
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Hãy làm những ngày tháng u buồn ảm đạm của ta sáng loáng
sinh động lên...
Ta hãy mỉm cười với những sự việc nhỏ nhặt thường gặp
trong cuộc sống, chúng sẽ mang hương thơm vào tâm hồn
chúng ta.
Và dù sao đi nữa, ta cũng vẫn phải tận hưởng khoảng thời
gian còn lại của ta một cách thanh thản.
Bây giờ bạn hãy cùng tôi loại bỏ những điều "sẽ làm sau này"
nhé:
*Lát nữa* tôi sẽ làm ...
*Lát nữa* tôi sẽ nói...
Tôi sẽ suy nghĩ *sau*...
Ta hoãn lại tất cả mọi việc để sau này sẽ làm , cứ như thể
"*sau này*" là thuộc về quyền của chúng ta.
Bởi vì, điều mà ta không hiểu, đó là:
*Lát nữa*, thì tách cà phê sẽ nguội đi mất..
*sau này*, những việc ưu tiên sẽ không còn như trước.
*sau này*, nét duyên dáng đã bị thời gian tàn phá..
*sau này*, sức thanh xuân đã qua đi...
*sau này*, con cái đã trưởng thành
*sau này*, cha mẹ lại già thêm..
*sau này*, những lời hứa hẹn đã bị lãng quên..
*sau này*, ban ngày đã thành ban đêm ...
*sau này*, cuộc sống sẽ kết thúc..
Và *sau này*, luôn thường là quá muộn..
Thế nên...Ta đừng hẹn bất cứ việc gì để mai sau rồi thực
hiện..
Bởi vì nếu như lúc nào cũng chờ đợi để lát nữa hay mai sẽ
làm,
có thể chúng ta sẽ bị mất đi những giây phút quý báu nhất,
những kinh nghiệm có ích nhất,
những người bạn tốt nhất,
gia đình lý tưởng nhất...
Ngày phải thực hiện là ngày hôm nay...
Thời khắc là ngay bây giờ đây..
Chúng ta không còn ở lứa tuổi mà ta có thể cho phép mình
được hoãn lại đến ngày hôm sau việc gì cần phải được thực
hiện ngay tức khắc.
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Về việc làm, hay đối với bạn bè, với anh chị em, với gia đình.
Thế thì, nào ta hãy xem thử bạn có thì giờ để đọc thông điệp
này không, và sau đó có chuyển đến bạn bè hay không nhé.
Hoặc là có thể, biết đâu, bạn sẽ để..."*chút nữa đi, sau này đi,
từ từ đã*"...
Và rồi bạn sẽ "* không bao giờ*" chuyển đến cho ai cả... ...⁉
Boucar Diouf
Thái nữ lan dịch

KHÔNG AI CÓ THỂ
THAY THẾ BẠN ĐƯỢC
…Michel Quoist-Nếu như nốt nhạc nói rằng: một nốt nhạc sẽ không làm được
âm nhạc…
thì sẽ chẳng có bản giao hưởng nào.
Nếu như từ ngữ nói: một từ ngữ sẽ không làm nên trang thơ
văn…
thì sẽ chẳng có sách báo nào.
Nếu như phiến đá cho rằng: chỉ một phiến đá sẽ không xây
được bức tường…
thì sẽ chẳng có được nhà cửa, nhà thờ, cũng chẳng có giáo
đường
Nếu như giọt nước nói rằng: chỉ một giọt nước sẽ không làm
được con sông…
thi đại dương sẽ không hiện hữu.
Nếu như hạt lúa nói rằng: chỉ một hạt lúa sẽ không thể nào
gieo hạt cho cánh đồng…
thì sẽ chẳng có mùa gặt.
Nếu con người nói rằng: chỉ một hành động yêu thương sẽ
không thể nào cứu vãn nhân loại...
thì sẽ không bao giờ có công lý và hòa bình,
***
Bởi vì bài giao hưởng rất cần từng nốt nhạc để thành hình,
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Vì cuốn sách, thư tịch cần mỗi từ ngữ,
Vì ngôi nhà thì cần từng viên đá,
Vì đại dương thì cần đến từng giọt nước,
Vì người thợ gặt thì cần từng hạt thóc,
Toàn nhân loại khắp nơi rất cần đến bạn, bất kể bạn đang ở
nơi chốn nao.
Và ta còn có thể ghi thêm: nơi đó, với con người của bạn,
Với niềm vui, lòng hy vọng, nỗi đau, nỗi thống khổ, tuổi xế
chiều của bạn,
Toàn nhân loại khắp nơi đang cần đến bạn, vì bạn là duy
nhất.
Bạn được Thượng Đế yêu thương,
Vì vậy nên KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ BẠN ĐƯỢC.
Michel Quoist
tháinữlan dịch

MÓN NỢ... CÁI BAND AID
Tựa đề bài viết dựa theo tựa của truyện thật dễ thương "MÓN
NỢ ĐĨA BỘT CHIÊN" của một huynh đệ Hướng Đạo của tác
giả...
***
- Mau đi cô nàng, hôm nay có giờ của Thầy Hùng, nhớ không
nhỏ? Mi mần chi mà cà rề từ nãy giờ?
-Dạ vâng, em đây ạ.
Tôi chạy ra hành lang cư xá, nơi cô bạn hiền đang đứng chờ,
chắc hơn mười phút rồi. Ngày nào cũng vậy, không hiểu sao
mình chậm ghê luôn. Mình đâu có trang điểm gì- nét đẹp hiện
hữu trong sự đơn giản mà! Có lẽ vì cứ lấy áo này ra, nhìn
trời, rồi lại chọn áo khác… Lúc xưa phải chạy theo cái đồng
hồ để lãnh được bằng Tú Tài, nên đôi khi cái áo không thẳng
nếp cũng cứ xỏ vô đại. Bi chừ thì. Mình phải "chải chuốt"một
tí chứ!
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Cư xá Jeanne d'Arc của các soeurs ở Huế không xa khu Đại
học với nhiều phân khoa: Khoa Học, Văn Khoa, Sư Phạm, và
ở lớp học bên Văn Khoa, trên lầu - ngày xưa là khách sạn
Morin - có thể nhìn ra cầu Trường Tiền mộng mơ của đất
Thần kinh, nên không ít cô cậu giành chiếm chỗ ngồi bên
cạnh cửa sổ...
Trường Khoa Học. Hôm nay là giờ cuối của môn "Hóa Vô Cơ"
là môn tôi không mê tí nào, vì nó quá phức tạp đi thôi! Nhưng
Thầy Hùng rất giỏi, mỗi năm Thầy cứ bay ra-vô Huế-Saigon,
thầy tốt nghiệp Đaị Học Dược Khoa bên Pháp với bằng Tiến
Sĩ, nên các trường Đại Học Saigon và Huế đều mời thầy
giảng dạy. Cộng thêm với những môn khó nuốt của thầy, thầy
lại rất nghiêm khắc, không dễ tí nào, nên sinh viên thường gọi
thầy là "Ông Kẹ"- kính Thầy, con xin lỗi Thầy- .
Rồi Thanh và tôi cũng đến giảng đường, và kịp giờ các bạn
đang lục đục vô lóp. Giờ học hôm nay tôi lại rất thích thú, có
lẽ tôi áp dụng câu "Muốn là được", mình cố gắng thích môn
học này vì nó rất quan trọng! ...
Hay là vì tối nay có cuộc họp vui với mọi người bên cư xá
bạn? -Có lẽ cả hai. Giờ học cuối; sau vài ngày nghỉ lễ sẽ phải
làm bài thi, mà không qua được môn này thì..không được tí
nào cả! Ba Me... phải chăm chú thôi, Lì ơi!....
Chiều cuối ngày. Cả bọn trong cư xá lao nhao, mặc áo gì, quà
cáp để trao đổi đã xong chưa?... Trong phòng ba đứa như ba
chị em một nhà
- Nhóc, mi mặc áo khoác ni thì hợp với áo màu đỏ gụ
bordeaux nè... - Mi đeo xâu chuỗi này nhé? Hợp với làn da
trắng của mi nè - Còn mụ da nâu thì sao? Tôi phụng phịu giận
dỗi vì chúng nó cứ lo cho nhau, bọn hắn da dẻ thật sáng, mặc
màu nào cũng hợp, còn tôi....!
... Nhưng rồi, cũng xong.
Nguyên một đám sáu đứa trong số 43 của cư xá đồng ý đáp
lời mời của cư xá nam láng giềng để dự buổi tiệc cuối năm
Dương lịch bên giang sơn của họ. Chúng tôi là những người
gần cuối bước vào căn phòng thư viện đã được dọn dẹp bài
trí rất gọn gàng dễ thương... Bài diễn văn của anh Chủ tịch,
rồi đại diện các cư xá bài nào cũng thật hay, nhắc nhở bổn
phận của mọi người ở xa gia đình nhưng cố chú tâm học
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hành để khỏi phụ lòng song thân và thầy cô trong kỳ thi cuối
khóa, nhất là các anh chị sắp ra trường; và lời chúc may
mắn... Ca hát, vui đùa thỏa thích..
Đến giờ ra về, thấy anh Trọng học Y3 (Y Khoa năm thứ 3)
dẫn chiếc xe gắn máy nhỏ Caddy mà tôi rất thích, tôi liền hỏi
mượn để chạy thử. Vừa đi được một đoạn, loay hoay thế
nào, tôi lại té ngã ngay bùng bình trước cư xá. May mà lúc đó
cũng hơi khuya, nên đường vắng. Trầy một chút ở cườm tay
và đầu gối. Tôi được sơ cứu cẩn thận.
Chiều hôm sau, vài đứa rủ nhau đi chợ để mua quà tặng các
soeurs trông coi chúng tôi, vừa về đến phòng, tôi được thông
báo là có người đang chờ ở phòng khách. Lại chạy xuống. Đó
là người chủ của xe Cady, anh đưa tôi một gói bông băng và
nói:
- Chúc Lang nhớ chăm sóc các vết thương, nhất là vết ở đầu
gối bị trầy nhiều, kẻo bị làm độc nhé! Anh Trọng xin lỗi Lang
vì cái xe làm Lang đau... - Đâu phải tại cái xe đâu, mà tại vì
Lang giỏi quá mà! Ủa mà sao kỳ vậy, lúc nãy anh có nhờ sơ
(soeur) trao lại cho Lang một gói rồi mà! - Không phải của
anh đâu, bây giờ anh mới đến, hôm nay bọn anh phải đi thực
tập ở nhà thương mới vừa về.
Tôi trả lời qua loa mấy câu hỏi của anh về vết thương, về việc
học... Anh dặn nhớ học kỹ hai môn Hóa Hữu Cơ và Vô Cơ
nhe (lại còn biết tôi không thích hai môn này nữa ta! Sao hay
vậy!). Anh về. Tôi lên phòng. Và mở gói kia ra: cũng những
lời dặn như anh Trọng, nhưng bên dưới ký tên: Tôn Thất
Khôi. Ah! Tôi nhớ ra rồi. Anh Khôi và anh Trọng học cùng lớp,
tối hôm qua hai anh đại diện cho một cư xá đến chung vui đây
mà. Hôm qua là lần đầu tôi gặp các anh, sao các anh lại biết
cư xá của mình vậy ta?
Sau ba ngày nghỉ lễ cuối năm, hôm nay trở lại những ngày
học bình thường. Chúng tôi học xong hai giờ đầu, giờ Toán
của Thầy Nhơn.
Đến giờ thứ ba là giờ Anh Văn, hôm nay Thầy Ấm phải đi
công tác đột xuất nên được nghỉ; vì còn tiết thứ 4 nên không
về được, Kim Thanh và tôi bèn rủ nhau qua Hội Quán Sinh
Viên ở bên kia đường để xem thử, từ hồi đầu năm đến giờ
chưa dám ghé vô, vì nghe nói trong đó có rất nhiều nam sinh
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viên nên ngại. Thật vậy, quán có vài bàn có vẽ sẵn bàn cờ
tướng, nên các anh thường thích vô đây để tỉ thí. Nhưng cũng
có hai bàn có nữ sinh viên đang ngồi chuyện trò. Có lẽ các cô
từ trường Văn Khoa hay Sư Phạm cũng ngày sát trường
Khoa Học đây thôi, họ ghé uống cà phê. Hai đứa tôi vừa uống
nước vừa nói chuyện thật thư giãn, làm như ở cư xá không
thể tâm sự. Mà thật ra khi về phòng thì đứa nào cũng chúi
mũi vào việc học...
Kim Thanh bỗng nhìn vào tay tôi và nói:
- Sao sáng ni mi băng tay không kỹ chi hết, thuốc thấm ra
kìa! Tôi đưa tay lên, và thật vậy, cái band aid đã bị nhuốm
thuốc đỏ (vết thương này nhẹ nên tôi xem thường, chỉ chú
trọng đến vết thương ở đầu gối bị trầy sâu hơn).
Ngay lúc đó, có một anh từ bàn bên cạnh bước qua và đưa
cho tôi một cái band aid. Đó là anh Minh, bạn của anh của
Kim Thanh. Tôi nói:
- Dạ Lang cám ơn anh, nhưng mà sao anh có sẵn băng hay
vậy?
- Vì anh nghe nói có một cô bé hay bị ngã hoặc trầy xước tay
nên thủ sẵn trong bóp...!
Anh Minh học Y Khoa, và sắp ra trường. Tôi chỉ gặp anh một
lần ở nhà Kim Thanh, khi vào Đà Nẵng thăm gia đình bác tôi,
vài tháng trước đây...
Chúng tôi phải trở về trường, để học giờ Lý.
Khi về cư xá, Kim Thanh nói tôi là anh Minh sau khi gặp tôi ở
nhà bạn, thường hay hỏi thăm về tôi:
-Thanh ơi, tính tình Chúc Lang như thế nào? Ngoan không? Khỏi phải nói anh ạ, hắn ngoan lắm, chỉ có tội nghịch phá thôi!
- Ha ha! thiệt vàng sợ chi lửa cô nàng ơi? Nè, mà ta hỏi mi
nè: nhìn mắt ta xem, sao "họ" cứ bảo mắt ta buồn hả?
- Chứ còn chi nữa! "Người em sầu mộng muôn đời" mà! *1
Với lại, mi còn có cái răng khểnh nữa kia!
- Ah! cái con ni! Thiệt không đó? nè, muốn ta bao cái chi thì
nói nhe, đừng cho ta lên mây! Té đau lắm!. ở cư xá ni và cả
Viện Đại Học, bao nhiêu người đẹp nổi tiếng, mình chỉ là con
số ero mi à - Cái con khỉ! Nhưng mà có lẽ họ thích cái tính
chân thật không điệu đà của mi đó nhỏ à -Vậy sao? Cám ơn
nhé!
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Rồi Thanh còn nói anh Minh hỏi có nhiều người theo Chúc
Lang không, Thanh nói thì cũng có thấy họ gởi thơ, họ nói
chuyện với cô nàng, nhưng làm sao biết được con tim của
hắn...
....
Sao mà khổ ghê! Hai người Sơn Tinh & Thủy Tinh đem băng
bông quà cáp cho tôi thì tôi cho là bình thường. Hoặc ai đó
cùng lớp làm thơ ướt át rồi tặng mà sao mình không nhớ chi
hết. Tại sao cái band aid nhỏ bé kia cứ làm mình suy nghĩ vẫn
vơ..
Đến ngày Tất niên. Tết Nguyên Đán. Các trường Đại Học đều
tổ chức Đêm Luật Khoa, Đêm Sư Phạm,...v.v..
Vài bạn học và bạn cư xá đi với tôi để dự Đêm Luật Khoa vì
giờ tổ chức sớm hơn, rất phù hợp với bọn tôi vốn rất sợ ma.
Đây là buổi trình diễn văn nghệ rất đa dạng do các sinh viên
trình bày. Các anh chị/ bạn/ các em thật là đa tài! Có đủ tân
cổ giao duyên, kịch là những màn rất tốn thì giờ để diễn tập,
so với đơn ca hoặc hợp ca...
Đến sẩm tối- cũng còn một, hai màn nữa, nhưng chúng tôi
phải về.
Cả bọn sáu đứa chúng tôi ở hai phòng gần nhau nên rất thân
nhau, thường tụ tập ở một phòng sau giờ học bài để nấu mì
gói - dùng cái resistance điện để nấu nước sôi, lén các soeurs
vì tất nhiên là món này bị cấm...
Vừa ra khỏi giảng đường của trường - được dùng làm "rạp
hát"- , thì anh Minh đến, xin phép để tiễn chúng tôi một đoạn.
Chúng tôi đi qua Cầu Mới, là cầu mới xây, sau năm 1968 khi
cầu Trường Tiền bị người "tốt" giật sập mất một nhịp, khiến
người Huế rất phẫn nộ đau buồn... Các bạn biết ý nên để
anh và tôi đi phía sau.
Tối hôm đó trời thật trong, ánh trăng lưỡi liềm chiều xuống
mặt sông Hương đang gợn sóng li ti thật đẹp và thơ mộng...
Anh kể chuyện vu vơ, chuyện học, chuyện ở quê Đà Nẵng
của anh, tả những cảnh vật thật nên thơ bình dị...
Đến lúc sắp chia tay, anh nói : - "Chúc Lang cho anh viết thư
cho bé nhe". Tôi không biết phải trả lời như thế nào...
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Từ đó đến cuối năm học, tôi thường nhận được thư của anh,
lời thơ thật dễ thương hiền hòa như con người của anh.
Rồi mùa hoa phượng đến, hoa nhuộm đỏ thắm đoạn đường
trước trường Văn Khoa, nhất là cây phượng ở góc nhìn ra
cầu Trường Tiền...Thật là nên thơ, bảo sao thật nhiều vần thơ
cho cây phượng này được những tâm hồn lãng mạn luôn trân
quý, và thấy lòng mình lâng lâng khi đứng ngắm chúng trong
buổi chiều tà...
Anh ra trường, đậu rất cao, tên anh đứng đầu bảng kết quả,
nhưng không muốn về gần gia đình mà nhận nhiệm sở thật
xa, vì anh nói muốn khám phá miền Nam.
Tôi về Cao nguyên của tôi.
Rồi loạn lạc, bặt tin nhau. Nhiều năm trôi qua.
Mỗi khi bị trầy hoặc đứt tay, dùng band aid, tôi cũng không
còn nhớ đến cái band aid năm xưa, vì bị lôi cuốn vào cuộc
sống thời đắng cay tủi nhục đau khổ trăm bề...
Nhưng có một năm, khi về thăm lại thành phố thân yêu ấy,
thăm trường xưa, cảnh cũ, đến cư xá "của chúng tôi" - bây
giờ là một trường cấp hai -, tôi lại chạnh lòng...nhớ đến thời
gian đáng yêu ấy, ôi những "người đi qua đời tôi *2/- "...
Đứng trước phòng khách, nhớ đến anh bạn cùng lớp hàng
ngày làm chim xanh cho một người cùng phòng đem thư cho
tôi,... rồi một buổi chiều thật đau lòng, họ đến mà tôi không
tiếp, vì tôi muốn hy sinh tình yêu mình cho người khác (để rồi
cả hai đều đau khổ!!!) ...nhớ đến "Sơn Tinh & Thủy Tinh"
đem quà ô mai, búp bê da màu là món tôi rất mê cho đến bây
giờ, mặc dù có bao nhiêu là búp bê thật, lớn nhỏ cứ đeo chân
mình hàng ngày...rồi có anh tài xế máy bay ngày nào,...
Những dòng ký ức cứ đua nhau hiện về...
Ra khỏi cư xá là ngôi trường mẫu giáo Lê Lợi, mà ngày ấy
người viết thư bảo tôi luôn mãi là học trò của trường này
thôi...thật là dễ thương, vì tôi chỉ muốn làm con nít, làm người
lớn sao...mệt quá!
Đây rồi con đường Trương Định... đi ngang Hội Quán Sinh
Viên, và bỗng nhớ đến cái band aid của người xưa...
Hỡi "người Band Aid", anh đang ở đâu? Có nhớ năm nào
không?
Nhưng rồi... thời của tin học...
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Một hôm, đang lướt lưới tìm tài liệu cho công việc, tôi chợt
thấy hàng chữ "blog của Đại Học Y Khoa Huế "... và rồi...
Sự kỳ diệu của thế giới ảo!
Tôi gởi thư hỏi thăm vài người bạn Y Khoa năm xưa ở cùng
cư xá... Khi nhìn thấy địa chỉ điện thư của tôi, anh ấy nhận ra
ngay vì tên tôi rất đặc biệt, có lẽ chỉ có một tên như vậy thôi...
Qua chừng đó năm... dù có vài mối tình đến với anh, nhưng
anh không thể quên cái "band aid" đã đưa cho một người
năm nào...
- "Bé band aid ơi, bé có người giữ sẵn băng trong bóp chưa?
Bé có nhớ cái band aid ngày nào không?"
- Chúc Lang bị trầy xước nhiều lần, có khi phải băng nguyên
cái băng bự to cơ đấy, nhưng không có ai có sẵn băng trong
bóp cả, anh à...
-Chúc Lang có nhớ mình gặp nhau lần đi cứu trợ lũ lụt ở
quận Phong Điền, Huế không? Sau khi giúp quý đồng báo ở
đó, nhóm sinh viên thiện nguyện đã có một buổi sinh hoạt
chung với nhau, ca hát... và khi đứng thành vòng tròn, bé
đứng cạnh một nam sinh viên, lúc đó mọi người đang hát
bài "Thử Hỏi" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh nhìn Lang khi
hát "Tay có bằng lòng cho tay nắm lấy?", và thấy anh ta đang
cầm tay bé... anh buồn làm sao!"
- Ah, tôi mỉm cười khi đọc dòng thư điện tử này- tôi nhớ ra
anh chàng đó rồi, có lần đi trại cùng với liên lớp Pháp ở biển
Thuận An, anh ta rất cảm kích khi thấy trên đường về từ kỳ
trại, tôi ngồi xuống nhặt cá tươi từ một gánh cá của chị bán
hàng bị đổ xuống đất. Hôm sau anh gởi cho tôi hàng chữ:
hình ảnh rất dễ thương mà anh không bao giờ quên, thể hiện
lòng nhân ái của Chúc Lang... "Time never waits, they often
say / But for Love, who knows, it may" (Thời gian không bao
giờ chờ đợi, họ thường nói như thế / Nhưng biết đâu, đối với
Tình Yêu, điều ấy rất khả thi).
Đâu có thấy thời gian có thể chờ đợi đâu ta?...
***
Thư qua tin lại, anh đang sống ở một đất nước rất xa.
Nhưng, cho dù sông có sâu, núi có cao, biển có bao la mấy đi
nữa... thì cũng không thể chia cách chúng tôi được nữa ...
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Đến kỳ họp mặt các cựu sinh viên nhân kỷ niệm 60 năm của
Viện Đaị Học Huế, được gặp lại các Thầy Cô kính yêu để
dâng lên các vị những lời tri ân sâu sắc... và gặp lại bao nhiêu
anh chị em bạn bè ngày xưa thân ái, giờ đây ai cũng con đàn
cháu đống. Mừng nhất là gặp được 4 người trong số 6 đứa
thân thiết ở cư xá năm nào - lâu nay chúng tôi cũng có liên
lạc nhau, cũng nhờ thời điện toán mà tìm ra nhau.
Mọi người đều rất vui mừng khi thấy anh Minh và tôi bây giờ
được ở bên nhau.
Tôi nói với các bạn: "Món nợ band aid bây giờ đã trả được rồi
nè các bạn ơi...!"
Nhưng tôi lại thêm:
" Phải chi hôm ấy đừng...đau
Phải chi hôm ấy đừng trao...cho người *3/- "
(cái band aid)
***
Một miếng băng dán nhỏ xíu mà dán được cả hai cuộc đời lại
với nhau, mầu nhiệm thay!
Thái Nữ Lan
(mùa hè 2017, 60 năm Viện Đaị Học Huế)
_______________
GHI CHÚ:
1/-Người Em Sầu Mộng- Tác giả: Nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng
Lư "Người em sầu mộng muôn đời"...
2/-Người Đi Qua Đời Tôi -Tác giả: Phạm Đình Chương
"Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu"...
3/-Mưa Bong Bóng - Tác giả: Lý Quang Diệu
"Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về "...
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Thanh Song NTKP
HOÀNG GIANG ĐIẾU VŨ NƯƠNG
Ngàn lau san sát, cỏ xanh xanh
Sảy nhớ ngày xưa kẻ tiết trinh
Cách trở bấy lâu hằng giữ phận
Hiềm nghi một phút, bỗng vô tình
Hay lòng, phó mặc vầng cao thẳm
Lẻ bóng tìm nơi chốn vắng thanh
Dầu nhẫn ai ai qua đến đấy
Thương nàng hòa lại trách Trương sinh
Vua Lê Thánh Tôn

HOÀNG GIANG ĐIẾU VŨ NƯƠNG
Hoàng giang lộng bóng sắc trời xanh
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Cảm thán hồn xưa vẹn chữ trinh
Cứu nước người đi tròn bổn phận
Nuôi con kẻ ở trọn chung tình
Chàng nghe trẻ dại màn đêm vắng
Thiếp gởi duyên tàn bến liễu thanh
Hủy tấm thân nầy theo sóng bạc
Thôi đành hẹn lại kiếp lai sinh
Thanh Song NTKP (Cẩn Họa)
*Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết - Bài thơ: Miếu Vợ Chàng
Trương, chung
tác giả (còn gọi là Thiếu Phụ Nam Xương) nhà ở bên bờ
Hoàng giang, thuộc
làng Vũ Đi n, huy n Nam Xang, phủ L Nhân xưa. Nay gọi là
Miếu Bà Trương,
ở bên bờ sông Hồng, làng Trương Xá, thuộc huy n Lý Nhân,
tỉnh Hà Nam).

THỜI GIAN & MÀU MỰC TÍM
Em học viết, Ba pha bình mực tím
Viên phẩm màu, ngòi lá mít lá tre
Ba cắm vào cán bút ốm như que
Em nắn nót, cố ngo ngoe tròn chữ.
Đầu quyển tập, cầm tay Mẹ bảo nhỏ
“Nghiêng nghiêng như vầy sẽ dễ viết hơn
Chấm mực ngang đây, cũng đủ rồi con…”
Bàn có hỏm tròn vừa cho lọ mực
Lên lớp Nhất, Cô thường khen chữ đẹp
Em vui mừng khoe điểm với Mẹ Cha
Mẹ xoa đầu…”Con viết nét giống Ba…”
Mắt Ba sáng, Mẹ tươi, em hớn hở
Đậu Đ Thất, Ba mua bút máy nhỏ
Em nâng niu vật quý của riêng mình
Pilot bơm mực xanh Parker Quink
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Trang tập đã thôi lem màu mực tím…
Tuổi ngà ngọc…thường hay mơ đằm thắm
Yêu đậu ma hoa tím biếc đường quê
Yêu Bằng Lăng tím dịu nắng trưa hè
Cánh mỏng mảnh tím…ép vào cuốn vở
Đầu niên học, gặp nhau…em mắc cở
Ngập ngừng trao…hoa tím của quê em
Nhẹ tay cầm, anh tủm tĩm cười duyên...
"Hoa thật đẹp, mong manh như em vậy…"
Xuân rồi Hạ, chung đường khi đi học
Thu đến Đông, anh cũng vẫn đón đưa
Mấy độ Hè, em lắng đợi tiếng ve
Trang lưu bút…bạn tô đầy Phượng đỏ…
Nhưng em chỉ yêu màu thủy chung đó
Tím Pensée, Mua tím ngát hoàng hôn
Mực tím ngây thơ, tím ngọt tâm hồn
Theo chân bước…tím đời dù khó nhọc !
Vượt ghềnh thác vai kề đường gai góc
Hạnh phúc bên nhau, tím suốt xế chiều
Rồi đến ngày cũng tắt lịm hương yêu
Chưa hưởng thọ, anh buông xuôi. -Vĩnh bi t !
Vời vợi cố hương, em thường mài mi t
Chắt chiu từng kỷ ni m tím xa xưa
Người thương ơi thương biết mấy cho vừa!
Tình yêu tím, tuổi già còn…tím, tiếc !
Thanh Song NTKP

LIÊN HOÀN ĐOẢN KHÚC THU
Giật mình tuổi hạc sắp tàn
Con đường hiu hắt rải vàng lá thu
Ngẩn ngơ nẻo giác mịt mờ
Nhưng lòng vẫn quyết tìm bờ bến xưa
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Bến xưa xa vắng bao mùa
Sông thu cô quạnh lặng chờ bước nhau
Bên ghềnh nước chảy lao xao
Cầu buồn ngập lá trời vào tiết thu
Tiết thu về vắng bóng người
Làm sao nghe giọng nói cười anh yêu
Lối xưa cỏ úa đường chiều
Trong tàn phai đó ít nhiều hương rơi…
Hương rơi tản mạn chân trời
Ta còn nắn nót một đời yêu thương
Nặng thay cái nghĩa cang thường
Đêm Thu dõi mắt tứ phương ngóng chờ
Ngóng chờ trên bến năm nào
Sông buồn cùng lá úa màu thời gian!
Ráng pha đỏ sắc thu vàng
Như lòng ta vẫn miên man nỗi sầu
Nỗi sầu lơ lửng trên đầu
Đường thu thăm thẳm bên cầu tịch liêu
Người đi tắt nén hương yêu
Lòng ta chạnh thắp lửa chiều hoàng hôn
Hoàng hôn gợn nước bồng bềnh
Thu tàn úa giữa chông chênh ta bà
Ngắm trời đất chợt thấy ta
Chỉ là hạt bụi giữa toà hư vô…
Thanh Song NTKP

DẤU LỬA TÀN
Đất mẹ từ khi cuộc chiến tàn
Người thì vượt thoát, kẻ nhà tan
Hai miền tổ quốc, đời thê thảm
Một dải sơn hà, cảnh tóc tang
Tím ruột bầm gan nhiều tiếng oán
Đau lòng nát dạ lắm lời than
Đâu đâu cũng thấy màu quan tái
Mối hận ngàn năm khó lụi tàn
ThanhSong NTKP
(Họa : Hận Chiến Chinh Tàn của NH.NTV)
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KHÓC ÁNH SAO BĂNG...
Vĩnh bi t dương trần…Anh TRỔ* ơi !
Tâm hương em thắp, nói thay lời
Một trong Ngũ Hổ U Minh Thượng
Gan dạ hiên ngang giữa đất trời
Có duyên chẳng nợ…tình khôn đượm
Sau, trước ân tình…nghĩa khó vơi
Hẹn mà chưa gặp, người xưa đã
Làm ánh sao băng tắt lịm rồi !
Thế sự thăng trầm…Anh TRỔ ơi !
Khiến em không muốn thốt nên lời
Huân Chương, chiến tích...gương uy vũ
Lính Mũ Nâu, vang dội góc trời
Khai tử anh…Alan* dựng chuy n…
Tướng TRƯỜNG* đính chánh, nỗi oan vơi
Hào hùng chính khí luôn tròn vẹn
Một thoáng thị phi…giũ sạch đời !
Kính Vọng Bái
Thanh Song NTKP
Chú thích :
- Mũ Nâu Trung Tá Vương Văn Trổ.
- Alan Dawson, tác giả quyển “ 55 Ngày Đêm Miền
Nam Sụp Đổ”,
đã viết sai sự thật về các vị Tướng, Tá anh hùng của VNCH.
Ký giả Ngọc Hoài Phương đã có bài viết về vụ vi c nầy.
- Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường, cựu TL/SĐ 21 Bộ Binh.

HÒN VỌNG PHU
Ai xuôi vạn lý có nao lòng
Bế trẻ trông chờ mặc tiết đông
Biên ải chàng đi nguyền giữ nước
Gia trung thiếp đợi nguy n thờ chồng
Trơ gan sương gió hồn chinh phụ
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Vững bước sa trường chí tướng công
Nắng hạ mưa thu đành hóa đá
Mong chi nối lại lửa hương nồng
Thanh Song NTKP (Họa)

THĂNG LONG CẢM THÁN
Vó ngựa tiền nhân vượt dặm trường
Dãi dầu mưa nắng mịt mù sương
Đánh Nam dẹp Bắc mờ nhân ảnh
Phá Tống bình Chiêm rạng ánh dương
Kiếp Bạc quân thù quăng giáo mác
Lục Đầu thuyền địch ném cung thương
Ải Quan nay phải di dời đất
Hoài ni m Thăng Long hận đoạn trường
Thanh Song NTKP (Họa thơ T.V)

XUÂN TÀN
Tháng lụn năm tàn nối tiếp qua
Thiều quan thấm thoát tuổi xuân già
Thương hoài những buổi đùa trăng nước
Nhớ mãi bao lần đuổi bướm hoa
Chẳng mộng chiều buông con nắng xế
Không mong bóng ngã ánh dương tà
Soi gương ngắm ảnh lòng ngao ngán
Cái thuở yên bình đã vút xa
Thanh Song NTKP (Họa thơ H.V)

TỨ THỜI
Quê người khắc khoải bóng câu qua
Đất khách xa xôi vọng nước nhà
THU đến âm thầm lau ngấn l
XUÂN về lặng lẽ ngắm cành hoa
ĐÔNG trường chạnh tủi thân bèo bọt
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HẠ vắng ngùi thương tuổi ngọc ngà
Sương trắng mịt mờ đêm buốt giá
Cô phòng đối bóng một mình ta
Thanh Song NTKP
(Họa bài Thu Cảm của T.L)

BAO GIỜ TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG
Dương tà rủ bóng khuất trời tây
Líu ríu tầng không nhạn lạc bầy
Dăm bạn chim chiều đùa cợt nước
Đôi làn khói cuộn lượn lờ mây
Thu sầu đêm ngóng sầu khôn cạn
Hạ nhớ ngày trông nhớ đã đầy
Buổi quyết ly hương lòng khắc khoải
Bao giờ trở lại gặp cùng đây
Thanh Song NTKP (Họa)

BAO GIỜ TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG
Từ ngày phiêu bạt tận phương tây
Tứ cố vô thân nhạn rã bầy
Đất khách xa xôi mù góc biển
Quê nhà di u vợi tít chân mây
Mồ cha lạnh lẽo mưa giăng ngập
Mộ mẹ hoang vu cỏ mọc đầy
Tết đến xuân về ray rứt mãi
Bao giờ trở lại cố hương đây
Hoàng Thứ Lang (Họa)

HÈ QUA TRƯỜNG CŨ
(Thể Song Đi p Lưỡng Đầu Xà)
Thương nhớ ơi tình lại nhớ thương
Trường tan anh đợi trống tan trường
Cỏ tươi nắng hạ non tươi cỏ
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Đường úa chiều thu héo úa đường
Áo trắng tinh khôi còn trắng áo
Hương nguyên trinh bạch giữ nguyên hương
Bão giông đã hết rồi giông bão
Vương vấn cho lòng mãi vấn vương
Thanh Song NTKP (Họa)

TRƯNG VƯƠNG NGẪU CẢM
Ai từng ngắm áo trắng Trưng Vương
Chắc hẳn không quên được mái trường
Thuở ấy trông chờ bên cánh cổng
Ngày xưa ngóng đợi ở quanh tường
Cơ trời biến chuyển lìa nguyên quán
Vận nước suy đồi vượt đại dương
Đất khách khôn nguôi niềm cố quận
Xa rồi kỷ ni m tuổi yêu thương
Hoàng Thứ Lang

GIA LONG NGẪU CẢM
Trống điểm liên hồi rộn vấn vương
Gia Long áo trắng trắng sân trường
Chàng kia đăm đắm chờ bên cổng
Cô ấy hồn nhiên nép cạnh tường
Nén lại buồn đau rời tổ quốc
Chôn vùi nỗi khổ vượt trùng dương
Chia ly vĩnh viễn lòng chua xót
Trọn kiếp tim còn khắc khoải thương
Thanh Song NTKP (Họa)

NÍU CUỘC TÌNH PHAI
Với tay níu cuộc tình phai
Khôn ngăn dứt giọt bi ai trong ngần
Phù vân thấp thoáng nửa chừng
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Anh vô thường...l em rưng trọn đời !
Vàng thu ngắm lá vàng rơi
Anh đâu đã muốn lìa đời xăm xăm
Nên trong hiu quạnh lặng căm
Em như lá úa bao năm xa cành
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Mà thâu đêm ước mộng lành mơ xuân
Ruổi dong giữa chốn hồng trần
Kiếm tìm hơi hướm hương thân cận cùng
Hạ, Thu, Đông…lại mừng Xuân
Nắng tươi sớm bị gió nồng thay ngôi
Lá khô hoa rũ dưới trời
Trăng đầy rồi khuyết như người khứ lai
"Với tay níu cuộc tình phai
Khôn ngăn dứt giọt bi ai trong ngần
Phù vân thấp thoáng nửa chừng
Anh vô thường...l em rưng trọn đời !”
Thanh Song NTKP
(Họa thơ của T.G Tu Minh)

HOÀNG HÔN TRONG TIM EM
Hoàng hôn mờ nhạt bóng dương tà
Cố quận ngàn trùng cách bi t xa
Đất khách thân cùn sương phủ lại
Quê người gối mỏi tuyết lùa qua
Lắng quyên khắc khoải sầu thương mẹ
Vọng cuốc bâng khuâng tủi nhớ nhà
Bến hẹn con đò vương vấn mãi
Rưng rưng khóe mắt giọt châu nhòa
Thanh Song NTKP (Họa thơ T.C))

NGÔI CHÙA HOANG
(Thể Ngũ Độ Thanh)
Ngõ vắng Chùa xưa cỏ mọc tràn
Bên bờ giậu đổ nắng chiều hoang
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Tường loang vách rạn rêu già thẫm
Gạch vỡ đà xiêu lá đỏ vàng
Chuột khoét sân vườn trông trễ nải
Dơi quần nóc đi n vỗ rền vang
Sư già đã tịch vài năm trước
Chẳng mõ dùi chuông tuế nguy t tàn
Thanh Song NTKP (Họa thơ M.L)

SƠN TỰ HOÀNG HÔN
Rừng chiều tĩnh mịch cảnh âm u
Núi toả màn sương khói mịt mù
Phật tự vang rền chuông cảnh tỉnh
Thiền môn rộn rã trống công phu
Mưa tuôn mái lá mưa tầm tã
Gió giật mành tre gió vụt vù
Tiểu đứng hầu thầy nơi chánh đi n
Lòng hằng kính trọng bậc chân tu
Hoàng Thứ Lang

SƠN TỰ HOÀNG HÔN
Ráng chiều khuất dạng núi thâm u
Triền đá rừng thông tỏa khói mù
Mõ khoắng dồn chân người mục tử
Chuông rền giục bước kẻ nông phu
Cành khô gió dập, cành bay vút
Lá úa mưa tuôn, lá cuộn vù
Trưởng Lão trên Chùa đang tĩnh tọa
Tiểu còn sửa soạn buổi thiền tu
Thanh Song NTKP (Họa)

HỠI CỔ NHÂN
(Thể Ngũ Độ Thanh)
Vĩnh bi t nhau rồi đó cổ nhân
Làm sao gặp gỡ chỉ thêm lần
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Kinh hoàng ảo não càng yêu bạn
Khiếp đảm đau lòng đã lụy thân
Mấy thuở chia lìa đâu nỡ dạ
Muôn đời cách trở cũng đành tâm
Ngàn thu nữa chẳng bao giờ có
Được phút tương phùng hỡi cổ nhân !
Thanh Song NTKP
(Họa thơ của S.Q)

NGƯỜI ĐI
(Liên Hoàn Đảo Vận)
Người đi kẻ ở ngậm ngùi thương
Gánh nặng tình yêu gãy giữa đường!
Kết tóc không tròn duyên đã dứt
Se tơ chẳng vẹn l còn vương
Dầu hao độc ảnh sầu nhân thế
Bấc lụn đơn thân buốt dạ trường
Nguy t gác non đoài đêm vắng vẻ
Ngoài trời gió lạnh đẫm hơi sương
-//Ngoài trời gió lạnh đẫm hơi sương
Nỗi nhớ niềm đau luống đoạn trường
Gió rít bên thềm, mi l đổ
Mưa lùa trước ngõ, má châu vương
Âm dương cách bi t đành hai nẻo
Sống thác phân ly khó một đường
Tiếng dế xa vời em ảo tưởng
Hồn anh phưởng phất bởi còn thương
Thanh Song NTKP (Họa thơ NT)

BÀI THƠ CHO HUẾ
(Nhị Thủ)
Nhớ mãi cho dù xa xứ Huế
Ngự Bình lặng lẽ ngắm trời sao
Ngôi trường phượng vĩ mơ ngày ấy
Chiếc nón bài thơ mộng thuở nào
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Thiên Mụ trăng tàn mưa rả rích
Tràng Tiền bóng rọi nước lao xao
Tịnh Tâm dõi mắt nhìn mây quy n
Đại Nội hoang liêu l tủi trào
-//Câu hò Mái đẩy ngùi thương Huế
Sóng nước dòng Hương lộng bóng sao
Phú lục lời ca thờ thẫn đó
Nam ai đi u hát ngẩn ngơ nào
Quê mình An Cựu càng lưu luyến
Đất mẹ Thần Kinh chớ lãng xao
Vĩ Dạ bao thu sầu khắc khoải
Đêm đêm nước mắt khó ngăn trào
Thanh Song NTKP (Họa thơ V.K)

BÓNG HÌNH XƯA
Dòng đời vạn nẻo cũng về đây
Lại thấy sầu vương chất chứa đầy
Mấy lượt xuân qua đường phố ấy
Bao phen hạ đến cội me này
Tim in dáng bước duyên đằm thắm
Mắt háy mi lườm gió lắt lay!
Lúc gặp em tròn con trăng lẻ
Nay mình thất thập nhớ nhung thay
Thanh Song Kim Phú (Họa thơ T.P)

BÓNG HÌNH XƯA
Tạo hóa an bài đó với đây
Thời gian kỷ ni m cứ đong đầy
Người xưa vẫn mịt mù phương ấy
Bạn cũ còn phiêu bạt chốn này
Nhớ mãi mùi hương ai thoảng đến
Thương hoài mái tóc gió vờn lay
Sông hồ mải miết quên năm tháng
Biển hóa nên cồn lắm đổi thay
Hoàng Thứ Lang (Họa ý thơ KP)
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TẾT NÀY (Họa)
(Thể Ngũ Độ Thanh)
Chẳng mộng mà xuân vẫn cứ về
Mai vàng ửng nụ lá còn hoe
Vầng dương trắng bạc tô màu nhũ
Ruộng lúa nâu vàng vẽ cảnh quê
Dọc bến chòi tranh nằm giữa trảng
Ngang bờ đụn cỏ nép gần khê
Nhìn đôi liễn đỏ vương màng nh n
Cảnh tết nhà em cũng bộn bề
Thanh Song NTKP

NỐI MÙA SAY
(Tung Hoành trục khoán+Giao cổ đối)
THUYỀN lướt trùng dương há tính ngày
AI từng bay nhảy chẳng mê say
ĐẬU vùng biển lặng, sao thăm thẳm
BẾN rộn ràng, vui chốn cảng gầy
SÔNG rủ trời xa mừng đợi sóng
TRĂNG về đất lạ đón chào mây
ĐÓ hằng ấp ủ niềm mong ước
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY
Thanh Song NTKP
( Họa thơ Th.T.T)

THU CẢM
Thu về thấp thoáng ở bên hiên
Tiếng gió heo may bỗng chợt hiền
Tái tím chồi non vương bóng nguy t
Hoe vàng lá úa rụng trời đêm
Sương lam lãng đãng, màu mây xám
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Khói trắng miên man, dải lụa mềm
Bàng bạc không gian sầu lữ khách
Lòng người du tử chạnh buồn thêm
Thanh Song NTKP
(Họa bài Thu cảm, thơ S.Q)

KÝ ỨC NĂM XƯA
(Liên hoàn đảo vận)
Chiếc lá thu về gió cuốn bay
Thời gian thấm thoát nhớ bao ngày
Đường xưa thuở ấy người không gặp
Lối cũ bây giờ bạn có hay
Trắng áo tan trường chân bước vội
Già me rụng trái ná buông này
Lom khom cúi lượm lòng e ấp
Từ bấy…lâu rồi đến những nay
-//Từ bấy...lâu rồi đến những nay
Chưa tan ký ức tuổi thơ này
Đôi khi tự nghĩ người không nhớ
Thỉnh thoảng cho rằng bạn chẳng hay
Khói lửa bùng lên cao mỗi tháng
Binh đao khởi dậy lớn từng ngày
Giàn thun đã trở thành cây súng
Giã bi t con đường có lá bay
Thanh Song NTKP (Xướng)

KÝ ỨC NĂM XƯA
(Liên hoàn đảo vận)
Thu về gió cuốn lá bay bay
Chiếc ná giàn thun nhớ những ngày
Lén đợi ven đường lo bạn biết
Canh chờ trước ngõ sợ ai hay
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Chùm me rớt vội buông rơi đó
Bóng dáng đi nhanh cúi lượm này
Thuở nhỏ sao mà ưa rắn mắt
Nhưng lòng vẫn nhớ đến hôm nay
-//Nhưng lòng vẫn nhớ đến hôm nay
Chẳng thể nào quên kỷ ni m này
Ác lặn bao mùa ai có nhớ
Trăng tà mấy độ bạn nào hay
Phương trời thăm thẳm từng xuân hạ
Đất khách xa xôi mỗi tháng ngày
Ký ức quê nhà luôn ẩn hi n
Con đường Tự Đức lá me bay
Hoàng Thứ Lang (Họa)

NỖI LÒNG SƯƠNG PHỤ
(Thể Khoán Thủ)
NGÀN câu th nguy n đến hồi
DÂU bể đã khiến xa rồi tình thơ
XANH xao lòng, bởi mộng mơ…
NGÁT trời giông bão, duyên tơ tiêu điều
MỘT mình thơ thẩn đường chiều
MÀU phai nhạt, hết hương yêu khi nào ?
-/-/-/
TÌNH em chất ngất giọt thương đầy
CHÀNG lánh dương trần vượt nẻo mây
Ý đượm duyên nồng thương bấc lụn
THIẾP ôm tình thắm tủi canh dài
AI vương tử bi t không tàn héo
SẦU nhuốm sinh ly chẳng úa phai
HƠN nửa đời yêu đành lỗi ước
AI chưa vẹn nghĩa để hao gầy
Thanh Song NTKP
(Họa thơ TLT)
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KHUYÊN NHỦ (Xướng)
Đất khách giờ đây tuổi đã già
Thôi thì giải muộn với thi ca
Đừng nên tư lự mà thương phế
Chớ có ưu sầu để hại ta
Dẫu mãi băn khoăn vì vận nước
Dù luôn khắc khoải với tình nhà
Cũng đành ẩn dật quên ngày tháng
Lắng đọng tâm hồn gát chuy n qua
Hoàng Thứ Lang

TRẤN AN (Họa)
Bi t xứ bao năm mấp mé già
Vui cùng xướng họa thích thơ ca
Trông làn nắng xế trêu là bậu
Ngắm bóng trăng tà ghẹo ngỡ ta
Trí vẫn bâng khuâng tình đất nước
Tâm còn đau đáu nghĩa quê nhà
Nào e tuyết lạnh sương mờ phủ
Chẳng ngại mưa dầm bão tố qua
Thanh Song NTKP (Họa)

TÌNH SẦU
(Xuyên liên vận)
Óng ánh bình minh đọng giọt sương
Đường xưa có kẻ đứng ven tường
Thương người chẳng đặng buồn trăm hướng
Tưởng bóng không thành khổ tứ phương
Vương mối sầu bi nhìn cánh phượng
Vương câu luyến ái ngắm hoa hường
Lương duyên lỡ dở vì mưa chướng
Thượng đế sao bày cảnh nhiễu nhương
Thanh Song NTKP (Xướng)
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DUYÊN PHẬN LỠ LÀNG
(Thể Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Em chờ người đến buốt sương đêm
Sương gió tung bay mái tóc huyền
Tóc xõa bờ vai thân bóng chiếc
Bóng mờ vóc liễu nỗi niềm riêng
Niềm mơ thanh thản đừng cay đắng
Cay xé ưu tư lắm muộn phiền
Muộn cuộc tình sầu duyên lỡ dở
Lỡ làng mộng ước khổ triền miên
Thanh Song NTKP
(họa thơ T.L.T)

TÌNH CA BIỂN NHỚ
Biển lặng hoàng hôn trải nắng vàng
Người xưa đã cách bi t giang san
Nhờ mây chuyển đến tình vô tận
Cậy gió đưa theo nghĩa ngút ngàn
Thuở ấy chung đôi đời lắm nguy n
Giờ đây chiếc bóng phận đâu màng
Nhìn con sóng cuộn mơ hồ tưởng
Thấp thoáng tàu anh…giọt tủi tràn
Thanh Song NTKP
(Họa thơ T.V.V)
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VIẾT VỀ TÔ THÙY YÊN…
Tô Thùy Yên là một nhà thơ lớn trong văn học Vi t Nam vào
những thập niên 50,60 thuộc nhóm Sáng Tạo, nhưng tương
đối ít được công chúng nhắc, hay biết đến, so với các nhà thơ
nhà văn quân đôi khác, như Văn Quang, Thanh Tâm Tuyền,
Phan Lạc Phúc, Thảo Trường v.v….. . . . . . . . . .
Ra tù, và sang Mỹ, ông sống khép kín, âm thầm, cũng như
Thanh Tâm Tuyền, một nhà thơ lớn khác, và ti n nhân không
nghe ai nhắc về ông, và tên tuổi ông đi vào quên lãng. Chỉ
khi ông qua đời, mới tuần rồi, người ta bèn thi nhau viết và
chuyển những bài thương tiếc ca tụng ông và thơ ông, nhất là
“Ta Về" mà các bình luận gia xem như một tuy t tác, chứa
đựng nhiều thông đi p (message), kể cả quên hận thù, theo
một nhà văn rất tai mắt mũi họng ở Bắc Cali. Một chi tiết về
sinh hoạt văn chương, mà ti n nhân không nghe ai nhắc đến,
ngoại trừ anh Bùi Xuân Quang, một nhà hoạt động trong lãnh
vực nhân quyền và văn hoá, hi n ở Paris. Theo anh Quang,
nhà thơ Tô Thùy-Yên năm nào đã được Vi n Goethe (Goethe
Inatitute Đức Quốc) mời thuyết trình về văn chương. Dịp nầy,
hai người có gặp nhau tại Paris, trước khi nhà thơ trở về Mỹ.
Vi c Tô Thùy Yên, lúc sống lưu vong được mời nói chuy n tại
một Học vi n quốc tế danh giá, không người Vi t nào biết,
hay để ý đến, là điều đáng tiếc. Anh Quang chua chát viết
tiếp: “Bây giờ đầy người khóc lóc. Lúc TTY còn sống, chẳng
ai giúp in một cuốn sách. Nhưng thôi, đã là thi sĩ thì phải biết
sống cô độc mới lên cao được. Tôi tiếc cho chúng ta chớ
không tiếc cho TTY…”…
Porland, 28 tháng 5 năm 2019
Người Lính Già Oregon
(Trích đoạn bài viết Về T.T.Yên của Người Lính Già Oregon)
.......................................
Kính thưa quý vị, tôi không phải là người…"Theo đóm ăn tàn”,
nhưng quả tình khi đọc được bài viết của Người Lính Già
Oregon, tôi thật xúc động…nên xin phép được trích lại bài viết
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của ông...Trong bài viết “VỀ TÔ THÙY YÊN”, điều tôi tâm
đắc không phải là lời văn hoa mỹ tán dương như thường
tình...
Người chết rồi, lời khen chê còn có nghĩa lý gì! Nhưng quả
tình tôi rất thấm ở câu nhắc của ông về câu viết của ông Bùi
Xuân Quang: "Bây giờ đầy người khóc lóc. Lúc TTY còn sống
chẳng ai giúp in một cuốn sách. Nhưng thôi, đã là thi sĩ thì
phải biết sống cô độc mới lên cao được. Tôi tiếc cho chúng ta
chớ không tiếc cho TTY…” - Bởi vì thật tâm tôi cũng tiếc cho
mình nhiều hơn, chớ không tiếc cho thi sĩ Tô Thùy Yên.
Nhưng tôi cũng có chút chạnh lòng, vì khi ông qua đời, ôi
thôi…bao nhiêu ồn ào tán dương, kể lể ân tình…Những lời vo
ve đó, nếu thi sĩ được nghe khi còn sống thì ấm lòng biết
mấy. Và một lần nữa, xin rất cám ơn Người Lính Già Oregon
đã viết bài nầy, để tôi có dịp đồng cảm, vì tôi đã viết về Tô
Thùy Yên, nhưng với một khía cạnh khác, từ khá lâu, trước
khi ông mất. - Và đây...

Tâm Tình Với Anh Hai Đinh Thành Tiên
Bây giờ, anh không còn nữa, em không còn hy vọng anh sẽ
có dịp đọc được bài em viết cho anh từ lâu lắm rồi, mà năm
2013, em đã đưa vô trong quyển Thơ D.Ấ.T.G của
em…Nhưng em tin chắc chắn rằng ở một nơi nào đó nhất
định anh sẽ đọc được mọi thứ, hiểu hết mọi thứ mà nhiều
người viết về anh, dù trước hay sau khi anh đã nằm
xuống…Người ta viết cho anh thật hay, mạch lạc đầy đủ, bài
của những vị văn thi sĩ thành danh, chớ không tầm thường,
chẳng đầu đuôi như bài em viết cho anh...
Những câu em viết, tuy dở, nhưng lại là lời nói tự tấm lòng
của một đứa em, dù em biết anh quên bén nó từ mấy mươi
năm,khi anh không hề muốn nhớ về quá khứ, bởi có quá
nhiều điều rất nặng lòng, mà một người có tâm hồn nhạy cảm
như anh sẽ không bao giờ thích bươi lại những đống tro tàn
dĩ vãng...
Bởi em vốn biết anh ít nói xưa na…vốn dĩ, anh chỉ muốn mọi
vi c tự nó cũng trôi qua lặng lẽ như cuộc sống của anh…
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..."Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi…”
Tô Thùy Yên .
Tình cờ, em đọc được 4 câu thơ được trích của anh trên một
tờ báo, nên xin viết ít dòng, dù em biết chắc, anh không còn
nhớ đến Kim Phú, bạn học cùng lớp ở Gia Long với em gái
thứ Năm của anh (Đ.T.V) bởi lúc đó, anh đã cất nhà ở riêng
trên khoảnh trống sát con đường hẽm nhỏ sau căn nhà ngói
ba gian xưa có đất rộng của Bác Tám. Còn em dù tuần nào
cũng vô nhà Bác ở Gò Vấp, hái trái của cây khế ngọt lão, bên
phải góc sân trước, nơi nhà chị K.H và anh L.V.Th…Mỗi lần
đụng mặt nhau, em lí nhí chào, anh chỉ gật gật cái đầu, chẳng
có lấy một câu thăm hỏi xả giao với em út…và lặng thinh đi vô
nhà Bác Tám, bởi khi ấy bọn em chỉ là lũ nhóc mười lăm
mười sáu khờ khạo, còn anh đã thành một thi sĩ khá nổi tiếng,
là bạn thân của các thi sĩ, họa sĩ (từng vẽ mấy bức tranh tặng
anh treo trên vách phòng khách nhà Bác Tám), cùng thời thi
sĩ Đinh Hùng mà tụi em hay nghêu ngao bài hát Mộng Dưới
Hoa…Nên gia đình thì rất gần gụi, vì hai Bác với Ba Mẹ em
vốn nhận nhau là anh chị em kết nghĩa, vậy mà đám cưới
em, có thấy mặt mày anh đâu! - Chỉ có Bác Tám gái đi cùng
các anh chị khác thôi, mặc dù tụi em chở nhau vô tận nhà
mời thi p Bác Tám, mời anh chị, anh chị K.H + L.V.T, cùng tất
cả các anh chị khác, nhưng anh đi vắng, chị Hai D.B bảo
em... "Chắc chị không đi được, vì còn ở nhà lo cho cháu bé,
để anh Hai đi cùng với Má và các em…”
Tới đây, em phải xin lỗi, vì đã trách sai anh rồi…Khi đứa em
gái kế em nó đọc được đoạn em hờn trách anh, nó bảo: “Phú
quên rồi, anh Hai Tiên có đi đám cưới Phú mà, Phú xem lại
hình đi…”.
Quả tình lâu rồi, đã mấy mươi năm trôi qua…Lúc đám cưới,
em còn khờ quá, ăn chưa no lo chưa tới, có nhớ đâu là đâu,
mọi sự đều do Ba Mẹ em lo toan cho hết...Em lục tìm lại hình
xưa, thấy mình thi t hồ đồ. Trong bàn ti c, Bác Tám Gái ngồi
kế anh, rồi chị K.H cùng con trai, và anh L.V.Th. ngồi cạnh
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anh chị Hùng... (anh Hùng dạy VH - VNHĐ chung với anh
L.V.Th)
Giờ xem lại hình kỷ ni m xưa, buồn lắm anh Hai ơi!…
Sau 1975 (em nhớ khoảng thời gian 1995-1997) bạn học GL
của tụi em là Tr.A.Tr, ở TX, Mỹ, viết thơ về cho em… A.Tr
mới được tin tức từ bạn bè cho hay khá trễ, Đ.T.V. em gái thứ
năm của anh đã mất, không biết chồng T.V. ở tù CS có về
được chưa, các bạn nhờ em cố ráng tìm ra gia đình Đ.T.V. vì
các bạn học cũ hi n ở hải ngoại có lòng muốn gởi chút quà
về cho các con của Đ.T.V...
Kỷ ni m thời xa xưa trở về sau thời gian dài mãi bon chen
cơm áo gạo tiền, nên thưa vắng hẳn tới lui thăm viếng…Em
vội chạy Honda vô nhà Bác Tám, tìm ra được con hẻm, khu
nhà, nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể cả chủ nhân, cây khế ngọt
không còn...
Em tần ngần muốn chảy nước mắt trước nơi từng một thời
đầy ắp kỷ ni m gắn bó cùng tuổi thơ của em…Em năn nỉ
người lạ từ nhà chủ mới đi ra, xin địa chỉ của Bác Tám cùng
các anh chị, họ e dè nhìn em thật lâu…mãi khi nghe em nhắc
cây khế, nhắc tên tất cả các anh chị…họ yên tâm chỉ em ra
sạp báo của con trai chị K.H (cháu bé ngày xưa có đi đám
cưới em) nằm ở bên kia đường Lê.Q.Đ. xéo góc xe mì Cây
Gòn nổi tiếng hồi đó,
Em được cháu vẽ đường đi vào con hẻm xi măng nhỏ khá
sạch ở đường N.H. - Em tìm thăm gặp được Bác Tám Gái,
chị K.H, chị Ng.T, Th.N…ngôi nhà khang trang, dễ thương giờ
càng ấm cúng vì Bác Tám sống quây quần hạnh phúc bên
con, cháu.
Bác Tám trông thật đẹp lão, da dẻ hồng hào, bác còn minh
mẫn lắm, hỏi thăm Ba Mẹ em cùng cuộc sống của chúng em
ra sao, và sau đó thì các chị cũng thường ra thăm Ba Mẹ em
(không còn ở Cư xá Tự Đức xưa, mà dời về H.H.Thám, Phú
Nhuận)
Khi hỏi thăm về các con Đ.T.V. chị K.H cũng rất vui báo cho
em biết…Khi T.V. mất, ba các cháu còn đang ở tù, sau đó các
cháu được Ngoại, dì cùng Nội chăm lo mãi đến khi chồng T.V
được thả về. Hi n các cháu cùng cha đang chờ đợi thu xếp
chuyến bay qua Mỹ định cư. Chị K.H gởi lời cám ơn các bạn
572

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
có lòng nghĩ đến. Tuy không thực hi n được ý định, nhưng
chúng em cũng chung vui cùng gia đình bạn Đ.T.V...
Lúc được chị K.H kể chi tiết cho em nghe về cái chết đau xót
của T.V, em thật bàng hoàng, thương bạn vô cùng…nhất là
tội cho các cháu bé sớm mất mẹ khi cha còn đang ở tù…
Nội Ngoại đều già, các anh chị em hoàn cảnh lúc ấy thật bi
đát, thương nhau mà cũng chẳng thể nào lo lắng gánh gồng
nhau tươm tất, chỉ tạm đành "nương đâu nát giậu đó…"…lây
lất như hoa cỏ dại sống qua ngày nhờ mấy giọt sương mong
manh nơi mảnh đất cằn khô không còn sự sống bình an…Vậy
mà, tất cả chúng ta, nhiều người cũng đều đã sống còn, vượt
qua những tháng năm kinh khủng ấy, để đến tận giờ, cũng
không thể hiểu được vì sao chúng ta lại bươn chải qua vô vàn
khó khăn...
Nhưng suy cho cùng, gia đình T.V, kể ra cũng còn may mắn
hơn nhiều, so với người bạn khác của bọn em, vì các con của
Đ.T.V còn đầy đủ, chồng T.V còn mạng sống trở về để đưa
các cháu đến nơi đất lành chim đậu, bắt đầu cuộc sống mới
đầy gian nan nhưng sẽ có tương lai tươi sáng hơn, trong khi
bạn N.T.V.Ch. học chung nhau cũng từ Đ Thất thì bi đát
quá…Vợ chồng V.Ch. và các con đi tìm tự do, nhưng cả gia
đình 5 người, đều vùi thân trong lòng biển cả…mà nghĩ đến,
bây giờ em còn rợn người, do đọc được những bài viết về
những thảm cảnh khi vượt biển hay băng rừng…Hình ảnh
những con người bất lực trong những tai họa kinh hoàng, cố
dốc hết niềm tin tưởng cầu khẩn đấng toàn năng, để rồi đau
đớn đói khác khổ sở, cuối cùng, tất cả đã biến mất trong cơn
cuồng nộ của đại dương cùng phong ba bão tố... cứ như
thước phim cũ quay đi quay lại mãi trong đầu óc đã gần chai
lỳ vì nhọc nhằn, nhưng vẫn còn chút lý trí đủ để cảm nhận
mọi bất hạnh quanh mình…để cùng đau cái đau chung của
bạn bè, của người thân...Giọng chị K.H như vô cảm, đều đều
kể cho em nghe về mọi chuy n, về gia đình nhỏ của chị…chị
kể thật là bình thản, bởi chị đã vượt qua được những điều
quá đau khổ trong cuộc sống, trong sự mất mát tình yêu, tình
người...
Em thật xót xa, và phiền muộn khi biết được “Thi sĩ thần
tượng" của tụi em mà ngày bé thơ, em từng hãnh di n cầm
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mà ông anh thi sĩ đã tự tay trao tặng em với dòng chữ thương
quý, để em từng vác hất cái mặt ra vẻ rất tự hào khoe…của
anh Kim Phú...
Bây giờ thần tượng một thời xa xưa đã sụp đổ nhanh tới
chóng mặt trong cái đầu óc rỗng tuếch ngôn ngữ bởi nó quá
cằn cỗi cùng lượt với trái tim khô khốc của em rồi…
Đôi khi, hình như con người ai cũng từng có lúc bị mất đi tất
cả cảm xúc đến độ…ăn chẳng cầu ngon, chỉ cần có cái gì đó
để bỏ vô mi ng sống qua ngày, mặc chẳng cần đẹp, chỉ cần
có mảnh áo quần lành lặn che cho tấm thân cùng nắng
gió…Tình cảm cứ vậy mà từ lúc nào, đã trở thành một thứ xa
xí phẩm đối với các phận đời rách bươm. Và rồi, trong cảnh
khổ cùng cực ấy, nhiều người cũng đã tự đứng lên, đi lê lết
trên đôi chân quặt quẹo của mình…trong đó nhiều gia đình,
nhiều bạn bè, và cả em.
Nhớ lúc, em đọc được một bài viết của nhà văn H.Tr.A. (em
trai của nhà văn N.T.T.V.) viết về anh, lời trách móc tuy không
nặng nề quá, mà cũng đủ làm đau lòng người trong cuộc, ông
Tr.A. trách móc anh vô trách nhi m với gia đình của chị ông
ấy, em chỉ biết thở dài, chép mi ng "Ốc còn chưa mang nổi
mình ốc, thi mang vác được ai đây!”. - Và em rất buồn, tự hỏi
sao con người cứ hay phiền trách đổ lỗi cho nhau?…
Đành rằng ông ấy nóng ruột cho chị, cho cháu mình, nhưng
ông ấy không thử đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ
khác,
Đương không, gia đình đang êm ấm, đột nhiên có kẻ thứ 3
chen vô, chia xẻ tình yêu, lấy đi mất một nửa tình vợ chồng
của mình, tình cha con của con mình…Rồi sao đó thì sao? Người đi biền bi t…không hẹn ngày về…Và, người vợ đầy
nhẫn nhục, đầy sự cam chịu kia, đã phải tự bươn chải, tự
gánh gồng nuôi con... Và khi người thi sĩ của "Ta Về"…tuy
Về, nhưng là Về trong tâm trạng vô cùng mông lung, bất đắc
chí... Chính chị Hai D.B từng là người trong cuộc thứ 1 mà đã
lặng thinh bao nhiêu năm trời...
Chị chấp nhận một cách cam chịu vì chị biết khi chị chọn
người chồng là thi sĩ, thì cũng phải bằng lòng sống với trái tim
đa sầu đa cảm đa tình. Và có lẽ, nhà văn N.T.T.V, người
trong cuộc thứ 2, cũng lặng thinh trong cuộc sống của mình,
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vì hẳn nhà văn đã tiên đoán được hậu quả ra sao trong mỗi
cuộc tình...mà trước mình, trái tim ấy đã từng và vẫn đang có
chủ…Và anh Hai Tiên, anh cũng lặng thinh trong cuộc sống
khi “Ta Về”…bởi anh cũng chẳng làm được gì hơn trong hoàn
cảnh hi n tại cho chính bản thân, cho vợ kèo con cột…Thì em
cạn nghĩ, nhà văn H.Tr.A. lấy tư cách gì để trách móc anh? Có những điều trong cuộc sống, biết không thể thay đổi được,
thôi thì cứ để nó qua đi...qua đi…với thời gian. Không nên
trách cứ, không nên dằn vặt nhau, bởi mỗi con người, khi
hành động thế nào, đều phải tự chịu trách nhi m với quyết
định của mình, cho dù kết quả tốt hay xấu xảy ra. Có lẽ trái
tim anh cũng từng tan tác vì phần số kém may của các em,
của những bạn bè chung quanh, cộng thêm nổi u uất chán
chường của một tâm hồn nhạy cảm bởi nòi thơ trong thế cuộc
thăng trầm nên anh vốn ít nói, càng khép kín, lặng lẽ hơn…
Quá nhiều câu hỏi tại sao cho em, và 4 câu thơ trích trong bài
“Ta Về” của anh làm em rất xúc động khi em hình dung cái
dáng gầy gầy cao cao của anh năm xưa, giờ lại còn “...cúi
mái đầu sương điểm"…không biết nhìn có còng thêm không?
- Bởi…”Nghe nặng từ tâm lượng đất trời” ? - Và anh lên tiếng
"Cám ơn hoa đã vì ta nở…”- Anh cảm nhận được hoa đã nở
vì anh, khi anh thừa biết hoa nở chỉ vì hoa phải nở theo mùa,
theo thời khắc nó được tạo ra để rồi tàn đi như tất cả mọi loài
trong vạn vật…Bởi cái tâm anh rộng đủ để chấp nhận mọi vui
buồn sướng khổ, cũng như dù không nói ra lời, nhưng từ
trong sâu thẳm của tâm hồn, hẳn anh cũng đã từng biết ơn
người bạn đời dịu dàng cam tâm chịu đựng và hạnh phúc với
cái hạnh phúc của anh… (sao khỏi nếm cái thứ hạnh phúc
đắng nghét ấy khi thui thủi đơn độc…để phải cố dỗ dành trái
tim đang rướm máu...Anh là thi sĩ mà...là người của công
chúng mà…trong đêm quạnh vắng! )
Nhưng rồi em lại thấy ngậm ngùi quá, khi…”Thế giới vui từ
nỗi lẻ loi…” - Từ nỗi lẻ loi, mang đến niềm vui cho thế giới,
vậy còn anh, ai mang niềm vui đến cho nỗi lẻ loi của riêng
anh?
Em viết cho anh, nhưng thật ra như viết cho chính mình! Bởi
em cảm nhận được cái lẻ loi nó như thế nào, mùi vị nó cay
đắng hay chua chát ra sao, nhất là bây giờ, em còn đang
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phiêu bạt nơi xứ người, tương lai thì mờ mịt, nhất là anh cũng
không còn dịp đọc những dòng nầy, bởi vì anh vừa xuôi tay
buông bỏ hết mọi thứ vui buồn, thanh thản ra đi mặc k sau
lưng anh những khen chê.
Còn điều nầy, em muốn nhắn đến anh, bởi cũng có chút kỷ
ni m liên quan: -Tình cờ, em nhận ra bạn M.T.Trầm, khi em
lưu lạc qua Mỹ, Trầm cũng là bạn học cùng thân với Đ.T.V. và
em. Tụi em đã gặp mặt nhau, trao đổi nhiều kỷ ni m học trò
xa xưa...và khi Trầm biết Bác Tám, anh, anh chị K.H + L.V.Th
và anh chị Hùng có đi dự đám cưới em, thì Trầm có gởi một
tấm ảnh xưa, mà em nghĩ rất quý, vì thời đó, hình chụp bằng
máy trắng đen, nhỏ…không như sau nầy, nhưng quả tình,
tấm ảnh đó rất quý giá với Trầm, với chúng em…Đó là ảnh
chụp Trầm đi dự ngày cưới của anh…Nét chữ mờ mờ nhưng
em vẫn đọc được lời ghi…: "Hè 61 - Lễ cưới anh Tô Thùy
Yên.”
Trong ảnh, em vẫn nhận ra Bác Tám, một chị đeo kiềng có
nét mặt giống Đ.T.V, có thể là chị K.H., ngồi cạnh là Trầm với
khuôn mặt bầu bỉnh, và Đ.T.V. xinh đẹp với mái tóc có cài
băng đô... Bàn Họ nhà Trai dài, có thêm nhiều bác gái ngồi,
trước Bàn thờ Tổ Tiên nhà anh…
Nhìn hình ảnh nầy, chúng em cùng cười …”Vui thật, anh
T.T.Yên thì đi đám cưới K.Phú, còn Trầm đi đám cưới ảnh,
Trái đất thi t tròn…” Tất cả kỷ ni m dù chỉ là kỷ ni m nhưng
trong lòng người muốn giữ nó, vẫn rất quý báu. Trầm đã
mang theo bên mình mấy mươi năm nay, để chia xẻ với em
cùng các bạn học xưa…cũng như những kỷ ni m của em về
gia đình anh, về anh, em vẫn giữ mấy mươi năm nay, hơn 50
năm trời cho 1 kiếp người, dù anh đã buông trôi tất cả, bởi…
anh đâu còn quan tâm gì đến lời khen chê thị phi, bởi đường
anh đi hay anh về thơ của anh như hoa... đủ rải đầy và ngát
hương rồi ./.

CON VỀ
Hai bên bồi lở dọc triền sông
Sóng nước Đồng Nai mát rượi lòng
Bần sẻ bên đìa xanh cụm trái
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Lục bình dưới bến tím dề bông
Nhạc ve rền rĩ nhành vông đỏ
Nắng hạ lung linh cánh phượng hồng
Ngoại mất đâu còn nghe nhịp võng
Con về cau trụi lá trầu không
Thanh Song NTKP
(Họa bài Chiều Bên Sông, thơ D.T.T)

QUA ĐÈO NGANG
(Thơ : Bà Huyện Thanh Quan)
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta

QUA ĐÈO NGANG
(Cẩn họa Vần)
Đèo Ngang tắt lịm ánh dương tà
Nắng nhạt nhòe trên đám cỏ hoa
Khói phủ triền đê ngùi nhớ nước
Sương bao đỉnh núi chạnh thương nhà
Quyên âm hạ mãn sầu vong quốc
Cuốc vọng thu tàn tủi hận gia
Cám cảnh ly hương đời lữ thứ
Trông về cố thổ đắng lòng ta
Thanh Song NTKP
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Thu Đào
THU VÀNG
Bầu trời vừa mới vào thu
Lá vàng rơi rụng mịt mù lối đi
Nhớ về một mối tình si
Tiếc thì người cũng đã đi qua rồi.
Tình Thu ngơ ngẩn chơi vơi
Ngóng trông về hướng xa vời mông lung
Nay đà cách biệt nghìn trùng
Thương mùa lá rụng khắp vùng vàng bay!
THU ĐÀO
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Ý ỨC
Xuân đã đến lòng ta như mở hội
Hoa mỉm cười sau bao giấc ngủ vùi
Cây cỏ tốt tươi thêm mầm sống
Riêng tháng ngày về chạnh xót xa
Bạn bè năm ấy ai còn nhớ
Một thoáng tang thương tuổi ngọc ngà
Trường tôi nay đã rong rêu phủ
Chôn cả tâm tình chôn ước mơ
Bỗng hợp tan bèo mây tương hội
Cô giáo Mộng Hoa của thuở nào
Chợt ấm lòng gặp nơi đất khách
Cho vơi đi nỗi nhớ tuổi học trò!!
Ôi.....
Vẫn còn ký ức tháng tư
Vẫn ghi nỗi hận giã từ xứ Nam
Bao lâu ta giữ trong lòng
Mất nhà mất nước lặng câm giữa trời
Trường xưa ta nhớ một thời
Oan khiên giọt lệ rối bời chẳng phai!
THU ĐÀO
(Nhớ lại mái trường xưa năm nào bị giải thể đầu tiên vì là
trường Cảnh sát Quốc Gia!
Rất vui được gặp lại cô giáo của Thu Đào là cô Mộng Hoa )
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Thư Khanh

1 - ĐÓN MẸ VỀ CHỢ...
Ngày xưa mỗi lần được mùa,
Mẹ đi Chợ Huyện - con chờ đầu thô.
Đứng ngồi mong mỏi mong mòn,
Mặt trời xế bóng vẫn còn đứng trông.
Con đường làng giữa hạ sang,
Nắng chang chang quyện mùi thơm hương đồng.
Hai bên kinh rạch ra sông,
Nước trong leo lẻo mây lồng bóng em.
Trên cây si cổ tiếng chim,
Hát vang những khúc nhạc êm ngày mùa.
- Thế rồi... "a ! mẹ đã về"
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Từ xa mẹ quảy thúng quà - đồ ăn.
- Con mừng rỡ. Mẹ kéo khăn,
Lau mồ hôi giọt đang lăn má hồng.
Xoa đầu con: "Tội quá chừng,
Đây con - bánh bộp với đồng bánh đa!".
Mẹ hôn - dắt tay cùng về,
Con đường đất đỏ gồ ghề khó đi.
Thế mà em bước nhanh ghê,
Ngắm hàng cau biết - nhà kia đây rồi.
- Cái sân gạch... nắng bốc hơi,
Căn nhà ngói đỏ bố ngồi ngâm thơ.
- Bữa nay có thịt cá kho,
Bát canh mẹ nấu rất vừa miệng con.
Gạo đầu mùa vần than rơm
Nghĩa cha -Tình mẹ chứa chan dạt dào...
THƯ KHANH
(Nhớ về thuở ấu thơ)

2 - XUÂN VỀ
Xuân đang về với đất trời,
Đâu đâu cũng thấy nụ cười Chân Như ( * ).
Bước chân Di Lặc ( ** ) nở hoa,
Trên từng ngọn cỏ vần thơ tôi làm.
Bầu trời én lượn bay vòng,
Vẽ chân mày hộ vô cùng thiết tha.
Hừng đông thơm ngát hương hoa,
Ai đang may áo Di Đà ( * ) khéo tay.
Buồm căng lồng ngực ra khơi,
Thông đàn nghển cổ với mây cuối trời.
- Xuân về - môi bé thêm tươi,
Cho anh trẻ lại hơn mười lần xưa.
Cho anh vi vút làm thơ,
Hẹn ngày cưới hỏi pháo hoa đón Nàng.
581

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Trầu vàng với cốm làng Vòng,
Với đôi nhẫn cưới: Hột Xoàn năm ly.
Từ đây Em bỏ tóc thề,
Cô dâu theo chú rể về... - từ đây.
THƯ KHANH
PS= ( * )= chỉ chung = Phật ..
( ** )= Di Lặc = Vị Phật sẽ ra đời - mà chưa thấy có dấu hiệu =
Ai trên cõi đời này là Phật Di Lặc . Trong kinh nói: Nếu Phật
Di Lặc ra đời thì Thế Gian sẽ hòa bình thịnh vượng .
( *** )= Áo Di ĐÀ = áo màu vàng = chỉ ánh dương lúc sáng
sớm lúc mặt trời Xuân vừa hé lên.

3 - SANG THU
Sáng nay trời lại mưa phùn,
Không gian tim tím ngõ mòn qụạnh hiu...
Bướm đang ngủ lại sau đèo,
Bỏ hoa tàn tạ - gió vèo trên không...
- Mai này trời lạnh mù sương,
Em về qua ngõ ...- nhớ… dù hồng xoè ra.
- Chỉ có thông xanh
Cao vút bốn mùa...
Nghển đầu - đánh nhịp hát ca như thường.
- Đôi khi say với nhịp đàn,
Quên mua áo lạnh: thu đông... đang chờ...
- Nơi đây: Thu Seattle,
Lá phong mắt đỏ - bên hồ soi gương.
Tài thơ tôi... kém cỏi phải không,
Mắt tôi ngấn lệ...
ai đong lau dùm?!
THƯ KHANH
(Seattle)
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4 - NGỠ NHƯ
CÁI THUỞ BAN ĐẦU
Ngồi đây mà ngắm đất trời...
Hàng cây mắt lá nói cười nắng reo.
Ngắm dòng sông hạnh trong veo,
Tàu bè qua lại bao nhiêu là tình...
Nền trời xanh...
- bát ngát xanh,
Vài tàn mây trắng bồng bềnh về đâu.
Lòng mình bỗng hết u sầu,
Nghe gió khe khẽ hát câu i tờ...
Nghe chim nịnh vợ lẳng lơ,
Chuyền cành ngâm những vần thơ trữ tình.
Bên đường đôi lứa đẹp xinh,
Mắt xanh da trắng cười tình bên nhau.
-Lòng mình bỗng thấy nao nao,
Tìm anh nào biết Cõi nào có anh...!
Thư Khanh
(Seattle)
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Thương Việt Nhân LTK
1- Ớn Thôi, Tình Dân, Tình Nước
(Cảm đề thời sự Việt Nam, vụ Đồng Tâm.)
Con ớn khi Tết đến rồi
Bọn chúng không để dân ngồi cho yên.
Chúng đem nào xích nào xiềng
Bắt người già, trẻ cậy quyền ông to
Hoà bình mong dân ấm no
Cớ sao đêm tối giở trò làm chi?
Không còn kể Tết là gì
Khi dân còn ngủ chúng đi vây làng
Hiệp cùng Bộ Đội, Công n
Tạo bao đau khổ nỗi oan dân lành
Con ớn cái trò lưu manh
Nói một đường, làm một nẻo chẳng thành công chi.
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Làm sai lại sửa làm gì?
Cải cách ruộng đất người thì chết oan.
Đánh Tây, đánh Mỷ vẻ vang
Mà sao nay đánh dân làng của ta ?
Lịch sử rồi sẽ không tha,
Nhúng tay vào máu để mà ô danh ?
Suy đi, nghĩ lại cho nhanh.
Tình dân, tình nước trở thành chi chi?
(Maryland 13/01/2020)

2- Năm Mới Với Bạn Trẻ.
(Cảm đề lời chúc các bạn trẻ 2020, hình online)
Năm Kỷ Hợi! Tình chớm đẹp.
Năm mới sắp đến cho ph p thương em?
Tình ta rồi sẽ ngọt mềm
Suốt năm Canh T êm đềm bên nhau.
Ra Giêng anh bỏ trầu cau
Mùa thu đám cưới đẹp màu lá rơi.
Cuối năm cu t ra đời
Vì mùa xuân đã quên lời mẹ răn (1)
Tình yêu tuổi trẻ đang hăng.
Với lời chúc đẹp sánh bằng nụ xuân
Tình yêu sâu đậm em mừng,
Nên thằng cu t như chừng đòi ra.
Cuối năm vui cửa, vui nhà
Thằng con cười, nói ê a đòi bồng
Ông Nội, bà Ngoại hài lòng
Lời chúc năm mới ước mong thỏa lòng
Mùa xuân đứng đợi bên song,
Mùa đông sẽ có con bồng em vui ?
Thơ xuân chúc đẹp nghe mùi.
Tương lai vui sống ngọt bùi có nhau.
585

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Mai vàng nở cánh rực màu
Hoa Đào hồng thắm đón chào Tết vui
Bánh chưng, bánh t t nức mùi,
Cả nhà sum họp cùng ngồi bên nhau.
Cây đu đủ ở vườn sau
Trái sai như có cả màu đỏ xanh
Mắt vui, em ước sẽ thành
Thấy đủ là đủ mộng lành là đây?
Giàu sang xuống dốc ai hay?
Vô thường ai biết những ngày mai sau
Đài trang giọt lệ bi sầu.
Câu ca nhắc chuyện ai giàu hơn ai?(2)
(Maryland 24 Tháng Chạp, Canh Tý) (20/1/2020)
(1) Tiền dâm hậu thú.
(2) Bài ca Giọt Lệ Đài Trang (NS Châu Kỳ)

3- Hòn Chồng Vẫn Đ p
(Viết theo gợi ý của đồng nghiệp TN và DSMT Nha Trang)
Yêu biển đẹp, tôi về thăm chốn cũ
Nha Trang vui, thơ mộng giữa mùa Hè
Sóng biển xanh, lá dừa hát tôi nghe
Lòng rộn rã đến Hòn Chồng thăm lại.
Cô giáo vui, gặp tôi đâu e ngại
Mời khách xa cà phê quán Hòn Chồng
Chọn nơi đây đẹp hơn cả m sông
Hoa phượng đỏ, lá dừa ôm quán nhỏ
Đồi cao, biển rộng, Hạ về lộng gió
Chuyện Hè xưa kể lại kỷ niệm vui
Đời học sinh chuyện cũ cũng bùi ngùi
Chia tay bạn, hẹn mùa thu nhung nhớ.
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Thời gian trôi, trời không cho duyên nợ
Tôi và em hai ngã rẻ tâm tình.
Vận nước chao nghiêng hai phía linh đinh,
Nhưng còn nhớ Hè xưa bao mộng đẹp.
Đổi thay thật nhiều bước chân ngõ hẹp
Cảnh đời khác nhau, tim nhỏ còn nguyên
Gặp nhau đây cảnh cũ cũng dịu hiền
Đá chồng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Đời đổi thay, trăng tròn rồi trăng khuyết
Lòng tôi vẫn tha thiết với tha nhân
Gặp nhau đây, cõi thế đẹp vô ngần
Hòn chồng thướt tha, em xưa mười sáu
Biển vẫn xanh, hải âu vui bên nhau
Trời rực nắng, thắm tươi hoa phượng đỏ
Tôi say mê ngắm nhìn đôi mắt nhỏ
m thì thầm, Hòn Chồng đẹp không anh?
(Nha Trang, Mùa Hè 2017)

4- Đà Lạt Đ p Và Trái Tim Tôi
(Yêu mùa thu Đà Lạt nơi TVN-LTK chào đời)
Đà Lạt người em yêu thương
Tuổi thơ mộng đẹp còn vương trong lòng
Nắng thu phủ sáng ngàn thông
Dã quỳ vàng rực đường vòng quanh co
Thung Lũng Tình Yêu hẹn hò
Đồi Cù rảo bước em cho tình nồng
Ngước nhìn cao vuốt ngọn thông
Da trời xanh thẩm mây hồng nắng nghiêng
Hồ uân Hương cuối dốc triền
Nước trong phẳng lặng gió hiền đón thu
Lâm Viên đỉnh núi sương mù
Vắt ngang mây trắng che dù đỉnh cao
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m hỏi tôi: Tại làm sao?
Hình mây có lúc hao hao giống mình
Sợi mây xoã tóc em xinh
Tóc anh lại giống bồng bình như mây?
Ngày đi xa, nhớ chốn nầy?
Nhớ em và nhớ trăng đầy Trung Thu
Trời đêm phố phủ sương mù
Đà Lạt cảnh đẹp lộng dù Liêu Trai (1)
nh ơi , nếu nhỡ một mai....
nh xa Đà Lạt lấy ai thế vào?
Người anh dáng vẻ thanh tao
Trái tim ôi đẹp tìm sao được nè ?
(Maryland 9/2018)
(1)-Chuyện tình đẹp: Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh
(truyện ma tiền chiến)

5- Tạm Biệt Em
Sẽ chết trong lòng một ít
Bởi tình nào cũng mờ mịt mây đen
Phủ xuống đời tôi bao phen
Choáng váng cuộc đời kẻ hèn nhỏ lệ
Trời buộc đời tôi như thế ?
m đi rồi, tôi về quê khóc thầm
Trái tim đa sầu gặm nhấm
Bởi tôi yêu em quá đậm tình nồng
m tạm biệt tôi như không
Còn tôi cảm thấy cõi lòng đã chết.
Cũng vì yêu, tôi thấm mệt
Thôi từ nay tôi sẽ hết yêu ai.
(Maryland 5/2019)
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Thúy Messegee

Vietnam, My Beloved Country!
Confessions of a Vietnamese American
I was born and grew up in Saigon, Vietnam, a country as tiny
as the U.S. is big, and stands literally in contrast to the U.S.
like day and night by time zones—morning in the U.S. is
evening in Vietnam. As a young girl, I never imagined one day
I would be living in America. Then the war took place with its
tragic ending in 1975, and millions of us South Vietnamese
departed from our beloved country, even risking death by
escape as boat people.
Many of us ended in America and found a new home in a
benevolent country, rich in resources but even richer in
generosity, kindness, and caring. I was one of the refugees
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fortunate enough to survive the war years, the peace years
when many others died of harsh prison conditions, starvation,
common illnesses that could have been cured with medication
if available, the absence of which killed many instead. I even
survived a perilous escape by boat where the odds were
staggering against survival.
I ended in the U.S. as a refugee and started my life anew.
Like me, millions of other Vietnamese refugees found a new
life in a new country that nurtured and rewarded us for our
hard work. If left in Vietnam, I do not know what would have
become of us under a ruthless regime that took brutal revenge
on its citizens just because they belonged to the defeated
side.
America, my new country! My beloved country! Or is it? I
wonder if I and other Vietnamese treat it as our beloved
country. At the mentioning of “beloved country” we instantly
think of Vietnam. We live in America as if we were still in
Vietnam. We speak Vietnamese at home, we do grocery
shopping at Vietnamese markets, we can hardly eat our
meals if there is no “nước mắm”—fish sauce—that transforms
foods otherwise tasteless into heart-warming foods.
In our everyday life here, we insist that our offspring learn to
speak Vietnamese. We drag them against their will to Sunday
school to learn a linguistic system totally foreign to them,
particularly with all its tone marks that render the same
spelling into as many as six words with different meanings.
We try to mold them into traditional standards of behavior that
our parents instilled in us when we grew up in Vietnam. We
teach our children to fold their arms and respectfully bow to
elders, obey orders without questioning, listen dutifully and not
to talk back. Why is that? Were they not born in America? Do
they not go to American schools and are they not taught a
value system that encourages them to speak up instead of
deferring to elders, to assert their rights instead of
suppressing their individual dreams and aspirations for the
sake of family’s deep-rooted goals? It does not matter. Our
children are expected to be Vietnamese first. If they complain
and compare their treatment to that received by their friends,
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we would stop it short with authority: “ e are different. e are
Vietnamese!”
So then, is our beloved country Vietnam or America? Do we
follow events around us and take action as American citizens?
Do we go to townhall meetings and speak up? Not really.
Apart from national elections for the U.S. Congress and the
President, do we research to vote for city councils, school
boards, local sheriffs, commissioners? Who are our state
delegates, attorney generals, lieutenant governors? Perhaps
our government is well run, and “the Americans” handle it for
us, and “they” handle it well. The Vietnamese as U.S. citi ens
contribute by paying their taxes, and that fulfills their American
patriotism.
On the other hand, do we know who is the General Secretary
of the Communist Party in Vietnam? We definitely do. We also
know the names of the president of Vietnam, the chairman of
Congress, the
prime minister, the minister of Security, and even rumors or
private details of their families or connections. We are upset
every day with everything that went wrong in Vietnam. We
gleefully spread ugly rumors about the high-ranking cadres,
how they were fighting among themselves and plotting against
one another, who were implicated and about to be
imprisoned. We yearn for the communist government in
Vietnam to be overthrown in the near future. Our country and
our people have suffered enough. Our country? Yes, Vietnam,
our beloved country.
Is America also our beloved country? Yes, of course, we love
America too. Can we sing the American anthem? Uh, the
answer is an embarrassing NO! We can sing the old
Vietnamese anthem from start to finish at Vietnamese
gatherings. When it is time to sing the American anthem,
however, most of us probably mouth the first line, then
clumsily fake the rest. Our American patriotism makes us
proud of its achievements, of the Olympic medals it earns, the
Nobel prizes it is awarded, the economic, scientific and artistic
achievements it attains. But we do not suffer its ills and try to
do something about them. It is our children who agonize over
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the American poor, over injustices suffered by the Blacks,
over homeless people who die in the middle of winter nights
from lack of warm shelters. They take responsibility and act as
Americans to fellow Americans.
When Vietnamese children successfully become doctors,
lawyers, engineers, they probably benefit from guidance and
support from their families. They “make their parents proud”!
Successful writers? They “surprise” their families. That is not
what was planned for them. They have become “Americans”
on their own. Their great work in the American literature world
is more appreciated by the American audience than by their
own families. The parents still cling to their Vietnamese roots
and have not quite immersed in their new country and
embraced its culture. Successful writers in the U.S. who are
Vietnamese “happen by chance”. They follow their love for the
English language, for the beauty of American literature,
without, or even against, their family’s vision. Andrew Lam,
son of Lâm Quang Thi, a prominent general in the Army of
South Vietnam, entered college choosing biochemistry as his
major. Perhaps he was being groomed to become an M.D to
fulfill the wish of his family. Eventually he followed his call for
writing and received a PEN award. Ocean Vuong, the newly
and profusely acclaimed poet internationally, whose poetry is
even compared by some critic to that of Emily Dickinson, said
that he wrote to feel closer to his mother, who does not read
or write English well. Vuong certainly was not guided into a
distinguished career by his Vietnamese mother.
I wonder if we Vietnamese in America take our second
country for granted. The country that welcomed us with open
arms when we were “tired, poor, yearning to breathe free, the
wretched refuse of the teeming shore.” (*) It takes care of us
and we are grateful.
The country we cry for is Vietnam, our beloved country. It was
under a “curse” that dictated killing, starvation, infighting,
separation, destitution, shattering of spirits, hope, and love. It
was ravaged by years of war. It was impoverished to the
bone. It is ruled by an inhuman and oppressive regime and it
is under constant threat of disappearing through annexation
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by China. Yet it nurtured us. It offered love and sacrifice. It
exhausted all it had to keep us alive. And it is bleeding still
after sending us off to a better land.
Vietnam! The name tugs at my heart. My beloved country! I
love you until my last breath!
Thuy Messegee
(January 2020)
(*) from Emma La arus’ poem “New Colossus”, engraved at
the pedestal of the Statue of Liberty in New York.

Một Thoáng Trong Đời
Thật là lạ! Cớ sao lại vào bờ lốc bờ liếc này làm chi vậy? Tú
đã quen lối giáo dục ở nhà và trong suốt 7 năm học dưới mái
trường Gia Long nề nếp nghiêm nhặt, đi ra đường không nói
chuyện với người lạ, không chơi trò tìm bạn bốn phương,
không đối đáp với người không quen biết trên mạng ảo, v.v.
Thời buổi a còng này những phương tiện thông tin giải trí
không được chuyên chở qua những tờ nhật báo, tuần san,
nguyệt san bày bán ở sạp báo cuối phố, hay được bưu điện
giao đến nhà như ngày xưa nữa. Người ta lên mạng đọc tin
tức, truy tìm kiến thức, học vẽ, học nấu ăn, làm vườn, khiêu
vũ, v.v. Cần gì cứ lên mạng. Một số người lên mạng lập blog,
viết bài của mình rồi post lên cho mọi người vào đọc. Người
khác vào đọc rồi để lại lời bình, gọi là còm (comments).
Người khác nữa vào đọc bài, đọc còm, rồi post lên phản ứng
của mình với tác giả hay các còm sỹ, gọi là re-còm.
Rồi bỗng một ngày Tú chợt phát giác ra thói quen mới của
mình không biết hình thành từ khi nào. Buổi sáng sau khi liếc
qua tin tức trong ngày thì ghé vào blog XXX xem có bài mới
không, có ai còm điều gì thú vị không, có ai còm điều gì
chướng tai gai mắt không, v.v…
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Blog này do một người trí thức, biết điều, nhã nhặn làm chủ,
quan điểm không quá khích, tôn trọng ý kiến và nhận định đa
chiều của các còm sỹ. Số còm sỹ vào thăm blog và để lại còm
cũng chỉ là một nhóm nhỏ, có lẽ trên dưới 20, không kể số
đông thầm lặng vào đọc nhưng không còm. Có những người
chưa hề biết mặt biết tên nhau, nhưng lại có một quá khứ
chung, buộc họ lại với nhau: qua lời bàn hay tâm sự thấy
được thời học sinh thân ái dưới mái trường miền Nam VN,
nỗi thiếu thốn cơ cực khi đổi đời, những kinh nghiệm cười ra
nước mắt lúc mới chân ướt chân ráo bước sang xứ người
làm lại cuộc đời… Điểm thêm một vài kẻ cực đoan cà chớn.
Một thế giới thu nhỏ, điển hình cho người Việt trong và ngoài
nước.
Đôi khi Tú cũng viết vài lời còm, khi mọi người bàn đến một
đề tài mà mình hằng nung nấu trong tâm, hay khi có lời bàn
ấu trĩ hoặc cực đoan khiến Tú “dị ứng”, phải lên tiếng phản
bác. Dù không ai biết ai, những ngón tay chỉ lên (khen) của
những còm sĩ ảo phết vào lời còm của mình cũng làm Tú thấy
vững tin và thấy mình được chia sẻ nhiều.
Cụ NP Quân điềm đạm kiểu anh Cả trong nhà, lão Hai bá láp
vô duyên, lần nào post còm cũng bị ăn đá đầy thúng (lãnh
nhiều ngón tay trỏ xuống), chị Ngọc Cẩm dân Tây học luôn
bộc trực hồn nhiên rất dễ thương, vài lão trong nước phong
kiến khủng khỉnh, xem thường phụ nữ, ông Tây Mít (người
Việt mũi tẹt nhưng có vợ đầm) hay khoe khoang những thắng
lợi và mưu lược khi đấu trí kiểu kẻ cắp-bà già với cán bộ hải
quan, công an VN, v.v., những lần đưa bà đầm của ông về
thăm quê hương. Tú còm thường xuyên và cảm thấy mình
cũng được mọi người quí mến, dù chỉ là tình cảm ảo…Hôm
nay cụ NP Quân nhắc đến những quyển sách của cụ đã xuất
bản.
Tú “buột miệng” gõ:
- Bác ra sách gì vậy, khi nào? (nghĩ bụng nếu có bán ở Mỹ thì
mình sẽ tìm mua đọc cho biết).
- Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi tặng.
Ngỡ ngàng, Tú ngưng bặt không biết nói sao. Người ta nhắc
đến sách của người ta thì mình cũng phải lịch sự hỏi tới,
chẳng lẽ làm ngơ. Ai ngờ! Một lúc sau Tú gõ tiếp:
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- Ồ hân hạnh quá, cảm ơn bác thật nhiều.
Qua trung gian của chủ blog, Tú có được email của cụ NP
Quân và gửi đi:
On December 22, 2017 at 7:40 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Vừa xin được địa chỉ email của anh từ anh H… chủ blog nên
vội viết cho anh. Cảm ơn anh đã có nhã ý gửi tặng sách. Tôi
rất lấy làm hân hạnh và cảm kích. Đây là địa chỉ của tôi:
Tú…
ĐT: xxx-xxx
Bao giờ anh có dịp lên vùng này xin được gặp mặt.
On December 22, 2017 at 9:01 PM Quânxxx@xxx.com wrote:
Hóa ra T lại là Tú. Cũng là định mệnh. Theo nghiệp báo nhà
Phật, con người gặp nhau là do "Cơ Duyên" Nghiệp báo từ
nhiều kiếp trước. Cuối cùng do cơ duyên, NP Quân lại gặp cô
Tú, tên hay nhưng... "truân chuyên".
Bây giờ sẽ gọi là Tú. Thay vì còm sĩ T... Đồng Ý?
Mến chúc Tú và gia đình con cháu vui vầy ngày lễ - Happy
Holiday...
Sau khi đưa gia đình đi chơi lễ Giáng sinh về, Tú nhận được
quyển sách của tác giả NP Quân gửi biếu. Ông nghiên cứu
khá công phu về lịch sử thời Trịnh Nguyễn phân tranh, tiểu
thuyết hóa nhân vật và các sự kiện khá tự nhiên và tài tình,
làm Tú nhớ lại quyển dã sử Bà Chúa Chè mình đọc ngày còn
nhỏ. Cũng phục đấy nhỉ, thời nay đã sang Mỹ sinh sống rồi
mà còn có người ra công tra cứu chuyện xưa viết nên một
công trình hàn lâm, và phải công nhận là hay.
1/2/2018
Reng! Reng!
Tú liếc thấy số vùng Louisiana. Tim đập mạnh, ôi chao, làm
sao? Đến khi cú gọi chạy vào voicemail thì điện thoại tắt.
Lại Reng! Reng! Lần này Tú rụt rè bốc lên:
- Hello!
- Cô Tú đấy à?
- Vâng!
- Tôi Quân đây.
- Dạ… chào anh!
- Cô Tú đi chơi lễ về vui không?
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- Dạ vui, nhưng vừa về đến nhà là đổ nợ bao nhiêu là chuyện
đây.
- Có chuyện gì thế?
- Thằng bé bạn của con gái tôi hứa trong khi mình đi vắng nó
sẽ ghé đến mang nước ấm ra chuồng gà cho chúng uống, sợ
trời lạnh nước ngoài chuồng đông đá thì gà bị chết khát. Thế
rồi nó để vòi nước chảy xối xả trong basement không tắt lại,
không biết từ bao nhiêu ngày nay đây, tối nay trở về mới thấy!
Giời ui! Thế có chết không chứ….
Tú cũng không hiểu tại sao mình lại huyên thiên tràng giang
đại hải với một người vẫn chưa quen lắm như thế, có phải vì
quá tức tối chuyện nước chảy, hay là cố vụng về lấp khoảng
trống khi mình không biết nói gì với người ta. Đầu dây kia có
tiếng cười nhẹ thông cảm. Đôi ba câu thăm hỏi xã giao. Hứa
sẽ gọi lại.
Từ đó thỉnh thoảng lại có cú phone từ Louisiana gọi. Giọng
Bắc ấm áp, điềm đạm. Hỏi thăm thông thường, nhưng rất để
ý đến nhưng điều Tú kể về mình và hay dí dỏm nhắc lại
những lần sau.
On January 7, 2018 at 7:47 AM Túxxx@xxx.com wrote:
Anh Quân,
Đọc quyển sách của anh xong lại thấy phục cho khoa sử của
đại học Văn khoa ngày trước. Trước giờ tôi vẫn phục Tập san
Sử địa, và những sử gia tên tuổi như Tạ Chí Đại Trường,
Nguyễn Nhã, v.v. Tôi cũng có bạn cùng tuổi có ở trong email
group văn khoa sử địa, hay gửi những tài liệu cho đọc.
Hôm nay lại được biết anh NP Quân, mặc dù trước giờ chưa
hề nghe đến (một điều đáng tiếc), nhưng lại có tác phẩm dày
công nghiên cứu và trình bày cẩn trọng, xứng đáng với nền
giáo dục khai phóng và nhân bản của VNCH. Chỉ tiếc phải chi
tác phẩm này của anh mà được viết ra trước 1975 thì sẽ
được lan toả ra nhiều hơn cho xứng đáng với công khó và tài
năng của tác giả, và công bằng với độc giả VN.
Cảm ơn anh lần nữa.
Cụ Quân tỏ vẻ cảm kích khi Tú nhận xét xúc tích về quyển dã
sử của ông. Ông bảo thời nay viết sách sử mấy ai thèm đọc,
nhưng khi ra sách thì đã được những cây đa cây đề như Vũ
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Ngự Chiêu, Xuân Vũ, Doãn Quốc Sỹ, Hứa Hoành, v.v… viết
thư khen ngợi và khuyến khích.
Câu chuyện hay đưa hai người trở về thời học sinh xa xưa.
“Cô nữ sinh Gia Long!” hay được nhắc đi nhắc lại, kéo dài,
vừa nâng niu trìu mến, vừa chế diễu trêu ghẹo. Lâu lắm rồi
mới nghe người khác gọi mình là cô nữ sinh Gia Long! Tuổi
mình đâu còn là cô học trò bé bỏng nữa. Vật vã trong đời bao
lâu, tóc đã nhuốm màu truân chuyên, tên gọi “Cô nữ sinh Gia
Long” đưa Tú trở về thời xa xưa khi mình rõ thật còn là một
cô bé học trò, và cụ NP Quân cũng trở về làm một anh học
sinh yêu đời nhưng nhút nhát và dại gái, văn nghệ văn gừng
tới bến khiến ông thân hoảng vía phải gửi ra Đà Nẵng ở với
ông anh lớn để học cho xong Tú tài. Sài gòn ngày xưa của
hai người được cả hai nhắc lại không chán: con đường Duy
Tân cây dài bóng mát, đường Catinat có Givral, Continental,
Brodard, kem Lan Phương đường Nguyễn Huệ… Câu lạc bộ
trường Đại học Văn khoa ngày xưa (“lúc cô Tú còn thò lò mũi
xanh đấy”) có Khánh Ly tụt giày hát mê man cả đêm rồi đạt
danh hiệu “nữ hoàng chân đất”… Những kỷ niệm xưa của
một Miền Nam thanh bình đã khiến cho hai người mới quen
bỗng chốc như đã biết nhau từ lâu.
1/9/2018 9:52 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Cảm ơn anh Quân đã gọi hôm nay. Tối thứ ba tôi có lớp taichi
nên tắt phone trong giờ tập, ra khỏi lớp mới thấy anh gọi. Lúc
này lớn tuổi phải lo giữ gìn sức khoẻ, thứ ba thì tập taichi để
luyện thể lực, thứ năm thì tập thiền để cho… tâm nó tịnh!
Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú phải ngồi Thiền cho Tâm nó Tịnh. Hóa ra cái tâm Tú nó
vô kỷ luật. Nó cứ cựa quậy không ngủ yên, nay phải giam nó
lại. Nhớ giam cho kỹ, khóa cẩn thận. Nó mà lồng ra được sẽ
rất Phức Tộp. Chúc vui.
Có tu thì tu hộ người khác tí với.
Túxxx@xxx.com wrote:
Dạ, không tu hộ được đâu ạ. Phần ai nấy lo!
Tuy nhiên, tu thuê thì sẽ xem xét, 10 tỳ một lần ngồi thiền.
Bảo đảm nỗ lực nhưng không bảo đảm kết quả!
1/24/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Thưa anh Rồng,
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Từ ngày nhận được sách quí anh tặng tôi rất lấy làm cảm
kích, nhưng cũng ái ngại vì mình không có gì đáp lại. Nhân
dịp các chị em trong nhóm văn thơ đang ra mắt tuyển tập
2018, nếu anh muốn đọc thì xin gửi tặng anh một quyển ạ.
Các chị em trong nhóm này nhiều người đã có sách xuất bản,
nhiều người có tác phẩm đăng nhiều nơi, nhiều người có thơ
phổ nhạc, v.v. Cũng có người không có thành tích gì cả, chỉ
vào dựa hơi, như... tui! Ngại là mình nhận sách rồng mà chỉ
có thể đáp lễ sách tôm, nhưng tài năng chỉ đến thế, biết làm
sao! Đời, c'est la vie!
Ký tên,
Tôm
Quânxxx@xxx.com wrote:
Sao cô Tú khách sáo thế. Sao hôm nay lại có chuyện Rồng,
Tôm. Cô Tú đa sự lắm đấy.Chúng ta gặp nhau, như một cơ
duyên... Sự thật là thế nên đối xử chân tình... Có gì trao đổi,
tặng nhau là quý, nào sá chi chuyện văn chương đẳng cấp...
2/14/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Happy Valentines- Tú 2018!
2/16/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Năm mới
Mến chúc Tú và gia đình an vui may mắn…
5/4/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Cảm ơn anh Quân đã gọi. Tuần này làm việc ở San
Francisco. Giờ giấc khác với miền Đông nên sau ngày làm
việc, ăn tối với đồng nghiệp, về đến khách sạn thì bên nhà đã
yên giấc nồng.
Quânxxx@xxx.com wrote:
Hóa ra cô đã ngao du sang bờ Thái Bình Dương... Chúc cô
vui...
5/10/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú:
Bao giờ trở lại nhà. Nhớ báo tin. Sẽ có tin vui...Happy Mother
Day!!!
5/19/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Gia Long cô nương đọc truyện mới gửi chưa? NPQ
5/28/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
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Cô Tú, Maryland lụt lội. Gia đình ảnh hưởng gì không? Cầu
mong bình an.
Những cuộc nói chuyện trên điện thoại xảy ra thường xuyên
và kéo dài lâu hơn, vang rộn những tiếng cười giòn giã, vào
những đêm Tú không đi tập taichi hay tập thiền.
- Sao bỗng dưng đang nói chuyện vui lại im bặt thế?
- Là vì đang suy nghĩ…
- Cô Tú suy nghĩ chuyện gì?
- Anh Quân này, mình nói chuyện với nhau thân mật vui vẻ
như thế này… có lẽ không nên anh ạ.
- Thôi thôi thôi, tôi biết cô muốn nói gì rồi. Tú đừng suy nghĩ
nhiều, mình giao thiệp thân tình thôi, có gì đâu.
- Chỉ sợ đi dần từ thân sang… tình, và như vậy là không
được. Anh có gia đình, ta có thể làm tổn thương đến người
khác.
- Thôi thôi thôi mà, anh Quân đã có cả chục, cả trăm cô em
mọi nơi. Đâu có chuyện gì đâu.
- Anh Quân có thể át tiếng của Tú nhưng anh không át được
suy nghĩ trong đầu Tú. Và ta không át được lẽ phải.
- Cô Tú này cả nghĩ quá đi. Anh…
- Là vì muốn giữ gìn cho anh đấy chứ. Tú giờ đây một thân
một mình có hề hấn gì đâu.
- Cô Tú cả nghĩ quá. Thôi Tú đi ngủ với nhiều mộng đẹp đêm
nay nhé.
June 22, 2018 at 8:10 PM Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú,
Mừng cô trở về an lành. Tú làm việc cần mẫn, trách nhiệm.
Đúng với tinh thần thế hệ chúng ta được giáo dục, đào tạo.
Mong cô chớ đa đoan, lo nghĩ lắm sẽ nhăn làn da cho đời
chóng già!! Mong cô cứ vui tươi xinh đẹp. Trẻ mãi không
già…
* Nói thế được không, cô Tú - Gia Long cô nương…
May 29, 2018 at 7:49 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Anh Quân,
Hôm nay có chuyện buồn nên về nhà sớm, đầu óc ngẩn ngơ
nhiều chuyện... Con chó Bruno nuôi 10 năm hôm qua té ngã
từ trên đầu cầu thang lăn xuống đáy, chân gẫy nhiều khúc.
Tối hôm qua người ta khám phá thêm cục bướu ở bụng, sáng
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nay soi thấy lan cả túi mật và gan, nên đành để chích thuốc
cho nó đi. Chó mèo sống ngắn ngủi hơn mình nên mình cứ
phải tiễn chúng nó!
Quânxxx@xxx.com wrote:
Chó nuôi lâu năm, nó cũng như con mình vậy. Thông cảm nỗi
buồn của Tú... Tú ơi. Con người cũng có lúc tận cùng... Tú
nên thực tế
Tú còn vui tươi năng động. Viết còm rất hăng... như gà chọi.
Vui nhé.
Túxxx@xxx.com wrote:
Được khen viết còm hăng như... gà chọi thì nên hãnh diện
hay xí hổ nhỉ? �
6/17/18 Túxxx@xxx.com wrote::
Chúc anh Quân một ngày vui!
Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú,
Đêm qua, ở nhà một mình. Thức giấc lúc 4 giờ sáng bỗng
nghĩ đến Tú. Hôm nay là Father Day, Tú vốn thông minh tế
nhị thế nào cũng có email. Mà quả thật… linh tính hay.
Cám ơn Tú. Mến chúc vui vẻ, may mắn - NPQ
6/19/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Cảm ơn anh. Vài dòng ngắn nhưng tỏ lộ sự quí mến.
Sau này nếu Tú "nghỉ chơi" thì không phải vì không quí mến
anh Quân, mà ngược lại là chính vì cũng rất quí mến anh đấy,
anh nhé!
Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú,
Đọc thư cô. Cuộc đời Tú gặp nhiều thử thách, vui buồn đều
có (như Tú diễn tả)… Vậy nên cô cả nghĩ …
Anh Quân hiểu Tú. Chỉ mong cô gặp may mắn, luôn vui tươi,
sống với mọi người, viết còm hăng… Anh Quân, cuộc đời
luôn may mắn, thậm chí chết đi còn sống lại… Mong nhường
những may mắn lại cho cô Tú… NP Quân.
Tú sắp về chưa???
6/21/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Tú về nhà chưa? Khỏe không?? Mong cô vui... Nữ sinh Gia
Long thuở nào...
6/29/2018 Túxxx@xxx.com wrote:
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Hôm nay rất cảm động được anh Quân chia sẻ câu chuyện
với người bạn gái xưa. Và phục cho tấm lòng anh trân trọng
gìn giữ cho người bạn anh hằng yêu mến để không xúc phạm
đến hạnh phúc gia đình người ta.
Vậy thì anh Quân cũng hiểu được tấm lòng trân trọng của Tú
đối với anh và gia đình anh.
Ta chỉ gặp nhau qua chiếc phone
Sao có gì len lén vào hồn?
Người ơi, thôi hãy dừng đây nhé,
Này chút lưu tình trên chiếc phone!
I'm sorry!
Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú: Trước khi chia tay, anh Q. muốn bày tỏ chút lưu tình.
Anh biết còm sĩ T từ một bài viết lâu rồi. Cô lại gửi hình… Q.
không nhớ gì thêm nữa.
Rồi dần dần, chúng ta quen nhau, hợp nhau qua những
“còm”. Chỉ có thế… Rồi quen nhau qua phone. Tặng sách.
Tú cho số phone. (Lỗi tại cô) Nói chuyện vui đùa như thời học
sinh trẻ dại...
Nay Tú nhắn nhủ: Người ơi ta hãy dừng đây nhé… Rất quý
mến Tú. Anh làm theo ý Tú. Đó là cách tôn trọng người
mình… quý mến.
Tạ ơn trời. Tạ ơn người. Xin tạ ơn người một luyến thương…
Mến chúc Tú. Cuộc đời cô luôn là buổi bình minh. Em cứ trẻ
và xinh đẹp, may mắn…NP Quân.
7/6/2018 9:54 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Cảm ơn anh Quân viết những lời ân cần, nhưng anh lại làm
khổ Tú rồi. Đang cố quên anh Quân, như một người chưa
từng đi qua đời tôi.
Mấy hôm nay, giữa những phút giây dằn vặt day dứt thì Tú
luôn có một an ủi thật lớn lao: đó là biết rằng có một người rất
tử tế, rất quí mến mình, và rất tôn trọng ý muốn của mình, dù
đó là một ý muốn làm đau lòng cả đôi bên. Mình cảm thấy
thật ấm áp, yên tâm.
Thôi đợi một tương lai khác, một kiếp người khác, ta tha hồ
nói với nhau thoải mái anh nhỉ. Kiếp này... thôi bỏ qua đi! Vì
mình chỉ là những hạt cát bé tí trong vũ trụ, vì chung quanh ta
còn có những ràng buộc với nhiều người khác trên trái đất
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này. Bây giờ nói quá nhiều là mất trật tự, là... ăn cơm trước
kẻng. Phải đợi kiếp sau xếp hàng trong trật tự, chờ đến phiên,
kẻng đổ, mới được bước vào, ăn uống thoải mái. He he!
July 15, 2018 at 7:46 PM Quânxxx@xxx.com wrote:
Tú... Túxxx@xxx.com wrote:
Đừng anh ơi! Xin anh...
July 16, 2018 at 8:32 PM Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú trêu ngươi tinh nghịch. Anh lại làm thơ. Tú thông cảm.
Anh vẫn gọi tên em cho đỡ nhớ. Anh lại làm thơ dù rất lâu
anh không làm thơ. Thơ tặng em Gia Long má đỏ môi hồng.
Anh sẽ ngao du một thời gian. Chúc em vui.
Có một người tôi không bao giờ gặp
Lại là người tôi ấp ủ trong tim.
Tú: tri âm trên đời khó tìm…
Thơ cho em Gia Long.
…
Hẹn em một kiếp mai sau (như em từng nói). Nên đầu thai ở
Mỹ. Nếu ở…Phi Châu… muôn phần phức tạp…
7/18/2018 3:42 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Ta nên đến xứ Trung Đông đầu thai anh ạ. Một ông 4 bà!
Nhưng kiếp sau phải đổi lại. Tú sẽ làm đàn ông, cho anh
Quân làm đàn bà nhé. Hứa chắc ông Tú sẽ cưng chìu bà
Quân hơn hẳn 3 bà kia. He he!
8/6/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú.
Mỗi lần nhận thư Tú, lòng anh reo vui tuy biết kết cục sẽ như
hôm nay…
Tú ạ… Tú nói lên tiếng nói lý trí. Lý trí biết suy nghĩ nhưng
tiếng nói con tim nhiều khi… mù lòa. Dẫu sao, chúng ta vẫn
giữ được những tình cảm tốt đẹp về nhau. Xa cách. Anh Q.
vẫn nhớ Tú... Nhớ em nhiều lắm. Vẫn mong Tú yên ấm
trong cuộc đời… Nàng đi về đâu - Cho gió trăng sầu… Cô Tú.
Nhớ cô… Anh NP Quân…
8/14/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Dạ, đa tạ, muôn vàn đa tạ! Vẫn luôn nhận ra những lời nhắn
gián tiếp trên blog đầy trìu mến và bèn... tủm tỉm cười một
mình!
8/17/18 Túxxx@xxx.com wrote:
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Cảm ơn những ẩn ý thật trân trọng của anh trên blog. Tú hiểu
cả nhưng đành phải "vờ", anh hiểu được mà.
Thỉnh thoảng Tú “nghe được” tiếng thở dài sườn sượt trên
blog:
Tôi buồn mà chẳng nói ra
Ai mà muốn biết thì qua đây ngồi
Tú se lòng, chỉ muốn mở email ra viết cho Quân ngay. Nhưng
rồi Tú cố nén lòng, vào blog re-còm vài câu thơ trêu chọc:
Ai buồn cứ nhỏ lệ rơi
Tui buồn kiếm chỗ đi chơi… hết buồn!
Ai buồn cứ để lệ tuôn
Tui buồn kiếm chỗ đi luôn… hổng d ề!
Trung Đông cát nóng bốn bề
Nhắn người lữ khách lời thề sắt son.
Suy đi nghĩ lại, Tú xóa hai dòng cuối rồi bấm “Post Comment”.
9/25/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Anh Q. nhớ Tú. Hỏi thăm. Tú không cần trả lời. Chỉ biết có
người vẫn nhớ cô... Cô sẽ vui vì đời vẫn vui. Mong cô may
mắn…
Nợ chưa đủ trả lời bao dấu hỏi…
Đừng trả lời anh Q. Miễn chúng ta vẫn nhớ nhau. Nhớ cô
Tú...
9/25/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Vẫn nhận ra những còm thăm hỏi hay bênh vực ý nhị trên
blog. Rất ấm lòng. Nghĩ mình thật diễm phúc nên mới nhận
được những cảm tình tốt đẹp như thế. Cảm ơn anh.
1/19/19 Quânxxx@xxx.com wrote:
Tú khỏe không??
4/14/19 Quânxxx@xxx.com wrote:
Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa/???
Cô Tú: anh Quân chỉ muốn ta là bạn. Kể nhau nghe câu
chuyện vui buồn. Chuyện văn học sử sau này ai hay. Cô Tú,
anh Quân xem Tú như bạn... Không có ý gì. Tú khôn vô cùng.
Anh Quân ngu dại...
4/17/19 Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú
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Anh Quân quý mến vì Tú học thức, đáng yêu, đồng cảm...
Không có ý gì khác. Nào ngờ cô quá khôn, khôn hơn Ma
Xó…
Hãi quá đi thôi, cứ sợ sợ... nà. Chào thi đua...
Những lời thăm hỏi có đối mà không có đáp thưa dần, rồi
ngưng hẳn…
Đã sang năm 2020…
Thỉnh thoảng Tú ôn lại câu chuyện rồi mỉm cười một mình.
Thấy lòng ấm áp, lẫn chút gì tiếc nuối. Dù sao thì mọi chuyện
vẫn được giữ đẹp, dù chỉ là một thoáng trong đời! Thỉnh
thoảng vẫn “gặp nhau” trên blog, kín đáo gửi những lời trân
trọng đến cho nhau.
Tú lẩm bẩm ôn lại vài câu thơ tếu Quân đã có lần gửi cho Tú:
Bỗng dưng trong cuộc tình cờ
Có hai còm sĩ bất ngờ gặp nhau...
Gặp nhau rồi lại xa nhau
Hợp tan, tan hợp vì đâu tình cờ?
Một thoáng đẹp trong đời…
Một thoáng đẹp như mơ!
Thúy Messegee
(January 2020)
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Tiểu Thu
THƯƠNG HẬN
Sáng nay tuy thứ sáu nhưng được nghỉ ở nhà, sướng
ơi là sướng. Từ khi bước qua cái lằn ranh "tri thiên mệnh", tôi
quyết định chỉ làm việc bán thời gian. Chồng, con đều đi làm,
căn nhà yên tĩnh đến nỗi mình phát ù cả tai!!! Nói cho vui chớ
thiệt tình ngồi tà tà nhâm nhi ly cà phê phin, thay cho những ly
cà phê instantané ở sở, thưởng thức chiếc bánh croissant
mới nướng nóng hổi, dòn tan bỗng cảm thấy đời...đáng yêu
quá chừng chừng!...
Nhưng tôi đã quên cái téléphone! Cái vật mà tôi cho là
lợi hại nhứt trên đời. Lợi cũng nhiều mà hại thì...không đếm
xuể! Đang lơ mơ thả hồn theo khói... cà phê thì bỗng giật bắn
người vì tiếng chuông điện thoại. Tiếng bà chị thân mến bên
kia đầu dây:
- Thơ đó hả?
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- Chính thị. Có chuyện gì mà kêu em sớm vậy? Tính đi
"shop" hả. Tuần này em không có lương đâu nghen...
Nhưng chị Thủy cắt ngang:
- Shop gì mà shop. Thằng Phước, con trai lớn của chị
còn ở Việt Nam, mới phone cho chị hồi nãy. Nó nói năm nay
mực nước sông Cái cũng lên cao nhưng chưa đến nỗi lụt như
năm ngoái! Vợ chồng con cái nó đều mạnh, nhưng có tin
buồn là dì Liên vừa qua đời, cách đây một tuần. Vợ chồng nó
có đi đưa đám...
Tôi cứ để mặc cho chị Thủy độc thoại. Tâm hồn tôi giờ
đây đang trở về mấy mươi năm trước. Tại Sa Đéc, gia đình
tôi ở sát cạnh hãng bánh phồng tôm Sa-Giang, dì Liên ở gần
cầu Cái Sơn. Dì sống thui thủi một mình với một người lão
bộc. Người dì xinh đẹp, hiền dịu và tài hoa của tôi nay đã ra
người thiên cổ...
Dì vừa là con nuôi vừa là cháu kêu bà ngoại tôi bằng
dì. Mẹ dì là em ruột bà ngoại. Năm dì lên ba tuổi, cha mẹ dì
buôn bán bên Bến Tre, rủi bị dịch tả, cả hai đều qua đời rất
trẻ. Vậy là dì Liên mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vòng có mấy
ngày! Có câu không cha níu chân chú. Không mẹ bú vú dì. Bà
ngoại tôi đem cháu về nuôi. Đã có bốn cô con gái rồi bây giờ
thêm một cô nữa cho thành Ngũ Long Công Chúa càng tốt!
Năm đó mẹ tôi đã lên mười ba. Bà cũng thương và săn sóc dì
Liên như mấy cô em ruột. Càng lớn dì càng xinh đẹp và thông
minh vô cùng. Ông ngoại tôi rất cấp tiến. Đối với con không
hề phân biệt trai gái. Miễn học được là ông cho học. Hai ông
bà rất thương dì Liên, vì ngoài tài học, dì biết kính trên
nhường dưới, dịu dàng và khéo léo hết sức. Bà ngoại dạy
làm món bánh mứt gì là dì làm được ngay. Chẳng những vậy
mà đôi khi còn biết gia giảm cho ngon hơn, đẹp hơn. Ai có
món gì hay, khéo là dì phải kiếm cách học cho bằng được.
Trong họ nhà nào có đám giỗ, đám cưới dì đều chịu khó thức
khuya dậy sớm, theo sát các bà cô, bà thiếm để học nghề.
Trường ở Đốc Vàng thuở đó chỉ có tới lớp ba là hết, nên ông
bà ngoại phải gởi mấy dì qua ở nội trú với các Sơ bên Cù lao
Gieng học tiếp. Tại đây ngoài chuyện học chữ, các dì còn
được mấy Sơ dạy thêu thùa, may vá. Như thường lệ, dì Liên
vẫn là đứa học trò xuất sắc nhứt.
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Năm dì Liên lên chín thì mẹ tôi đã lấy chồng về Cao
Lãnh. Làm dâu đâu được hai năm, sanh đứa con đầu lòng là
mẹ tôi phải theo ba lên Saìgòn. Ông nội có cho xây ba căn
nhà liền nhau ở đường Lê Quang Định, sát Ngã Tư Bình Hòa.
Bác Ba, bác Tư và ba tôi đều được mỗi người một căn. Bác
Ba tôi mê xe còn hơn mê vợ, nên mượn nợ Chà mua hai
chiếc xe vận tải. Ngờ đâu bị Việt Minh gán cho bác cái tội hợp
tác với Tây, chận xe lại đốt cháy tiêu luôn! Bác trai sợ bị chủ
nợ siết nhà, nên nói bác gái nhờ người bạn thân nhứt đứng
tên giùm căn nhà của bác. Nhưng dò sông dò biển dễ dò, nào
ai lấy thước mà đo lòng người. Một hôm trời mưa gió dầm dề,
bác gái vừa mới sanh chị Cúc được hai tuần, thì bị bà bạn
thân quý hóa cho người tới liệng đồ đạc ra đường, cướp căn
nhà ngon ơ! Há miệng mắc quai, nên hai bác đành ôm hận
chịu mất căn nhà. Bác Tư tôi cũng không khá gì hơn. Không
mê xe nhưng lại mê cờ bạc. Cái đam mê này cũng nguy hiểm
chết người chớ không chơi. Có bao nhiêu tiền bác đem
nướng hết vô sòng bạc Đại Thế Giới. Hết tiền phải mượn nợ
bọn đầu nậu. Tới khi tiền mượn và tiền lời lên cao như núi thì
bác cũng phải kiếm người bán căn nhà. Người mua nhà bác
Thái cùng quê với mẹ tôi. Bác Thái hành nghề đạc điền, tức
chuyên đo đất đai. Hai bác mới ngoài ba mươi, cha mẹ mất
sớm nhưng có để lại chút ít tiền của và một đứa em út mới
lên mười sáu . Cho tới khi mua căn nhà của bác Tư, gia đình
bác Thái vẫn ở Long Xuyên. Khi lên Sài Gòn, chú Út Hậu tiếp
tục học trường Pétrus Ký. Chú rất hiền, biết bổn phận,
nên học hành chăm chỉ, năm nào cũng lãnh thưởng. Bác
Thái vì vậy mà quyết lòng nuôi em ăn học cho tới cùng.
Từ ngày có người cùng quê ở sát bên cạnh mẹ tôi vui
lắm. Có món ngon vật lạ gì cũng mời nhau. Rảnh rỗi hai bà
ngồi tán dóc, nhắc chuyện dưới quê. Sài gòn hoa lệ tuy đẹp
đẽ, văn minh thiệt, nhưng làm sao sánh được "dưới mình".
Con cá con tôm đem lên tới đây cũng bớt mập, bớt béo. Chỉ ở
miệt Tiền giang mình mới có cá linh. Tới mùa, cá từ trên Biển
Hồ đổ xuống rào rào, mấy ghe đáy bắt không kịp thở. Rồi
mấy chị bán cá tay chèo chiếc xuồng ba lá băng băng miệng
rao lãnh lót: -Cá linh hôôôn? Mấy bà nội trợ đã xách rổ chờ
sẵn hai bên bờ sông réo liền :
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- Cá linh. Cá linh vô đây!
Người mua kẻ bán lẹ như chớp, vì cá linh tuy ngon,
nhưng rất mau sình! Thuốc lá Cao Lãnh nổi tiếng ngon nhờ
vô phân cá linh... Còn cá bông lau ở đâu ngon bằng cá bông
lau Sa Đéc? Nghĩ tới nồi canh chua thôi là cũng chảy nước
miếng! Mắm ở đâu ngon nhứt? Châu Đốc. Nem ở đâu ngon?
Nha mân...v.v...và...v.v... Nhắc tới đâu hai bà chắt lưỡi hít hà
tới đó!
...Đến năm đệ tam niên thì ông ngoại tôi quyết định cho
dì Nga và dì Liên lên Sàigòn ở với mẹ tôi để tiếp tục xin học
trường áo tím. Ở nhà chỉ còn hai dì quyết định học tiếp nên
ông bà cũng chìu. Hai bà dì tôi năm đó trổ mã coi rất mượt
mà. Nhứt là dì Liên. Dì tóc dài da trắng, gương mặt thanh tú,
dáng đi tướng đứng yểu điệu, thướt tha lại ăn nói mềm
mỏng, nhỏ nhẹ, ai gặp cũng có cảm tình. Dì Nga tuy đẹp
nhưng hơi dữ. Đứa cháu nào không làm dì vừa lòng là dì
phùng mang trợn mắt nạt đùa. Ỷ mình học cao dì cũng hơi
phách lối chút đỉnh. Hai nhà thân như một, chú Hậu lại học
trên mấy dì tới ba lớp, nên những khi "bí" bài, mấy dì thường
cầu cứu chú Hậu. Chú thành thầy... kèm trẻ hồi nào hổng
hay. Rồi cái màn lửa gần rơm lâu ngày cũng phải... phựt!
Chẳng là thằng Hiền con bác Thái, mới có tám cái xuân xanh,
nhân một đêm trăng sao vằng vặc, tự nhiên nổi hứng ra sau
vườn để đi... tè. Nhưng chưa kịp thực hiện ý nguyện thì bỗng
thấy dưới gốc cây vú sữa ở cuối vườn có hai bóng đen.
Thằng Hiền bở vía định bỏ giò lái thối lui vô nhà, thì bỗng
nghe có tiếng thì thào. Không lẽ ma mà biết nói? Nó bèn định
thần nhìn kỹ, té ra chú Hậu của nó đang nói chuyện với cô
Liên! Nhưng từ bụi chuối hột tới cây vú sữa hơi xa nên nó
không nghe hai người nói những gì. Nó tự hỏi sao người lớn
kỳ cục quá sức. Trong nhà đèn đóm sáng trưng, cớ gì lại lôi
nhau ra chỗ tối hù để nói chuyện? Đứng một hồi bị muỗi cắn,
thằng Hiền đành trở vô nhà, định bụng sẽ hỏi chú Hậu. Vậy
mà cũng tới cả nửa giờ sau chú Hậu mới vô nhà. Mặt mày
chú lại rạng rỡ như trăng rằm, làm như có điều gì đắc ý lắm
vậy đó! Thằng Hiền sán lại kéo tay chú :
- Chú Út à, hồi nãy Hiền thấy chú ngoài vườn với... Nó
mới nói tới đây chú Hậu bỗng đổi sắc mặt, nắm tay nó lôi
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sềnh sệch vô phòng chú. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận,
chú kề tai nó nói nhỏ:
- Đừng có nói lớn. Hồi nãy Hiền thấy chú với ai?
Thằng Hiền nói một hơi:
- Thì chú với cô Liên đó. Sao trong nhà hổng nói
chuyện mà phải ra ngoài vườn. Bộ chú hổng sợ muỗi cắn
hả?
Chú Hậu nắm hai bàn tay thằng Hiền, nhìn thẳng vào
mắt nó rồi nói một cách nghiêm trọng:
- Hiền có thương chú với cô Liên không? Thằng nhỏ
gật. Chú nói tiếp: Vậy Hiền đừng đem chuyện này ra kể với ai
hết nghen. Nếu mọi người biết, chú với cô Liên sẽ bị rầy ghê
lắm đó. Hiền hứa với chú đi.
Tuy không hiểu tại sao lại bị rầy, nhưng thằng Hiền
cũng long trọng hứa sẽ giữ kín chuyện này. Chú Hậu thở ra
như trút được gánh nặng và móc túi cho thằng Hiền năm
mươi xu ăn bánh. Thằng Hiền được tiền ăn bánh là mê rồi,
nên cũng không đem chuyện này kể với ai. Trước mặt mọi
người, Hậu và Liên cố giữ vẻ mặt bình thường nên cũng
chẳng ai nghi. Nếu đôi khi có một vài cử chỉ thân mật thì mọi
người đều cho rằng tại tụi nó thân nhau như anh em ruột (!).
Tới năm hai dì thi "đíp lôm" và chú Hậu lấy cái Tú tài toàn
phần, thì bác Thái quyết định cho em qua Pháp học tiếp. Có
đi du học sau này trở về mới nắm được những chức vị quan
trọng. Hôm làm lễ ăn mừng cho cả ba (chú Hậu, dì Nga và dì
Liên), bác Thái long trọng loan báo cái quyết định này trước
mặt mọi người. Tất nhiên ai cũng hoan hỉ trừ... nhân vật được
chỉ định! (và dì Liên). Ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong
lòng hai người đều chết điếng. Bởi ai đi du học cũng phải
năm sáu năm mới về. Chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời
gian đó? Nếu không muốn nhắc tới cái câu mà ai cũng biết:
xa mặt cách lòng!
...Đêm đó, cây vú sữa cuối vườn một lần nữa lại được
"nghe" những lời thì thầm của hai kẻ yêu nhau. Nhưng lần
này có pha thêm những giọt lệ buồn của dì Liên! Tội nghiệp
chú Hậu, từ ngày cha mẹ qua đời, với sự đùm bọc thương
yêu của người anh lớn, bác Thái có khác nào người cha thứ
hai của chú. Làm sao chú dám cãi lời? Chú đành năn nỉ dì
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Liên ráng đợi cho tới ngày chú bái tổ vinh quy. Hai người sẽ
chắc chắn loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp. Dì Liên
tuy tan nát cõi lòng, nhưng trước tình cảnh nan giải của người
yêu cũng đành bó tay. Dì hứa là sẽ chờ cho đến ngày chú
thành tài trở về. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình
của dì đối với chú sẽ mãi mãi không thay đổi. Trước những
lời thề quyết liệt của người yêu, chú Hậu cảm thấy vững lòng,
nên vài tháng sau chú thơ thới hân hoan xuống tàu trực chỉ
trời Tây tiếp tục việc đèn sách. Rồi nhờ cái viễn ảnh nghìn
trùng xa cách này mà đêm đó hai cô cậu mới có can đảm trao
nhau nụ hôn đầu đời. Tuy vụng về nhưng cảm động biết
bao... Mãi nói chuyện không để ý tới thời gian, nên khi tơ lòng
đã được gỡ rối, họ mới thấy trời đã khuya lơ khuya lắc. Dì
Liên rón rén vô nhà, không quên dùng nước thiệt lạnh rửa
mặt cho tỉnh táo trước khi vào phòng. Dì Nga còn nằm đọc
tiểu thuyết, thấy em vô thì hỏi:
- Mày đi đâu mất tiêu mà tao kêu Liên ơi Liên hỡi om
sòm cũng không thấy trả lời. Hồi nãy có gánh chè thưng đi
ngang, tính rủ mày ăn... Nói tới đây bỗng để ý tới khuôn mặt
đầy vẻ u sầu và đôi mắt đỏ chạch của cô em, dì Nga vội hỏi:
- Ủa mày khóc hả Liên? Có chuyện gì vậy?
Dì Liên nằm xuống giường, kéo tấm mền trùm kín đầu
rồi nói:
- Không có gì đâu, ngủ đi...
Nhưng cái thái độ kỳ quặc của cô em đã kích thích lòng
tò mò của bà chị. Dì Nga ngồi dậy, bước qua giựt tấm mền
xuống rồi nói như ra lịnh:
- Tao biết mày có chuyện giấu. Nghĩ sao dì bỗng đổi
giọng dỗ dành: -Có chuyện gì nói cho chị biết đi. Chuyện
buồn giấu trong lòng sẽ sanh bịnh đó nhỏ à. Dầu gì chị cũng
lớn hơn em (một tuổi!). Kể cho chị nghe rồi mình kiếm cách
giải quyết...
Biết không thể nào "thoát" khỏi tay cái bà chị tò mò tọc
mạch này. Ừ mà biết đâu cái bầu tâm sự đang đè nặng trong
lòng sẽ nhẹ bớt khi mình chia xẻ với người thứ hai? Nghĩ vậy
dì Liên bèn ngồi dậy rồi kể cho chị nghe hết cuộc tình của dì
với chú Hậu. Nghe xong, dì Nga vừa cười vừa xỉ ngón tay lên
trán dì Liên nhiếc:
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- Kể ra mày cũng kín thiệt. Cả năm nay mà chẳng ai
biết gì hết trơn. Còn cái ông Hậu nữa. Thấy lù khù vác lu mà
chạy! Dì Liên phản đối:
- Thôi đi, em đang buồn muốn chết mà chị còn ghẹo!
Dì Nga thấy em giận lật đật nín cười, nói:
-Thôi rầu rĩ mà chi. Mấy năm qua lẹ lắm. Ráng chờ,
chừng anh Hậu thành tài trở về, mày lên chức bà lớn khỏe re.
Nhưng dì Liên lắc đầu:
- Em đâu có mong chức bà lớn. Em chỉ lo ảnh qua đó
gặp mấy cô đầm rồi sanh chứng. Em nghe nói mấy con đầm
dễ lắm... Miễn vừa mắt là họ "chịu" liền! Đàn ông dễ xiêu
lòng, vui đâu chuốc đó!
Dì Nga ráng an ủi em một hồi rồi cũng hết ý, đành
tuyên bố:
-Thôi, đời biết sao mà nói. Cái gì tới sẽ tới. Lo trước
cũng vô ích!
Nói xong dì nhắm mắt ngủ khò, trong khi cô em còn
trằn trọc mãi mới ngủ được. Tánh dì Nga vô tư, thích gì làm
nấy. Sau này dù cuộc đời đầy dẫy sóng gió, nhưng lúc nào dì
cũng yêu đời. Dì cho rằng nỗi buồn tàn phá nhan sắc nhanh
chóng nhứt! Tội gì buồn?
Giữ bí mật được vài hôm, cuối cùng chịu không thấu, dì
Nga kể hết cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi kể lại cho bác Thái gái và
dĩ nhiên là hai bà rất vui. Cho rằng hai đứa nó thiệt là một cặp
Tiên Đồng Ngọc Nữ. Xứng đôi vừa lứa hết chỗ chê!. Cuộc
tình đã ra ánh sáng, nên trong thời gian chờ đợi sang Pháp,
chú Hậu và dì Liên không còn phải chịu cảnh "hiến máu miễn
phí" cho bọn muỗi ngoài vườn nữa. Họ đường hoàng nói
chuyện trước mặt mọi người. Dì Liên thêu cả hai tá khăn mu
xoa cho chú Hậu đem theo xài. Cái nào trong góc cũng có
một đóa hoa sen màu hồng, tên dì là Hồng Liên. Góc đối diện
dì thêu hai chữ H và L quấn vào nhau. Có cái tín vật này hằng
ngày bên mình, làm sao chú Hậu có thể quên được bà dì của
tôi?
Sau khi chú xuống tàu được một tuần thì hai dì cũng lo
sửa soạn hành lý về Đốc Vàng. Bà ngoại tôi thấy hai dì đã tới
tuổi cặp kê, cứ lo học riết chắc sẽ thành gái già, nên cứ cằn
nhằn mãi. Hai dì cũng cảm thấy học tới đó là đủ, có thể trở
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thành cô giáo gõ đầu trẻ. Đây cũng là tâm nguyện của dì Liên.
Đối với dì, nghề dạy học cao quý nhứt. Cùng nộp đơn ở Ty
Học chánh Long Xuyên, hai người may mắn được nhận, tuy
hai trường khác nhau. Bà ngoại tôi mướn một căn nhà gần
chợ và có dẫn qua một người đàn bà góa chồng trạc ngoài
hai mươi, để lo cơm nước, giặt giũ cho hai dì.
...Ngày nhận được bức thơ đầu tiên của chú Hậu, dì
Liên mừng tới rơi nước mắt. Đọc đi đọc lại mấy chục lần vẫn
không chán. Chú báo cho dì biết chú đã chọn ngành Luật. Để
ra tòa binh vực cho người nghèo. Dân mình còn dốt luật lệ
nên cứ bị người của "mẫu quốc" ăn hiếp, chú nói vậy. Chú
thêm, bác Thái còn gánh nặng gia đình, tuy mỗi tháng có gởi
tiền qua, nhưng chắc chú phải đi làm thêm mới đủ. Bên Pháp
thời tiết rất lạnh, mùa thu và mùa đông đều cần quần áo ấm,
nếu không sẽ dễ bị bịnh. Vả lại đời sống tại thủ đô Paris cũng
rất mắc mỏ. Dì Liên lo lắng lắm. Nếu chú Hậu đi làm thêm sẽ
ảnh hưởng tới chuyện học. Nếu thi rớt hoài biết chừng nào
chú mới về? Càng ở lâu chuyện bất ngờ càng dễ xảy ra...
Sau vài đêm suy nghĩ, dì quyết định mỗi tháng trích ra một
phần tiền lương của dì gởi qua Pháp giúp chú Hậu ăn học.
Lúc đầu chú phản đối, nhưng dì Liên hết sức giải thích và
thòng thêm câu: Coi như em cho anh mượn nợ, sau này
thành tài sẽ tính cả vốn lẫn lời. Chú nhận, với lời hứa sẽ trả
lại gắp trăm ngàn lần mới xứng đáng với món nợ này!!!
Tháng tháng dì ra nhà dây thép mua măng-đa, kèm
thêm bức thơ, lời lẽ nồng nàn để khích lệ tinh thần chú Hậu...
Đầu mùa thu là dì đã đan sẵn áo len thiệt ấm gởi qua Paris.
Biết bao nhiêu tình ý dì tôi đã gói trọn trong những món quà
tầm thường đó! Những bức thơ chú gởi về cũng không kém
phần thiết tha, nhung nhớ. Nhờ món tiền dì phụ giúp thêm,
chú không còn lo lắng nữa, nên học hành rất khả quan. Dì
Liên mong đợi từng ngày. Cái viễn ảnh sau này sẽ cùng chú
Hậu nên duyên cầm sắc giúp dì sống trong tâm trạng luôn vui
vẻ. Học trò và đồng nghiệp đều yêu mến dì. Tất cả ai cũng
nghĩ, một người tài sắc vẹn toàn như dì Liên đương nhiên
cuộc đời phải hạnh phúc. Dì Nga, từ sắc đẹp cho tới tài nghệ,
tính tình đều thua kém dì Liên, vậy mà đi dạy được hai năm
thôi là đã có người rước! Nhiều đám đi hỏi dì Liên lắm chớ,
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nhưng đương nhiên bị dì từ chối. Đến năm thứ tư thì bà ngoại
tôi có ý sốt ruột. Bà nói cái duyên con gái chỉ có một thời.
Đừng thả mồi bắt bóng rồi ân hận. Dì Liên chỉ cười ráng trấn
an bà. Riết rồi bà tôi cũng không nhắc tới chuyện chồng con
của dì nữa...
...Rồi cái ngày mọi người mong đợi cũng phải tới. Dì
Liên sung sướng đến độ quên ăn quên ngủ. Dì như đang
sống trên mây. Đôi khi còn cười một mình trước sự kinh
ngạc của những người chung quanh. Chắc dì đang tưởng
tượng đến cái ngày bước chân lên xe hoa về với chú Hậu...
Ngày về của chú đúng vào kỳ hè, nên dì Liên đã có mặt
trên Sài gòn trước cả tuần. Dì đem cho các cháu không biết
bao nhiêu là quà bánh. Mẹ tôi mừng lắm vì dù sao dì Liên đã
chờ đợi quá lâu. Hôm tàu cập bến, dì Liên cùng gia đình tôi
và gia đình bác Thái đã có mặt sẵn từ sớm. Sau năm năm
vắng mặt, chú Hậu bây giờ đã là một chàng thanh niên chững
chạc, dì Liên cũng mất cái vẻ ngây thơ, khờ khạo thuở xưa.
Hai bên nhìn nhau mừng mừng, tủi tủi, nói không nên lời...
Buổi tiệc mừng do chính tay dì Liên sửa soạn. Dì ra
sức nấu những món ngon nhứt cho chú Hậu thưởng thức. Có
cả champagne để uống mừng cho tương lai sáng lạn của chú
Hậu. Chú đem về rất nhiều quà cáp, nhưng món quà cho dì
Liên đặc biệt nhứt. Đó là một xấp gấm nền đỏ, điểm những
chùm hoa dệt bằng chỉ vàng thiệt, mà một lần có dịp ghé qua
Lyon , trung tâm tơ lụa của nước Pháp, chú đã mua. Xấp vải
này dành cho cô dâu Hồng Liên mặc trong ngày cưới của hai
người. Dì Liên ôm xấp vải mà nước mắt lưng tròng... Dì quyết
định sẽ mang xấp vải nhờ nhà may danh tiếng nhứt Sàigòn
may chiếc áo cưới cho dì. Chưa bao giờ dì cảm thấy hạnh
phúc đến như vậy. Buổi tiệc kéo dài tới khuya mới giải tán.
Sau khi mọi người đều đi ngủ, bác Thái nói chú Hậu
nán lại ít phút, bác có chuyện quan trọng muốn cho chú biết.
Hỏi vớ vẩn vài câu về đời sống của chú bên Paris, bác đi
thẳng vào đề. Bác sợ để lâu sẽ khó giải quyết... Số là qua
nghề nghiệp, bác có quen với một vị Trạng Sư danh tiếng, có
văn phòng rất lớn tại Sàigòn. Ông này hồi trước học Luật
ngoài Hà Nội. Sau mấy mươi năm hành nghề bây giờ giàu sụ.
Nhà ngang dãy dọc khắp Sàigòn. Nghe bác Thái nói có em
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trai học Luật sắp về nước, ông ta thích lắm. Nói sẵn sàng
nhận chú Hậu vô làm tại văn phòng của ổng và sẽ hết sức
nâng đỡ cho chú thành công. Nhưng với một điều kiện... nói
tới đây bác Thái ngập ngừng, tằng hắng hai ba tiếng mới
tiếp... với điều kiện trở thành rể của ổng! Nghe tới đây chú
Hậu giựt bắn người, há hốc miệng ra nhìn ông anh. Bác Thái
cũng có vẻ bối rối, nhưng cố thuyết phục em:
- Anh biết em tình sâu nghĩa nặng với cô Liên, nhưng
em nghĩ coi, nếu cưới con ông Trạng Sư Tôn có phải đúng
câu "sẵn ổ đẻ " không? Tương lai của em coi như bảo đảm
hoàn toàn. Ông còn hứa sẽ cho của hồi môn là một chiếc xe
hơi và một căn biệt thự tọa lạc đường Sương Nguyệt Ánh.
Chú Hậu nói với anh giọng thiểu não:
- Liên đợi em bao nhiêu năm qua không một lời than
vãn. Lại còn giúp tiền cho em ăn học nữa. Anh biểu làm sao
em phụ cổ cho đành?
Bác Thái tặc lưỡi:
- Anh biết cổ là người rất tốt. Nhưng em nghĩ lại đi, dù
gì cổ cũng chỉ là con nuôi của ông bà Bá thôi mà. Lại là một
cô giáo quèn ở dưới tỉnh. Làm sao sánh với cô Trâm con gái
rượu của ông bà Trạng Sư Tôn được chớ? Em sánh duyên
với cô Trâm thì đương nhiên đường quan lộ của em sẽ thênh
thang ngay.
Nhưng chú Hậu vẫn lắc đầu:
- Em không thể bạc tình, bạc nghĩa với Liên đâu anh
hai à. Ngoài món nợ tình, em còn món nợ tiền với cổ nữa...
Bác Thái cắt ngang:
-Ối, tưởng gì khó giải quyết. Khi lấy cô Trâm rồi, có tiền
em lập tức cầm trả lại cho cổ là xong. Nói nào ngay, cổ còn
trẻ đẹp. Em không cưới, sẽ thiếu gì người khác nhảy vô.
Mặc bác Thái nói gì thì nói, chú Hậu vẫn lắc đầu. Sau
cùng Bác Thái giận điên lên, chỉ mặt chú Hậu:
- Biết rồi, bây giờ đã ăn học thành tài, em còn cần gì tới
thằng anh này nữa phải không? đủ lông đủ cánh rồi mà...
Thôi được từ nay kể như tao không có thằng em nào hết!
Nói xong bác hầm hầm đứng lên bỏ vô buồng. Đêm đó chú
Hậu thức trắng. Bên tình bên hiếu, biết làm sao??? Ôi, bao
nhiêu là mộng ước! Không lẽ sẽ tan tành như mây khói. Bây
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giờ ăn nói làm sao với dì Liên? Chú vò đầu bức tai, bối rối tột
cùng... Lúc xuống tàu về nước chú sung sướng bao nhiêu
bây giờ chú đau khổ bấy nhiêu. Chỉ mong đây chỉ là một giấc
chiêm bao!
Sáng hôm sau dì Liên thức sớm nấu món bánh canh
giò heo mà chú Hậu rất thích. Đợi mọi người thức giấc, dì dọn
sẵn lên bàn rồi đi cửa sau qua nhà bác Thái mời cả nhà qua
ăn sáng. Thấy chú Hậu ăn uống uể oải, mặt mày bơ phờ, mọi
người đều cho là vì giờ giấc khác nhau, nên chú Hậu bị mệt.
Nhưng sau đó bác Thái cứ hối đến gặp mặt ông bà Trạng Sư
Tôn. Bác sợ để càng lâu dì Liên sẽ khiến chú Hậu bị "mê
hoặc", hư chuyện lớn của bác, chú phải nghe theo. Hai ông
bà Trạng Sư gặp chú thì đẹp dạ hết sức, đề cập liền đến
chuyện hôn nhân. Về đến nhà chú như người mất hồn. Rồi
mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi và dì Liên, đôi khi chú trả lời
không đâu vào đâu khiến hai người cũng phải ngạc nhiên.
Cho tới một hôm, chịu không nổi cái thái độ kỳ quặc này, dì
Liên hỏi thẳng chú Hậu có chuyện gì xảy ra, mà dường như
chú đã thay đổi. Chú chỉ biết nhìn dì với cặp mắt vô cùng đau
khổ, nhưng vẫn nín thinh. Dì Liên hứa chắc là dù có chuyện
gì ghê gớm, dì cũng xin chia xẻ với chú. Biết không thể dấu
lâu hơn nữa, chú Hậu đành thú thật hết với dì Liên. Lòng dì
đau như cắt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Dì nói tất cả
tùy theo chú. Dì không hề có ý định xúi chú bỏ gia đình để
chọn dì. Nếu hai người có duyên mà không nợ thì dì cũng xin
chấp nhận. Nói đến đây dì đứng lên vô buồng đóng chặt cửa.
Chú kêu cách nào cũng không trả lời. Mẹ tôi hoảng hốt hỏi có
gì, chú không nói, chỉ chào mẹ tôi rồi ra về. Chiều đó dì Liên
bỏ cơm. Mẹ tôi dỗ dành hết lời dì mới chịu mở cửa. Vô buồng
thấy em tóc tai bù xù, cặp mắt sưng húp, mẹ tôi hỏi tự sự dì
Liên kể hết. Nghe xong mẹ tôi tức tràn hông, định chạy qua
nhà bác Thái hỏi cho ra lẽ. Dì Liên níu bà lại, nói là mình
không thể trách họ được, vì hai bên không hề có hôn ước
trước. Bây giờ chú Hậu có quyền cưới ai cũng được. Mẹ tôi
tức tối chưởi:
- Thằng đó mà tên Hữu Hậu. Xí, phải đổi tên là Vô Hậu
mới đúng!
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Sáng sớm hôm sau dì Liên xuống tàu Lục Tỉnh về Long
Xuyên. Chú Hậu viết bao nhiêu lá thơ, dì không hề trả lời. Từ
đó dì buồn dàu dàu, biếng ăn mất ngủ, người càng ngày càng
tiều tụy. Đến khi cái tin đám cưới của chú Hậu cùng cô con
gái ông Trạng Sư được cử hành trọng thể trên Sàigòn, thì dì
buông xuôi... Dì đau một trận thừa sống thiếu chết, trong cơn
mê dì cứ kêu tên chú Hậu. Dì Nga sợ em chết, đánh dây thép
lên Sàigòn kêu mẹ tôi về. Sau đó dì Nga cùng mẹ tôi hết lời
khuyên lơn, an ủi, dì Liên từ từ bình phục. Nhưng nụ cười đã
tắt hẳn trên môi và dì không còn thiết tha tới bất cứ cái gì. Từ
một người xinh đẹp, yêu đời, dì tôi giờ đây chỉ là một cái xác
không hồn. Nghe mẹ tôi trách vì chú mà dì tôi suýt chết, chú
Hậu có tìm về Long Xuyên thăm. Nhưng dì Liên cứ nằm quay
mặt vô vách, mặc chú quì bên giường năn nỉ ỉ ôi, dì ngậm
câm không thèm trả lời một tiếng. Thử hai ba lần đều không
có kết quả, chú Hậu đành buồn bã trở về Saìgòn. Từ đó dì tôi
sống như một cái bóng. Thương càng nhiều thì hận càng
sâu!. Đàn ông đối với dì tôi bây giờ là một sinh vật đáng sợ,
cần phải tránh xa. Dì dồn hết tình thương vào đám học trò và
đám cháu...
Sau này dì tôi đổi về Sa Đéc, ít năm sau tôi cũng lấy
chồng về đó. Tôi có dịp tới thăm dì thường. Dì dạy tôi bao
nhiêu là món ngon, món khéo. Có lần tới bất chợt, tôi bắt gặp
dì đang cầm trên tay một xấp gấm đỏ dệt hoa bằng chỉ vàng,
nét mặt dì buồn xa vắng. Thấy tôi dì như chợt tỉnh, đưa xấp
gấm cho tôi xem, rồi cười gượng:
- Chiếc áo cưới hụt của dì đây. Thấy tôi ngạc nhiên, dì
giải thích rằng ngày đó trước khi về quê, dì định trả xấp áo lại,
nhưng không hiểu sao trong thâm tâm dì vẫn hy vọng... nên
mang theo. Rồi sau đó những biến cố xảy ra dồn dập, dì quên
luôn xấp gấm... Tôi chọc:
- Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng mà dì.
Dì tôi cười buồn:
- Trước kia mỗi lần nhìn xấp gấm, mối hận trong lòng dì
lại dâng lên như sóng tràn bờ. Dì không còn lòng tin ở bất cứ
một người nào. Như vậy mình sẽ không bao giờ bị thất vọng.
Đời là một cõi "bắt" người ta phải sống, cháu à. Thi sĩ Tản Đà
đã từng nói vậy. Bây giờ thì dì nguôi ngoai, tâm hồn bình
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thản, không còn vướng bận chuyện tình ái năm xưa nữa. Dì
có ý định trong vài năm, khi về hưu rồi, sẽ ăn chay trường và
tu tại gia. Cho hóa giải cái tâm sân hận của dì bấy lâu nay.
Tôi nhìn mái tóc muối tiêu của dì mà thương đứt ruột. Đúng là
Trời xanh ghen thói má hồng đánh ghen. Nhan sắc, tài hoa rồi
sao? Dì tôi đã biết thế nào là một gia đình hạnh phúc? Suốt
đời vò võ một mình. Đau yếu cũng chỉ có chị Năm săn sóc.
Bà này cũng không chồng con gì hết, theo hai dì từ thuở mới
dạy học ở Long Xuyên. Chỉ vì cái hư danh, cái gia tài kếch sù
của ông Trạng Sư Tôn mà khiến ba người đau khổ. Ngoài dì
Liên, chú Hậu cũng chẳng có hạnh phúc bên người vợ giàu
sang. Trong lòng chú, hình ảnh dì Liên không phai mờ, thì
làm sao mặn nồng được với người vợ mà chú không hề yêu?
Vợ chú sống như một cái bóng mờ bên cạnh người chồng mà
tâm hồn đã gởi trọn cho người khác, thì làm sao vui?...
Năm bảy tám vợ chồng tôi vượt biên, có rủ dì đi nhưng
dì từ chối, nói rằng dì ở đâu cũng vậy thôi. Dì còn mong gì
trong tương lai? Nhứt là không muốn gởi nắm xương tàn nơi
quê người... Sang đây chúng tôi có liên lạc và biết dì vẫn
khỏe. Vậy mà... Tiếng a lô... a lô của chị Thủy kéo tôi về hiện
tại. Tôi thở dài trả lời chị:
- Tội nghiệp dì quá. Em nghĩ Chúa Nhựt này chị em
mình phải qua chùa Liên - Hoa xin cầu siêu cho hương linh
của dì. Không biết lúc qua đời có ai bên cạnh dì không nữa?
Chị Thủy nói dĩ nhiên, dì như mẹ. Lúc còn nhỏ, dì Liên
cưng tụi mình quá mà.
Tôi chợt giựt mình, nhớ lại cách đây mấy đêm tự nhiên
có một giấc mộng thiệt kỳ lạ. Tôi thấy dì Liên, nhưng là một dì
Liên trẻ đẹp, nét mặt rạng rỡ, tươi cười trong chiếc áo cưới
gấm đỏ điểm hoa vàng. Dì cười với tôi, tôi kêu dì, nhưng càng
kêu hình ảnh dì càng lùi xa. Cuối cùng thì nhạt nhòa như
sương khói. Tôi kêu dì ơi một tiếng lớn thì giựt mình thức
dậy, tâm thần hoang mang, xao xuyến. Bây giờ thì tôi đã
hiểu... Một nén hương lòng cho người dì bạc mệnh của tôi...
Tiểu Thu
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Trần Đại Bản
GIÃ TỪ ĐÀ LẠT
Đà Lạt từ nay cách biệt rồi,
Lòng tôi lưu luyến quá đi thôi.
Đường xưa xóm vắng sân trường cũ,
Kỷ niệm trong tôi cả một trời.
Những chiều nắng đẹp trên đồi vắng,
Cành lá lưa thưa những đốm vàng.
Xuân Hương mặt nước hồ im tiếng,
Thủy Tạ xa mờ phủ khói sương.
Cam Ly thác đổ rền vang tiếng,
Thông reo vi vút lá vàng rơi.
Bích Câu hoa đẹp chiều thăm viếng,
Vạn Kiếp muôn đời vẫn nhớ ghi.
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Mỗi mùa Xuân đến hoa đào nở,
Du khách mười phương đến ghé thăm.
Đà Lạt niềm thương và nỗi nhớ,
Người về xin gởi những vần thơ.
Tôi biết ngày đi khó trở về,
Nghìn trùng xa cách quá người ơi!
Hẹn ước ngày mai khi trở lại,
Biết còn gặp lại cảnh, người xưa!
Đại Bàng Trần Đại Bản

QUÊ HƯƠNG
và THẢM HỌA
Lâu quá không về thăm xứ Huế,
Nhớ ngày cắp sách tuổi còn thơ.
Nhớ trường học cũ bên sông nhỏ,
An Cựu trường xưa vẫn ngóng về.
Thành Nội đền xưa hồn cố quốc,
Tịnh Tâm sen tỏa ngát mùi hương.
Văn Lâu réo rắt chèo khuya nước,
Nam Bình ai oán khúc thê lương.
Mậu Thân giặc đến gây tai họa,
Trương Tiền nhịp gãy cách ngăn đôi.
Mồ chôn tập thể dân vô tội,
Năm ngàn chôn sống bãi tha ma.
Ngự Bình xác chết nằm phơi nắng,
Quanh những đồi hoang vết máu đầy.
Nhà thờ núp bóng người di tản,
Lũ giặc nằm vùng đến trói vây.
Vĩ Dạ ngủ say gà chưa gáy,
Bờ lau bụi chuối ngã sau hè.
Giặc về giết hại người đồng loại,
Máu đã vung tràn khắp cỏ cây.
Ai về xứ Huế cho tôi nhắn,
Gửi bó hương hoa đến nguyện cầu.
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Hồn thiêng sông núi còn ghi dấu,
Người Huế muôn đời vẫn thấm sâu./.
Đại Bàng Trần Đại Bản

Tình Em Gái Hậu Phương
(Thân tặng những người yêu lính)
Tháng chạp còn mưa bay,
Trời rưng rưng lệ mờ.
Riêng mình em phương nay,
Riêng mình em bơ vơ.
Anh xông pha chiến tuyến,
Em âm thầm quạnh hiu.
Xa xôi rồi kỷ niệm,
Anh còn yêu người yêu?
Trời còn mưa bay bay,
Nên hoa đào chưa nở.
Trời dâng buồn heo may,
Trở sầu em gái nhỏ.
Đường dài lên Pleiku,
Bao núi rừng cách trở!
Em thương xứ bụi mù,
Người em yêu ở đó!
Tháng chạp còn mưa bay,
Đường đi còn ướt nước.
Trời buồn dâng lên mi,
Tình em còn như trước.
Đường cao nguyên rừng núi,
Ánh sao trời long lanh.
Em xin làm cát bụi,
Quyện áo chiến ân tình.
Trần Đại Bản
(Mùa Đông Dalat)
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Trần Văn Thế

CON CHÓ LEXI
Cô con gái chúng tôi nghe tin bố mẹ sắp nghỉ hưu trí, sợ bố
mẹ buồn vì các con cháu đã ra ở riêng hết. Cô bàn với chúng
tôi sẽ mua một con chó để sớm tối có bạn trong tuổi già. Tôi,
con gái và mấy đứa cháu nội đều đồng ý ngay, nhưng vợ tôi
thì lại không thích chó, mặc dù bà ấy tuổi Tuất. Giải thích nài
nỉ mãi bà ấy mới bằng lòng, nhưng ra điều kiện là tôi phải một
mình săn sóc nó, ở trong nhà cũng như dẫn nó ra ngoài, nóng
cũng như lạnh, gió cũng như tuyết phủ. Cuối cùng thì con gái
tôi cũng mua được một con chó trắng, lông sù từ Toronto,
Canada. Chú chó này là loại American Eskimo, gốc Đức. Qua
mạng lưới Internet thì chủ nhân chuyên nghề nuôi chó, sinh
con để bán. Con gái tôi cho biết bà chủ chó này có con cho
mẹ sinh được 4 con, bà ta gửi hình thì chúng tôi thấy con nào
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cũng trắng như bông, lông dài, mắt thật là đen và tròn. Cuối
cùng chúng tôi chọn con chó thứ hai trong 4 con.
Ngày chó đến phi trường Dulles, con gái tôi và hai đứa cháu
ra tận phi trường đón chú chó về và đặt tên nó là LEXI. Nó
mới được hơn một tháng, trông rất dễ thương như một cái gối
bông gòn trắng, khi bế nó trên tay cứ tưởng đang ôm một
khối bông mềm mại. Cũng nhờ nó mà gia đình chúng tôi, con
cái và các cháu luôn quây quần vào những ngày cuối tuần.
Các cháu nhỏ thì tuần nào cũng đòi tới nhà ông nội để bế
Lexi. Chú chó lớn dần và ngứa răng nên thường hay gậm các
chân bàn, chân ghế, khiến bà xã tôi la hoảng và bà lại càng
mất cảm tình với Lexi. Thực ra, bà không thích chó thì dù Lexi
hay chó nào thì bà cũng hay phàn nàn. Bà kiếm cớ nó làm
quẩn chân mỗi khi bà nấu bếp. Để biện hộ cho Lexi, tôi
thường nói rằng Lexi thương bà nhất nhà nên nó quẩn chân
bà. Mấy đứa cháu cũng toa rập với tôi và đồng ý như vậy.
Thời gian trôi qua, chúng tôi càng già hơn và Lexi cũng lớn
dần. Khi nó biết leo nhẩy cầu thang, thì mỗi khi chúng tôi lên
lầu Lexi theo lên lầu, nhất là bà xã tôi. Sinh hoạt hàng ngày
của chúng tôi thấy vui hơn và Lexi đã trở thành một thành
viên gắn bó và dễ thương của hai vợ chồng già. Bà xã tôi bắt
đầu có cảm tình với Lexi. Thỉnh thoảng bà cho nó ăn bánh
nên nó lại càng theo sát bà hơn. Ban đêm khi chúng tôi vào
phòng ngủ trên lầu thì chú Lexi nằm ngoài cửa phòng ngủ
suốt đêm, đợi sáng chúng tôi thức dậy xuống lầu Lexi cũng
theo xuống và bắt đầu bữa ăn sáng cho cả nhà, kể cả lexi. Có
lần, chúng tôi có cặp vợ chồng người bạn từ Cali qua chơi vài
ngày. Đêm đầu tiên anh chị bạn ngủ lại và sáng hôm sau anh
chồng nói: “Anh chị dậy chó giỏi quá. Khuya đêm qua tôi thức
giấc đi nhà tắm, giật mình thấy con chó nằm canh gác ngay
ngoài cửa phòng. Chắc anh chị dậy nó canh chừng người lạ,
sợ ăn trộm.” Tôi biết anh bạn nói đùa chơi, nhưng cũng phải
giải thích là Lexi có thói quen nằm trước cửa phòng ngủ. Có
lẽ nó quý mến anh chị đấy. Tất cả cùng cười, nhưng thực sự
chẳng ai biết Lexi đang nghĩ gi?
Vì Lexi có lông trắng và dài nên lâu lâu con gái tôi phải đưa đi
cắt tóc, khám sức khoẻ định kỳ. Hàng năm Lexi đổi lông hai
lần, mỗi lần như vậy là lông trắng khắp nhà, từ sàn nhà ngóc
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gách đến trên sofa. Tôi cố gắng thường xuyên hút bụi để bà
xã khỏi cằn nhằn. Có lần anh bạn đến chơi mặc bộ đồ màu
đen ngồi nói chuyện hão trên sofa mấy tiếng đồng hồ. Khi
đứng dậy chào từ giã ra về, vợ tôi bật cười vì sau lưng áo
quần anh bạn đều trắng xoá toàn là lông trắng của Lexi.
Chúng tôi phải lấy bàn chải đặc biệt chải lại quần áo cho anh
bạn. Anh cười và nói cứ để tự nhiên, tôi mang lông trắng về
thì vợ tôi sẽ biết là tôi đến nhà anh chơi, bảo đảm hơn.
Những lần chúng tôi đi chơi về khuya, vừa mở cửa vào đã
thấy Lexi nhẩy lên mừng đón ngay cửa ra vào, có lẽ Lexi đợi
cả buổi tối để chờ chủ về, với đôi mắt long lanh mừng rỡ. Cứ
như thế, chúng tôi dần dà thấy đi đâu cũng nhớ Lexi. Lông
Lexi trắng ngần nên mỗi lần dẫn chú ra ngoài hình ảnh chú
đều nổi bật trên nền cỏ xanh, đến nỗi hàng xóm ai cũng biết
Lexi cả. Có người gặp tôi chào hỏi, rồi nói có phải tôi ở căn
nhà có chú chó trắng thật đẹp không. Tôi cười xác nhận.

Thế rồi những ngày buồn thảm cũng đến, Lexi đã 17 năm
tuổi, lên xuống cầu thang bắt đầu khó khăn. Mỗi lần chúng tôi
lên cầu thang, Lexi đứng nhìn lên một cách thất vọng. Tôi bế
Lexi lên, rồi sáng lại bế xuống. Không được bao lâu thì bênh
già của Lexi đến, bác sĩ cho biết Lexi vào tuổi này sẽ yếu và
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nhiều bệnh, nhất là bênh già. Lexi dần dà không kiểm soát
được việc tuần hoàn vệ sinh, mặc dù đã được cho uống
nhiều loại thuốc. Tôi cũng vất vả lắm với Lexi trong công việc
giữ gìn sạch sẽ, lúc lau, lúc tắm. Có điều lạ là tôi học được ở
những con chó khôn, là khi làm lỗi hình như chúng cũng biết
lỗi. Lexi cũng vậy, mỗi lần không kiểm soát được bày ra nhà
thì Lexi nhìn tôi với đôi mắt tha thiết, long lanh như muốn nói:
“Xin lỗi nhé, là lỗi tại tôi!” Cả nhà chúng tôi rất buồn, nuôi Lexi
đã 17 năm rồi, tình thân quấn quít. Vì thương Lexi, con gái tôi
đã tình nguyện ở lại nhà tôi phụ với tôi săn sóc Lexi. Cô bé
nước mắt vòng quanh vuốt ve Lexi không rời. Các cháu thì
luôn gọi điện thoại hỏi thăm Lexi đỡ chưa, Lexi có chết
không? Tôi nói dối là Lexi sẽ ok.
Nghĩ lại những ngày đầu 17 năm trước Lexi còn là chó con,
nay đã trở thành già nua, yếu đuối, cũng chẳng khác gì vợ
chồng già chúng tôi, nhưng khác là chúng tôi biết nói, chúng
tôi biết đi bác sĩ khi có bệnh và chúng tôi còn có các con các
cháu chung quanh. Nay Lexi bệnh sắp đến ngày mãn phần.
Lần chót Lexi đi bác sĩ thú y thì được biết Lexi chỉ còn sống
được ít ngày nữa và càng ngày việc kiểm soát về sinh của nó
càng bết bát, nằm nhiều hơn đứng. Con gái tôi và gia đình
họp lại để lấy quyết định nên tiếp tục chăm sóc Lexi hay nghe
lời khuyên của bác sĩ thú y là không còn bao lâu nữa Lexi sẽ
chết và để tránh việc vệ sinh sức khoẻ cho vợ chồng chúng
tôi. Chúng tôi quyết định đưa Lexi đến văn phòng bác sĩ thú y
để đưa Lexi về bên kia thế giới… Mấy ngày sau, con gái tôi
mang về một hộp nhỏ bằng gỗ rất đẹp, trong đó có tro cốt của
Lexi. Đã nhiều năm chúng tôi vẫn cất giữ chiếc hộp đó ở một
nơi trang trọng cùng với hình ảnh Lexi…
Ngày hôm đó, trước khi đưa Lexi đi, con gái tôi cho Lexi uống
thuốc ngủ để nó khỏi cảm thấy đau đớn. Cả nhà quây quần,
ai cũng nước mắt vòng quanh, mấy đứa cháu tôi khóc thành
tiếng. Tôi quay đi không dám nhìn Lexi. Lạ một điều là dù đã
uống thuốc ngủ cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng đôi mắt Lexi
vẫn sáng long lanh nhìn mọi người như muốn vĩnh biệt. Tôi
chạy tới ôm nó vào lòng, vuốt ve đầu nó, rồi đưa nó cho vợ tôi
và nói Lexi thương bà nhiều nhất, bà ôm nó một chút đi. Vợ
tôi ôm nó một hồi lâu. Các con các cháu tôi đều lần lượt ôm
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Lexi để từ giã. Cả nhà không ai muốn nỡ đưa Lexi đi, cuối
cùng thằng con trai lớn và con gái tôi bế Lexi ra khỏi nhà. Lúc
này hai mắt Lexi không còn trong sáng nữa và mờ dần, đôi
mắt gần như nhắm lại.
Thơ: Trần Việt Tân
Nhạc: Trần Văn Thế
Ca sĩ: Thúy HIền
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Trịnh Bình An
BÓI

IỀU

Đoạn Trường Tân Thanh - Truyện Kiều - là một tác phẩm thơ
lục bát, thể thơ đặc biệt chỉ người Việt Nam mới có. Điều đặc
biệt hơn nữa là một tác dụng lạ thường của thi phẩm này
trong cuộc sống của người Việt: dùng để coi bói, thường gọi
là "Bói Kiều".
Truyện Kiều chỉ có 3254 câu thơ, tức là không dài nhưng bao
gồm rất nhiều tâm trạng, rất nhiều cảnh huống. Khi đọc Kiều,
ta có cảm tưởng truyện nói thay cho ta trong nhiều trường
hợp. Một số ví dụ như sau:
Muốn ngỏ ý kín đáo với người mình yêu, chàng trai có thể
mượn câu Kiều:
Tiện đây xin một đôi điều
Đài gương soi thấu dấu bèo cho chăng?
Muốn dặn dò khi từ biệt, chàng trai nhắn nhủ bóng bẩy người
yêu bằng thơ Kiều:
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Gìn vàng giữ ngọc cho hay
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.
Nhớ quê, người ta ngâm Kiều:
Đoái trông muôn dặm tử phần,
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa!
Nhớ mẹ, lữ khách mượn Kiều bày tỏ tấc lòng:
Tiếc người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Và khi tỏ ý hối hận, người đã làm sai cũng có thể dùng thơ
Kiều:
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi!
***
Khi dùng Truyện Kiều trong việc coi bói, người tự coi có thể
tìm thấy một ý nào đó trong câu thơ để liên hệ với hoàn cảnh
của mình, còn "thầy" thì phải vận dụng tài đoán để tìm ra
những ý thích hợp mới khiến cho khách vừa lòng.
Xin được dẫn một giai thoại, không biết có thực hay chỉ đặt ra
để mua vui:
Có một người học trò nọ, khi đi học rất ghét hai môn sử ký và
địa lý. Rồi đến lúc thi mới cố sức học nhồi nhét nhưng không
tài nào ngốn nổi chương trình. Cuối cùng, anh dùng một cách
đặt biệt là đem Truyện Kiều ra bói, với ý định tìm chủ đề để
học tủ. Anh học trò bói được hai câu thơ, đoạn Thúy Kiều ở
lầu Ngưng Bích:
Chân trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Nhưng đoán mãi, đoán mãi vẫn không biết "Tiên" Thúy Kiều
đang chỉ vào chương nào trong sách. Cuối cùng, anh phải
nhờ bạn bè cả lớp nghĩ dùm. Mọi người xúm vào bàn cãi rôm
rả.
Cuối cùng, có người đoán rằng: "Phải chịu cảnh bơ vơ ở giữa
trời và biển thì chỉ có một người, đó là… hoàng đế nước Pháp
Napoléon Bonaparte lúc bị giam ở đảo Sainte Hélène. Còn
biển có cái góc thì chắc hẳn đó là biển… Địa Trung Hải, do vì
Địa Trung Hải là vùng biển có rất nhiều góc cạnh tạo thành
bởi các nước vây chung quanh."
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Thế là anh học trò chỉ chuyên học hai chương: chương về
Napoléon (môn Sử Ký) và chương Địa Trung Hải (môn Địa
Lý).
Lạ lùng thay! Anh trúng tủ và thi đỗ.
***
Giai thoại khác.
Một phụ nữ gặp cảnh sinh khó. Chuyển dạ từ đêm trước, qua
suốt một ngày trời, rồi đến đêm sau vẫn chưa sinh được. Vào
thời ấy, y học đành chịu thua, thường dẫn đến cảnh "mất cả
mẹ lẫn con". Trong tình thế tuyệt vọng, cả nhà không biết làm
sao, chỉ còn cách đem Truyện Kiều ra bói. Và, bói được 2 câu
than vãn của nàng Kiều:
Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây.
Đọc câu bói lên, tất cả người trong nhà đều hoảng hốt rụng
rời, e sợ việc không may sẽ xảy tới.
May thay, một người hàng xóm bỗng dưng ghé thăm. Khi
thấy mọi người mặt mày tái xanh tái mét liền hỏi nguyên cớ
làm sao.
Nghe xong câu chuyện, anh lại ra dáng vui mừng, kêu to:
"Hỏng quá, hỏng quá, các ông các bà đoán sai bét hết rồi!
Bói được câu này thì chị nhà sắp sinh không những một cháu
mà tới hai cháu trai nữa cơ."
Mọi người đang ngơ ngác không hiểu, anh liền giải thích: "Ôi
Kim lang!" Đó là hiệu lệnh gọi đứa thứ nhất ra - mà "lang" là
con trai, phải không nào? "Hỡi Kim lang!" - là gọi đứa thứ hai
ra đấy!"
Mọi người xúm lại hỏi thêm: "Thế câu “Thôi thôi thiếp đã phụ
chàng từ đây” thì ông giảng thế nào?"
Người hàng xóm nói giọng chắc nịch: "Chữ "phụ" ở đây
không có nghĩa "phụ bạc" tức là bỏ chồng. Chữ phụ này có
nghĩa "giúp cho" như khi ta nói "để tôi phụ cho một tay." Do
vây, câu này có nghĩa là: "Kỳ này thiếp giúp chàng bằng cách
đẻ cho chàng hai đứa con trai để nối dõi tông đường."
Người sản phụ tuy quá mệt nhọc vì cơn chịu đựng dai dẳng
nhưng vẫn tỉnh táo. Lắng nghe anh hàng xóm nói có lý, cô
bỗng dưng phấn chấn hẳn lên. Và một sức mạnh bỗng từ đâu
đến giúp cô trở dạ và sinh được… hai đứa con trai.
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Tưởng cũng nên nhắc thêm về chữ Phụ:
"Phụ" là chữ Hán Việt có nhiều nghĩa. Phụ có nghĩa "giúp đỡ"
như trong các chữ Phụ Trợ, Phụ Tá | Phụ có nghĩa "đàn bà"
như Phụ Nữ, Thiếu Phụ | Phụ có nghĩa "người cha" như Phụ
Thân, Phụ Mẫu | Và Phụ còn có nghĩa "trở mặt" như Phụ Bạc,
Phụ Ước, Phụ Rẫy.
Như thế, cùng một chữ Phụ nhưng câu thơ Kiều lại được
đoán với cách khác nhau.
***
Có người coi Bói Kiều là một thú vui, một cách thưởng thức
Truyện Kiều, vì mỗi lần "bói" là mỗi lần biết thêm những ý mới
trong các câu thơ. Nhưng cũng có những người tin đó là
cuốn sách linh thiêng, có được giao cảm giữa cõi người và
cõi tiên.
Dù bói chơi hoặc bói thật, đa số đều theo cách thức như sau:
Người bói hai tay cầm quyển Kiều lên ngang mặt, rồi khấn:
"Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác duyên, lạy tiên Thuý Kiều - Xin
bói cho con một quẻ về gia sự (hoặc về nhân duyên, về thi cử
v.v.)"
Xong, đặt sách xuống và khấn tiếp: "Con xin giở tay mặt, bắt
tay trái." Rồi lấy tay mặt giở sách và tay trái chỉ vào bất kỳ một
câu nào đó.
Có nơi còn theo cách "nam tả nữ hữu": nam chọn câu ở trang
bên trái, nữ chọn trang phải.
Cũng có thể xin cả một đoạn từ một câu nào đó trở lên hoặc
trở xuống trong một trang.
Như những giai thoại ở trên, do văn Truyện Kiều cô đọng, dù
chữ Nôm hay chữ Hán Việt đều có nhiều nghĩa khác nhau,
bất cứ câu thơ nào cũng có thể "diễn nghĩa" ra thành những
điều báo trước hay chỉ dạy.
***
Trong tác phẩm Lều Chõng của nhà văn Ngô Tất Tố có kể
câu chuyện Bói Kiều. Xin được tóm tắt và trích dẫn ở đây:
Cô Ngọc vốn đính hôn với anh Đằng Long. Nhưng khi Đằng
Long đỗ tiến sĩ thì lại lấy cô Thúy. Trong đám rước ông nghè,
bà nghè vinh quy bái tổ, cô Ngọc đứng coi bỗng té ngất xỉu.
Sau khi được đưa về nhà, cô Ngọc bị gia đình bắt phải tịnh
dưỡng.
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(Bắt đầu trích)
Vốn là người tháo vát trong công việc, cô Ngọc cảm thấy rất
buồn chán. Nỗi cay đắng vì lỡ mất mối lương duyên tuyệt đẹp
càng khiến cô Ngọc bồn chồn, bất an. Nhiều lúc cô Ngọc
muốn nhắm mắt cố ngủ, cho khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Song ngủ
mãi cũng chán con mắt, không thể nào mà chợp đi được. Rồi
thì những mối tư tưởng luẩn quẩn ở đâu nó lại kéo đến như
mớ bòng bong, gỡ không ra, dứt không bứt.
Cô rất thèm người nói chuyện. Nhưng đương mùa chợ búa
cày cấy, chị em chúng bạn ai có việc nấy, không ai được thưa
thì giờ để đến trò chuyện với cô. Thành ra ban ngày cũng như
ban đêm, ngủ đi thì thôi, hễ bừng mắt ra, cô lại thấy mình một
mình vò võ. Vì thế, cô Ngọc phải mượn cuốn Kim Vân Kiều
làm bạn giải buồn. Quyển sách như cũng biết ỡm ờ trêu
ngươi. Mỗi khi cô mở nó ra, nếu không đụng phải đoạn Kim
Trọng gặp Thúy Kiều, thì lại trúng vào chỗ Thúy Kiều cất lẻn
sang nhà Kim Trọng.
Tuy rằng cô đã hết sức trấn tĩnh, nhưng mà coi đến những
câu: "Sóng tình hồ đã xiêu xiêu - em trong âu yếm có nhiều
lả lơi." Hay là: "Tóc tơ căn vặn tấm lòng - Trăm năm tạc một
chữ đồng đến xương." Thì trong bụng cô bổi hổi, bồi hồi, hình
như có vật nong nóng bốc lên ở ngực và cổ.
Tức thì cô liệng quyển chuyện xuống giường và nằm vắt tay
lên trán để đưa tư tưởng đến chỗ mơ màng xa xăm.
Sáng nay lúc cô băng mình trở dậy, bỗng chốc hai mắt nháy
rối, vuốt mãi nó cũng không thuần. Rồi khi cô ăn cơm xong,
vào buồng, lại một con nhện thình lình sa thẳng xuống chỗ
trước mặt. Cô toan vồ lấy để xem nó là nhện vàng hay nhện
trắng, nhưng con vật ấy nhanh quá, cô vớ chưa kịp, nó đã
đánh đu sợi tơ của nó và bò lên gần xà nhà mất rồi. "Điềm gì
mà lạ thế này. Lành hay gở?" Câu hỏi quanh quẩn đi lại ở
trong óc.
Nó bắt cô phải phân vân hồi hộp, đứng ngồi không yên. Lật
đầu giường lấy cuốn Truyện Kiều, cô hé mở ra để xem đằng
nào là đầu, đằng nào là cuối. Rồi hai bàn tay chắp lại một
cách cung kính, cô đưa cuốn sách lên tận ngang mặt, đặt
nghiêng "bụng sách" vào thẳng sống mũi và khấn lầm rầm:
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"Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, tên
tôi là Hoàng Thị Ngọc, ở làng Vân Trình, thành tâm xin cô một
quẻ." Vừa dứt tiếng quẻ, cô liền ngừng lại và chỉ mấp máy hai
môi, không biết là nói những gì. Dứt hồi thì thầm, cô bấm một
ngón tay cái vào giữa cuốn sách rồi giở ra xem.
Ngón tay cái của cô trúng vào chỗ này:
“Bó thân về với triều đình - Hàng thần lơ láo, phận mình ra
đâu? Áo xiêm đùm bọc lấy nhau - Vào luồn ra cúi, công hầu
mà chi.”
Đọc đi đọc lại mấy lần, cô vẫn không hiểu nàng Kiều bảo
mình cái gì! "Hay là mình không thành tâm, cho nên cô Kiều
không ứng? Thì lại bói lại quẻ nữa xem sao?"
Một lần nữa, cuốn sách bị cô đưa lên ngang trán và làm đúng
những công việc vừa rồi. Rồi cô nhìn theo chỗ ngón tay đã
bấm.
Nó là cái gì?
“Vội vàng sắm sửa lễ công - Kiệu hoa cất gió đuốc hồng ruổi
sao. Bày hàng cổ súy xôn xao - Song song đưa tới trướng
đào sánh đôi.”
(Hết trích)
Thế, cô Ngọc có kiếm được tấm chồng như ý không?
Cô Ngọc cuối cùng cũng lấy được một anh học trò khác. Tên
Vân Hạc, thông minh, hay chữ.
Nhưng do vì trước kia đã có hôn ước nhưng không thành, cô
dâu tuy vẫn còn trinh nhưng coi như hơi bị... cũ, nên đám
cưới của cô Ngọc với Vân Hạc có phần khá vội vã. Nhìn lại,
rất giống đám cưới của Thúy Kiều và Thúc Sinh. Đó là lúc
Thúc Sinh được lệnh quan cho phép đưa Thúy Kiều về làm
vợ. Do vì Kiều vốn từ lầu xanh được chuộc ra nên đám rước
tuy vẫn đủ nghi thức nhưng chỉ qua quýt, làm nhanh cho
xong. Đúng hệt câu: "Vội vàng sắm sửa lễ công - Kiệu hoa cất
gió đuốc hồng ruổi sao | Bày hàng cổ súy xôn xao - Song
song đưa tới trướng đào sánh đôi".
Sau khi cưới cô Ngọc, Vân Hạc lều chõng đi thi Tú Tài.
Thi lần đầu, Vân Hạc đã đậu ngay thủ khoa. Thế nhưng cuối
cùng chàng lại bị đánh rớt. Đó là bởi quan chủ khảo cho rằng
Vân Hạc tỏ ra quá tài giỏi khi tuổi còn quá trẻ, nên cần bị
đánh rớt để tránh mắc tánh kiêu ngạo.
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Tưởng cũng nên nhắc tới một câu nói của cổ nhân: "Trong
đời người có 3 điều đại bất hạnh: Thiếu niên thành công Trung niên mất vợ - Lão niên mất con". Khi còn trẻ, dù thất
bại, người thanh niên vẫn còn sức lực và thời gian để làm lại
tốt hơn, nhưng nếu thành công sẽ sinh kiêu ngạo. Nếu như
tuổi già mới gặp thất bại thì không đủ kinh nghiệm đối phó với
khó khăn còn sức thì hết... xí quách. Biết vậy, ta mới hiểu tại
sao chuyện vô lý ấy có thể xảy ra trong quan trường thời xưa.
Xin được trở lại với Vân Hạc.
Sau vài lần thi trượt, Vân Hạc cũng đỗ hai cuộc thi Hương và
thi Hội. Nhưng tới cuộc thi cuối cùng là thi Đình thì chàng mắc
tội phạm húy. Vân Hạc bị phạt tội, không những thế, còn bị
cách chức thủ khoa của hai cuộc thi trước.
Gặp lại người chồng thất thểu trở về, cô Ngọc vô cùng thất
vọng. Cô tính nói ra lời mỉa mai cho bớt cơn giận (vì đã bỏ
bao nhiêu công sức, tiền của để chồng chỉ có ăn rồi học rồi đi
thi). Nhưng cô bất chợt nhớ đến câu Kiều bói được ngày nào.
Cô Ngọc liền đọc cho Vân Hạc nghe: "Bó thân về với triều
đình - Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu? | Áo xiêm đùm
bọc lấy nhau - Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi!"
Đây là câu Từ Hải đã nói với Kiều khi được triều đình dụ
hàng. Đối với họ Từ, làm quan mà phải vào luồn ra cúi thì thà
sống đời thường dân cho… khỏe!
Hóa ra, "Tiên" Thúy Kiều đã tiên đoán rất đúng về cô Ngọc và
Vân Hạc. Còn an ủi rằng đừng mong cầu vinh hoa phú quý
làm chi, hãy nên an vui với nếp nhà học trò thanh bạch, biết
đủ là... đủ.
***
Đọc tới đây, bạn nghĩ có nên tin vào Bói Kiều hay không?
Nhưng chắc hẳn bạn cũng như tôi, đều đồng ý rằng Bói Kiều
là một cách đọc thơ hết sức độc đáo.
Và bây giờ, mời bạn. Hãy mở Truyện Kiều ra bói thử xem.
Trịnh Bình An
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Tưởng Dung
Sao thiên thu không là...
(Để tưởng nhớ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên,
nhân ngày giỗ thứ 15 của anh / tháng Tám, 2008)
Khi gọi Minh Thủy để nhắc về buổi hẹn đi ăn trưa vào ngày
Chúa nhật hôm sau, tôi nghe giọng Thủy thật nhẹ nhàng ở
bên kia: “Dung à, mày đi với tao thăm mộ anh Nhiên trước khi
đi ăn một chút được không? hôm qua là giỗ của anh ấy đó,
chắc lâu lắm rồi mày đâu có đi đến đó hả nhỏ?”. Tôi giật mình
như vừa được nhắc nhớ đến một người bạn thân, một kỷ
niệm quen thuộc, rất gần gũi, rất tự nhiên mà mình đã có và
vô tình quên khuấy đi mất. Ừ nhỉ, đời sống bên này với những
bận rộn, hối hả từng ngày, đôi khi có ai tình cờ nhắc đến
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những người bạn nào đó đã có một thời thân thiết, giao thiệp
qua lại với nhau thật lâu bỗng dưng “mất tích” không gặp nữa
vì hoàn cảnh, công việc hoặc dọn đi xa, tôi vẫn mừng rỡ, háo
hức, chờ được nghe thêm tin tức hoặc gặp lại. Huống chi là
anh Nhiên, vừa là người anh, vừa là người bạn đời quá cố
của đứa bạn thân thiết nhất của tôi từ dạo còn đi học cho đến
giờ. Trong phút chốc, hình ảnh cao gầy, lỏng khỏng với hai
cánh tay dài quá khổ hay quơ quơ để diễn tả và gương mặt
cứ… nhăn nhó, bậm môi, mỗi khi nói chuyện với tôi của anh
hiện ra, rõ ràng trong trí nhớ. Anh Nhiên và tôi đã có một thời
gian thân thiết và cũng có một thời gian… thù nhau quá sức.
Nhớ tới mối quan hệ rất ngộ nghĩnh, đầy “hỉ, nộ, ái, ố” của
chúng tôi trong chuỗi ngày xa xưa ấy, tôi thật không biết phải
vui hay buồn. Thời gian quả thật đáng sợ, mới đó mà anh mất
đã 15 năm rồi. Lần này đến thăm anh, chắc chắn tôi có rất
nhiều điều để nhắc nhớ.
Khi Thủy bắt đầu quẹo xe vào cổng của nghĩa trang Peek
Family, cái âm thanh náo động ngoài đường phố bỗng dưng
chìm dần, rồi tắt hẳn. Trước mặt tôi là con đường nhỏ vòng
theo những vòm cây rợp bóng mát, thinh lặng, nhẹ nhàng…
Mặt đất là những thảm cỏ xanh mượt mà được chăm sóc cẩn
thận. Ngồi cạnh Thủy đang chầm chậm lái xe đến chỗ an nghỉ
của anh Nhiên, tôi thong dong ngắm nhìn một khoảng không
gian an bình, thoát tục đang trải rộng quanh mình, chỉ có tiếng
gió rì rào trên các tầng cây, tiếng xào xạc của những chiếc lá
khô đang uốn mình trên mặt đất khi bánh xe nghiến lên.
Không khí yên lành, thanh tịnh dễ khiến lòng người lắng
đọng. Những lo buồn, ray rứt của đời sống, của những ngày
trước kia đã có bỗng dưng chìm xuống, ngủ yên. Tôi như lịm
người đi với cái cảm xúc lạ lùng chợt ùa tới, cái cảm giác mà
từ lâu tôi không có được… bình yên và thanh thản. Không
thấy bóng người lai vãng, buổi trưa cuối tuần thế mà vắng vẻ
quá! Dường như những người nằm đây đã bị đời lãng quên?
Lâu lắm rồi từ ngày tiễn anh ra đến phần mộ trong nghĩa
trang này, tôi chưa bao giờ có dịp để trở lại viếng thăm, kể ra
là cũng quá tệ! Nhưng biết làm sao hơn? Thôi thì nhờ Thủy
hôm nay cho tôi cơ hội để được thăm lại người mà tôi đã
từng xem như một người anh và có lúc đã xem nhau như “kẻ
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thù” (như tôi và anh đã từng nghĩ về nhau sau một trận cãi vã
kịch liệt).
Tiếng Thủy kéo tôi trở về với thực tại:
-“Chịu khó đi bộ một chút nha nhỏ, mộ anh Nhiên ở trong kia,
không cho xe vô được.”
Tôi cười:
-“Ừ thì có dịp đi excercise một chút, có sao đâu!”.
Tôi xuống xe với một tâm trạng nao nức, kích động như sắp
sửa đi gặp lại người quen đã lâu rồi… thất lạc. Hai đứa chia
nhau cầm bó hoa, nhang và hộp quẹt bắt đầu lần bước tìm
bia mộ anh Nhiên. Nghĩa trang ở đây không choáng đầy mắt
với những ngôi mộ xây cất đủ hình đủ kiểu, chằng chịt như ở
Việt Nam. Các ngôi mộ ở Mỹ đều giống như nhau. Một
khoảng đất cùng kích thước, nằm san sát, có hàng lối rõ ràng,
tấm bia được đặt nằm phẳng phiu ngay trên mặt đất, vì thế
cũng khó mà định hướng mộ của thân nhân mình nếu không
biết trước.
Thủy nhắc tôi:
-“Coi chừng đạp lên mộ người ta đó nha, có khi mộ cũ quá rồi
mày không thấy rõ cái mặt bia đâu.”
-“Ừ, tao biết mà.”
Tôi vừa đi vừa nhẩm đọc thử tên tuổi của những bia mộ gần
bước chân mình nhất, có nhiều người chết thật trẻ, nằm bên
cạnh những ông bà cụ tuổi thật cao. Nắng chói chang trên
từng giòng chữ, trên những tấm ảnh đã phai màu với thời
gian.
Chúng tôi dừng lại ở dưới một bóng cây với những tàn cao, to
rộng, đầy bóng mát. Thủy nói:
-“Đây rồi, mộ của anh Nhiên may là được nằm ở chỗ này, có
bóng mát lại cũng gần chỗ có nước, thoáng và lý tưởng, chứ
mộ của ông Mai Thảo ở đàng kia, trơ trụi, không có cây cối gì
cả nắng nóng cả ngày, mày ơi!”
Tôi rảo mắt nhìn quanh, cố nhớ lại hình ảnh của mười mấy
năm về trước. Cũng nơi này, gia đình, bạn bè, người thân của
anh Nhiên có mặt đông đủ lúc hạ huyệt, những nhà văn, nhà
thơ, nghệ sĩ, mà lần đầu tiên tôi mới gặp mặt đã đứng ở đây
đọc điếu văn, chia buồn, nhỏ lệ xót thương. Chưa bao giờ tôi
được thấy nhiều nhân vật nổi tiếng cùng một lúc như thế. Tôi
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nhớ là mình đã rất xúc động khi nghe ông Phạm Duy với mái
tóc bạc trắng ngậm ngùi, từ tốn nhắc đến những kỷ niệm với
anh Nhiên và những bài thơ mà ông đã phổ nhạc. Tôi nhớ ca
sĩ Việt Dũng đứng ở góc kia và một số người nữa nhìn tôi với
đôi mắt hiếu kỳ khi thấy Thủy cứ gục đầu vào vai tôi khóc nức
nở. Chắc họ thắc mắc không biết tôi là ai và có quan hệ gì với
gia đình người quá cố. Và nơi đây, mẹ anh là người cuối
cùng sau khi xác thân anh đã thực sự được đặt yên dưới lòng
đất lạnh, đã khóc than, hối tiếc về sự ra đi của đứa con mà
đến bây giờ trước sự thương tiếc, quý mến của thân hữu, của
mọi người đối với anh, bà mới nhận ra con mình quả là một
“thiên tài” đích thực. Nơi đây, chỗ này đã chứng kiến giờ phút
cuối cùng “nghĩa tử nghĩa tận” của anh đấy mà. Những cành
hoa đã thay nhau rơi xuống, phủ đầy trên nắp áo quan,
những giọt lệ đã cạn khô trên mắt người đưa tiễn. Anh đã
thực sự đi vào cõi thiên thu. Nơi mà anh đã cảm nghiệm
được và nói đến rất nhiều từ những bài thơ đầu tiên. Tôi nhớ
sau tang lễ của anh, khi mọi người lần lượt ra về, tôi đã đứng
trước mộ anh một hồi lâu, nhớ đến bài thơ “Thiên thu” nằm ở
trang cuối cùng trong tập “Thiên tai”, một trong những bài thơ
mà tôi rất thích ngay lần đầu đọc thơ anh, có những đoạn bây
giờ sao mà thấm thía:
“Sao thiên thu không là xa nhau?
nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu.
Sao thiên thu không là chôn sâu?
nên nắng xưa còn hôn mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau…
…………………………………….
Sao thiên thu không là thiên thu
Nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một mình trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!”
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Quả thật, sau mọi linh đình đưa tiễn, anh đã ở lại một mình
trong nghĩa trang này với những khổ đau, nghiệt ngã của
cuộc đời đã được chôn vùi dưới lòng huyệt lạnh, đã cùng anh
đi vào tận chốn thiên thu!
Tôi lặng lẽ cắm hoa vào cái bình đã có sẵn ở trước mộ, Thủy
đi lấy nước ở một cái vòi cách đấy vài mươi bước và trở về
đổ đầy vào bình hoa, tôi ngạc nhiên nhìn Thủy tưới phần
nước còn lại lên trên mặt tấm bia, nhưng ngay sau đó lòng lại
xúc động, bùi ngùi khi thấy Thủy dùng cuộn giấy mang theo,
từ tốn lau sạch đi những bụi cát đang phủ lờ mờ trên đó. Bia
mộ anh là một phiến đá làm bằng lacquer đen bóng, sau
những vệt lau của Thủy đã lại sáng như gương. Tấm ảnh của
anh hiện ra thật rõ ràng ở trên góc trái cùng với phần đầu của
bài thơ “Giữa trần gian tuyệt vọng” anh viết từ năm 1972 nằm
ngay bên cạnh. Tôi ngồi xuống, đọc từng giòng thơ đã được
viết với nét chữ khắc thật đẹp với lòng trân trọng pha lẫn xót
xa:
“Ta phải khổ cho đời ta phải khổ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
Phải đau theo từng hớp rượu tàn
Phải kh p mắt sớm hơn giờ thiên định
(Vì thượng đế từ lâu kiêu hãnh
Cầm trong tay sinh tử muôn loài.
Tình ta vừa gánh nặng thấu xương vai
Thì em hỡi ngai trời ta đạp xuống)”
Cũng khá thân và lại rất thích thơ anh Nhiên, nên hầu hết các
bài thơ của anh tôi đều biết và thuộc lòng (hoặc ít nhất cũng
vài đoạn trong mỗi bài). Riêng bài này, khi tình cờ nghe lại,
trích trong bài viết “Tìm ở sao trời” của Hoàng Mai Đạt đăng
trong tạp chí Văn Học và được đọc một lần trên đài radio
Little Saigon hồi tháng 6, tôi đã ngậm ngùi, chợt nhớ ra: anh
Nhiên đã mất lâu lắm rồi! Nghe nhắc đến bài thơ đã buồn, giờ
trông thấy, đọc lại càng buồn và thấm thía hơn! Anh làm thế
nào mà có thể khẳng định rằng cuộc đời mình là “phải khổ”
“phải ê chề” và nhất là “phải khép mắt sớm hơn giờ thiên
định” từ năm mới vừa 20 tuổi?
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Thủy vỗ nhẹ vai tôi, đưa mấy nén nhang và dặn dò:
“Mày khấn xong rồi cắm cho anh Nhiên vài cây, còn lại chừa
để lát nữa đem cắm ở những ngôi mộ khác nha.”
Từ ngày qua Mỹ, thực sự tôi cũng rất ít, hay nói hẳn ra là
không có dịp nào đi vào nghĩa trang thăm mộ người chết như
thế này, trừ những lần đưa tiễn, cầu nguyện ở nhà quàn
trước khi hạ huyệt, nên có Thủy nhắc nhở cũng đỡ phải lúng
túng.
“Khấn gì đây? Liệu anh có còn quanh quẩn đâu đây để nghe
tôi nói không?” Tôi với anh từ lúc mới quen biết đến khi anh
mất đi, có lúc đã chuyện trò vui vẻ, đã “cãi vã” thật nhiều, có
lúc lại không thèm nhìn mặt hoặc nói với nhau lời nào. Hơn
nữa, tôi đã không gặp anh ít ra cũng gần ba năm trước khi
anh mất, anh giận tôi đã không cho tin tức gì của Thủy, tôi
giận anh đã đối xử với đứa bạn thân của tôi và là vợ con anh
quá… hờ hững, vô tình! Và như thế chúng tôi cứ như là “ân
đoạn nghĩa tuyệt” từ đó. Không ngờ, chỉ một thời gian sau,
anh đã tự rời bỏ cuộc đời quá sớm và dễ dàng như những bài
thơ anh đã viết vậy!
Tôi cầm mấy nén nhang, mắt đăm đăm nhìn vào di ảnh của
anh, thì thầm những lời không chuẩn bị mà vẫn nói thật suông
sẻ như là đang có anh trước mặt:
“Anh Nhiên à, chắc rằng ở chốn “miên trường, vĩnh cửu” nào
đó, anh đã quên hết mọi thống khổ, lụy phiền của nhân gian,
đã được hưởng sự an vui, cực lạc đời đời rồi. Mong anh cũng
quên và tha thứ cho những gì anh em mình đã hiểu lầm, giận
ghét nhau trong quá khứ. Hãy ngủ yên và thanh thản trong
“cõi thơ” trên chốn thiên đàng của anh. Hãy phò trợ cho Thủy
và các con anh, giữ gìn, nâng đỡ chúng để chúng khôn lớn,
vững chãi, có sức mạnh, niềm tin mà vượt qua mọi thử thách
của cuộc sống, đừng để chúng vấp ngã, trầy sướt và đau đớn
nha anh.”
Mắt tôi bỗng nhòa đi với ý tưởng là tôi đã nói được điều mình
muốn nói với anh mà trước kia đã không có dịp. Lời xin lỗi rất
chân thành. Dù gì tôi, Thủy và anh cũng có cái “duyên” với
nhau trong một khoảng đời dù không dài lắm nhưng cũng
không thể gọi là ngắn ngủi. Và cứ thế, những hình ảnh xa xưa
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bỗng quay về trong ký ức thật nhanh như những đoạn phim
rời vừa được ráp nối.
Tôi nhớ lần đầu tiên, lúc anh vào lớp tôi để giới thiệu tập thơ
“Thiên Tai”. Tôi đã ngạc nhiên vì không biết tại sao một nhân
vật… tầm thường của trường mình, người vẫn có tiếng là
“gàn”, thậm chí còn bị cho là “khùng” như anh mà lại biết…
làm thơ và lại còn… dám in thơ đem bán nữa. Vì tò mò, tôi đã
lật xem thử vài bài trong tập thơ và không ngờ bị lôi cuốn
ngay với “Bài thấm mệt đầu tiên”, “Nên sầu khổ dịu dàng”,
“Linh mục”, “Nên thời gian ấy ngùi trông”… tôi đọc say sưa,
đọc mãi cho đến bài cuối cùng “Thiên Thu”, và như người vừa
nhận ra mình đang cầm một “báu vật” trên tay, không thể nào
để mất, tôi mua ngay một quyển dù lúc đó giá tiền của tập thơ
không phải là nhỏ đối với tuổi học trò lớp mười của tôi. Tôi
đem về nhà đọc đi đọc lại mãi những bài thơ của anh, bắt đầu
thán phục về “tài làm thơ”, về sự liên tưởng, lý luận để bày tỏ,
diễn đạt tâm tình một cách thật đơn sơ, nhẹ nhàng mà vô
cùng sâu sắc qua việc sử dụng từ ngữ mới lạ, độc đáo của
anh. Những hình ảnh rất dung dị, bình thường của đời sống
qua thơ anh bỗng trở thành đẹp đẽ, ý nghĩa hơn. Tôi thật sự
ngạc nhiên và thích thú với sự so sánh của anh trong “Bài
thấm mệt đầu tiên”:
“Tình mới lớn phải không em rất thích?
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
Thuở đầu đời chú b soi gương
Và mê mải dĩ nhiên làm lạ.
Tình mới lớn phải không em rất lạ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời chú b ôm phao
Và nhút nhát dĩ nhiên ngộp nước.
Tình mới lớn phải không em rất mỏng?
Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao
Và nâng ch n, dĩ nhiên, đổ vỡ…”
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Cũng nhớ, trong tập “Thiên Tai” bài “Phác Họa” thật ngắn với
một câu thôi mà đã làm tôi sững sờ và có ấn tượng mạnh mẽ
về con người của anh là:
“Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết một quyển truyện dài, vì
truyện dài không thể đọc vội vã. Người chắc cũng không đủ
kiên nhẫn để yêu tôi vì tôi còn dễ chán hơn truyện dài. Tôi là
một kịch bản trường thiên!”
Anh đã tự thu mình lại, khiêm nhường đi, chọn cho mình con
đường cam phận, chịu thua thiệt, hay dùng đó để xác định rõ
về bản tính, về chủ năng của chính mình, một “thiên tài”
không dễ ai hiểu biết và cảm thông?
Từ đó, anh được tôi xem như là một nhà thơ trong danh sách
“thần tượng” của thơ với ngôn ngữ mới lạ. Sau, nhờ chị
Duyên, nhân vật trong bài thơ “Khúc tình buồn”, được Phạm
Duy phổ nhạc thành bài hát “Thà như giọt mưa”, tôi lại có
“duyên văn nghệ” được anh cho mượn phụ bản “Duyên” trong
tập thơ “Thiên Tai” để làm bìa tập thơ “Tuyên ngôn 15” của
chính tôi và Ngọc Yến, một cô bạn cùng lớp. Thủy bị tôi rủ đi
theo gặp anh mấy lần để lấy và trả tập bản kẽm, thì lại mắc
vào một cái duyên khác “duyên nợ ba sinh” với anh sau này.
Thật tình, lúc đó anh làm tôi rất cảm động vì thấy “nhà thơ
lớn” mà sao lại dễ dãi với “đàn em nhỏ” như tôi mượn gì là
được nấy. (Chắc tại nghe tôi khoe là “em nuôi” của chị
Duyên?). Về sau, tôi còn… khám phá ra do gia đình có quan
hệ dây mơ rễ má thế nào đó, mẹ của anh gọi ba tôi bằng cậu,
tức là tôi tới vai “dì” của anh Nhiên lận. Chao ôi, thật là oai
ghê!
Nhưng thú thật, anh có một cái tật mà tôi rất… kỵ là mỗi khi lỡ
nói gì trái ý là anh chau mày, bậm môi, đôi mắt cúi gầm
xuống, hai bàn tay chập vào nhau chống trước trán, lầm lì
không nói gì hết cho đến lúc… bỏ đi. Có lúc tức quá, tôi bảo
Thủy: “Ông này cứ làm như đang đóng kịch vậy đó mầy ơi!...
thấy ghét!”. Thủy rất hiền, nhút nhát, ít nói, nên cô nàng chỉ
cười lặng lẽ, không ý kiến. Cũng vì tính tình như vậy nên thư
tình, quà cáp gì của anh Nhiên gửi cho Thủy sau này cũng
một tay tôi chuyển giúp. Cứ tan trường, hai đứa đi bộ về nhà
chỉ cần nhác thấy bóng chiếc Honda của anh Nhiên sắp lạng
tới là Thủy đẩy tôi ra phía ngoài để nó đi bên trong, tránh nói
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chuyện hay nhận thư, quà từ anh. Vừa sợ vừa muốn cho
xong, nên tôi cứ nhận đại rồi đưa qua cho Thủy ngay sau khi
anh đã phóng xe đi mất. Thủy vừa nhận vừa phản đối nên tôi
cũng không biết rõ cô nàng có… chịu chàng hay là không.
Nhưng tôi thì thấy vui lắm vì nghĩ rằng mình đang làm chứng
nhân cho một mối tình cũng lãng mạn quá đấy chứ. Cũng nhờ
vậy mà có lần tôi được “ăn theo” với Thủy, lần đó, anh Nhiên
rà xe cạnh tôi dúi nhanh một cái bọc và nói trước khi phóng
xe đi: “Thuốc… bổ óc đó, một cho Dung, một cho Thủy, ráng
uống để mà thức học bài thi”. Tôi đưa cho Thủy bọc thuốc,
cảm động một chút, vui vui một chút, coi vậy mà anh chàng
cũng… biết điệu quá đó chứ! Lúc ấy, anh Nhiên đã bắt đầu
thân thiết với tôi, thỉnh thoảng cứ chạy xe đến nhà tôi đưa
thư, kể lể mọi chuyện… Có một hôm, đang ngồi trong nhà tự
dưng thấy anh chạy xe đạp xồng xộc tới, vừa dựng xe, vừa
thở hào hễn kể cho tôi nghe chuyện “gây gỗ” giữa anh với
anh T., em của chị Duyên, mới vừa xảy ra ở quán cà phê gần
nhà tôi. Câu chuyện bắt đầu từ bài viết “Hột mè” của anh
đăng trên báo Văn. Anh nói: “Thằng T. nói anh viết bài này
“chửi” chị nó độc quá, nên nó tức đòi đánh anh…”. Tôi có đọc
qua bài đó nên cười an ủi: “Anh viết cũng nặng tay lắm chứ
bộ. Anh T. tức là đúng rồi. Thôi ai biểu viết mà chọc giận
người ta làm chi. Chửi người khác mà anh vui sao?” Trước
khi ra về anh còn nói như thật: “Lần sau, anh không có nhịn
đâu.”. Tôi cười vì biết tính anh nói thì… dữ nhưng chẳng làm
gì hại ai cả. Chắc cũng vì chuyện này mà thời gian sau anh
đã viết “Bài tạ lỗi cùng người” có những câu thật cảm động:
“Năm năm trời… ta làm tên quái đản
Cầu danh trên nước mắt người tình
Năm năm trời có nhục có vinh
Có chua, chát, ngọt, bùi, cay, đắng…
Có hai mái đầu chia nhau thù oán
Có thằng ta trút nạn xuống vai em!
Năm năm trời… có một tên Duyên
Ta ca tụng rồi chính ta bôi lọ
Tình ta đẹp nhưng tính ta còn nít nhỏ
Nên lỗi lầm đã đục màu sông
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Nếu em còn thương mến tuổi mười lăm
in nuốt hận mỉm môi cười xí xóa
Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá
Nên tị hiềm nhen nhúm giữa ngây thơ
Nếu em còn chút đỉnh mộng mơ
in rộng lượng thứ dung người lỡ dại.”
Tôi dạo ấy cũng… hơi lo dùm cho Thủy, Thủy học rất giỏi, giỏi
nhất trường, xinh xắn, tài năng toàn diện, ai cũng quí mến,
còn cái ông nhà thơ này sao ngày nào cũng đón đường, tỏ
tình, tỏ ý với Thủy mà làm thơ thì cứ thấy ca tụng hết cô này
đến cô khác. Vậy thì thương thiệt hay giả đây?
Cho nên, đến khi Thủy năn nỉ nhờ tôi mang trả lại hết quà
cáp, thư từ cho anh Nhiên, tôi đã… ngây thơ thương bạn,
nhận lời mà có biết đâu tự mình đi đón nhận phong ba bão tố.
Sau khi biết tôi mang mọi thứ đi trả giùm cho Thủy, anh Nhiên
đã mắng tôi và đổ thừa tại tôi… xúi Thủy tuyệt tình với anh.
Tôi tức điên lên và cãi với anh một trận tơi bời hoa lá. Anh
giận tôi đến độ còn dọa sẽ viết một bài… chửi tôi trên báo để
cho tôi biết tay anh. (May là chắc anh nghĩ lại, thấy “tội” của
tôi còn nhẹ hoặc biết là không có tội gì hết, nên không có bài
nào nêu đích danh tôi để… trả thù, trừ một câu trong bài thơ
“Kẻ tự đóng đinh tim” đã ví tôi là “quỷ sứ” mà sau này qua
Thủy tôi mới biết. Đó là câu: “Lỡ yêu tín đồ phải chấp nhận
gian truân. Phải muối mặt giao du cùng quỷ sứ” Chứ nếu
không chắc tôi cũng đã được anh đưa vào… văn học sử bằng
một ngõ… tối tăm rồi!). Bài thơ “Kẻ tự đóng đinh tim” anh viết
với những lời rất ngông ngạo mà cũng rất… thê lương, tội
nghiệp, khiến tôi dù biết là hình ảnh của mình có trong bài thơ
này cũng chẳng… đẹp đẽ gì nhưng qua cách dùng từ ngữ rất
tự nhiên, tượng hình và gợi cãm của anh trong một số đoạn
đã khiến tôi xúc động, khó quên:
“Vì chẳng được cầm tay nhau kể lể
nên chuyện tình cứ thế, thảm hơn
Chúa cũng cau mày ngắm nỗi cô đơn
của một kẻ đóng tim mình trên thập giá!
…………………………………………
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chiều em đi học về, thơm tóc thả
áo suông eo trinh bạch cả giáo đường
ta ngọt ngào gọi khẽ, người đi luôn
nên lũ thiên thần bỗng nhiên thất chí
bay xuống trần gian làm thi sĩ
nâng Thánh Kinh mà hát thơ tình
có con chiên nào thoáng ngạc nhiên
rồi lại đắm chìm trong vần nhã nhạc...
…………………………………………
chiều em đi học về, chim trắng bước
ngang giáo đường nhòe nhoẹt màu vôi phai
có động lòng xin hãy rút khăn tay
lau giùm mắt kẻ xương bày trên thánh giá
là ta đó, em ơi, đang tầm tã
mưa đầy hồn đau đớn thương thân
lỡ yêu tín đồ phải chấp nhận gian truân
phải muối mặt giao du cùng quỷ sứ
tính nhân hậu đã hồi nào hóa dữ
chỉ vì em lành lặn quên chàng
chỉ vì em... gõ nhẹ cửa thiên đàng
bình thản gửi cho hai hàng bím tóc!
………………………………………..
ta phải chết cho Nước Trời thịnh vượng
cho thánh thần chúc phúc bình an
cho em còn mãi mãi dịu hiền ngoan
mà hãnh diện có thằng đen đúa
luôn nhăn nhó mặt mày chê Chúa khó
nhưng cắn răng không hở miệng trách em!”
Từ đó, tôi với anh Nhiên bắt đầu một mối thù… không tên, và
cứ mỗi khi Thủy nhắc tới anh Nhiên là tôi tha hồ mà… đay
nghiến. Lúc này, tôi đã thực sự giận ghét anh Nhiên và muốn
cho Thủy đừng thèm “mềm lòng” với cái anh chàng nghệ sĩ
tài hoa mà gàn dở này nữa.
Nhưng khi đọc bài thơ“Thục Nữ”, là bài đầu tiên anh Nhiên
viết cho Thủy, với hình ảnh Thủy trong thơ và Thủy ngoài đời
là một, rất thật, rất dễ nhận ra với tóc bính, nón lá, hài nhung,
mảnh mai, nhẹ nhàng, vô cùng thục nữ đã làm tôi xúc động:
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“Chiều em đi hai hàng bính tóc
Gieo xuống đôi vai nhỏ thiệt thà
Còn bao nhiêu dấu hài khuê các
Sao đành gieo xuống phố đời ta?
Chiều em đi nón lá che nghiêng
Sao đành che mất nụ cười duyên?
Mây vẫn chưa về gom bớt nắng
Trần ai đông lắm kẻ si tình.
Chiều em đi trong nắng trời tây
Bóng đổ lênh đênh – bóng đổ gầy
Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
Đeo đẳng hoài theo tình không may
Chiều em đi bước ngại bước ngùng
Như sợ làm đau ngọn cỏ nhung
Như sợ bay lên từng đóa bụi
Sao khách tài hoa nát cả lòng?
Chiều em vui quá thuở vàng son
Ta bỗng lang thang khắp ngả đường
Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!”
Bài “Giữa trần gian tuyệt vọng” là bài thứ hai anh đã viết gửi
cho Thủy với những lời bày tỏ chân tình, nhưng đã khiến cho
Thủy. giận hờn, ấm ức nhờ tôi mang trả lại thư từ, quà tặng
của anh và đã là nguyên nhân khiến tôi phải… rước họa vào
thân. Đó là những câu:
“Ta vẫn nhớ trưa nào em ngồi hát
Ta vẫn thèm hôn lên mắt tiểu thơ buồn
Ta vẫn thèm ăn năn những lúc đón đường
( m khó chịu… mà thư nào em cũng nhận)”
Sau khi biết vì mình mà tôi và anh Nhiên đã không thèm nhìn
mặt nhau nữa, thì Thủy ít nhắc nhở tới anh hơn và lặng thinh
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mỗi lần nghe tôi kể tội anh đã mắng nhiếc, sỉ vả tôi như thế
nào. Anh Nhiên thì phải tự động tìm cách để… nối nhịp cầu tri
âm với Thủy một mình vì không còn cái nhịp cầu mang tên…
Dung nữa.
Mãi cho đến một buổi chiều kia, tan học về, Thủy báo cho tôi
biết: “Ông Hải (tôi và Thủy vẫn quen gọi anh bằng tên thật là
Hải, dù anh đã nổi tiếng và mọi người luôn gọi anh bằng tên
Nguyễn Tất Nhiên) nói chiều thứ Sáu hàng tuần có chương
trình giới thiệu nhạc mới ở radio, thứ Sáu này nhớ đón nghe
vì sẽ có bài thơ “Hai năm tình lận đận” ổng làm cho tao được
Phạm Duy phổ nhạc, hát lần đầu.” Tôi nhìn Thủy ngạc nhiên,
thầm nghĩ: “Ông này coi vậy mà cũng… khôn, biết cách giải
mã “độc đáo” thiệt, như thế này thì Thủy có… chạy đàng trời.”
Tôi tuy còn ấm ức vì… mối hận lòng, “Oan âm Thị Kính” vẫn
còn đầy ứ mỗi khi nhớ tới, nhưng cũng thấy vui và hãnh diện
lây với bạn. “À há, như vậy mi đã bắt đầu được đi vào văn
học sử rồi đó nha”. Cũng nhờ vậy, chiều thứ Sáu đó, tôi đã
được thưởng thức trọn vẹn bài hát “Hai năm tình lận đận” với
âm điệu nhẹ nhàng, buồn rầu đến tội nghiệp qua tiếng hát dễ
thương, nồng nàn của Duy Quang:
“Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng xanh xao
Mùa đông hai đứa lạnh
Cùng thở dài như nhau.
m không còn thắt bính
Nuôi dưỡng thời ngây thơ
Anh không còn lýnh quýnh
Giữa sân trường trao thư
Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
m vẫn còn mắt liếc
nh vẫn còn nôn nao
Ngoài đường em bước chậm
Trong quán chiều anh ngóng cổ cao.
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m bây giờ có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
nh bây giờ có lẽ
in làm người tình thua.
…………………………
Hai năm tình lận đận
m đã già hơn xưa!”
Tôi đã bật cười khi nghe Thủy kể lại, hai câu cuối của bài thơ
này đã làm… động lòng Lâm Diễm, một đứa bạn cùng lớp với
chúng tôi, khi nó đọc thấy bài thơ đăng trên báo trước khi
được phổ nhạc. Diễm vào lớp báo ngay với Thủy: “Thủy ơi,
ông Hải làm thơ chê mày… già”.
Sau khi nghe bài hát này tôi thầm nghĩ, Thủy đã không thể
thoát khỏi lưới tình nữa rồi. Thủy vốn yêu thích thơ văn, cũng
như tôi và số đông bạn bè cùng lứa lúc ấy, rất hâm mộ thơ
Nguyễn Tất Nhiên, Thủy đã được làm “nàng thơ” của thi sĩ,
nay lại được dòng nhạc của Phạm Duy đưa hình ảnh “thắt
bính” của mình chắp cánh bay xa. Còn gì hơn! Nhưng chúng
tôi không có thời giờ để hỏi han những chuyện vớ vẩn nào
khác nữa. Tất cả thời gian còn lại là học thi, thi Tú Tài II. Tôi
quên bẵng đi chuyện tình của anh Nhiên và Thủy để lo học.
Rồi đến lúc lên Sài gòn vào đại học, tôi và Thủy lại cùng ở trọ
với nhau, chắc Thủy nghĩ là tôi còn giận anh Nhiên lắm, vì
mỗi lần Thủy nhắc tới anh là cứ nghe tôi châm chọc: “ông ấy
là ai? tưởng mình là nhà thơ lớn… ngon lắm hở?”. Không
nhớ tôi có nói gì nặng hơn nữa không mà Thủy càng ngần
ngại, dè dặt tránh nói về anh trước mặt tôi. Tôi học bên Văn
Khoa, Thủy học ở Đại học Vạn Hạnh, bên kia cầu Trương
Minh Giảng. Bởi thế, bài “Chở em đi học trường đêm” có
đoạn:
“Chở em đi học mưa, chiều
Tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
Mưa thánh thót, mưa ngân nga
(hình như có bão băng qua thị thành)
……………………………………
Đèo nhau qua đoạn đời này
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Cầu Trương Minh Giảng nghe đầy hoàng hôn...”
Tôi cứ tưởng là viết cho Thủy, nhưng sau này khi hỏi lại, Thủy
nói: “ổng viết cho… con nhỏ khác mày ơi!”. Tôi giật mình và
cảm thấy bất mãn vì nghĩ rằng các ông văn thi sĩ chắc không
chỉ có bốn ngăn tim, nên mới có thể chứa đựng được một lúc
nhiều hình bóng đến như vậy! Bài “Thơ khởi tự mê cuồng”
anh viết năm 74, mới là bài anh viết cho Thủy, nên vẫn thấy
bóng dáng Thủy đâu đó, mặc dù lúc này Thủy và anh đã
không còn liên lạc với nhau.
“Trời mưa, không lớn lắm
nhưng đủ ướt đôi đầu!
Tình yêu, không đáng lắm
nhưng đủ làm… tiêu nhau!
Đường người, vui có chăng
ta trùng điệp u buồn
nhớ ai mà tóc rụng
ngóng ai muốn đục tròng.
…………………………
Đường người, đau có chăng
em tính còn ham chơi
lưng ngoan dòng tóc bính
môi trinh non thích cười
Chiều chiều hay giỡn nắng
tình trôi kệ tình trôi…”
Sau 30 tháng 4 năm 75, chúng tôi chia tay nhau, Thủy tiếp tục
học và về làm việc ở Biên Hòa. Tôi thì lưu lạc đến Long
Thành làm nghề “gõ đầu trẻ”. Công việc bận rộn nên chúng
tôi cũng liên lạc ít hơn. Thủy và tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau
trong những ngày cuối tuần khi tôi trở về nhà.
Tôi không biết rõ mối quan hệ của anh và Thủy bắt đầu lại từ
lúc nào, mãi cho đến khoảng giữa năm 78, một hôm, Thủy đột
ngột đến tìm tôi vào buổi trưa, chúng tôi kéo nhau lên lầu nói
chuyện. Thủy ngần ngại, rào đón một lúc lâu mới báo tin là
sắp đám hỏi với anh Nhiên. Thấy tôi lặng thinh, Thủy hỏi:
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“Mày bất ngờ không?... thất vọng không?”. Tôi biết Thủy vẫn
còn nhớ “mối thù” của tôi với anh Nhiên lúc trước, nên cười
và lắc đầu: “Chuyện cũ, chuyện nít nhỏ, tao quên rồi. Đừng
nhắc tới nữa. Vậy là “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có
kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” rồi. Mày có cần gì tới tao
không?” Thủy thở phào nhẹ nhõm: “Có chứ, mời mày tới dự
đám hỏi, nhớ tới sớm sớm để phụ tao nha nhỏ.” Không hiểu
sao lúc đó, tôi vừa mừng lại vừa lo cho Thủy, Thủy dịu dàng,
yếu đuối và sống “kín cổng cao tường” trong mái ấm của đại
gia đình từ bé, còn anh Nhiên, đời sống luôn quay quắt với
dư luận khắc nghiệt và lang bạt kỳ hồ, như trong thơ anh vẫn
thường khẳng định: “ m có một đời rong xanh mơ đá. Tôi có
ngàn năm say khước hận thù” (Bài thấm mệt đầu tiên) hay
“Chim trong tổ biết chi đời giông bão. m con cưng nào biết
tuổi lưu đày” và “ m gia giáo phải lòng anh lang bạt” (trích
Uyên Ương). Liệu Thủy sẽ được bình yên, hạnh phúc hay sẽ
lao đao với sóng gió cuộc đời?
Thời gian này, bài “Nụ hôn đầu” với những câu:
“Gian truân lắm mới hôn người
Chiếc hôn tình lớn đem đời theo nhau.
………………………………
Hôn em chấn động đầu đời.
Chiếc hôn tình lớn kiếp người đôi giây.”
Và “Cuối tháng Tám”, không hiểu đã cảm nhận được điều gì
mà cả hai bài thơ của anh viết cho Thủy đầy những lời ăn
năn, thống hối:
“Khổ đau oằn nặng sinh thời
yêu ai tôi chỉ có lời thở than,
có môi hôn trộm vội vàng
khiến em hoảng hốt trong cơn tình đầu
nụ cười giữ được bao lâu
nhân sinh là một dòng sầu miên man
sông dài rồi cũng chia phân
tình bao nhiêu lớn cũng tàn phai thôi
Tôi đam mê siết thân người
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hay đâu tảng đá đeo đời trăm năm.
m gầy guộc, em mong manh
m chưa đủ sức long đong cùng chàng
m ngây thơ đến rỡ ràng
m chưa đủ lượng khoan hồng thứ dung
m tội nghiệp, em tủi thân
m chưa tự chủ kíp nhăn lệ tràn
Lôi người t sấp gian nan
Lỗi tôi, ừ đó, muôn phần lỗi tôi.”
Đến ngày đám hỏi của Thủy và anh Nhiên, tôi mới biết chỉ có
tôi là đứa bạn duy nhất được Thủy mời trong đám đông của
gia đình hai họ.
Lần gặp lại đầu tiên sau mấy năm không nhìn mặt nhau ở
đám hỏi, được coi như là một nhịp cầu nối lại mối quan hệ
giữa tôi và anh Nhiên. Anh tỏ vẻ quí mến tôi hơn và thỉnh
thoảng hay ghé nhà tôi để hỏi thăm hoặc nhắn tin cho Thủy
Có một chuyện khiến tôi cảm động và nhớ mãi là một buổi
trưa vừa từ trường về nhà trọ sau mấy giờ dạy, thay chiếc áo
dài xong thì nghe tiếng gõ cửa và sau đó là giọng của Thảo,
chị bạn cùng nhà gọi: “Dung ơi, có ai kiếm kìa.”. Nhà chúng
tôi ở là một căn biệt thự khá lớn của một chị bạn dạy cùng
trường, mấy ngày trước 30 tháng 4, chợ Long Thành bị pháo
kích, sập gần hết, nhà chị cạnh đó nên cũng bị một quả ngay
vào giữa, căn nhà như bị cắt ra làm đôi. Phần phía trước chỉ
còn cái mặt tiền và khung cửa sắt là nguyên vẹn, hai phòng
phía sau, sâu vào trong, nơi không bị hề hấn gì, là nơi mà
nhóm giáo viên chúng tôi chia nhau ở, được nối bằng một
khoảnh đất nhỏ mà trước đó dùng để trồng hoa kiểng và một
cánh cửa lớn bằng gỗ. Tôi vội chạy lên và ngạc nhiên khi thấy
anh Nhiên đứng sừng sững ngay khung cửa với chiếc xe đạp
bên cạnh. Anh nhìn tôi đang ngó anh trân trối, nhe răng cười
hỏi: “Sao? không mời vô à?” Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì
sự xuất hiện bất ngờ của anh. “Ủa, anh đi đâu đây? Sao biết
Dung ở chỗ này?” Anh dựng xe sang bên, một tay giở nón,
một tay lau mồ hôi trán và nói: “Nghe Thủy nói Dung dạy học
ở trường Long Thành, nhà anh có rẫy cũng gần đây, sẵn đi
ngang ghé vô trường hỏi, họ nói Dung mới đi về, rồi chỉ nhà
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cho anh đó chứ.” Tôi mời anh vô trong uống nước và giới
thiệu với chị Thảo: “Anh này là thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đó!”.
Chị Thảo tròn xoe mắt nhìn anh: “Vậy hả? Trời ơi, nghe tiếng
quá chừng mà bây giờ mới gặp đó nha.”. Anh Nhiên chỉ cười
và không nói năng gì. Hỏi thăm nhau được một chút, anh từ
giã ra về còn hỏi tôi: “Dung có cần nhắn gì về nhà không? anh
ghé qua nhắn cho”. Bỗng dưng tôi nhớ tới chục ký gạo vừa
đươc lãnh sáng nay ở trường theo tiêu chuẩn công nhân viên
nhà nước, và tôi đã làm một việc vô cùng tệ hại mà sau này
lúc kể cho Thủy nghe hoặc nhớ tới, tôi vẫn còn áy náy và rất
xấu hổ là: “Anh Hải chở dùm bao gạo này ghé qua nhà đưa
cho má Dung được hông?”. Tôi thấy đôi mày anh cau lại, trán
nhăn nhăn, môi mím chặt, nhưng cũng gật đầu: “Ừ, thì để anh
chở cho”. Tôi giúp anh khuân bọc gạo lên để phía sau “bọoc
ba ga”, cột giây cẩn thận, cám ơn anh, chào tạm biệt và đứng
ngó… tỉnh bơ, mãi cho đến khi đưa anh ra tới cửa ngoài thấy
anh bắt đầu gò lưng trên chiếc xe đạp tôi mới giật mình.
Tiếng chị Thảo phía sau tôi vang lên: “Trời ơi, mày ác quá trời
đi người ta tới thăm mà còn bắt chở bao gạo về dùm nữa,
nặng lắm đó, một chút lên tới dốc 47 làm sao ổng lên nổi.!”
(Dốc 47 là cái dốc rất cao ở gần ngã ba Thái Lan giữa đường
đi Biên Hòa và Long Thành). Tôi mới bắt đầu hối hận và thấy
mình… vô duyên quá đỗi!
Cứ tưởng mọi việc sẽ được tiến hành êm đẹp như đã định,
Thủy và anh Nhiên sẽ làm đám cưới cuối năm đó. Nhưng
không ngờ, bao ngang trái cuộc đời không hẹn mà cứ đến đe
dọa cho mối tình của hai người, lý do từ việc có nhiều dư luận
về anh Nhiên đã đến tai gia đình Thủy. Lúc này, tôi đã đổi về
Biên Hòa để đi học lại Sư Phạm, nên Thủy thường gặp tôi
sau những giờ làm việc, tâm sự, thở than về những ngăn cấm
của gia đình và đôi khi nhờ tôi làm “bình phong” để Thủy và
anh Nhiên hẹn hò nhau.
Bài “1978 ở Việt Nam” chắc anh đã viết trong lúc tâm trạng u
uất, chán chường về sự đổi thay của xã hội lẫn hoàn cảnh
riêng tư của chính mình:
“Phu thê nếu phải nợ rồi
Thì tôi đâu ngại ngỏ lời yêu em
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Như con chim mới tập chuyền
Bâng khuâng gấm lụa thánh hiền em ra
Mặt trời rực rỡ phương xa
Ở đây hạnh phúc chỉ là đau thương.
…………………………………
Phu thê nếu đã buộc ràng
Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng
Tôi, quanh năm sống hoang đàng
Cũng xin nhỏ lệ hoàn lương khóc tình!”
Rồi đến bài thơ “Uyên Ương” với những câu thật não lòng:
“Có những chiều ta muốn hôn em, rồi khóc
Mùa bình an nào chờ đợi uyên ương?
Nhớ hôm xưa em mảnh khảnh tan trường
Hương trinh khiết ngây ngây chiều nắng lụa.
………………………………..
Nhớ hôm xưa em bình minh thiếu nữ
Môi vô tư chưa bợn nhuốm hơi người
Tay măng tơ chưa vọc nước dòng đời
Tóc bính thảnh thơi chưa phiền khói thuốc
Ta lẽo đẽo theo tình ê ẩm bước
Để chiều về nhẹ thấm thía gian nan!
Nhớ hôm xưa em mơ mộng nhẹ nhàng
Hay hát khẽ đôi bài tình man mác.
Chim trong tổ biết chi đời giông bão
m con cưng nào biết buổi lưu đày…”
Nhưng rốt cuộc, Thủy đã quyết định cùng với gia đình anh
Nhiên rời khỏi Việt Nam cuối năm 78, sau những tháng ngày
dài nổi trôi cùng vận nước và cả vận mệnh của chính mình.
Một năm sau, tôi mới nhận được lá thư đầu tiên có kèm theo
hai tấm hình của Thủy và anh Nhiên chụp ở vườn
Luxembourg trong mùa thu, đầy lá vàng, lãng mạn, tuyệt đẹp,
mới biết là hai người đã định cư ở Pháp. Nhờ địa chỉ đó nên
tháng tư năm 81, sang đến đảo Ga Lăng, Indo, tôi đã liên lạc
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được với Thủy. Không ngờ, Thủy vẫn nhớ và gửi quyển “Thơ
Nguyễn Tất Nhiên” gồm những bài từ tập “Thiên Tai” và
những bài thơ sáng tác từ 1970 đến 1980, đã được ấn hành
lại ở Pháp, làm quà sinh nhật cho tôi trên đảo. Tập thơ này
quả là một món quà vô cùng quí báu lúc bấy giờ đối với bọn
chúng tôi gồm một đám thanh niên cùng mê thơ Nguyễn Tất
Nhiên, cả mấy tháng trời, đêm nào cũng mang ra vừa đọc
vừa bàn luận, thật sôi nổi, hào hứng.
Đến tháng mười, tôi được các em bảo lãnh sang Mỹ, về ở
Missouri. Anh Nhiên và Thủy cũng đã dọn về định cư ở Cali
từ tháng Tư.
Chúng tôi thư từ, điện thoại thăm hỏi nhau nhưng vẫn chưa
gặp mặt. Thủy và tôi cùng bận rộn với đời sống mới mà lại ở
xa nhau, nên ngay cả đám cưới tôi tổ chức ở Utah, Thủy
cũng không có dịp sang dự. Cho mãi đến hôm tôi sinh cô con
gái đầu lòng khoảng một tuần, thì Thủy gọi phone báo tin là
sẽ đi xe bus Greyhound sang thăm tôi. Đó là lần đầu tiên tôi
gặp lại bạn sau 6 năm xa cách. Thủy không thay đổi tí nào,
vẫn dáng dấp học trò, vẫn gầy gầy, nhỏ nhắn, gương mặt, nụ
cười vẫn hệt như thời còn đi học, mặc dù bây giờ đã có thêm
hai chú nhóc, Tí Anh đã ba tuổi và Tí Em sắp lên hai, lúc nào
cũng quấn bên chân mẹ. Trong dịp này, Thủy đã kể cho tôi
nghe hết về cuộc sống từ ngày rời VN, với những ngày đầu
vất vả nhưng hạnh phúc ở Pháp, đến những khi sóng gió vì
đời sống nghệ sĩ lang bạt, bất đắc chí của anh Nhiên ở Mỹ,
cả đến những cay đắng mà Thủy phải chịu đựng để chu toàn
cái hình ảnh của “một người vợ, một người đàn bà thuần túy
Á Đông, chỉ biết phục tùng chồng và tuyệt đối không nên để ý
hoặc thắc mắc gì về những quan hệ công việc bên ngoài của
chồng.” mà anh Nhiên vẫn luôn nhắc nhở Thủy mỗi khi có
chuyện bất đồng. Tôi ngạc nhiên và không ngờ đứa bạn với
bề ngoài yếu đuối như Thủy mà có thể chịu đựng được ngần
ấy thứ đau khổ, trắc trở trong cuộc đời làm vợ của nhà thơ.
Thủy nói lần này, sau khi trở về, hai người sẽ quyết định chia
tay. Thoạt tiên, tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó, khi nhìn
thấy hai đứa bé đang hồn nhiên, quấn quýt bên Thủy, tôi giận
anh Nhiên quá sức, tại sao có mái gia đình đẹp đẽ, hạnh phúc
thế này mà anh không chịu gìn giữ? Tôi muốn an ủi Thủy,
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nhưng an ủi thế nào khi tôi cũng không biết phải xử trí làm
sao trong hoàn cảnh ấy. Thủy định là sẽ ở chơi với tôi đến hai
tuần nhưng chỉ một tuần Thủy đã đổi vé về lại Cali, sau
những cú phone dồn dập của anh Nhiên. Mấy hôm sau, Thủy
gọi để báo tin là sóng gió đã tạm dừng, dù không biết là
chàng sẽ giữ lời hứa đến bao lâu. Tôi mừng cho Thủy và
thầm cầu nguyện cho cái tổ ấm của Thủy sẽ bình yên, sáng
sủa hơn sau cơn bão tố vừa qua.
Năm 1986, gia đình tôi dọn về Cali, căn nhà nhỏ của chúng
tôi ở Gardena, thỉnh thoảng đón tiếp Thủy và hai cậu con trai
đến chơi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy anh Nhiên đi
cùng. Thủy tâm sự: “Tao chỉ là một người đàn bà bình
thường, mơ có một mái ấm gia đình rất bình thường như
những người đàn bà khác, nhưng với tao sao nó khó khăn, xa
vời quá mày ơi!”. Nghe Thủy nói, tôi càng thấm thía hơn ý
nghĩa của cái thuyết “Hồng nhan bạc phận”, của “Trời xanh
quen thói má hồng đánh ghen”, càng thấy xót xa và thương
bạn hơn. Có lúc, tôi đã phải nói với Thủy: “Tao thì chỉ biết
“yêu thơ” thôi chứ không có “can đảm” để “yêu nhà thơ” như
mày, sao mà khổ quá đi!”
Từ lúc sang Mỹ dù đã xuất bản được tập thơ “Chuông mơ”
(1987), “Tâm Dung” (1989) và cả việc sáng tác nhạc để ra đời
băng nhạc “Tình khúc Nguyễn Tất Nhiên” nữa, nhưng anh
vẫn là một người “bất đắc chí”, cay đắng với cuộc đời, hờ
hững với trách nhiệm gia đình và đó có phải là nguyên nhân
khiến anh trở thành một con người khác, một hình ảnh bất
toàn hơn trong đời sống gia đình chăng?
Có lẽ vì biết quá nhiều về những bất hạnh từ đầu của hai chữ
“nợ duyên” giữa anh Nhiên và Thủy, nên tôi đã đứng về phía
bạn khi Thủy dứt khoát đoạn tuyệt với những khổ đau, oan
nghiệt của quá khứ, hiện tại và có thể sẽ mãi còn tiếp diễn ở
tương lai để chọn một cuộc sống bình an hơn cho Thủy và
nhất là hai đứa con, nên tôi đã lặng thinh khi anh Nhiên gọi tôi
để hỏi về tung tích của Thủy. Và đó là lần thứ hai, tôi lại bị
anh mắng nhiếc thậm tệ, bằng những lời nhắn nặng nề trên
máy answering. Lúc đó, tôi nghĩ, cứ để cho anh nghiền ngẫm,
rồi tỉnh thức, nhận ra và biết quí báu những gì mình đã có, ân
cần với đời sống và trách nhiệm hơn để có thể định hướng lại
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tương lai của mình. Nhưng không ngờ, anh đã quá yếu đuối
và dễ tuyệt vọng đến độ phải chọn sự kết thúc bi thảm đến
vậy! Lúc nghe tin anh mất, là lúc tôi đang trong giờ lunch ở
một hãng điện tử. Sửng sốt, kinh ngạc… tôi nuốt không trôi
miếng cơm còn đang nhai dở trong miệng. Tôi muốn về nhà
ngay để gọi cho Thủy…
Thời gian qua nhanh như cơn gió thoảng, mới đó mà đã mười
mấy năm. Cuộc sống vẫn nối tiếp với những định mệnh đã
được an bày. Các con anh nay đã khôn lớn, trưởng thành.
Thủy đã tìm được bờ bến bình yên và đang có một đời sống
hôn nhân hạnh phúc, điều mà trước kia tưởng chừng sẽ
không bao giờ có được.
Giờ đây, dưới những tàn cây, bóng mát trong nghĩa trang
này, tôi đến thăm mộ anh, thắp nén hương lòng hoài niệm về
một thời quá khứ buồn nhiều hơn vui giữa chúng tôi, dù
không biết rằng những việc làm trước kia đối với anh là đúng
hay sai, nhưng tôi cũng muốn nói với anh lời tạ lỗi. Có những
điều khi còn sống chúng ta chưa có dịp phân trần, tỏ bày cho
hết thì đến lúc lìa đời, cũng xin được có cơ hội để hòa giải,
thứ tha. Chỉ tiếc một điều là những câu thơ anh viết lúc còn
trẻ, khi đọc lên cứ tưởng sẽ là “lá bùa hộ mạng” cho anh, đã
không nâng đỡ, vực dậy anh trước khi anh quyết định đi về
một đời sống khác:
“Nếu vì em mà thiên tài chán sống
thì cũng vì em ta ngại bước xa đời”.
Tưởng Dung
(Nguồn: Tạp chí Hợp Lưu, California, Hoa Kỳ, số 101, tháng
7&8/2008. Đã đăng lại trên talachu.org tháng 10/2008.)

NỖI BUỒN CHƯA QUEN.
Làm sao quen được nỗi buồn,
Cho ta ngăn giữ những nguồn lệ rơi!
Nhớ trăm nỗi nhớ bời bời
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Bỗng dâng thành sóng cuốn đời nhau đi.
Đã tan giấc mộng cuồng si,
Mà sao ch n đắng biệt ly vẫn đầy!
Người ơi còn chút tình này.
Sao không gìn giữ lại bày chia xa?
Buồn sao không xóa dùm ta,
Những sâu đậm, những thiết tha, ân cần.
Những môi hôn ngọt rất gần,
Duyên xưa giờ chỉ có ngần ấy thôi!
Buồn ơi, sao chẳng nên lời.
Mà trong đáy mắt một trời thương đau!
Kiếp sau xin giữ đời nhau,
Thay ân tình đã đi vào thiên thu…
Buồn đưa người bước lãng du,
Buồn cho ta đứng nghìn thu, bẽ bàng.
Quay lưng, kh p lối thiên đàng,
Ta về chôn khối tình tan dưới mồ.
Ta về tim cạn máu khô.
Buồn như một giải khăn sô liệm đời.
Cho ta quên mất nụ cười.
Cho người vui với muôn lời hoan ca.
Buồn ơi, sao mãi xót xa.
Sao không cất lấy hồn ta yếu mềm!
Yêu người sao vẫn chưa quen.
Nỗi buồn là những hờn ghen nát lòng!
in cho yêu mãi là… không.
Để trăm năm chỉ là giông bão đời.
Cuốn đi nỗi nhớ không rời,
Mang ta về lại một thời mộng mơ.
Để ta ôm mối tình thơ.
Vỗ về ngày tháng dật dờ yêu thương.
Giờ đây khuất lối thiên đường.
Còn trong ta những nỗi buồn chưa quen!
Tưởng Dung
(2007)
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THÁNG TƯ NẮNG
Đêm thật sâu
và nỗi buồn rất lạ.
như buổi chiều
góc phố tình cờ qua
Chỗ ngồi quen,
Starbucks nắng nhạt nhòa
Cà phê đắng
hay tình yêu hóa đắng?
Tháng Tư rớt
trên vai em hờ hững
Gió mùa về
rời rạc tiếng phong linh
Căn phòng xưa
em về soi bóng mình
Tim lạnh ngắt
hay tình xưa quay quắt?
Tháng Tư nắng,
lòng buồn như giấy trắng.
Trải ngoài hiên
phơi trần trụi ưu phiền
Chân qua thềm
không còn bước hồn nhiên
Ngày sắp tắt
có nghe đời h o hắt?
Tháng Tư hết,
tháng Tư nào đã chết?
Hạnh phúc tàn,
sầu thắp nến đi hoang
Không còn ai
Đêm, bóng tối rất dài.
Ngày, nắng rũ
xóa tình ta đã cũ?
Tưởng Dung
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NHỮNG HOẢNG CÁCH…
Mỗi ngày, em liên tưởng
đến những chuyến tàu
sẽ mang anh đi,
sẽ trả em về,
và em khóc.
Bởi chúng ta
chưa hề nói với nhau lần nào
về những cuộc chia ly
và những giọt nước mắt.
cũng như, chúng ta chưa hề
nắm tay nhau một lần
để xác nhận
rằng cả hai đang bắt đầu hội ngộ
nên em chỉ biết nhìn anh lặng lẽ
nên anh chỉ biết nói năng hững hờ
vì chưa từng, là tình nhân của nhau
nên những khi gặp gỡ
có dự toan lắm
vẫn không hơn… một phút tình cờ!
Rồi sẽ có một ngày,
những chuyến tàu thôi
không mang anh tới nữa
không trả em về nữa.
còn có ai, cho em trả lời
về những điều
mà chúng ta chưa hề nói với nhau
lỡ một mai em chết
lỡ anh cố tình làm một cuộc... chia ly!
Tưởng Dung
(1972)
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Tường Thúy
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH.
-Xong chưa Uyên, rửa tay rồi ra ăn cơm.
-Xong rồi đây, chút nữa nguội mày đổ vào keo là hoàn
tất. Ông xã mày chắc mê cái món này lắm nhỉ.
-Còn phải nói, kỳ thơ nào anh ấy gửi về cũng ghi cái món
mắm ruốc ngay hàng đầu, mà tao thì làm món này dở lắm
nên phải nhờ tới mày. Giọng Điệp chợt chùng xuống, bao
năm rồi, không biết tới bao giờ, tao mới thôi không phải khăn
gói đi thăm chồng trong tù, như thế này nữa hả Uyên?
Câu hỏi không có câu trả lời. Và nếu phải trả lời, biết trả
lời sao đây. Tôi nhìn Điệp, không nói chỉ cúi xuống và nuốt
miềng cơm cuối cùng, lau miệng, rồi đứng lên sau khi uống
cạn tách trà .
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-Thôi tao về, mai còn phải theo mày đi Hàm Tân, mày
cũng nên đi ngủ sớm, để có sức mà cuốc bộ từ ngoài đường
vào trong trại, chả gần gì đâu. Nhớ đấy, tao về đây.
Từ nhà Điệp về nhà tôi chỉ cách một con hẻm, tôi thấy
mình không cần phải vội. Tôi chưa muốn về cái căn nhà lạnh
lẽo của mình, rồi lại chỉ một mình đối bóng mình, cùng những
kỷ niệm về Yên mà thôi. Bỗng tự dưng tôi nhớ lại câu nói đùa
của Điệp:
-Uyên nè, tao thấy mày ế cũng đã lâu rồi, sao mày không
kiếm lấy một tên nào cõng dùm mày cái cục ế ấy đi. Ở một
mình bộ d ui lắm hả?
-Chả vui mà cũng chả buồn chỉ chán thôi, tôi lừng khừng
đáp lại, mà cho dù chán thế mấy tao cũng chịu được. Mày
bảo tao kiếm ai bây giờ. Những người tao có thể trao thân gửi
phận, thì giờ này đang bị đóng gông trong tù hết rồi còn ai
đâu. Ngoài này, chỉ còn toàn là những thứ sâu bọ lên làm
người, xách dép cho tao còn chưa xứng, nói chi đòi đụng đến
móng chân tao. Mày đừng nhắc đến chuyện này nữa.
-Làm gì dữ thế, rồi, rồi không nhắc nữa, tao chỉ đùa với
mày thôi, đừng giận. À Uyên nè, mày tính chờ ông Yên hả?
Biết ông ấy như thế nào mà chờ. Mày còn trẻ quá mà.
-Chắc là chờ thôi, nếu anh ấy còn sống, và ở tù như chồng
mày thì bao lâu tao cũng chờ. Nhưng coi bộ sống đã khó quá
tao chả dám mơ, tôi cười chua chát, mà trẻ hay già thì cuộc
đời tao coi như đã yên phận. Có thằng bé con của tao là quá
đủ rồi.
Tôi đã là vợ của Yên, dù là người vợ chưa bao giờ có đám
cưới, chưa bao giờ được gia đình chồng thừa nhận. Nhưng
yêu Yên thì ở một mình đâu có gì là khó, hơn nữa bên cạnh
tôi còn có Vũ Hàn, cục kim cương quý giá nhất đời mà Yên
đã để lại cho tôi, trước khi có tin anh mất tích tại mặt trận. Tôi
vẫn luôn chờ, vì tôi tin rằng anh vẫn còn sống.
*
Bước vào trong nhà, tôi cảm thấy căn buồng tối nay im
ắng, trống vắng lạ thường. Thằng bé Vũ Hàn, con trai của tôi,
chiều nay, đã đem qua gửi nhà bố mẹ của Điệp, nhờ hai bác
trông dùm, vì ngày mai hai đứa tôi phải đi thăm chồng của nó
đang bị tù ở Hàm Tân. Thiếu tiếng cười, tiếng nói líu lo của
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con, tôi nhớ nó vô cùng. Thằng bé là báu vật của tôi, là nguồn
sống của tôi, là tình yêu của tôi, vì được kết tinh từ cuộc tình
mang tên hai đứa. Nhớ đến con tôi lại nhớ đến anh rồi. Hôm
nay ngủ một mình nên cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo trong
chiếc giường rộng mênh mông thật đáng sợ. Mặc dù, sáng
mai phải dậy sớm để cùng với Điệp đi thăm chồng nó, nhưng
tôi biết đêm nay tôi không thể nào ngủ được. Hình bóng Yên
lại chập chờn trong trí. Yên ơi, bây giờ anh đang ở đâu, sống
chết ra sao, cho dù thế nào, em cũng không bao giờ quên
được anh, Yên ạ.Tôi thở dài và dĩ vãng như một khúc phim
buồn về một mối tình dở dang, đang chầm chậm quay lại
trong tôi.
*
Tôi quen anh như một định mệnh. Đó là một ngày vào
mùa Hè, sau khi đã có nửa tháng vui chơi thỏa thích cùng với
Điệp ở Mỹ Tho, quê ngoại của nó, chuyến xe đò buổi chiều
mang tôi trở về Saigon, trở về nơi căn nhà nho nhỏ của tôi.
Ngồi thoải mái ở một góc xe, vừa ngắm phong cảnh chạy hai
bên đường, vừa miên man nghĩ tới những việc phải làm khi
về tới nhà, bỗng tôi thấy chiếc xe chạy chậm hẳn lại, động cơ
hục hặc vài tiếng rồi ngừng. Mọi người trên xe còn đang ngơ
ngác, chưa hiểu chuyện gì thì nghe gã tài xế chửi thề:
-Con mẹ nó, lại hư nữa rồi. Chửi xong hắn quay ra phía
sau nói to: “Xe bị pan rồi bà con ơi, xuống đón xe khác đi”.
Nghe vậy mọi người xôn xao, kẻ la lối, người càu nhàu. Sự
ồn ào, phẫn nộ của đám hành khách không làm gã tài xế và
lơ xe lo lắng. Gã lơ xe lớn tiếng:
-Xe hư rồi làm sao được. Tụi tôi sẽ trả lại bà con nửa số
tiền, rồi bà con lo mà đón xe khác đi, nếu không thì tối nay ở
lại đây luôn đó.
Mọi người vừa lục đục xuống xe vừa nhao nhao lên phản
đối:
-Ăn gì mà ăn dữ d ậy, chạy mới có chút xíu mà lấy tới nửa
tiền sao mấy cha?
Phản đối thì phản đối, mọi người vẫn cứ phải nhận lại một
nửa số tiền cho xong, để còn lo bắt xe khác mà về.
Một vài chiếc xe đò ngừng lại. Mọi người chen lấn, xô
đẩy nhau để lên. Dù cố gắng, nhưng tôi cũng không thể nào
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tranh chỗ được với những thanh niên, hay những người khỏe
mạnh khác nên đành rớt lại. Cuối cùng chỉ còn tôi, ba bà già
và một đứa nhỏ. Chúng tôi đều lo lắng vì lúc đó trời đã bắt
đầu tối, không biết còn có xe nữa mà về không, thì chợt một
chiếc xe nhà ngừng ngay chỗ chúng tôi:
-Có ai về Saigon không, tôi cho quá giang.
Bác tài xuống xe vẫy chúng tôi, mừng quá mấy người chạy
lại. Bác mở cửa cho mọi người lên, nhưng chiếc xe chỉ còn
đủ chỗ cho ba bà già và đứa nhỏ, và như vậy sẽ chỉ còn mình
tôi chơ vơ ở nơí vắng vẻ, đồng không mông quạnh này, sợ
quá tôi bật khóc. Vừa lúc ấy, tôi nghe có tiếng nói của một
thanh niên trong xe vọng ra:
-Bác Tư ơi, nói cô ấy lên phía trên ngồi đi, chật một chút
còn hơn.
Nghe thấy vậy tôi mừng quá, gạt nước mắt, hấp tấp nói:
-Dạ chật cũng không sao, con ngồi được mà bác.
Nhưng khi cánh cửa xe phía trên mở ra thì tôi bỗng khựng
lại, chỗ ghế đã có người ngồi, lại là một thanh niên. Tôi còn
đang ngần ngại thì anh chàng lên tiếng:
-Sao còn chưa lên, không lẽ bắt tôi phải xuống bồng cô
lên hay sao?
Nếu không phải trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, thì với
cái giọng mất lịch sự ấy, chắc sẽ phải nghe tôi trả treo cho bẽ
mặt, nhưng bây giờ, tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà leo lên
ngồi chung với hắn, nếu không muốn bị bỏ lại nơi này. Quả
đúng là quá chật, tôi thấy hắn cố gắng nhích vào để nhường
thêm chỗ cho tôi, nhưng cái cabin quá nhỏ, dù hắn đã gác tay
lên thành ghế để mong chỗ sẽ rộng hơn, mà làm thế nào thì
tôi ngồi cũng gần như trong lòng gã. Ôm chặt túi hành lý vào
ngực, tôi ngồi im không dám cục cựa. Xe chạy được một
khoảng đường, chắc thấy không khí có vẻ ngột ngạt, hắn lên
tiếng:
-Cứ ngồi thoải mái đi, đừng cứng ngắc như vậy, tôi
không làm gì cô đâu mà sợ.
“Sợ anh, sao tôi phải sợ, anh làm gì được tôi lúc này” tôi
nghĩ thầm nhưng vẫn im lặng. Thấy tôi không nói gì, một lúc
hắn lại hỏi :
-Ở Saigon, nhà cô ở đường nào?
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-Có cần thiết phải trả lời câu hỏi này không?
Nói mà không quay đầu lại, tôi nghe hắn cười nhẹ:
-Cần chứ, vì lát nữa bác Tư sẽ chở cô về tận nhà.
-Cám ơn, bác Tư không cần phải làm thế, tới Saigon anh
cho tôi xuống là được rồi.
-Đâu được, cô là con gái đi đêm nguy hiểm lắm.
Tôi định nói: Kệ tôi, mắc mớ gì tới anh. Nhưng trong lòng
chợt gợn lên một niềm vui nho nhỏ, vì có người quan tâm đến
mình, nên tôi lại lặng thinh. Thấy tôi có vẻ phớt lờ, hắn lấy
bàn tay choàng trên thành ghế, đụng nhẹ vào vai tôi:
-Nói địa chỉ đi chứ.
Tôi vẫn im lặng, hơi lắc nhẹ vai tỏ vẻ không bằng lòng. Hắn
khều mạnh hơn:
-Sao khinh người thế, tôi không đáng nói chuyện với cô
à?
Bị khều đau, nổi cáu, tôi hầm hầm quay lại, trợn mắt nhìn
hắn, quên mất là khoảng cách giữa hai người ở một cự ly quá
nhỏ, vì thế khuôn mặt của tôi gần như sát vào mặt hắn.
Ngượng quá, tôi đỏ mặt quay nhanh đi, đã vậy vừa rồi vì cử
động nên tôi lại càng bị đẩy gần hơn, chân tôi đụng vào chân
hắn và như có một luồng điện chạy qua người, tôi rùng mình,
cố gắng lùi ra xa nhưng đành bất lực, không còn xoay đâu
được nữa, phải ngồi chịu trận thôi. Hơi thở nhè nhẹ của hắn
phả lên tóc, âm ấm sau gáy, tôi cảm thấy trái tim mình đập sai
một nhịp thì phải. Không lẽ vì ánh mắt đa tình pha chút tinh
quái, và nụ cười ấm áp đầy thiện cảm của hắn, vừa được ghi
nhanh trong trí mà lòng tôi đã chao dao sao. Tim tôi lại đập
nhanh hơn và mặt lại nóng bừng lên. Có lẽ nhận ra sự xấu hổ
và bối rối của tôi, hắn cố tình trêu thêm bằng cách kề sát vào
đầu tôi thì thầm:
-Thấy rõ mặt tôi rồi chứ, đẹp trai không, Trần Nhã Uyên?
Lần này thì hắn thật sự làm tôi ngạc nhiên, không kịp suy
nghĩ, tôi quay phắt lại nên đầu tôi đụng ngay vào mặt hắn. “Á”
tiếng kêu của hắn làm tôi giật mình. Xấu hổ, mặt tôi đỏ lên, lí
nhí nói lời xin lỗi nhưng vẫn không quên câu hỏi: “Làm sao
anh biết được tên tôi?” Không trả lời hắn vừa xoa chỗ đau,
vừa chỉ vào cái túi tôi đang ôm trước ngực. Cúi nhìn theo
ngón tay chỉ, ngay trước mắt, cái tên của tôi viết bằng mực đỏ
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nổi bật trên nền túi kaki trắng. Phản ứng theo phản xạ, tôi kéo
cánh tay lên che hàng chữ. Hắn lại cười, vẫn nụ cười ấm áp
đó, vẫn ánh mắt tinh quái đó:
-Che gì nữa mà che, tôi thuộc lòng cái tên dễ thương này
rồi. Trần Nhã Uyên, tên đẹp giống như người vậy. Nhưng tên
thì đẹp mà người sao khó quá. À mà cô chưa trả lời tôi, thấy
tôi ra sao? Đẹp trai không?
-Không. Tôi cong môi lên đáp.
-Ái chà, ác thiệt, tàn nhẫn thiệt. Hắn quay sang bác tài:
“Bác Tư bác thấy tôi có đẹp trai không?”
Bác Tư cười:
-Cậu Hai là nhất rồi.
-Thấy chưa, ai cũng nhìn ra tôi là đẹp trai chỉ có cô là
không. Thì ra con mắt thẩm mỹ của cô kém quá.
-Chưa chắc, tôi cong cớn, mỗi người có một cảm nhận về
cái đẹp khác nhau. Tại tôi không thích nên không thấy đẹp.
-Không thích tôi hay không thích cái mặt tôi?
-Cả hai, tôi tỉnh bơ đáp.
-Thì ra dù mình có đẹp trai thế mấy, tốt bụng thế mấy, làm
phước thế mấy cũng không được người ta thích. Ôi buồn biết
bao nhiêu!
Miệng nói buồn, nhưng nụ cười của hắn vẫn không tắt trên
môi. Hắn chợt ghé sát tai tôi thì thầm:
-Khổ nỗi tôi lại thích cô rồi đấy, hãy cho Đoàn Vũ Yên này
một cơ hội, mình làm bạn nhe Nhã Uyên.
Tôi nghe bối rối, hình như có một cọng cỏ non đang bén rễ
trong tim. Tôi quay lại nhìn Yên không nói mà chỉ mỉm cười,
và cũng hình như đây là lần đầu tiên, tôi cười với hắn.
Có phải chăng vì chuyến xe hỏng máy, mà định mệnh đã
nối kết đời tôi và Yên,
Quen nhau được vài tháng, Yên đưa tôi về nhà giới thiệu
với mẹ mình. Lúc đầu bà còn niềm nở tiếp tôi, nhưng sau khi
biết tôi chỉ là con bé mồ côi, tự nuôi sống mình bằng cách vừa
đi học, vừa đi dạy thêm tại tư gia, thì thái độ bà thay đổi hẳn,
vẻ lạnh nhạt, khinh thường thấy rõ. Tôi hiểu là mình không
nên đến đây thì hơn. Sau lần đó, mỗi khi Yên muốn tôi đến
nhà anh, tôi đều tìm đủ mọi lý do để thoái thác, đến nỗi có lần
Yên nổi nóng với tôi:
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-Đưa em về nhà thăm mẹ anh có gì là khó khăn lắm đâu,
mà hết lần này đến lần khác em từ chối, gia đình tôi không
xứng đáng tiếp em sao? Hay em đã có tình yêu khác, nên
không muốn tiếp tục với tôi nữa?
-Không, không phải vậy đâu. Tôi nói với anh trong dòng
nước mắt chảy dài. Đừng nói như vậy với em, anh biết là em
yêu anh nhiều như thế nào mà, nhưng em không thể đến nhà
anh bây giờ, anh cho em một thời gian đi, nhe Yên.
Yên không nói gì cả, anh bỏ về với khuôn mặt hầm hầm,
giận dữ. Tuy vậy mấy hôm sau anh vẫn trở lại tìm tôi, và lần
này, tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện đưa tôi về
thăm mẹ anh nữa.
Cuộc tình của chúng tôi, vẫn cứ êm đềm trôi đi theo ngày
tháng. Vẫn có những nụ hôn ngọt ngào, vẫn những lời tình tứ
nồng say, vẫn những giận hờn nũng nịu, nhưng trong cái
vòng hào quang của tình yêu đầy mật ngọt ấy, sao tôi vẫn
cảm thấy có gì bất ổn trong lòng. Để tự trấn an mình, ngoài
những giờ phút bên Yên, tôi miệt mài học, hy vọng khi có
bằng cấp trong tay, cuộc đời sẽ đổi khác và mẹ của Yên sẽ
có cái nhìn thay đổi về tôi. Nhưng đời không như là mơ, một
giấc mơ ngọt ngào mà với tôi đó là một cơn ác mộng:
Rồi một hôm, có người con gái ăn mặc diêm dúa, kênh
kiệu, từ trên xe hơi bước xuống, chặn đường tôi ngay trước
cửa nhà:
-Cô là Nhã Uyên phải không? Tôi là vợ tương lai của anh
Yên đây, chúng tôi sắp làm đám cưới, cô đừng nên theo đuổi
chồng tôi nữa. Người như cô, chỉ là cô giáo dạy kèm, lương
ba cọc ba đồng, không xứng đáng là vợ của anh ấy. Gia đình
anh Yên không bao giờ để cô bước chân vào làm dâu nhà
này. Đừng mơ tưởng viển vông nữa.
Nói xong không để tôi kịp phản ứng, cô bỏ lên xe và trong
một thoáng nhìn theo, tôi đã thấy mẹ của Yên ngồi trong đó.
Người vợ chưa cưới của Yên đã khinh miệt và sỉ nhục tôi
với sự đồng tình của mẹ anh. Đau đớn và cay đắng vì những
lời khắc nghiệt ấy, tôi muốn bật khóc. Từ đấy tôi tránh không
gặp lại Yên nữa, cho dù đã bao lần anh đến tìm tôi. Anh giải
thích, rồi trách móc, rồi giận hờn, anh cũng không làm tôi xiêu
lòng. Tôi chua chát bảo anh:
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-Em không trách mẹ anh đâu, vì người mẹ nào cũng
muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con mình, thế nên em
xin anh đừng nói gì nữa Yên à, có lẽ duyên nợ hai đứa mình
chỉ tới đây là hết. Dù có yêu Yên tới mấy, em cũng không có
can đảm tiếp tục đâu. Rồi em cũng sẽ phải quên anh thôi. Trái
tim em mỏng manh lắm, dễ vỡ lắm, không thể chịu thêm một
lần tổn thương nào nữa. Chúng mình hãy dừng ở đây đi.
Biết không lay chuyển nổi tôi, anh bỏ đi. Trước khi đi anh
chỉ nói với tôi môt câu duy nhất:
-Nhã Uyên, sự suy nghĩ của mẹ anh là của mẹ anh,
chuyện anh yêu em là chuyện của anh. Định mệnh đã đưa
đẩy cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau, anh không tin cuộc
tình chúng mình lại ngắn ngủi trong vài tháng như thế này. Dù
rằng em nói em sẽ quên anh, nhưng quên không có nghĩa là
không còn nhớ Uyên ạ, em cũng sẽ vẫn nhớ anh thôi. Anh
không chịu thua dễ dàng như thế này đâu, anh hứa với em,
anh sẽ tìm lại em, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, anh
cũng sẽ tìm lại em, nhất định sẽ tìm lại em, tìm lại tình yêu
của chúng mình.
Rồi từ đó anh biệt tăm, không một lá thư thăm hỏi, không
một lần quay trở về. Và như vậy, tôi nghĩ, tôi đã thật sự xa
anh, đã thật sự mất anh rồi.
Những ngày tháng đầu, không quen với ý nghĩ tình yêu
mình bị đổ vỡ, tôi đau khổ, tôi mất hết nghị lực, mất hết ý chí,
tôi buông xuôi tất cả vì nhớ anh, nhớ quay quắt, nhớ vô cùng,
nhớ đến điên cuồng. Người tôi gầy rộc hẳn đi với những đêm
mất ngủ triền miên, với những ngày lang thang, lạc lõng trên
phố, giữa dòng người đông đúc, để đi tìm lại một bóng hình
quen thuộc, dấu yêu, dù biết là vô vọng. Tôi muốn tìm lại
những kỷ niệm xưa? Không, không hẳn vậy, cái tôi muốn tìm
chỉ chính là Yên của tôi thôi. Tôi thèm được nghe những lời
ngọt ngào của anh, thèm được nhìn thấy anh cười, thèm
được ấp bàn tay mình trong bàn tay ấm áp của anh, và nhất
là tôi thèm những nụ hôn ngọt ngào, từ bờ môi nồng nàn,
cháy bỏng của anh. Tôi nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc
về anh, nhớ đến rã rời. Trong tim tôi bây giờ chỉ có hình ảnh
của Yên và nước mắt. Yên ơi!
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Điệp không thấy tôi tới trường, nó đi kiếm và đã hết hồn
khi trông thấy tôi xác xơ, hốc hác:
-Uyên ơi, mày làm sao mà ra đến nông nỗi này, cơ khổ.
Tao đã nghĩ mày khó bước chân vào gia đình đó lắm, nhưng
cũng không ngờ chuyện lại sảy ra sớm đến như thế. Thôi
ráng mà quên đi Uyên à, dù tao biết sẽ rất khó cho mày…
-Quên, mà quên làm sao được hả Điệp. Mày đâu có phải
là tao, mày đâu có yêu anh ấy. Tao yêu anh ấy lắm, tao nhớ
anh ấy lắm, mày biết không. Sao ông trời lại nỡ bắt tao phải
rời xa anh ấy hả Điệp. Định mệnh xui khiến chúng tao yêu
nhau, sao giờ lại tàn nhẫn chia cách tụi tao. Tao phải làm sao
đây Điệp, phải làm sao bây giờ Điệp ơi?
Tôi gục xuống khóc trong lòng Điệp, giọng Điệp cũng
nghẹn ngào đầy nước mắt, nó ôm lấy tôi vỗ về:
-Làm sao hả? Phải quên đi thôi, phải tự mình đứng lên
lại, không thể chỉ cứ ngồi đây mà kêu gào khóc lóc. Không ai
giúp được mày đâu kể cả tao. Mày phải chứng tỏ cho họ thấy,
mày không phải là một con bé nghèo hèn, một con bé chỉ biết
kiếm được vài ngàn tiền kèm trẻ tư gia, sống ở đáy tận cùng
của nấc thang xã hội đâu. Mày cũng sẽ là một người cao
sang, như con dâu bà ấy. Với kiến thức, với tài năng của
mày, mày sẽ không thua kém ai cả. Muốn được vậy, thì phải
biết bỏ lại sau lưng những gì không thuộc về mày, hay chưa
thuộc về mày, hiểu chưa? Hãy đứng lên, mạnh mẽ đứng lên,
tao chỉ có thể giúp mày được như thế thôi.
Thế rồi Điệp luôn ở bên tôi, an ủi, khuyên lơn, lo lắng và
động viên. Điệp đã kéo tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, bằng
một tình bạn vô bờ. Và nhất là Điệp đã giúp tôi hiểu ra một
điều là tôi không thể để cho mình bị chà đạp, dù người đó là
ai.
Nỗi đau mất anh của tôi chưa dừng ở đó. Chưa đầy một
tháng, mẹ anh lại đến tìm tôi ở trường, bà hằn học trút xuống
đầu tôi, tất cả những tội lỗi tày trời:
-Vì cô, đúng là vì cô mà con tôi rũ bỏ cái tương lai huy
hoàng của nó, vì cô mà nó trở thành đứa bất hiếu, bỏ lại cha
già, mẹ yếu để đi lính. Cô đã xúi bẩy nó những gì, để nó phải
lao thân vào chốn lửa đạn trùng trùng cơ chứ. Cô phải đi tìm
nó về đây cho tôi, đi đi…
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-Nhưng cháu có gặp anh ấy đâu mà xúi biểu gì cơ ạ, với
lại cháu có biết anh ấy ở đâu mà tìm?
-Không xúi sao nó bỏ lên Đà Lạt tình nguyện đi lính. Cô
phải đi tìm nó về đây, trả nó lại cho tôi.
Đến nước này, dù bà có là mẹ của người tôi yêu tha thiết,
thì tôi cũng không thể nhịn nổi sự vu cáo vô căn cứ, cũng như
sự áp đặt vô lý của bà lên mình tôi, tôi đã thề rồi, đừng ai
mong mà chà đạp lên nhân phẩm của tôi nữa, tôi nhẹ nhàng
nhưng cương quyết :
-Thưa bác, anh Yên, con trai bác đã lớn rồi, anh ấy có
quyền tự quyết định làm những gì anh ấy cho là đúng. Anh ấy
không phải là trẻ con mà nghe lời ai xúi bẩy. Chuyện anh ấy
đi lính không mắc mớ gì tới cháu, hơn nữa chính bác là người
không muốn cháu theo anh ấy, nên cháu đã cắt đứt liên lạc
với anh ấy từ lâu rồi. Giữa cháu và anh ấy không còn dính
dáng gì nhau nữa. Cháu mong bác, từ nay đừng tới tìm cháu,
bắt cháu phải gánh những điều cháu không biết và không
làm. Còn chuyện đi tìm anh ấy, xin bác thứ lỗi, cháu không
làm được.
Nói xong, tôi bỏ đi, mặc bà đứng đó với cơn giận dữ của
mình.
Chúng tôi xa nhau đã hơn ba năm rồi, không một tin tức gì
về anh, ngoại trừ cái tin anh tình nguyện đi lính ở Đà Lạt, thế
thôi.
Còn tôi, sau lần gục ngã vì tình yêu ấy, tâm hồn tôi trở nên
chai sạn hơn, chín chắn hơn, lý trí hơn, không còn là con bé
Uyên chân thành, nông nổi và yếu đuối như ngày trước nữa.
Giờ thì chung quanh tôi cũng có những ánh mắt, những nụ
cười như muốn gửi gắm tâm tình, như muốn tìm một sự đồng
cảm nơi tôi, nhưng sao tôi thấy lòng mình trống rỗng lạ
thường, đôi khi nó như một tảng băng, nó lạnh buốt, nó vô
cảm đến dễ ghét. Tôi có muốn như thế đâu, tôi cũng muốn
được yêu những người con gái khác quanh mình, thế nhưng
không hiểu sao trái tim mỏng manh, mềm yếu của tôi lại
không thể rung lên một nhịp nào, không thể mở rộng để đón
nhận một hình ảnh nào. Phải chăng trong tận cùng, nơi sâu
thẳm của trái tim tôi, đã tràn đầy hình bóng của một người,
một người mà mỗi khi nhớ đến, lòng tôi lại thổn thức và trái
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tim lại nhói đau. Người đó là Yên, Đoàn Vũ Yên của tôi. Bây
giờ anh ở đâu, anh có còn nhớ đến lời hứa ngày nào là anh
sẽ đi tìm lại em, đi tìm lại tình yêu của chúng mình không, mà
sao bây giờ anh vẫn chưa về tìm em như anh đã hứa, hả
Yên? Gần bốn năm rồi còn gì?
Bài hát ngày xưa tôi thích nghêu ngao, không phải vì tôi bị
thất tình mà vì âm điệu của nó quyến rũ, không lẽ lại vận vào
đời tôi hay sao?
…Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi.
Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau bao lâu nay
nh ơi, anh ơi sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu anh ơi,
Hết rồi còn chi đâu anh ơi…
(Thanh Bình)
Saigon có những cơn mưa dai dẳng không dứt, cũng như
mọi lần, tôi luôn luôn quên mang áo mưa, đành đứng chờ
trong hành lang của sở. Một cánh chim lẻ loi, cô đơn vừa vụt
bay qua trước mặt, tự dưng tôi nghĩ đến thân phận mình,
cũng lẻ loi cũng cô đơn trong cơn mưa như nó, và tôi lại nghĩ
về Yên. Phải chi cuộc tình chúng tôi không trắc trở thì có lẽ
gìờ đây tôi đã có Yên ở bên cạnh, đã có nụ hôn ngọt ngào, đã
có vòng tay nồng ấm của anh và tôi không phải bơ vơ một
mình như thế này. Một chút mằn mặn trên bờ môi, nước mưa
của trời hay nước mắt của người. Yên ơi anh ở đâu?
Trong màn nước mắt nhạt nhòa, bóng một người lính soải
bước trên hành lanh trống vắng, hướng về phía tôi. Mới đầu
tôi không chú ý đến người này, bất chợt tôi nhận ra sao dáng
đi của anh ta giống thế, giống lắm một người mà tôi đang
nghĩ đến. Còn đang hoang mang thì người ấy đã đến bên tôi.
Ánh mắt này, nụ cười này, tôi có mơ hay không. Không tin ở
thị giác của mình, tôi đưa tay lên dụi mắt, nhưng không ánh
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mắt vẫn còn đó, nụ cười vẫn còn kia, và giọng nói: “Không
nhớ anh sao, Nhã Uyên?” thì không thể là mơ được. Cả
người tôi đông cứng lại, tôi trân trối nhìn anh như nhìn một
vật thể lạ lùng. Đột nhiên nước mắt tôi trào ra, cả người như
mất hết sức lực, đôi chân khụy xuống, đưa hai tay ôm mặt, tôi
khóc như chưa bao giờ được khóc,cho đến khi một vòng tay
ấm áp choàng ôm lấy tôi, dìu tôi đứng lên:
-Uyên ơi, anh xin lỗi. Anh yêu em, nín đi em, đừng khóc
nữa.
Vòng tay anh như xiết chặt thêm, anh thì thầm trên tóc tôi:
-Chắc em còn giận anh lắm phải không? Anh có lỗi đã
không về tìm em sớm hơn. Uyên ơi, anh xin lỗi, đừng giận
anh nữa. Anh yêu em. Tha lỗi cho anh nghe Uyên.
Áp mặt trong lồng ngực của anh, tiếng khóc tắt dần chỉ còn
những tiếng nấc nho nhỏ: “Em nhớ anh”. Rồi vòng tay ôm
chặt lấy người anh như sợ anh lại biến mất một lần nữa.
Yên đã trở về tìm tôi như lời anh đã hứa. Niềm hạnh phúc
trong tôi dâng trào. Anh đã về bên tôi, anh sẽ cho tôi những
ngày yêu đương thật đắm say, thật nồng cháy, phải không
Yên?
Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, mặt trời đang từ từ ló ra khỏi
những đám mây và chiếu những tia nắng lung linh xuống
thành phố.
*
-Anh đưa em đi đâu đây?
-Bí mật, anh cười, thế có muốn theo anh không?
Tôi tình tứ:
-Anh đưa em đi đâu em cũng theo hết, miễn là anh đừng
đem em bán cho ba tàu làm nhân bánh bao là được rồi.
-Bán nó không mua đâu, em già rồi thịt dai nhách.
Nói xong anh cười ha hả. Tức quá, ngồi đàng sau lưng anh,
tôi nhéo vào ba sườn:
-Anh dám chê em hả?
-Á, đau, té bây giờ. Rồi, thịt em thơm như múi mít.
Xoa xoa chỗ vừa nhéo anh, tôi áp mặt vào lưng anh cười:
-Có thế chứ.
Ôm anh chặt hơn, tôi thấy hạnh phúc tràn đầy trong tim.
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Và chúng tôi đến nhà thờ. Hôm nay nhà thờ vắng vẻ không
có ai, anh dắt tay tôi đến quỳ trước tượng Chúa, cúi đầu, run
run anh khấn nhỏ:
-Lạy Chúa, chúng con là người ngoại đạo, con đã yêu
người con gái này. Hôm nay chúng con đến đây xin Chúa
chứng dám cho tình yêu của chúng con. Con là Đoàn Vũ Yên
xin cưới Trần Nhã Uyên làm vợ, cúi xin Chúa ban phước lành
xuống cho chúng con. Amen.
Rồi trước tượng Chúa, chúng tôi lồng vào ngón tay nhau
những chiếc nhẫn xinh xinh, nhỏ nhắn. Dù không có một đám
cưới rình rang, không một lời chúc tụng ồn ào, nhưng anh đã
cho tôi một niềm hạnh phúc tột cùng. Tôi kiễng chân lên hôn
anh trong làn nước mắt ràn rụa. Từ nay tôi đã là người đàn
bà của anh rồi.
Anh là người lính, sau những ngày hạnh phúc bên nhau,
anh lại phải trở về đơn vị. Và tôi bây giờ đã sống trong tâm
trạng của Điệp, của những người vợ lính, nghĩa là đã có
những ưu tư, những lo lắng cho người ở ngoài tuyến đầu lửa
đạn, khi tình hình chiến sự trên toàn quốc càng ngày càng sôi
sục, trận chiến càng ngày càng khốc liệt hơn.
Cuộc tình chúng tôi kéo dài được hơn ba năm, đã nhiều
lần anh dự định đưa tôi về để xin lỗi ba mẹ anh, anh bảo:
-Nếu chúng ta có con thì chắc anh sẽ dễ ăn nói với mẹ
anh hơn, hay là mình chờ đến khi nào em mang thai thì anh
sẽ đưa em về, được không? Ái chà, sao cô vợ tôi dở quá vậy,
hay là tại anh không giỏi đây, anh cười, lại nụ cười tinh quái,
làm lại nhe?
Tôi đỏ mặt:
-Anh này…
Hạnh phúc tưởng chừng như vô tận, nhưng, một lần nữa,
định mệnh lại nhúng tay vào cuộc đời của tôi, khi người bạn
của anh mang đến cho tôi cái tin sét đánh: Trong một cuộc
hành quân, anh đã bị mất tích.
Trước cái tin hãi hùng này, tôi đã chết lên, chết xuống.
Hạnh phúc lại bỏ tôi mà đi, khi tôi đang háo hức chờ anh về
để dành báo cho anh một sự ngạc nhiên thích thú: tôi đã có
thai. Bây giờ anh đi rồi, lần này anh đi thật rồi, tôi phải sống
làm sao đây với những ngày tháng không có anh. Yên ơi.
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“Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai, chiều
hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về vớí ai…” (Lam
Phương)
Yên ơi, em nhớ anh quá, bây giờ anh ở đâu hả Yên!!
*
Mọi người đã về hết mà tôi thấy Điệp vẫn còn đứng đó,
nhìn theo bóng chồng với khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Tôi
ôm nhẹ vai bạn khẽ nói:
-Về thôi Điệp, mình đi nhe.
Điệp lấy tay gạt những giọt nước mắt trên mặt, nương
theo tay tôi bước đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay nhìn lại
đằng sau, dù cô biết chắc là Bạch không còn ở đó. Hai đứa
tôi đi bên nhau, không đứa nào nói một câu. Nắng chiều vẫn
còn gay gắt trên đầu. Tôi chợt thở dài nghĩ “Nếu Yên bị tù
như Bạch thì chắc tôi cũng sẽ đau khổ như Điệp bây giờ.”
Đột nhiên tôi thấy Điệp kéo giựt tay tôi lại, giọng hốt
hoảng:
-Uyên, Uyên, nhìn coi, có ai ngồi gục ở đám buông kìa.
Nhìn theo hướng tay Điệp chỉ, tôi cũng giật mình, khi thấy
một người đội cái nón, bên cạnh có chiếc giỏ cói, ngồi như
ngủ ở gốc một cây buông. Tôi nói:
-Chắc là người đi thăm nuôi đây mà, nhưng sao lại ngồi
ngủ ở đây vậy kià, mình lại coi coi.
-Thôi Điệp sợ lắm.
-Uyên thấy không sao đâu, mình có hai người mà sợ gì.
Đi…
Kéo tay Điệp tới nơi, đó là một người đàn bà, đang ngồi bệt
trên đất, vẻ rất mệt nhọc, hai tay ôm ngực. Thấy vậy tôi ngồi
xuống bên cạnh:
-Bác ơi, bác làm sao vậy, bác có cần tụi con giúp gì không?
-Cô ơi, tôi bị trúng gió, cô có dầu không cho tôi xin một
chút.
Người đàn bà nói nhưng vẫn không ngửng đầu lên. Tôi nhanh
nhẹn trả lời:
-Dạ có, bác để con bôi dầu giúp bác nhé.
Vừa nói tôi vừa lấy lọ dầu khuynh diệp ở trong túi áo ra, nâng
mặt bà lên định bôi dầu lên thái dương, lên mũi cho bà dễ
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thở. Tôi chợt giật mình và ngừng tay lại. Khuôn mặt người
đàn bà này với tôi không xa lạ gì. Bà chính là mẹ của Yên,
người đã quyết liệt ngăn cản cuộc tình của hai đứa tôi. Sợ bà
nhận ra mình, mặc dù chiếc nón và cái kính dâm đã đang che
khuất một phần khuôn mặt của tôi, tôi bảo Điệp lúc đó cũng
đang ngồi bên cạnh:
-Điệp bôi cho bác dùm mình, tay mình không được sạch.
Nói xong tôi đứng lên, lùi ra phía sau. Điệp hơi ngạc nhiên,
nó nhìn tôi rồi nhìn nguời đàn bà và hình như Điệp cũng đã
nhận ra bà ấy, nó gật nhẹ đầu với tôi và cầm lấy chai dầu.
Lúc này với tâm trạng thật hoang mang, tôi tự hỏi có nên
cho bà biết mình là ai không. Nếu bà biết, thái độ của bà sẽ ra
sao. Bà có còn giận dữ, la mắng tôi như bà đã từng làm
không. Đầu óc tôi còn đang rối bời, chưa biết xử trí ra sao thì
Điệp đã gở rối cho tôi:
-Để mình đỡ bác đi cho, bồ cầm dùm cái giỏ của bác và
của mình nhé.
Nói rồi Điệp đưa bà đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau. Tôi
nghe bà nói:
-Cám ơn hai cô nhé, đã giúp cho bà già này, nếu không
có sự tốt bụng của hai cô chắc tôi chết ở đây quá, thật không
biết làm sao để cám ơn các cô đây.
-Không có chi đâu bác, mình cùng hoàn cảnh mà, bác
đừng áy náy làm gì. Thôi để con dìu bác ra bến xe, mình nên
đi nhanh không trễ, hết xe về Saigon thì phiền đó.
Dọc đường qua câu chuyện nghe được giữa bà và Điệp,
tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra người bà đi
thăm nuôi chính là Yên. Như vậy là Yên vẫn còn sống. Niềm
vui làm nước mắt tôi ứa ra, tôi cắn chặt bờ môi lại để khỏi bật
thành tiếng khóc. Tôi vui lắm nhưng sao nước mắt lại chảy
dài. Phía trước Điệp và mẹ Yên vẫn cứ vô tình tiếp tục câu
chuyện của mình.
Tới quán đầu đường chờ xe đến, tôi lấy cớ rửa tay kéo
Điệp ra sau, nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, nó thì thầm:
-Mày đã nghe hết?
-Ừ.
-Mày tính sao? Có nhận bà không?
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-Sẽ nhận nhưng chưa phải bây giờ. Mày đừng nói gì về
tao cả nghe. để về tới Saigon hãy hay. Lát nữa mày ra đưa
bà lên xe trước. Tao không muốn bà nhận ra tao bây giờ đâu.
Mày đi đi, xe tới rồi kìa.
*
Sau khi dìu mẹ Yên vào quán ăn gần bến xe, Điệp xin phép
về trước, bây giờ chỉ còn tôi và bà đối diện nhau. Trong khi
chờ đợi đồ ăn đưa ra, tôi rụt rè khẽ hỏi bà:
-Bác có nhận ra con không?
Bà nheo mắt nhìn tôi:
-Nghe giọng nói thấy quen quen, nhưng tha lỗi cho bác,
bây giờ già rồi, mắt lại kém nên không nhìn rõ. Cháu là ai
vậy?
Nắm tay bà, tôi nghẹn ngào:
-Con là Uyên đây, bác không nhớ con cũng phải vì đã
hơn mười năm rồi còn gì. Bây giờ bác ở đâu, nhiều lần con
có đi qua nhà nhưng không gặp được hai bác.
Mẹ Yên ngồi bất động, bà trân trối nhìn tôi một lúc rồi
chậm rãi trả lời:
-Con khác lúc xưa quá, trông chín chắn hơn nhiều nên
bác nhận không ra. Bác bây giờ không còn ở chỗ cũ nữa, sau
ngày bác trai mất, bác bán căn nhà đi dọn về Thủ Đức ở với
đứa cháu gái. Còn con thế nào, có mấy cháu rồi, chồng làm
gì ở đâu. Gặp nhau ở đây rồi, hôm nào rảnh xuống bác chơi.
Không trả lời câu hỏi của bác, tôi nhìn bác khẩn khoản:
-Bác ơi, hay là tối nay bác đừng về Thủ Đức vội, ăn
xong bác và con đi đón bé Vũ Hàn, con trai con đang gửi ở
nhà bố mẹ của Điệp, nhe bác. Con nghĩ bác thấy thằng bé sẽ
thích cháu liền đó.
Đúng như tôi đã nghĩ, vừa trong thấy Vũ Hàn, mẹ Yên
ngẩn người ra nhìn, bà lẩm bẩm:
-Sao mà giống thế!
Bà quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười và vờ như không biết
ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi của bà, cúi xuống vuốt tóc con, tôi
nói:
-Con chào ông bà ngoại đi rồi mình về.
Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào bà má Điệp.
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Trên đường về bà lặng lẽ không nói câu nào, mặc hai mẹ
con tôi ríu rít bên nhau. Sau khi chờ cho thằng bé ngủ say,
mẹ Yên kéo tôi ra phòng khách, ngồi xuống ghế, mặt bà
nghiêm nghị:
-Con phải nói cho bác biết, Vũ Hàn có phải là con của
thằng Yên không?
Nhìn thấy nét mặt căng thẳng và ánh mắt đợi chờ của bà,
tim tôi chợt nhói lên, bất giác tôi quỳ sụp xuống, gục đầu trên
gối bà, run run nói trong dòng nước mắt:
-Bác ơi, tha lỗi cho con. Đã nhiều lần con đưa cháu về
tìm ông bà nội nhưng hai bác không còn ở chỗ cũ nữa. Con
những tưởng rằng trên cuộc đời này chỉ còn hai mẹ con con
sống âm thầm với nhau mà thôi….
Và rồi tôi kể cho bà nghe hết từ ngày Yên trở lại tìm tôi,
bằng cách nào tôi trở thành vợ của Yên và ngày tôi biết mình
có thai bé Vũ Hàn cũng là ngày tôi được tin anh mất tích trên
chiến trường. Mẹ Yên ngồi bất động nghe tôi nức nở kể lể.
Một giọt nước rơi xuống tay tôi, ngửng đầu lên, tôi thấy nước
mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt bà. Bà ôm lấy đầu tôi giọng
nghẹn ngào:
-Ôi, con dâu của mẹ, lỗi tại mẹ tất cả, nếu ngày ấy mẹ
không mờ mắt vì sự xa hoa mà Hồng Thắm mang đến cho
mẹ, thì mẹ đã không bỏ đi một tấm chân tình của con đối với
Vũ Yên. Thấy Yên đi lính để phản đối sự lựa chọn vợ cho nó
của mẹ, cô ta đã bỏ đi lấy người giàu sang hơn. Như thế lại là
may, Hồng Thắm không phải là kẻ chịu yên phận, để đến khi
lấy nhau rồi, cô ta bỏ đi chẳng phải là bất hạnh cho Yên hay
sao. Uyên ơi, mẹ thật có lỗi với con, với thằng Yên, con đừng
giận mẹ nữa. Đã có lần Yên nó nói xa gần với mẹ là nó có
yêu một cô và sẽ cưới cô đó làm vợ, nhưng chờ mãi không
thấy nó đưa cô ấy về, ba mẹ tưởng nó chỉ bồ bịch qua loa,
nên không thúc giục nó. Có ngờ đâu người đó lại là con. Lần
này gặp lại nhau, mẹ chúc cho hai con sẽ mãi mãi bên nhau
hạnh phúc. Hãy để cho mẹ được nhận thằng bé Vũ Hàn về
cho có bà, có cháu nghe con. Kỳ thăm nuôi tới mẹ mong con
sẽ dắt bé Hàn đi cùng mẹ thăm Yên. Chắc Yên nó sẽ vui lắm
khi gặp lại được vợ con của nó. Con không từ chối chứ?
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Được gặp lại anh, đó là ước mơ thầm kín nhất, tha thiết
nhất mà tôi hằng ấp ủ trong tim, làm sao tôi có thể từ chối.
Sau đó bà kể với tôi khoảng thời gian Yên mất tích đến
ngày hôm nay. Khi nhận được hung tin về Yên, ba anh buồn,
trở bệnh rồi mất. Hơn một năm sau ngày 30 tháng tư, bà
nhận được giấy đi thăm nuôi anh ở ngoài Bắc, hóa ra Yên bị
bắt làm tù binh chứ không chết. Và bây giờ anh đã được
chuyển vào Nam gần một năm rồi, bà vẫn đi thăm anh đều
đều.
Đêm nay, trong căn nhà nhỏ bé của tôi đã tràn đầy sự ấm
cúng của một gia đình đoàn tụ. Chiếc giường của tôi không
còn rộng mênh mông, lạnh lẽo và đáng sợ nữa. Tôi hy vọng
đêm nay sẽ là đêm đầu tiên, kể từ ngày tin anh bị mất tích, tôi
có một giấc ngủ yên bình, không mộng mị, và nếu có, thì đó là
một giấc mộng đẹp chứa chan hạnh phúc, trong đó có mẹ, có
anh, có tôi và có con.
Phải chăng là định mệnh đã không còn nghiệt ngã với tôi
nữa, đã run rủi cho tôi theo Điệp đi thăm nuôi, để biết được
anh vẫn còn đó, tình yêu của tôi vẫn còn đó và với sự chúc
phúc của mẹ chồng tôi, hạnh phúc của chúng tôi sẽ mãi mãi
được vĩnh cửu. Yên ơi, chờ em nhé anh, em và con sẽ đến
thăm anh, sẽ đợi chờ anh đến ngày anh được trả tự do, còn
bây giờ, mẹ con em đang nhớ anh vô cùng và cũng yêu anh
vô cùng, Yên ạ.
Tường Thúy
(Tucson – AZ – 2016)
*“Tình Lỡ “ của nhạc sĩ Thanh Bình
*“Trăm Nhớ Ngàn Thương” của nhạc sĩ Lam Phương
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Vi Vân
CHIỀU BUỒN BIÊN GIỚI
Mỗi lần nhìn hình ảnh bão lụt ở miền Nam Việt Nam, nhất là
nơi gần biên giới với một vùng nước mênh mông trắng xóa,
làm ngập chìm bao nhà cửa, ruộng vườn, gia súc lẫn cỏ cây
hoa lá. Lòng tôi chợt nghe chua xót, ngậm ngùi nhớ về nơi
đó, nơi tôi có một trời kỷ niệm dấu yêu, một trời buồn thương
chất ngất không bao giờ có thể lãng quên…
Tôi có một người dì bà con lấy chồng xa xứ nên chưa từng
gặp mặt. Vào năm tôi 18 tuổi dì bỗng xuất hiện với người con
gái 21 tuổi tên Cẩm Hường đang theo học trường Sư Phạm
tại Vĩnh Long. Tôi và chị Hường quen thân nhau nhanh
chóng, chị mời chúng tôi xuống quê chị chơi nếu có dịp và cơ
hội đó đã đến với tôi vào cuối mùa hè năm ấy.
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Nơi dì ở là một làng quê thuộc quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc,
gần sát biên giới Miên-Việt.Tôi được biết qua vài tỉnh miền
Tây nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những căn nhà như ở
đây. Nhà cất trên nền sàn cao chừng hai mét, mỗi nhà đều có
bậc thang đi lên giống như leo lên lầu. Ở miền rừng núi đồng
bào Thượng cất nhà như thế để tránh hổ, báo, chó sói vào
nhà nhưng ở đây… chung quanh là sông nước, đồng ruộng,
cây cối xanh tươi sao có chuyện lạ lùng như vậy? Tôi không
khỏi tò mò, hiếu kỳ vội hỏi chị Hường:
- Chị ơi, sao người ta cất nhà cao như vậy? Chắc sợ cọp vào
nhà ban đêm hả?
Chị Hường vốn vui tính và tinh nghịch, chị mỉm cười bảo tôi:
- Em cứ ở lại chơi lâu lâu rồi sẽ biết. Bí mật mà, không cho
em biết bây giờ đâu.
- Em được phép ở lại chơi một tháng, liệu bí mật đó có được
giải đáp không?
Chị đưa mấy ngón tay tính toán lẩm bẩm rồi nói:
- Được chứ, khoảng ba tuần nữa em sẽ biết thôi.
Tôi cảm thấy sợ sệt, bất an vì chỗ nầy kỳ quái, đầy bí hiểm
nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên vì sợ bị chê là đứa nhát gan.
Dì tôi có bốn người con: anh Thiên Tường, chị Cẩm Hường,
Thúy Hạnh và Ngọc Lan là cô gái út mới 10 tuổi. Chồng dì
mất đã 8 năm rồi. Anh Tường là con trai lớn và duy nhất nên
được miễn dịch vì lý do gia cảnh. Anh lo về tài chánh trong
gia đình, hai chị Hường, Hạnh được gửi đi học xa nhà rất tốn
kém, nghỉ hè họ mới được trở về nhà.Thật là gánh nặng cho
người thanh niên mới 25 tuổi đời. Tôi lấy làm tiếc cho anh
Tường, một thanh niên khỏe mạnh, tuấn tú, hoạt bát lại chôn
cuộc đời nơi heo hút nầy. Những ngày ở đây tôi được anh
hướng dẫn đi chơi nhiều lần và được nghe tâm sự của anh.
Anh đã học xong Tú Tài 2, tuy được miễn dịch nhưng anh
không xin làm việc ở các công sở vì lương không đủ trang trải
cho gia đình. Anh theo bạn bè đi buôn những chuyến “hàng
lậu” từ Campuchia vượt qua biên giới về Việt Nam. Hàng lậu
có nghĩa là trốn đóng thuế, đi qua bằng đường rừng hay đồng
ruộng tránh gặp Quan Thuế. Nếu hàng đi trót lọt sẽ có lời thật
nhiều, nếu bị Quan Thuế bắt gặp phạt nặng thì lỗ to, xem như
một canh bạc.
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Có lần Tường dẫn tôi đi chơi quanh trong làng. Một buổi trưa
vùng quê miền biên giới êm ả, có tiếng chim ríu rít trên cành,
tiếng lá xạc xào trở mình trong nắng, tiếng ru trẻ thơ hòa theo
nhịp võng đưa kẽo kẹt nghe buồn man mác… Tôi không nhận
thấy bóng dáng chiến tranh nơi đây dù đang trong thời kỳ
loạn lạc. Bằng giọng trầm trầm anh kể cho tôi nghe về những
chuyến đi buôn, có những lúc nguy hiểm trùng trùng, có
những lần êm xuôi trót lọt… Nét mặt anh lộ vẻ đăm chiêu,
nhiều suy tư. Tôi tuy có ái ngại cho anh nhưng tôi biết anh
không còn sự lựa chọn khác. Anh nói:
- Anh hy vọng kiếm thêm ít tiền, anh sẽ ra tỉnh mở một tiệm
chụp hình vì anh rất đam mê nghệ thuật hội họa, chỉ cần đủ
nuôi sống gia đình là được. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy xấu
hổ với bạn bè vì việc làm ăn của mình.
Nói xong anh hướng mắt nhìn ra xa xa trông thật buồn bã,
đáng thương. Ngoài kia dòng sông đang cuồn cuộn chảy, âm
vang rầm rầm rì rì, dòng sông quê hương anh, dòng sông nầy
chắc đã nhiều lần đưa đón anh qua, lại với những chuyến
buôn âm thầm. Chợt đâu đây có giọng hát huyền hoặc, đầy
ma lực của Lệ Thu từ máy hát nhà ai loáng thoáng bên tai:
“ Chiều buồn len l n tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa.
Dạt dào tựa những âm xưa, thiết tha ngân lên lời xưa.
… Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?”
Tường đưa mắt nhìn tôi:
- Em có nghe bài hát đó không?
- Dạ có. Không ngờ ở miền quê như vầy mà người ta cũng
biết hưởng thụ quá nhỉ?
Tường cười:
- Tuy là vùng quê nhưng họ không nghèo đâu. Một đứa bé
12,13 tuổi cũng kiếm được tiền dễ dàng. Chỉ cần nó ôm một
bao cát thuốc lá thơm hay thuốc Tây qua được lằn ranh biên
giới là kiếm khá tiền rồi.
- Thật vậy sao?
Anh gật đầu, anh đã đưa tôi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc
nhiên khác. Ở đây đầy bí hiểm, tôi bắt đầu thấy lạnh xương
sống. Tường như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi nên nói:
- Anh cũng là người đi “buôn lậu” như họ vậy, em có sợ và
khinh anh không?
678

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
Tôi an ủi anh:
- Không đâu, chính anh cũng biết việc làm ăn của mình không
được tốt nhưng vì hoàn cảnh mà. Anh sẽ thực hiện được
mong ước của mình sớm thôi. Hy vọng lần sau em đến thăm
gia đình anh, anh là một ông chủ tiệm gì đó.
Anh dẫn tôi ra về, tôi để ý quan sát chung quanh. Người dân
ở đây có vẻ sung túc, đầy đủ vật chất qua cách ăn mặc, qua
nếp sống, qua những gương mặt bình thản, vô tư. Như anh
Tường cho biết phần lớn họ cũng buôn bán như anh. Tôi thở
dài, không biết mình nên vui hay buồn. Đất nước chiến tranh,
cuộc sống khó khăn… phải thông cảm cho họ thôi.
Chị Hường vừa ra trường, nhận Sự Vụ Lệnh đi dạy học ở
Long Xuyên (An Giang) nên chị thu xếp lên đường sớm để
tìm chỗ ăn, ở cho tương lai. Thúy Hạnh không hợp với tôi lắm
nên ít chuyện trò với nhau, bé Lan thì quá nhỏ nên ngoài dì ra
tôi chỉ có anh Tường quan tâm và chăm sóc tôi.
Một hôm anh Tường dẫn về nhà một người lính trẻ tên Minh
Hiền. Anh là bạn học ngày trước của anh Tường và gia đình
anh cũng ở gần đây. Người thanh niên có dáng cao gầy, có
đôi mắt sáng với mái tóc ngắn, gương mặt khôi ngô dày dạn
phong sương đã chiếm được cảm tình tôi ngay từ buổi đầu.
Tôi không biết tôi thích Hiền vì anh là bạn của anh Tường hay
vì một ý do gì khác, chỉ biết tôi có nhiều thiện cảm với Hiền.
Những ngày Minh Hiền lui tới nhà dì, tôi được biết về anh
nhiều hơn. Hiền hiện là trung úy thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh
đóng quân ở Sa Đéc, đang về phép thăm gia đình. Ba anh
không còn, mẹ anh có mảnh vườn và tiệm tạp hóa nhỏ đủ
nuôi hai cậu em trai của anh còn đi học. Hiền nói năng hòa
nhã, lịch sư, tế nhị và nét phong trần của anh rất dễ lấy cảm
tình của người đối diện. Tôi quen anh chưa lâu nhưng chúng
tôi thấy như thân thiết với nhau tự thuở nào. Những ngày anh
Tường theo đoàn buôn đi xa, có khi 2, 3 ngày mới về, Hiền
thường đến chơi và dẫn tôi đi xem phong cảnh nơi quê
hương anh. Có lần Hiền ngỏ ý dắt tôi đi “chợ trời biên giới”.
Tôi rất muốn biết nơi đó ra sao, họ buôn bán, trao đổi hàng
hóa thế nào nên sốt sắng nhận lời đi ngay. Đến nơi tôi rất thất
vọng vì nó không giống như những gì tôi từng nghĩ trong đầu.
Đó chỉ là một khu chợ nhỏ, không rộng lớn, không tấp nập
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như những chợ của ta. Hàng hóa thì tầm thường như: dầu
gió xanh, vải lãnh đen, vải sọc xà rong, và các thứ khác cũng
là những loại hàng thường thấy ở các chợ của Việt Nam thôi.
Đặc biệt giữa chợ là một hàng rào bằng cây, cao khoảng trên
dưới một mét, có thể bước qua, lại được. Anh Hiền cho biết
đó là lằn ranh biên giới, nửa chợ bên kia là của Campuchia,
nửa chợ bên nầy của Việt Nam. Sự mua bán, đổi trao chỉ
được diễn ra trong khu chợ thôi nếu bước sâu vào trong ranh
giới sẽ bị đối phương bắt giữ ngay. Ôi! Tôi thật sự thất vọng
vì tôi nghĩ rằng đường ranh biên giới phải là cái gì thật to lớn,
thật kiên cố để ngăn ngừa ngoại bang xâm lấn lãnh thổ, giống
như Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa mà tôi được thấy
trong phim vậy.
Anh Hiền không đoán được ý nghĩ trong đầu tôi, có lẽ anh đã
quen sống nơi đây từ bé nên không ngạc nhiên gì cả. Thấy tôi
không mua sắm gì nên anh dẫn tôi về bằng con đường tắt
trên ruộng. Mùa nầy lúa lên tươi tốt như giải lụa màu xanh
mênh mông, bát ngát. Mây trắng bồng bềnh trôi về một
phương xa nào, trên lưng chừng trời từng đàn chim đang
luân vũ, tiếng gió ngàn rì rào thở than cùng sông núi…Tôi
như ngây như dại, mê man trước vẻ đẹp thiên nhiên đó. Qua
khỏi khu ruộng Hiền đưa tôi sang con đường khác, một con
đường đất bằng phẳng còn in dấu ngựa và xe hai bánh. Đến
một tảng đá lớn anh dừng lại bảo tôi:
- Như ngồi xuống đó nghỉ mệt rồi hãy đi tiếp.
- Như không mệt đâu nhưng ngồi đây chơi cũng được vì tất
cả những gì chung quanh đây đều làm cho Như thích thú.
Anh Hiền chỉ mỉm cười không nói gì cả. Bỗng anh đưa tay chỉ
về phía trước, nơi có con sông và chiếc cầu bắc ngang, anh
nói:
- Em thấy cây cầu đó không? Tuy không sát biên giới nhưng
lúc nhỏ mẹ anh thường căn dặn mỗi khi tụi anh đi chơi:
- Các con đừng qua bên kia cây cầu đó nghe.
-Tại sao vậy mẹ?
-Tại vì bên kia là biên giới. Nếu các con qua khỏi cầu đó, đi
sâu hơn một chút người Miên sẽ bắt tụi con, mẹ không tìm
thấy được.
Hiền mỉm cười nói tiếp:
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- Kể từ đó bọn nhỏ tụi anh đã coi cây cầu đó như là đường
ranh biên giới mặc dù nó vẫn còn nằm trên lãnh thổ của Việt
Nam mình.
- Thật sao? Đến nơi đây Như thấy thật nhiều thú vị.
Sau đó cả hai chúng tôi ngồi yên lặng thật lâu. Hiền nhìn về
phía chiếc cầu như đang suy tư, hồi tưởng điều gì trong quá
khứ. Anh bỗng cao hứng cất giọng hát nho nhỏ:
“Ngồi đây soi bóng bên dòng nước lũ. Cầu cao nghiêng dốc
bên dòng sông sâu.
Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời. Một vùng đau thương
chốn làng cũ quê xưa.
m đến thăm tôi một chiều khi nắng phai rồi. Nắng ngừng bên
chiếc cầu biên giới…” **
Tôi lặng nhìn Hiền đến khi anh dứt bài hát, tôi tò mò:
- Anh Hiền có tâm sự à? Có phải ai đó đã hát bài nầy cho anh
nghe rồi không?
Anh gật đầu:
- Như đoán đúng. Bài ca nầy cô ấy từng hát cho anh nghe
nhưng nay thì…
- Bây giờ cô ấy ở đâu?
Anh nhìn tôi lắc đầu:
- Thôi, đừng nhắc nữa.
Tôi càng hiếu kỳ muốn biết về mối tình trước kia của anh nên
tỏ vẻ giận:
- Anh đã nói thì phải nói cho hết. Cô ấy ra sao?
Hiền nhìn tôi, ngập ngừng giây lát rồi nhỏ giọng:
- Cô ấy theo một người con trai khác vào mật khu rồi. Đúng
lúc đó anh cũng nhập ngũ, hai hướng đời, hai lối đi. Cuộc đời
lính chiến của anh nhiều hiểm nguy, phong sương dày dạn,
ngược xuôi khắp nơi. Thỉnh thoảng có chút bâng khuâng,
hoài niệm thoáng qua hồn, nhưng nay anh không còn luyến
lưu gì cô ấy nữa.
Tôi nhìn Hiền ái ngại, không ngờ anh có một mối tình buồn
như vậy. Bất giác tôi nắm lấy tay Hiền như muốn truyền sự
thông cảm chân thành của tôi cho anh:
- Thôi hãy quên đi anh ạ! Anh sẽ gặp một người con gái khác
chung thủy và thương yêu anh hơn nàng ấy.
Hiền cười buồn:
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- Anh cũng hy vọng như vậy.
Chúng tôi tiếp tục đường về, cảnh vật chung quanh tôi không
còn nên thơ đẹp đẽ nữa. Tôi nghĩ đến mối tình éo le của Hiền
mà thương xót cho anh, cầu mong anh được vui vẻ trong
những ngày sắp tới.
Hôm đó khi tôi trở về thì anh Tường cũng vừa về nhà sau hai
ngày vắng bóng. Tôi ngạc nhiên khi anh trao cho tôi một gói
quà và bảo:
- Anh tặng cho Như nhưng đừng nói cho mẹ anh biết nhé!
- Anh giấu dì tặng cho em sao? Thôi em không nhận đâu.
Tường nhăn nhó phân trần:
- Không phải mẹ anh ích kỷ, nhỏ nhặt gì nhưng anh không
muốn mẹ tò mò…
- Tò mò việc gì? Anh chưa từng mua quà cho người trong gia
đình à?
- Chuyện nầy anh sẽ nói cho em nghe sau. Em mở ra xem coi
có thích không?
Tôi nghe lời anh mở gói quà. Trong đó có: 4 xấp vải lụa bông
của Pháp loại vải đắt tiền và đang thịnh hành ở Việt Nam, 1
chai nước hoa Chanel #5 và 2 cây son môi L’oréal màu hồng
(vào thời nầy tại Campuchia hàng hóa của Pháp rẻ hơn bên
Việt Nam).
Anh chọn quà đúng tâm lý một cô gái mới lớn nên tôi rất cảm
động và rối rít cám ơn anh. Tôi nhìn Tường, mặt anh lộ vẻ vui
mừng hơn cả tôi.
Sau bữa cơm tối Tường rủ tôi đi dạo cùng anh. Hai đứa lang
thang trên con đường nhỏ dọc bờ sông, thật lâu sau chúng tôi
tìm được một băng ghế gỗ dưới tàng cây nên cùng ngồi
xuống đó. Tường bỗng cởi áo khoác của anh khoác lên vai
tôi. Trời sắp sửa vào Thu, cơn gió đêm mang chút se se lạnh
từ bên kia biên giới đưa về. Trăng hạ tuần đã lên tự lúc nào ở
cuối chân trời, ánh sáng nhạt nhòa, bàng bạc mong manh
không đủ soi rõ gương mặt Tường lúc đó nhưng tôi đoán
chắc anh đang căng thẳng vì giọng nói run run:
- Như à, anh tặng quà cho em không phải vì… Như là em gái
của anh mà anh nghĩ mình tặng quà cho… bạn gái.
- Ơ, cái anh nầy. Anh nói gì vậy? Chúng ta là bà con mà.
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- Bà con xa lắm, mẹ em và mẹ anh chỉ là bạn bè thôi. Tại sao
anh và em không thể yêu nhau chứ? Tuyết Như, hôm nay
anh phải lấy hết can đảm mới dám nói với em là “anh yêu
em”. Anh đã thấy mến em ngay khi vừa gặp mặt. Anh không
thể im lặng để nhìn em yêu người khác.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, anh nói gì? Anh yêu tôi
sao? Trời ơi! Không thể nào như thế.
Tôi cố lấy bình tĩnh vì tôi biết lòng Tường đang rối loạn:
- Anh Tường, hãy nghe em nói. Thật sự chúng ta chỉ là họ
hàng rất xa, đúng ra nếu chúng ta yêu nhau cũng không có
tội, nhưng việc nầy đến quá bất ngờ với Như nên anh cho em
suy nghĩ lại, xét lại lòng mình rồi mới trả lời anh nhé!
- Ờ, anh chờ câu trả lời của em.
Tôi không dám ngồi lâu hơn nơi nầy nên đứng lên:
- Thôi mình về đi anh.
Tôi ngước nhìn lên, vầng trăng đã ở giữa đỉnh trời, đêm
xuống lâu rồi, cả khung trời mờ mịt mù sương, gió biên thùy
chợt làm tâm tư tôi buốt giá. Những lời nói của Tường như
từng tiếng đàn gõ nhịp trong tim tôi, tôi không biết được cảm
giác của mình lúc đó ra sao.
Đêm ấy tôi không thể nào ngủ được. Hình ảnh chiếc cầu lẻ loi
nằm gần biên giới với dòng nước mênh mang chảy, với mây
trời thênh thang, với không gian bát ngát. Hình ảnh tôi và
Minh Hiền đi bên nhau trên cánh đồng xanh biếc, đôi mắt u ẩn
buồn cùng giọng ca nồng ấm của anh. Rồi hình ảnh của
Thiên Tường lại lồng lộng hiện ra với gương mặt thanh tú, với
nụ cười ngọt ngào, trìu mến… Tất cả quay cuồng, hỗn loạn,
không thứ tự cứ hiện ra trong đầu tôi làm tôi lên cơn sốt. Tôi
mê man, chập chờn vào giấc ngủ.
Khi có tiếng gọi của dì và Tường tôi mới mở mắt ra nhưng
không thể ngồi dậy nổi, tôi thật sự ngã bịnh rồi. Tường lo
lắng, cuống quýt, anh hỏi han tôi đủ điều nhưng tôi nghĩ tôi
chỉ bị cảm lạnh thôi. Dì tôi bảo:
- Tại thằng Tường tối qua dẫn con ra ngoài chơi về muộn nên
con bị “trúng gió” rồi. Để dì đi kiếm lá cây nấu “nước xông”
cho con nghe.
- Dạ thôi dì à, con không sao đâu.
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Mặc dù tôi ngăn cản nhưng dì cứ bỏ đi. Còn lại Tường, anh
ngồi xuống bên tôi ái ngại nói:
- Tại anh nên em bịnh phải không? Anh xin lỗi, anh sẽ đền
cho em.
Tường bước ra ngoài, một lúc sau anh trở vào với thau nước
ấm và khăn. Anh kéo tôi ngồi dậy và lau mặt mũi cho tôi rồi
anh biến mất. Thật lâu sau anh lại trở vào với một mâm gồm:
cháo, nước cam vắt và mấy viên thuốc. Tường bảo:
- Ở đây xa bác sĩ nên anh phải tự chăm sóc mình và người
nhà mỗi khi bị bệnh. Em phải tin anh, anh sẽ chữa hết bệnh
cho em.
Tường bắt tôi ăn cháo, uống thuốc và nước cam rồi ép tôi
nằm nghỉ. Anh ngồi bên giường nhìn tôi, nét mặt bình thản
như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sự chăm sóc tận tình của
Tường làm tôi cảm động và suy nghĩ miên man. Tôi phải làm
sao đây? Mới gặp được Hiền, chút cảm tình vừa nhen nhúm,
tôi nghĩ mình sẽ có dịp tiến xa hơn với anh ta, nhưng Hiền
chưa nói gì cả. Trái lại Tường đã thố lộ tình cảm với tôi rồi, tôi
không biết tính sao!
Tôi bệnh kéo dài suốt ba hôm. Ba hôm liền Tường túc trực
chăm sóc tôi khiến dì tôi cũng bắt đầu chú ý. Đang lúc tôi bối
rối thì Hiền xuất hiện và mời tôi sang nhà anh dùng cơm với
mẹ anh. Tôi nhận lời ngay vì tôi nghĩ đây cũng là dịp để tôi
cân nhắc, quyết định dứt khoát những gì đã dày vò tôi suốt
mấy ngày qua. Vừa khi đó Tường lại phải theo đoàn buôn ra
đi nữa, thật tội nghiệp cho anh! Tôi nghe lòng xót xa thương
cảm cho người con trai còn rất trẻ mà gánh gia đình oằn nặng
đôi vai.
Hiền đến đón tôi và đưa về nhà anh không xa lắm. Đó cũng là
một căn nhà sàn như bao nhiêu nhà khác. Nhà tuy không
sang trọng nhưng sạch sẽ, ngăn nắp và đặc biệt là mẹ của
Hiền rất dễ mến, từ tốn, dịu dàng khác hẳn những người đàn
bà ở đây.Nghe nói ngày xưa bà cũng xuất thân từ gia đình có
học vấn. Mẹ Hiền vồn vã với tôi:
- Bác nghe Hiền nói mới quen cháu, cháu xuống thăm bà con
ở đây phải không? Nhìn cháu thật đúng như lời Hiền nhận
xét: cháu nhu mì, dễ thương lại xinh đẹp nữa.
- Bác khen làm cháu xấu hổ. Anh Hiền đã quá lời rồi đó bác.
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- Thôi mời cháu vào bàn ăn cơm với gia đình bác đi, đừng
khách sáo nghe.
Hôm ấy ăn ở nhà Hiền tôi mới biết thêm những loại rau lạ mà
dân ở đây thường ăn chung với bánh xèo như: lá điều chua,
lá xoài non, lá bằng lăng non… và đặc biệt là món “gỏi lá Sầu
Đâu”, gỏi trộn với cá lóc nướng và khô cá lóc xé nhỏ, ăn cùng
nước mắm me. Món nầy mới ăn vào thì đắng nhưng khi ăn
quen sẽ ghiền vì hương vị đặc biệt của nó.
Từ giã mẹ Hiền ra về tôi rất cảm kích sự hiếu khách của bà.
Hiền càng tỏ vẻ thân thiết, qúy mến tôi hơn. Khi đưa tôi về
Hiền nói:
- Anh sắp trở lại đơn vị rồi Tuyết Như có thể cho anh địa chỉ
để viết thư thăm Như không? Anh thật sự muốn kết bạn với
Như, mong rằng tình cảm chúng ta sẽ sâu đậm hơn sau nầy.
Tôi nhìn Hiền:
- Thì chúng ta đã là bạn rồi mà, đâu cần nói gì nữa. Như sẽ
rất vui để chờ đọc thư anh.
Tôi cho anh địa chỉ nhà tôi. Anh tỏ vẻ lưu luyến không nở rời
chân nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vẫn phải chia tay. Nhìn
theo bóng anh cô đơn trên con đường đất nhỏ, khuất dần sau
rặng cây xanh tôi chợt nghe lòng bồi hồi xúc động. Người lính
ấy chỉ có sa trường và máu lửa thôi, còn niềm vui nào nữa
không anh? Anh đã đem cả tuổi thanh xuân dâng cho đất
nước mà chưa được đền bù gì cả ngoài mối tình buồn làm
hành trang nơi trận tuyến.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy một cảnh tượng khiến tôi kinh
hoàng ngỡ mình đang trong giấc chiêm bao. Một vùng nước
trắng xóa mênh mông ngập tràn cả thôn xóm. Thì ra đây là “bí
mật” mà chị Hường nói khi tôi mới đến. Mực nước dâng cao
lên sát mí nhà sàn của dì tôi, các nhà chung quanh đều như
thế. Dì tôi bảo đây là chuyện mà hàng năm dân chúng vùng
nầy phải chịu đựng, nhưng khi mực nước rút xuống thì tất cả
trở lại bình thường tuy có những thiệt hại vật chất. Mùa nầy
tôm, cá từ Biển Hồ trên Nam Vang theo dòng nước lũ đổ về
đầy sông nên đó cũng là niềm an ủi cho họ. Nhà nào cũng tìm
mọi cách bắt cá, tôm làm mắm hoặc khô, để dành thức ăn
cho những ngày tháng tới. Đứa con gái nhỏ của dì tôi ra ngồi
ngay trước cửa nhà buông câu xuống cũng bắt được mấy
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con cá thật to. Những bữa ăn lúc đó toàn là cá và tôm: tôm
nướng, tôm kho, gỏi tôm, tôm luộc. Cá nướng, cá hấp, cá
chiên, cá nấu canh chua rau muống, nấu canh chua hoa
súng… Riêng tôi từ kinh sợ, ngạc nhiên trở nên thích thú với
những gì xảy ra nơi đây.
Hai ngày sau anh Tường về nhà, anh lại đưa cho dì một số
tiền lớn. Tuy nhiên tôi không thấy dì vui vẻ, trái lại dì có vẻ
buồn, lo lắng và như có cái gì làm dì ray rứt. Tôi hiểu nỗi lòng
của người mẹ khi con mình dấn thân vào nguy hiểm để lo gia
đình.
Gặp lại Tường tôi phân vân khó xử vì phải trả lời về sự quyết
định của mình. Tôi cố tránh mặt Tường nhưng anh đâu dễ tha
cho tôi, buổi tối nhân lúc mọi người không để ý anh nắm tay
tôi hỏi:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Trả lời anh đi, anh nôn nóng lắm
rồi.
Thật khó xử cho tôi, tôi gỡ tay anh ra và nói:
- Anh cho em chút thời gian đi. Em muốn suy nghĩ thật chín
chắn rồi mới trả lời anh. Dù sao anh vẫn là người anh em
mến thương nhất.
Tường thở dài buồn bã:
- Em sắp về nhà rồi anh không sốt ruột sao được. Biết đâu khi
em về thành phố vui vẻ, có nhiều bạn bè nên chẳng còn nhớ
gì tới anh.
- Không đâu, em đã lớn, biết phân biệt mọi việc tốt xấu chớ
không phải là trẻ con nữa. Em hứa sẽ trả lời anh sớm.
Đến kỳ hạn tôi phải trở về nhà. Mực nước sông vẫn chưa rút
xuống, dì tôi ngỏ ý muốn tôi ở chơi thêm nhưng tôi bỗng thấy
nhớ nhà, tôi muốn rời nơi đây sớm để tâm trí được bình tĩnh,
để suy xét, để có thời gian phán đoán tình cảm của mình.
Tường đưa tôi ra tận tỉnh Châu Đốc bằng tàu “tắc ráng” với
nhiều quà cáp.Tôi biết quà của dì chỉ có một ít còn Tường thì
rất nhiều, phần lớn là những món quà anh mua bên Nam
Vang cho tôi. Với sự nhạy cảm của người con gái tôi biết anh
đã yêu tôi sâu đậm, điều nầy làm cho tôi càng khó xử thêm.
Tại bến xe Tường quyến luyến không thể rời chân, tôi cũng
bùi ngùi không muốn xa anh, thật là “người tiễn biệt không
đành tiễn biệt, kẻ ra đi không nỡ ra đi”. Bỗng nhiên Tường ôm
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chầm lấy tôi và đặt vội một nụ hôn lên trán tôi, tôi cúi đầu
bước nhanh lên xe không dám nhìn anh. Xe từ từ chuyển
bánh, tôi quay lại thấy anh vẫn đứng đó, dáng cô đơn thật
buồn…
Tôi trở về nhà tiếp tục cuộc sống bình thường nhưng tâm tư
không còn bình thường nữa, nhiều xáo trộn, nhiều suy tư,
nhiều thương nhớ. Hình bóng hai chàng trai tôi quen biết
trong chuyến nghỉ hè vừa qua luôn ám ảnh tôi trong từng giấc
ngủ. Tôi nhận liên tiếp những lá thư của hai anh. Thư Minh
Hiền thì ấm áp, ngọt ngào, thiết tha, ân cần mong đợi. Thư
Thiên Tường lại dạt dào thương nhớ, ray rứt xót xa, nồng nàn
tình cảm. Tôi chưa hiểu được lòng mình, chưa dám quyết
định thế nào. Thư của Tường đến với tôi hằng tuần, còn Hiền
thì cả tháng mới có một lá và anh cũng không viết nhiều như
Tường. Thật sự Hiền chưa nói gì với tôi cả, chúng tôi vẫn chỉ
là bạn mà thôi. Mỗi khi đọc thư Hiền tôi thấy vui vui vì những
câu chuyện anh kể, thư anh loáng thoáng chút tình cảm vu
vơ, chút hy vọng…Còn thư Tường làm tôi rơi nước mắt mỗi
lần đọc. Ngoài sự nhớ nhung Tường dành cho tôi còn những
câu chuyện hiểm nguy thầm lặng anh mà phải đương đầu, sự
cô đơn buồn bã không người chia xẻ. Những lúc không nhận
được thư của Hiền tôi bâng khuâng, lo lắng nhưng không
nhận được thư Tường tôi nôn nóng, sốt ruột ngồi đứng không
yên.Tôi biết tình cảm của mình đã nghiêng về Thiên Tường
rồi.Trong giấc ngủ của tôi tràn đầy hình bóng anh với nỗi nhớ
nhung da diết. Những lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười cùng
sự chăm sóc ân cần của anh đã giữ chặt được trái tim cô gái
nhỏ, đã làm cô ngã gục trước tình yêu đầu đời. Cứ như thế
tôi phải chịu đựng suốt một năm dài, âm thầm một mình
không thể than thở cùng ai. Rồi bỗng nhiên tin tức về Tường
vắng bặt gần ba tháng, tôi viết thư cho dì cũng không thấy hồi
âm. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi lấy vé xe đi ngay
xuống nhà dì để mong được gặp Tường.
Khi đến nhà dì, vừa bước lên sàn nhà điều tôi nhìn thấy trước
tiên là bức ảnh của Tường được họa lớn đặt trên bàn thờ
giữa nhà. Tôi kinh hoàng, cảm thấy như trời đang sập xuống,
đầu óc tôi hoảng loạn, tim nghẹt thở. Tôi chỉ kịp kêu hai tiếng
“trời ơi” rồi qụy xuống trên tay dì.
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Khi tôi gượng dậy được liền hỏi dì:
- Dì ơi, sao anh Tường chết vậy? Con không thể nào tin đây
là sự thật. Người như anh ấy sao trời nỡ đành cướp đi mạng
sống lúc tuổi còn quá trẻ.
Dì dìu tôi ngồi xuống ghế rồi lấy mấy nhang châm lửa đưa
cho tôi và bảo:
- Con đốt nhang cho nó đi. Nói với nó vài lời vì nó thương con
lắm, lúc nào cũng nhắc đến con. Dì là mẹ thì làm sao không
hiểu con mình. Dì định sẽ bàn chuyện đó với mẹ con, nhưng
bây giờ đã muộn rồi.
Dì nói xong đưa khăn lau nước mắt, nước mắt của người mẹ
đau khổ trong cảnh “tre già khóc măng non”. Tôi nghe cay xé
tâm can, xót xa đau đớn như ai cắt từng đoạn ruột. Tôi hụt
hẫng, chới với trước sự thật não lòng nầy. Tường ơi, tại sao
anh không chờ em? Tại sao anh lừa dối em? Anh hứa sẽ
thương yêu và lo lắng cho em suốt đời mà!
Tôi như ngây như dại ngồi lắng nghe dì kể lại sự việc đã xảy
ra cho Tường:
Ngày hôm đó mấy người bạn thường đi buôn chung với
Tường đến nhà bảo rằng có đường dây làm ăn tận bên Nam
Vang tốt và đáng tin cậy lắm. Nếu chuyến hàng nầy thành
công thì sẽ kiếm lời thật nhiều. Tường nói với dì:
- Con đi buôn chuyến nầy là lần cuối vì con đã dành dụm đủ
tiền để mở tiệm chụp hình như ý nguyện. Sau đó con sẽ…
cưới vợ và lo phụng dưỡng mẹ.
- Có nguy hiểm không con?
- Thật ra hàng hóa của tụi con buôn cũng là hàng hóa thường
xài, chỉ có trốn thuế thôi chớ không phải hàng quốc cấm đâu
mẹ: nước hoa, thuốc lá và một số thuốc Tây thông dụng từ
Thái Lan về. Con sẽ không sao đâu.
Rồi sau đó mấy ngày liền dì không thấy Tường về. Dì chạy đi
dò hỏi khắp nơi, đến gia đình của mấy người bạn nó, nhưng
không ai có tin tức gì. Đến ngày thứ 5 thì hai đứa trong bọn
nó trở về mặt mũi hốc hác tiều tụy như trở về từ ngục tù.
Chúng cho biết rằng chúng phải qua biên giới để nhận hàng,
trên đường về bị Cảnh Sát của Campuchia bắt gặp, rượt đuổi
theo. Tụi nó sợ bỏ chạy nên họ đã nổ súng vào chúng. Khi hai
đứa kia được an toàn thì thất lạc hết ba đứa, chúng chờ nghe
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ngóng tin tức hết mấy ngày không có nên nghĩ rằng tụi kia đã
chết rồi mới quay về nhà báo tin. Dì và cha mẹ hai đứa kia
đành xây mấy ngôi mộ giả gần biên giới cho chúng và thường
đến đó cúng kiến, viếng thăm.
Câu chuyện về cái chết của Tường dì kể như thế. Vừa nghe
xong tôi bỗng có ý nghĩ là Tường chưa chết, có thể anh bị
thương đang điều dưỡng hoặc bị Cảnh Sát Campuchia bắt
hay đang trốn tránh, ẩn náu đâu đó để chờ ngày tìm đường
về nhà.
Buổi chiều dì dẫn tôi ra nơi có ngôi mộ đất nằm hiu quạnh
trên cánh đồng gần biên giới. Một tấm bia bằng gỗ đơn sơ với
tên Lê Thiên Tường mất tháng... năm… không có ngày vì dì
tôi không biết anh mất ngày nào. Dù không chắc chắn Tường
đã chết nhưng tôi không khỏi đau lòng xót xa rơi lệ. Kỷ niệm
về anh còn sâu đậm trong tôi, từng lời nói, từng cử chỉ âu
yếm yêu thương như hiện ra lồng lộng. Tôi nhìn vào ngôi mộ
giả thì thầm với anh:
- Tường ơi, nếu còn sống sót anh hãy trở về, em đang chờ
đợi anh, đang nhớ thương anh từng giây từng phút. Nếu như
anh chết rồi thì hãy báo mộng cho em biết, đừng dằn vật em
trong hoang mang đau khổ thế nầy. Đến giờ nầy em mới thật
sự hiểu được lòng mình, mới biết chắc rằng em đã yêu anh,
nhưng anh nào nghe thấy.
Tôi ngồi lặng yên rất lâu ở đó, không tin là Tường đã ra đi
vĩnh viễn. Biên cương chiều nay khói sương mờ mịt buồn
tênh, trời đất lên cơn sầu như khóc tiễn đưa ai. Những cánh
hải âu la đà trên sóng nước cất tiếng kêu lạc loài, buồn bã
như còn nuối tiếc khoảng trời cao rộng của trùng dương. Tôi
nghe mơ hồ, loáng thoáng, bàng bạc đâu đây có tiếng ai thổn
thức. Không dằn được xúc động tôi cất tiếng gọi lớn:
- Anh Tường ơi! Hãy về nhà đi, em đang chờ anh, em đang
nhớ anh mà.
Tiếng kêu của tôi như tiếng gió bay vào sa mạc, không vọng
về một chút dư âm. Bên kia bờ sông là biên giới, đi qua bên
đó là một đất nước mà tôi không quen nhưng sao nỡ ôm giữ
thân xác Tường không trả anh về cho tôi? Tự nhiên tôi thấy
căm giận người Miên, hận kẻ đã lấy mạng sống của Tường
và… tôi cúi đầu ôm mặt khóc. Tôi khóc cho anh hay khóc cho
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tôi? Hay khóc cho một mối tình chưa hò hẹn mà đã ly tan? Tôi
não nề, thất thiểu theo chân dì ra về, lòng trĩu nặng sầu
thương.
Mỗi buổi hoàng hôn tôi đều nhờ dì dắt tôi ra thăm mộ Tường.
Dì ngăn cản:
- Sao con cứ muốn đi vào buổi chiều vậy? Nguy hiểm lắm vì
đường sá vắng vẻ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Vì con hy vọng sẽ gặp được anhTường dù là ảo ảnh hay
hồn ma bóng quế. Buổi chiều có nhiều hy vọng hơn dì ạ!
Dì lắc đầu:
- Con ơi, ở đó chỉ là nấm mộ tượng trưng thôi, thân xác nó
không biết bây giờ ở đâu. Nếu nó linh thiêng dù con ở nhà nó
vẫn cho con gặp.
Mặc cho dì khuyên thế nào tôi vẫn một mình đi thăm Tường
mỗi khi trời vừa nhạt nắng. Nhưng rồi tôi không thể lưu lại
nhà dì lâu hơn được. Buổi chiều cuối cùng tôi đến từ giã anh
với tâm tư rạn nứt khổ đau. Không nén được nỗi sầu thương,
tôi đã khóc và kể lể tâm sự với anh rất nhiều. Tôi cứ ngồi đó
mặc cho bóng chiều nhạt nhòa cảnh vật, tôi không còn biết sợ
sệt, tôi miên man nghĩ về Tường. Bỗng đâu có một bàn tay
dài từ phía sau đưa tới… chầm chậm bóp xuống vai tôi… làm
tôi giật mình kinh hãi gần ngất xỉu. Khi tôi định thần nhìn lại thì
nhận ra là Minh Hiền, tôi vừa mừng vừa giận:
- Trời ơi, tại sao anh không lên tiếng trước? Anh dọa chết em
rồi đó.
- Thấy em nhập tâm suy nghĩ quá nên anh không dám gây
tiếng động.
Tôi nhìn Hiền:
- Anh về hồi nào? Đi phép hay công tác ngang đây?
- Anh nghe tin Tường mất nên xin phép về thăm nó. Anh nghĩ
có thể gặp được em vì thế nào em cũng xuống đây. Anh biết
chuyện của Tường vì hắn đã thố lộ với anh hết rồi.
- Thật sao anh?
Hiền khẻ gật đầu. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Hiền lại giữ
khoảng cách với tôi mặc dù ngay từ buổi đầu gặp mặt chúng
tôi đã có nhiều thiện cảm cho nhau.
Tôi nhìn Hiền thầm cảm phục, anh thật cao cả. Hiền dìu tôi
đứng lên:
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- Thôi mình về đi em. Trời tối rồi không nên ở đây lâu.
- Dạ, mình về.
Gió bỗng thổi lên lồng lộng, tiếng chim kêu “cú cú cú” trên cây
nghe rờn rợn não nùng, âm vang tiếng sóng đưa về từ bờ
sông như hờn như oán, như mang nỗi niềm u uất chưa tan
của một linh hồn lạc loài, cô đơn bất hạnh. Vầng trăng cũng
vừa nhô lên ở cuối chân trời, trăng hạ tuần mờ nhạt như đêm
nào hai đứa ngồi bên nhau tâm sự. Giờ đây tôi đang chết cả
tâm hồn còn anh về một phương nào? Tường ơi, Tường ơi!
Bên tai tôi Minh Hiền nói rất nhiều, nói miên man gì đó tôi
không nghe hết, tôi chỉ nghe được câu cuối:
- Anh sẽ chờ em Như ạ! Chờ đến khi em quên hết chuyện đã
qua.
Tôi không trả lời anh nhưng thầm nghĩ:
- Chắc anh sẽ chờ lâu lắm Hiền ơi! Chờ đến khi nào em quên
được buổi chiều nay, một buổi chiều buồn nhất trong đời em.
Hiền kéo tay tôi đi nhanh giữa khi màn đêm bao phủ. Đầu óc
tôi bỗng đau nhức, tôi lên cơn sốt và cảm thấy lâng lâng, mơ
màng… hình như có tiếng nhạc từ đâu vẳng vẳng:
“…Chờ nhau hoài cố nhân ơi. Sương buồn che kín nguồn đời.
Hẹn nhau một kiếp xa xôi. Nhớ nhau muôn đời mà thôi…”
Trước mắt tôi hình ảnh của Tường chập chờn, nghiêng ngả,
mờ mờ ảo ảo không rõ rệt. Tôi thấy mình như đang bay lơ
lửng giữa ngàn mây. Tôi trôi bồng bềnh, thênh thang… bay
mãi vì không có lối quay về.
Vi Vân
__________________
*Hoài Cảm – Cung Tiến.
**Bên Cầu Biên Giới – Phạm Duy
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Võ Hương Phố

Còn Một Nơi Để Bắt Đầu
Người đàn ông ấy, đứng im lìm, hai tay cầm tấm
giấy bìa khá lớn. Tấm giấy có vẻ còn mới, dày và cứng như
chưa nhuộm màu của bụi đường và bạc màu của nắng.
Giòng chữ viết ngay ngắn bằng mực đen đậm trên tấm bìa
giấy cũng còn in nét mới: "Cần giúp đỡ, tiền hoặc công việc.
Cám ơn." Người đàn ông ấy tôi chỉ thấy trong một vài ngày
trước đây ở một góc bên ngã tư đường. Có một chút gì lạ cho
tấm giấy chuyển đến một tín hiệu cầu cứu đây, khi một người
đàn ông dáng dấp trông còn có thể tự đi xin việc làm hoặc tự
mình có thể làm một điều gì để có thể tự sinh tự dưỡng qua
ngày.
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Nơi góc ấy, ngã tư đường rộng nhưng vắng xe qua lại.
Vẫn là hai cột đèn hai bên góc đường có vòng tròn đèn xanh
đỏ vàng chớp sáng xoay vần. Vẫn là mũi tên xanh đỏ vàng
phát ra những tia sáng chợt loé lên rồi đổi màu trong một vài
khoảnh khắc chờ đợi của người lái xe. Góc đường ấy là một
góc nhỏ thân quen của tôi, nơi mà mỗi tuần, năm ngày, chiếc
xe của tôi thường ngừng lại trong vài giây, hoặc lâu hơn thì
cả phút để đợi chiếc mũi tên màu xanh cho phép đi qua trái,
rồi thẳng đường đến sở làm. Cũng chỉ thêm vài phút nữa cho
tôi, để chiếc xe chậm lại và dừng trước chiếc cổng sắt lớn có
hệ thống khoá an toàn. Tấm thẻ bọc mi ca có hình khuôn mặt
của tôi cài trước ngực cũng chính là chiếc chìa khoá để cho
tôi mở ra và đi vào. Trước mắt tôi cả một ngày dài quây quần
với đống giấy tờ, với tiếng chuông điện thoại reo vang phòng,
và một thế giới khác biệt với bên ngoài cánh cổng sắt lớn kia.
Một thế giới không nhiều màu sắc, mà chỉ là những quy luật
gò bó, những vòng quay của chiếc kim chỉ giờ một cách vô
tình và của cái lịch tháng năm nằm tự tại trên bàn làm việc
của tôi.
Tháng Chín. Một ngày cho thành phố núi bỗng như dịu
lại sau những ngày nắng chói chang. Vẫn còn hơi nóng bốc
lên như tàn hơi của đám cháy vừa tàn trong lòng thung lũng.
Cây xương rồng đứng thẳng, trơ trọi cùng đám cây mọc
hoang của miền sa mạc bên triền núi, trên từng con đường,
trên mỗi hàng phố cao ốc hay từng góc nhỏ lặng lẽ của từng
xóm nhà nho nhỏ xen lẫn những ngôi biệt thự im vắng. Hàng
cây Palm vẫn chơ vơ cùng nắng với từng phiến lá lớn như
cánh quạt ở trên cao chuyển màu vàng nhạt của màu nắng
cháy. Rồi ánh chiều xuống dần, đám mây đen kéo về, trôi
cuồn cuộn trên bầu trời xanh chuyển dần thành màu xám sậm
làm nhạt màu những tia nắng cuối cùng. Trong phút chốc,
cơn mưa giông lớn đổ xuống như giòng thác vỡ để chuẩn bị
cho cơn bão ghé qua thành phố vào đêm.
Đài khí tượng địa phương quả thật chính xác khi thông
báo trên mạng lưới thông tin cho cư dân của thành phố. Đêm
nay có bão.
Cơn bão đã ghé qua đêm trong lòng thành phố này. Gió
mạnh mẽ lay, như muốn rung chuyển cả vòm trời đêm, tiếng
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sấm vang động lớn, rồi tiếng gãy đỗ của cây. Cơn bão đến
như một tên hung thần ra oai. Rồi cơn bão kéo đi, bỏ lại đàng
sau những tan tác, đổ vỡ cho thành phố. Hàng cây trên
những con đường xơ xác lá. Những thân cây lớn ngả nghiêng
trốc gốc. Những hàng cột điện đường vẫn đứng yên nhưng
hình như đã chết lặng lẽ trong làn chớp động từ đêm qua.
Những bóng tròn thủy tinh trên cột đèn cao đã không còn
chớp nháy đổi màu. Giòng xe nối đuôi nhau như những giòng
lũ bao quanh thành phố, trôi chậm chậm trên những con
đường lớn còn ngập ngụa nước và xác lá rơi trong một buổi
sáng mát dịu với bầu trời trong. Cơn mưa còn sót lại từ đêm
qua vẫn còn bay bay trên những hàng cây ướt rũ hai bên
đường.
Người đàn ông ấy vẫn đứng ở góc ấy, vẫn một vóc dáng
cao nhưng trông tiều tuỵ hơn vì cơn gió lạnh của cơn bão
đêm qua. Ông ta vẫn cầm tấm bảng giấy hình như đã thấm
nước mưa và những nét chữ trên tấm giấy cũng như đã
nhoè. Ông ta vẫn với mái tóc nâu vàng ngắn, vẫn khuôn mặt
như lạnh lùng vô cảm với đôi mắt chiếu thẳng, và vẫn đứng
lặng lẽ bên lề sự sống dậy sau cơn bão trong đêm với tấm
giấy cầu cứu. Không hiểu sao mà trong tôi lại có ý nghĩ là
muốn giúp người đàn ông ấy, nên bỗng nhiên có cái nhìn
quan sát tỉ mỉ hơn.Thấy ông ta trông khác thường so với
những người mang tấm bảng vô gia cư thường đứng bên
những góc đường. Và tôi vẫn kiên nhẫn ngồi trên xe với giòng
suy nghĩ đang cuốn tôi vào giòng xe đang chờ đợi trên con
đường trong cơn mắc cạn.
Chiếc xe của tôi lăn chậm dần về phía trước, rồi lại chậm
hẳn và tôi phải dừng ngay khi phía trước và phía sau xe tôi
đều có cả một hàng xe dài đang nối đuôi nhau đợi chờ trong
tiếng xe ầm ì nổ máy đều đặn. Một ánh chớp vừa loé lên
trong đầu tôi, hay là một viên nhỏ thiên thạch rơi xuống trước
mũi xe của tôi, hay là một kỳ ngộ trong muôn vàn cái kỳ ngộ
trong đời người chợt hiện đến. Xe tôi dừng ngay trước mặt
người đàn ông đang đứng u sầu rủ héo như một cây khô
trong làn mưa mỏng với vạt nắng mai nhè nhẹ. Như vâng
theo một ý định thành hình trong tôi tự khi nào, tôi vội móc
trong chiếc ví tay nhỏ của tôi tấm thiệp có địa chỉ và số phone
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phòng làm việc của tôi. Hạ cửa kiếng xe, vẫy tay ra hiệu cho
người đàn ông đến gần. Tôi nói vội khi trao tấm thiếp cho
người đàn ông:
- Công ty của chúng tôi đang cần người, ông hãy gọi tôi
nếu ông cần và thích. Tôi sẽ cho ông một buổi hẹn để tiếp xúc
với ông. Tên tôi là Jacky Vo. Chức vụ và công việc của tôi đã
có ghi trong thiếp. Còn tên ông là gì?
- illiam Benn. Cám ơn bà. Tôi sẽ gọi và hy vọng sẽ
được gặp bà.
Tôi chào người đàn ông khi giòng xe trước mặt đang từ
từ chuyển bánh. Trong tôi đang dấy lên một niềm vui nhè nhẹ.
Bất giác tôi thở ra một hơi dài như nén chặt đã lâu. Cho dù
ông ta có gọi tôi hay không, cho dù ông ta có chịu được thêm
những thử thách nào để không còn là một hạt bụi bên đường
đời nữa không. Miễn sao là tôi đã làm được một việc tốt cho
người như tôi đang giang tay đón nhận một hạt bụi vô tư
đang bám nhẹ vào tim tôi.
*
ill đã gọi tôi ngay vào ngày mai, và tôi đã sắp đặt cho
anh ta môt buổi hẹn tại văn phòng của tôi, cũng như một vài
người khác cũng có buổi hẹn để xin được một buổi phỏng
vấn cho việc làm.
ill đã đến đúng giờ hẹn của cuộc phỏng vấn. Chiếc áo
sơ mi tay dài màu xám nhạt, màu xám vẫn còn mới nhét vào
bên trong chiếc quần tây đen có thắt nịt màu nâu sậm, đôi
giày đen còn ánh bóng của da giày. Chút ngạc nhiên cho tôi,
vì trông ill không giống như ngày hôm qua đứng bên đường
cầm tấm giấy tội nghiệp kia. Lại thêm một ngạc nhiên lớn nữa
cho tôi khi tôi đọc xong hai trang giấy khai báo về hồ sơ lý lịch
của ill, một kỹ sư ngành điện toán bị thôi việc vì công ty đã
bị phá sản. Trong giai đoạn của ngành điện toán đang lao đao
xuống dốc của thị trường, hàng trăm công ty cũng đang trên
đà bị đóng cửa. Thảo nào ill cũng không may như hàng
ngàn người nhân viên đã bị mất việc, dù trong bản khai có
kèm thêm tấm giấy khen của công ty về một nhân viên có khả
năng cao của ill. Mối thiện cảm dần dần thành hình trong tôi
cho người đàn ông có dáng cao, vẻ khoẻ mạnh, nét mặt tuấn
tú đượm chất đàn ông đang ngồi trước mặt tôi. Anh ta trông
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tự nhiên, điềm tĩnh, không vẻ lo ngại căng thẳng của một
người bị quan sát và chuẩn bị cho những câu hỏi của buổi
phỏng vấn.
- Chào ông ill, vui vì được gặp ông lại.
- Chào bà, cám ơn bà đã cho tôi cuộc phỏng vấn này.
Tôi bắt đầu cho những gì sẽ làm, sẽ nói, sẽ hỏi trong
buổi tiếp xúc với những người lạ mặt hôm nay đang hiện diện
trong phòng làm việc của tôi. Đó là công việc tôi đảm nhiệm
và được giao phó. Như ngày ngày, như mỗi lần tôi ngồi vào
chiếc ghế của nhiêm vụ với những quyết định sáng suốt để
chấp nhận hay từ chối.
Một chút ngần ngại cho tôi vì tôi đã tự đánh giá cao cho
ill trong khi công ty của tôi lại cần những công vịệc không
cần đến khả năng cao như anh ta.
- Chúng tôi chỉ có một vài công việc để vận hành máy
bằng computer, cũng không cần dùng đến khả năng điện toán
cao như ông. Không biết ông có thích công việc này không?
- Thưa bà, bây giờ thì tôi không có một chọn lựa nào
khác cả, có một công việc cho tôi lúc này là tốt lắm, còn hơn
tôi phải tắm mưa nắng ngoài đường.
- Vâng, thế thì ông sẽ được nhận. Tôi hy vọng đợi đến
một thời gian nào đó chúng tôi sẽ chuyển sang một công việc
khác thích hợp cho ông hơn.
Nét mặt người đàn ông như vui hẳn lên hơn vẻ lạnh
lùng, vô cảm mà tôi đã thấy anh ta đứng bên góc đường, bên
giòng xe chạy và bên lề đường với những làn gió lạnh vô tình
thổi qua những tia nhìn u ẩn. Lần này ánh mắt anh ta sáng
hẳn lên, nhìn thẳng với tia nhìn vui mừng vào tôi như muốn
nói thêm lời cám ơn. Nhưng hình như anh ta đang bối rối điều
gì đó, nên có phần lưỡng lự như chưa dám nói một lời nào
đó.
- Hình như ông có điều gì cần hỏi thêm về công việc này?
- Không, thưa bà, chỉ là một yêu cầu nhỏ về cá nhân của
tôi thôi, mong bà chấp nhận.
- Vâng, ông cứ nói.
- Tôi đã được phép ở bên con gái của tôi vào ban ngày ở
bệnh viện trẻ em, nên xin bà cho tôi được làm vào ca đêm.
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Chút tò mò muốn biết thêm về tình trạng cá nhân của
người nhân viên mới mà tôi đã có một sự ưu ái đặc biệt này.
Tôi thân thiện hỏi ngay, và anh ta đã cho biết.
-Vợ chồng chúng tôi đã xa nhau khi bé Melanie mới
một tuổi. Tôi được quyền nuôi con. Nay con bé đã được 5
tuổi và đang mắc chứng bệnh về máu. Bác sĩ đã quyết định
cho cháu vào bệnh viện chữa trị cả mấy tháng nay. Cũng
may, phát hiện bệnh kịp. Bệnh viện phải giữ cháu một thời
gian dài. Tôi muốn bên cạnh con tôi vào ban ngày dù đã có y
tá chăm sóc. Bây giờ gia đình tôi chỉ là tôi và bé Melanie thôi.
Mọi chi phí cho hai cha con tôi đều phải do tôi, và những trợ
cấp xã hội cho tôi đều đã hết.
Tôi chợt nghĩ lại, một đất nước gọi là một cường quốc
của thể chế tự do, nhưng không hẳn là được tự do có tất cả.
Tất cả đều có cái giá để được cái tự do. Thật đúng là hoạ vô
đơn chí cho ill, tôi cảm thấy mắt tôi như muốn ứa ra
những giọt nước mắt chia xẻ cùng người đàn ông này. Một
vòng tay tôi muốn giang ra để ôm vai ông ta, để an ủi, san sẻ
nỗi bất hạnh cho người đàn ông này. Nhưng, có những điều
ta muốn làm mà không được làm. Chỉ là những niềm thấu
hiểu sâu trong tâm cảm, chỉ là vì bộ áo tôi đang khoác bên
ngoài, và chỉ là vì cái ghế tôi đang ngồi trong căn phòng của
một công ty lớn đang hoạt động này. Tôi chỉ biết thầm thở
dài, ngoài mặt vẫn vẻ điềm tĩnh và trấn an ông ta.
- Tôi sẽ chuyển ông sang làm ở ca ban đêm. Chúng tôi
sẽ nhận một người khác có công việc vào ban ngày. Có một
điều vui cho ông là làm ca đêm thì ông sẽ được thêm lương,
cũng giúp ông được thêm phần nào.
- Vâng, cám ơn bà.
Tôi chào người đàn ông sau câu chúc may mắn cho ông
ta trong công việc mới, và dặn ông ta sẽ bắt đầu công việc
vào đêm mai.
Trong tôi tự dưng dấy lên một cảm xúc thật khác biệt khi
nhìn người đàn ông bước ra khỏi phòng với một vóc dáng vui
khỏe và hăng hái như một người chiến sĩ sẵn sàng ra trận.
Bỗng nhiên tôi thấy mối cảm tình với người nhân viên mới
này đang dâng cao lên trong tôi hay là do vì lòng thương
người khi nghĩ về đứa con gái của ông ta bị xa mẹ và đang
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mắc chứng bệnh nan y. Và tôi lại đang muốn nghĩ đến họ
nhiều hơn ở mức độ của một kẻ bàng quan. Một điềm hiếm
có cho tôi, xưa nay tôi chỉ làm xong công việc, ra về lòng
không vướng bận về những gì đằng sau cánh cửa phòng làm
việc.
Hàng ngày, ill đến đúng giờ làm việc, khi về thì cố nán
lại vài phút để làm sạch vùng đặt máy móc làm việc của mình.
Một thái độ làm việc hiếm có của một nhân viên dù đã có
bằng cấp cao mà nhận lãnh một công việc ở mức bình
thường. Phải chăng đó là sự nhẫn nhục, chịu đựng, như anh
ta đã nhận chịu một số mệnh bất hạnh để ôm tấm giấy xin
cứu giúp bên đường. Tôi cố tìm hiểu thêm về anh ta và đang
tìm cách giúp thêm cho ill.
Buổi họp tại phòng khánh tiết của sở, tôi gặp lại ill. Mọi
ca làm việc ban ngày hay ban đêm đều phải đến vào buổi họp
này. Sau buổi họp, tôi tìm đến Will, cũng chỉ muốn hỏi han về
hoàn cảnh anh ta trong lúc này. Trông ill vẫn dáng vẻ thư
thái và vui hơn.
- Chào ông ill. Lâu nay ông khoẻ chứ. Cháu bé có
khoẻ không? Công việc mới ông có thích không?
- Chào bà, vui được gặp bà lại. Cha con chúng tôi đểu
khoẻ. Bé Melanie còn thêm vài cái xét nghiệm trong vài tháng
tới để chắc hẳn là sẽ bình phục. Tôi cũng đã quen với công
việc rồi, hình như cảm thấy dễ chịu hơn vì chỉ ngồi nhìn cái cổ
máy to bự nó chạy thôi.
- Thế thì xin chúc mừng cho ông.
Hình như tôi cũng đang tự chúc mừng cho tôi, vì tôi đã
thấy được chút hào quang của hạnh phúc tôi đã mang đến
cho người. ill vẫn trong một trạng thái lạc quan, chấp nhận
một cuộc sống mới một cách vui vẻ, không than van, khác với
những nhân viên trước mà tôi đã gặp. Một chút gì lâng lâng
trong tôi như tôi đang nhìn một nụ hồng nhỏ vừa mới nở hoa.
Tôi cầu mong sao cho bé Melanie được khỏi bệnh, được đi
đến trường lại, được đêm về ngủ trong giường của bé có lời
cha đọc vài trang sách ru ngủ, và được nhắm nhẹ đôi mi khi
cái hôn thương yêu đặt trên trán con của cha trước khi bé
chìm vào giấc ngủ thiên thần.
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Trong một thời gian không lâu, tôi cố tìm một chổ trống
trong phòng làm việc của kỹ sư cho ill . ill không thể ngày
ngày phải chịu đựng sự mai một khả năng của một kỹ sư giỏi
điện toán qua những cỗ máy chạy xình xịch suốt đêm, và
đồng lương có hạn. Chỗ của ill phải là những màn hình nhỏ
với những con sóng điện nhấp nhô theo ngón tay bấm nút
keyboard nhanh như máy, và những gì mà ill cần phải làm,
cần phải có, cần phải được cho cuộc sống của hai cha con
anh ta. Và, tôi đã nói chuyện với cấp trên của tôi để cho ill
một chức vụ hợp với khả năng của anh ta. Tôi được chấp
nhận lời thỉnh cầu của tôi, cũng như ngày ngày tôi cũng có
quyền chấp nhận các đơn xin việc. Nỗi vui này tôi càng thấu
hiểu thêm như khi được nhận một đặc ân cho chính tôi.
Tôi hẹn gặp ill tại phòng làm việc của tôi. ill có chút
ngạc nhiên khi bước vào phòng, vì giờ làm việc của anh ta là
ban đêm, mà nay lại là thời gian của ca việc làm ban ngày.
Tôi cười thật vui để trấn an anh ta:
- Chào ông ill. Một tin vui đến cho ông, và tôi cũng xin
chúc mừng ông.
- Thưa bà tôi không hiểu gì cả, chuyện gì đã xảy ra cho
tôi?
- Ông đã được chuyển sang công việc ở bộ phận kỹ sư
điện toán. Những trách nhiệm gì về công việc ở bộ phận này
ông sẽ biết thêm sau này khi ông phụ trách chức vụ của ông
được giao. Thêm một điều tốt cho ông là ông vẫn được làm
việc vào ca đêm, và... đồng lương của ông sẽ được điều
chỉnh lại theo quy chế của một kỹ sư.
- Thật là bất ngờ cho tôi, và cũng là một thay đổi lớn
cho tôi. Tôi thành thật cám ơn công ty và nhất là bà đã quan
tâm nhiều đến tôi.
Sau cái bắt tay từ giã người nhân viên với cái tin vui
cho ông ta, hình như trong tôi đã thấy không còn sự ngăn
cách giữa hai chúng tôi. Khoảng cách đã dần dần được nối lại
khi công việc giữa hai chúng tôi có sự liên hệ cần thiết. Chúng
tôi thường gặp nhau qua những thông tin trên máy tính. Như
gần, thật gần để trò chuyện với nhau. Nhưng cũng thật xa, vì
chỉ là những liên hệ công việc và những tín hiệu vui vẻ nhảy
nhót trên mạng sau những hoàn thành cho công việc. ill rất
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giỏi, bắt đầu và kết thúc nhiêm vụ thật nhanh hơn sự mong
đợi của công ty. Tôi thầm tự hào về điều này. Trong căn
phòng làm việc của tôi luôn như có tín hiệu của ill gửi đến
cho tôi, cái thì công việc, có khi chỉ là một cành hoa nở bung
lời thăm hỏi tôi. Thế cũng đủ cho tôi. Sự nhàm chán về những
gì trong phòng này, về những đống giấy tờ kia, về những gì
ẩn dấu cho riêng tôi đã chuyển thành một điều hưng phấn
trong tôi, để tôi còn chút vui thích khi ngồi lại trên chiếc ghế
nhiệm vụ này. Cô gái trẻ tóc vàng óng, người phụ tá công
việc cho tôi đùa:
- Hình như bà thích ông ta. Ông ấy vẫn một mình nuôi
con dại.
- Tôi chưa có cảm giác nào khác ngoài cái tình đồng
nghiệp. Tôi chỉ thấy vui khi có người làm việc tốt như ông ta
để tiếp xúc, học hỏi.
- Tôi cũng mong ông ta ở lại trong công ty của chúng ta
lâu hơn.
Câu nói với nhiều tình cảm quý mến của cô gái trẻ dành
cho ill bỗng làm tôi vướng phải một chút lo lắng mơ hồ. Một
ngày nào đó, ill sẽ không còn dừng chân trong cơn mắc cạn
tại công ty của tôi và sẽ đi xa hơn, một thành phố nào đó hay
một công ty nào đó tốt hơn cho ill. Vẫn biết khi có người ra
đi thi sẽ có người sẽ đến, chúng tôi sẽ tuyển người, đó là
công việc bình thường của tôi. Nhưng, hình như có cái gi
đang thật sự chạm vào tim tôi. Hạt bụi bên đường ngày đó
đang lớn dần và nở thành một hạt giống trong tôi.
*
Tôi chọn một bó hoa hồng phấn có thêm vài cành hoa
có nụ hoa nhỏ màu trắng, con búp bê nhỏ cũng mặc áo đầm
hồng như màu hoa, hai mắt to xanh như hai viên bi, hai bím
tóc vàng hoe sáng lóng lánh. Món quà sinh nhật cho bé
Melanie thật đẹp, tôi chắc là con bé sẽ thích lắm. Sau ca ngày
làm việc của tôi, tôi mang đến phòng làm việc của ill . Trông
ill rạng rỡ, vui hẳn hơn mọi khi vì ngày mai ill sẽ bên con
trong ngày sinh nhật của bé. Thật bất ngờ, ill hình như có
chút lúng túng:
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- Cám ơn bà, thật ra bà không nên mua quà nhiều cho
cháu như vậy. Hỏi thăm cháu là đủ rồi.
- Chút quà nhỏ có đáng là gì, mong cháu vui và thích là
được. Ngày sinh nhật phải có gì đặc biệt cho cháu chứ.
Tôi đang như sống trong một vài phút giây êm ấm của sự
đoàn tụ gia đình. Gia đình họ chỉ là hai người, thêm vào tôi,
không mối liên hệ gần gũi. Thế mà tôi cảm nhận như mình
được xếp đặt một cách vô hình để cùng chia với họ niềm
hạnh phúc mong manh. Bé Melanie vẫn chưa hẳn là bình
phục hoàn toàn. Người cha vẫn ngày ngày bên con với một
niềm hy vọng, đêm đêm lại miệt mài bên chiếc máy tính như
một vũ khí để chống lại một hoàn cảnh mà sự sinh tồn phải là
do đôi tay mình và một ý chí thật dũng cảm khi lâm vào một
trận chiến cam go.
ill tiễn tôi ở cửa phòng làm việc. Cái bắt tay chào giã
từ cũng bình thường như những lần bắt tay khác. Bỗng nhiên
tôi muốn được một vòng tay ôm thân yêu, siết nhẹ qua vai, và
thật ấm hơi nóng chuyền qua lớp áo, như ngày nào vợ chồng
chúng tôi đã bên nhau. Nay hai chúng tôi không còn quàng
vai nhau để đi chung trên một con đường nữa. Nhưng với
ill, người đàn ông ấy vẫn là một khoảng cách thật xa đối với
tôi dù hai chúng tôi đang mặt đối mặt, và tôi vẫn luôn luôn giữ
một lớp vỏ để không dám tự lột nó ra.
Một năm qua, trôi nhẹ như một làn mây trời. ill vẫn
đêm đêm đến sở làm, bé Melanie gần như đã được bình
phục, nhưng vẫn còn trong thời gian kiểm soát của bác sĩ.
Một năm chưa hẳn là một giấc mộng dài dù đã qua mau.
Nhưng một năm cũng đủ để nhận ra những gì đã có sự gắn
bó, không là những khoảng không để tôi đối diện mỗi ngày
trong căn phòng làm việc này. Tôi gặp ill mỗi ngày qua
trang mạng làm việc ở sở. Hình như đó là một thường xuyên
đối mặt nhau trong một khoảng cách vô hình nhưng thật gần.
ill cũng không một lần nào quên gửi chùm hoa hồng đỏ nở
bung những tín hiệu thương yêu cho tôi sau một ngày dài làm
việc. Thế mà hai chúng tôi vẫn chưa một lần hò hẹn. Hình
như ill còn vướng mắc một vài điều gì khác và đã cố tự bỏ
quên bản thân mình. Tôi vẫn cố chờ mong, như chờ mong
701

TUYỂN TẬP VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ 2021
một ngày nào đó những cái gút thắt sẽ được tháo gỡ tôi và
ngay cả cho ill..
*
Tờ đơn xin thôi việc của ill để lại trên bàn, báo trước
cho công ty 2 tuần là sẽ nghỉ việc với lý do gia đình. Cha ill
đã qua đời, để lại di chúc là ill sẽ kế thừa cái trang trại trồng
khoai tây ở một tiểu bang thuộc miền Trung Mỹ. Thì ra từ lâu,
ill đã sống tự lập xa cha mẹ. Nay cánh chim di phiêu bạt đã
được về lại tổ ấm để săn sóc bà mẹ già, cai quản một nơi
chốn mà nơi mình đã sinh ra và để tiếp tục một đời sống bình
thường trong hạnh phúc. Tôi thầm hiểu. Đó là cái cuộn giây
có những cái nút thắt của ill. Anh ta đã cố cột chặt lại khi bé
Melanie vướng phải căn bịnh ngặt nghèo, và nay đang chờ
đợi một phép mầu. Còn những cái nút thắt của tôi, tôi cần
phải tự mở lấy. Vì tôi biết những gì đang xảy ra trong tôi. Tôi
biết trái tim tôi đã có những nhịp rung của một bản đàn bắt
đầu lại cho một đời lẻ bóng của riêng tôi.
Ngày cuối của ill tại sở, cũng chỉ là một ngày bình
thường như những ngày của những câu chào nhau từ giã,
của những bắt tay tiễn đưa, của những cái ôm vai chia lìa
nồng ấm để rồi xa nhau khó có thể gặp nhau lại. Tôi ngồi lại
trong căn phòng một mình với những cảm giác rõ ràng là
mình sẽ thiếu vắng, sẽ nhớ nhung, sẽ không còn yên vui với
những bó hoa hồng nhảy nhót rồi nở bung lời yêu thương
trên cái màn hình nho nhỏ kia. Hình như cái thế giới đang nở
hoa trong tôi như đang chấm dứt để sẽ thành là một nơi
không cho tôi bắt đầu lại, để cho tôi trở về với cái vóc dáng
của một hình thái càng xa hơn cái thế giới riêng tư xưa cũ
của tôi. Tôi cảm giác mình thật là kẻ ngu để mặc nhiên chấp
nhận.
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô thư ký ở phòng
tiếp tân của sở báo tin một tín hiệu cho tôi là có người muốn
gặp tôi ở phòng khách.
Tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp ill tại một nơi vào một thời
điểm như lúc này. ill đứng đó, vẫn vóc dáng cao khoẻ, bên
cạnh con gái. Bé Melanie với đầu tóc ngắn vừa mới mọc ra lại
sau kỳ chữa hoá trị, nay được cắt ngắn theo kiểu con trai,
cũng một màu vàng nâu óng ánh giống cha, đôi mắt bi tròn
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xanh như mắt con búp bê đang cầm trên tay. Trông bé khoẻ
mạnh và hồng hào như lấy lại sức sống của một cây con sau
cơn mưa bão. Con bé trông thật xinh. Hai cha con đến chào
từ giã tôi trước khi lái chuyến xe dong ruổi một hành trình dài
về lại quê nhà .
- Con hãy chào cô Jacky đi. Cô là người mà cha thường
nhắc đến với con nhiều lần, và là người đã giúp cha con mình
trong thời gian qua nhiều lắm.
Con bé vẫy nhẹ bàn tay chào tôi, rồi bất chợt nó chạy
thẳng đến và ôm choàng hai tay qua người tôi và siết chặt.
Nó đang muốn có một vòng tay cho mẹ, để không còn muốn
là một đứa trẻ chỉ bên cha mà thôi. Bất ngờ đến tột độ, và
cũng chưa bao gìờ tôi có được một cảm giác của người mẹ
được con ôm, tôi chợt lúng túng rồi tự nhiên tôi cúi thấp
xuống và dang hai tay tôi ôm quàng lấy cả thân hình bé nhỏ
của con bé, ôm chặt con bé như một người mẹ từ nơi xa xăm
nào đó trở về được ôm lại đứa con yêu của mình. Nước mắt
tôi ứa ra, từng giọt lệ nhỏ lăn nhẹ trên má tôi. Những giọt
nước mắt yêu thương chất kín đã nhỏ vào tim tôi, vào tim của
người cha, và ill hình như cũng bàng hoàng, đứng yên cả
người nhìn cảnh hai chúng tôi đang ôm nhau như hai mẹ con
gặp nhau lại. Qua phút xúc động, ill đã cố giữ vẻ bình thản
trở lại, và lần này thì không chút ngần ngại, chàng ta không
còn cố dìm nén những chất chứa lâu nay, đã đến bên tôi vòng
tay và ôm siết vai tôi, ngẫng đầu ra nhìn thẳng vào mắt tôi và
nói nhẹ như một lời tỏ tình :
- Anh và con mong muốn được gặp em lại. Chúng ta đã
bỏ mất đi nhiều rồi, chúng ta hãy bắt đầu lại.
Phút giây này thì tôi không còn gì để cản đường tôi lại
cả, ill đã mở rộng vòng tay, mở cửa con tim để đón tôi vào
với chàng. Cảm giác cái nút thắt trong tôi đã được tháo gỡ.
Tôi không còn ngại vì chiếc áo chức vụ, ngại vì cái ghế ngồi,
ngại vì những đống giấy tờ, ngại vì những khuôn mặt căng
thẳng lo lắng trong căn phòng phỏng vấn cho công việc. Lần
này thì tôi cũng không còn ngại ngùng trước cái nhìn chăm
chú, ngạc nhiên, khó hiểu của cô thư ký tại quầy tiếp tân của
sở, và tôi mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi như thế
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nào, tôi không cần biết. Tôi choàng hai tay vòng qua vai
chàng, siết nhẹ, nói như ru một lời hứa cùng chàng:
- Vâng, anh hãy đợi em.
Tôi đã đệ đơn xin thôi việc. Ngày mai ill sẽ bay về lại
nơi tôi ở để đón tôi về với gia đình chàng. Mẹ chàng, bé
Melanie, và cái trang trại khoai tây đang chờ đón tôi. Trái tim
của ill sẽ che chở cho tôi. Mặt trời sẽ hồng sáng trong toàn
thế gian này và một cuộc đời mới đang ở trước mặt cho
chúng tôi. Chàng và tôi vẫn còn có một nơi để bắt đầu.
Phoenix AZ 4/2020
V Hương Phố

Tôi Vẫn Mơ
Có đường nào dẫn đến một bình yên
Có nơi nào để an trú tâm hồn
Có người nào vỗ về ta yên ngủ
Có bàn tay nào vương víu gần xa
Có lúc nào là khoảnh khắc không tan
Có nơi nào vẫn có chỗ bắt đầu
Để cùng nhau ngồi lại nói yêu thương
Để tái sinh một nỗi vui hạnh ngộ.
V Hương Phố
(9-2021)
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Vương Vũ
ANH YÊU, NẾU…...
VÀO TRUYỆN

Huê hồi hộp nằm im chờ. Nàng nằm nghiêng quay lưng quay
về phía Vương và ráng đoán xem Vương đang làm gì qua
từng tiếng động. Huê nghe tiếng tim mình đập quá mạnh làm
mạch máu đầu giựt lên từng tiếng lớn, nàng ước gì có thể
làm nó kêu nhỏ lại. Nàng sợ Vương nghe thấy. Nhưng hình
như Vương còn sợ hơn nàng, những cử động của hắn rất
chậm chạp vả nhẹ nhàng. Hắn sợ nàng thức giấc... và nàng
sợ hắn biết mình đang thức.
Cuối cùng Huê cũng nghe tiếng Vương rời giường. Sau đó
nàng không nghe thấy gì nữa cho tới khi tiếng cửa kêu khẽ.
Huê đợi thêm một phút nữa mới dám xoay mình nằm ngửa.
Nàng đặt tay lên ngực để chận con tim, ép nó đập chậm lại.
Cơn đau và tức làm Huê chảy nước mắt dù nàng không có
chút buồn bã hay sợ hãi... không Huê không còn sợ gì nữa.
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Chuyện đã đến đây rồi, đã qua mức chịu đựng rồi. Hãy làm
sáng tỏ mọi thứ rồi tới đâu thì tới.
Nàng từ từ ngồi dây, và nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ
mà Vương đã cẩn thận khép lại sau khi đi ra. Nàng dựa lưng
vào vách tường nghe ngóng. Căn nhà tối thui và lâu thật lâu
mới có tiếng xe chạy qua. Đêm yên lặng tới mức Huê có thề
nghe được tiếng động của phòng kế bên, nơi nàng từng bước
nhẹ nhàng bước tới, lưng dán vào tường, tim đập liên hồi,
cơn tức lên đỉnh điểm, đầu gối tưởng chừng khuỵu xuống.
Huê ghé tai vào chiếc cửa phòng bên, tiếng động phát ra rõ
rệt, không dấu diếm. Nắm chặt cái nắm đấm, nàng bất thình
lình đẩy mạnh mở toang cánh cửa rổi bước vào... và nàng
chuẩn bị một tiếng la lớn. Miệng nàng há ra rộng hết cỡ...
nhưng không có một tiếng vang náo vọng ra... âm thanh bị
chặn ở trong cổ. Căn phòng không một bóng người. Ánh
sáng díu dàng phát ra từ cái nhà đồ chơi Vương mua về đặt
trên cái bàn trong góc phòng toả ánh sáng màu vàng lợt rất
dễ chịu soi sáng căn phòng trống rỗng.
Nhưng tiếng động vẫn còn đấy và rõ ràng hơn, nó phát ra từ
cái nhà đồ chơi. Huê bị cuốn vào sự kỳ bí, tò mò. Nàng thận
trọng bước từng bước nhẹ về phía nó. Căn nhà nhỏ chừng
cái ipad dường như từ từ lớn lên theo từng bước chân tiến lại
gần của nàng, và khi nàng tới cái bàn thì chỉ cần hơi khom
lưng Huê đã thấy rất rõ ràng qua cửa sổ những gì đang xảy
ra phiá trong... nàng thấy Vương trong đó.
Những gì Vương đang làm làm Huê sôi máu. Nàng không đễ
ý suy nghĩ về những cái lạ lùng đang xảy ra trừ chuyện
Vương đang ngồi dưới đất, bóp chân cho con nhỏ đó. Nó
ngồi trên ghế, cạnh chiếc bàn ăn như Huê đã từng thấy cả
tháng nay, nhưng thay vì chống tay lên cằm trong dáng vẻ
buồn bã, nó ngồi thoải mái, dựa lưng vào ghế, duỗi chân cho
Vương bóp. Còn Vương... hắn cong lưng như một thằng
hầu, xoa bóp nhẹ nhàng và miệng nói cái gì đó, giọng nói đầy
vẻ nịnh bợ. Con bé kia lên tiếng đáp lại, nhấm nhẳng, giọng
chua như giấm, nhưng giọng Vương còn tệ hơn, nịnh bợ... đê
tiện.
Cơn giận làm Huê nghẹt tim, nàng không còn sợ hãi Vương
biết mình đang theo dõi. Nàng muốn thò tay vào căn nhà đồ
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chơi đó nắm cổ Vương liệng ra ngoài và tát cho con bé đó
một cái tát nhớ đời... nhưng Huê cố dằn lại, nàng muốn biết
hai người nói gì. Nàng muốn biết tại sao Vương lại phản bội.
Nàng muốn nghe những lời nói xấu vợ từ chính miệng
Vương, dù nó sẽ làm tim nàng tan nát. Nàng muốn nghe con
nhỏ đó nói những lời phũ phàng với Vương cho hắn đáng đời
dù nàng chỉ muốn mình là người duy nhất có quyền đó.
Hai người họ đắm chìm trong thế giới của họ và dường như
không biết có sự hiện diện của Huê. Nàng kéo chiếc ghế lại
gần, ngồi xuống quan sát, bây giờ Huê nghe rõ tiếng đối
thoại.
-"...cái chân em còn đau nhiều không?"
-"Em không cần anh bóp chân, đừng giả bộ nịnh bợ."
Huê giật mình, cái giọng chua như giấm kia vang lên nghe rất
quen, nhưng cơn tức mau chóng xua đuổi ý nghĩ đó, tại sao
nó dám nói với chồng nàng những câu như thế. Còn thái độ
nó nữa, như bà chủ đối với đầy tớ. Như vậy mà Vương vẫn
cúi đầu tiếp tục bóp chân nó như không có gì xảy ra, Huê
nghe cơn giận làm rung cả người; cái tay tự động giơ lên
không kiềm chế, và trước khi nó kịp giáng xuống, con nhỏ đó
quay mặt lại. Thấy mặt nó Huê đông cứng người, cái tay vẫn
còn đang giơ cao, nàng nghe thoáng câu Vương nói với nó,
“Anh đâu có nịnh bợ, được bóp chân cho em cả đời anh cũng
làm, anh đã làm nhiều điều lỗi với em...”.
Cái tiệm có một cái gì lôi cuốn với riêng Vương bởi vì khi
bước vào trong hắn thấy mình là vị khách duy nhất. Như vậy
càng tốt hấn có dịp thoải mái ngắm nghía những món hàng lạ
lùng trưng bày vô tổ chức. Cái tiệm nóng và ngột ngạt dưới
nắng hè. Ông chủ tiệm, hình như người Ấn hay Trung Đông,
lười biếng ngồi dựa người trên chiếc ghế quay, hưởng chút
gió mát từ cái quạt nhỏ trên cái quầy, hình như đang làm gì
trên cái computer cũ mèm, không thèm để ý tới người khách
hàng duy nhất.
Tiệm có bốn hàng kệ và hai hàng lối đi chất đầy những món
đồ lạ lùng không giống ai. Trừ một cái giống duy nhất: Tất cả
đều có một người trong đó, và những người đó ở trong một
cái ‘vòng vây' gì đó, phần lớn là cái nhà, nhưng cũng có nhiều
loại ‘vòng vây' kỳ lạ, như giữa những cột nước, hàng cây...
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Nhưng dù ở một hoàn cảnh nào đó, nhân vật chính trong mọi
món đồ đều có khuôn mặt, hay dáng điệu không vui.
Vương tò mò thích thú xem từng món một rồi chợt lặng người
khi thấy một cái nhà nhò cỡ chừng cái ipad. Cái nhà trông
quá quen thuộc mà bất chợt hắn không nhớ ra. Vương cúi
xuống cầm nó lên tìm một chỗ trống trên kệ, đặt nó xuống để
quan sát. Đó là một mô hình nhà thường thấy ờ Mỹ, đóng sơ
sài bằng loại vật liệu rẻ tiền sơn màu xanh. Cái màu xanh gợi
Vương nhớ tới căn nhà cũ mình có nhiều năm trước. Càng
nhìn Vương càng cảm thấy nó giống căn nhà đó; cảm giác lạ
lùng mà hắn không có khi lần đầu thấy nó. Vương xoay căn
nhà mẫu vòng vòng và nhìn kỹ từng chi tiết một. Đột nhiên
hắn chú ý thấy có một mô hình người ngồi ở bàn ăn mà hắn
không thấy lúc trước. Vương nghĩ mình bỏ sót vì tất cà mọi
thứ ở trong đều rất nhỏ. Dựa vào mái tóc dài đen và vóc
dáng, Vương đoán đó là người đàn bà Á Đông. Bà hay cô ta
cúi đầu, tựa cằm lên tay mặt, dáng vẻ ủ dột. Mọi thứ đều có
cái gì đó quen thuộc kích thích sự tò mò của Vương. Hắn
xoay cái nhà mẫu ráng nhìn khuôn mặt của người đàn bà
nhưng không thể nào thấy rõ. Mọi thứ đều quá nhỏ để thấy
chi tiết... nhưng hình như không phải vậy... có một cái gì kỳ
cục làm Vương nghĩ rằng hắn không thể thấy mặt người đàn
bà vì bà ta không muốn hắn thấy! Cảm giác kỳ cục đó càng
kích thích Vương, hắn nhìn bà ta qua mọi góc cạnh, qua mọi
cửa sổ cho đến khi cặp mắt mỏi mới thôi. Người đàn bà bí
mật và quen thuộc làm Vương muốn mua cái nhà đồ chơi.
Hắn mang nó lại quầy tính tiền. Ông chủ tiệm lơ đãng liếc
qua rồi buông thõng,
“Năm trăm đồng tiền mặt.”
Vương sững sờ tưởng nghe lộn, nhắc lại,
“Năm trăm???”
Ông ta vẫn thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế không thèm
nhìn Vương, nhắc lại,
“Ừ, năm trăm tiền mặt.”
Vương chút xíu đã muốn chửi thề, cái món đồ không đáng giá
hơn $20 mà đòi năm trăm. Hắn nén giận lấy giọng dễ thương
nhất trả giá:
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“Mắc quá vậy ông, cái này chừng ba chục cũng là mắc rồi.
Ông bớt giá đi.”
Mặt lão chủ tiệm vẫn không thay đổi, ông ta làm như không
cần để ý tới cái tiệm vắng tanh như chùa bà đanh, và món đồ
bán đã quá được giá. Ông ta cũng không thèm lấy lòng
khách hàng,
“Năm trăm đồng tiền mặt.”
Thái độ ông ta hờ hững như không có chuyện gì trên đời
đáng cho ông ta để mắt tới, ngay cả việc ông ta đang nhìn
vào cái youtube video trên cái máy tính cũ xì. Trong lúc tìm
kiếm một lý do để bớt giá, Vương nhìn theo thì thấy hình như
ông ta đưa con chuột nhấn đại đùa vào một khuôn mặt nào
đó trên màn ảnh, hết người này đến người khác. Vương hơi
ngạc nhiên thấy những người bị chọn, hình như ngưng cử
động trong khi video vẫn đang chạy. Nghĩ có thể đó là một
loại game nào đó, hắn không để ý tới nữa, ráng kèo nài thêm,
nhưng sau vài lần biết không thể thuyết phục, Vương quay
bước mạnh chân ra cửa. Hắn không muốn ông chủ tiệm biết
mình rất thích căn nhà màu xanh, nhưng khi đi qua nó, hắn
vẫn chậm chân lại và liếc nhìn nuối tiếc.
Cả tuần sau đó Vương luôn thấy bồn chồn, mới khởi đầu hắn
không biết nó là gì, nhưng mỗi lúc cái hình ảnh người đàn bà
ngồi trong căn nhà càng hiện rõ lên tới mức Vương mơ thấy
bà ta. Trừ khuôn mặt mà người đàn bà muốn dấu, Vương
thấy rõ nỗi đau buồn của bà ta. Rõ tới mức, một buổi sáng
thức dậy Vương thấy gối mình hơi ướt. Hắn trở lại cái tiệm
và quyết định mua cái nhà mô hình. Có điều không hiểu sao
hắn không để ý tới giá cả dù bình thường Vương thuộc hạng
người hà tiện.
Người chủ quán không thèm gói hàng cho Vương, ông ta
quẳng năm tờ giấy một trăm vào cái ngăn kéo, rồi nói với
Vương,
“Mày không nên mua nó.”
Vương không trả lời, chỉ lầm bầm hai chữ cám ơn. Hắn thận
trọng bưng cái nhà mẫu ra xe mà lòng nặng trĩu sự buồn bã
không hiểu từ đâu đến, “Kỳ thiệt, không mua cũng thấy khó
chịu mà mua được rồi cũng thấy khó chịu. Tại sao?”
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Căn nhà mô hình được đặt kế bên căn phòng ngủ của hai vợ
chồng, Vương quấn quít với nó thêm mỗi ngày. Hắn thấy căn
nhà càng lúc càng trở nên thật, nhưng người đàn bà vẫn
muốn dấu mặt, trông buồn bã hơn. Những giấc mơ thấy
người đàn bà với khuôn mặt và tiếng nói mơ hồ ám ảnh
Vương, và chiếc gối càng ướt nhiều thêm.
Huê tránh không phản đối khi Vương dọn dẹp căn phòng kế
bên thành chỗ chứa cái nhà đồ chơi dù thấy ngứa mắt. Căn
phòng ít khi được sử dụng nhưng nàng luôn dọn dẹp gọn
ghẽ, vệ sinh thường xuyên nay trở nên bề bộn khi Vương
rước cái của nợ ấy về. Khi thấy Vương ngày nào cũng bỏ
nhiều giờ vào nó, nàng bực bội than phiền thì hắn thu rút vào
cái vỏ câm nín mới tạo ra gần đây. Thấy tội nghiệp Huê để
yên một thời gian thì tình hình tồi tệ hơn. Rõ ràng Vương
đang có một vấn đề về tâm lý mà dường như hắn không biết.
Nàng quyết định theo dõi tìm ra lý do.
Bình thường Huê ngủ ngon giấc, những lần tiểu đêm của
Vương không đánh thức nàng cho đến đêm đó. Có thể sự
thay đổi của Vương và căn nhà mẫu làm Huê khó ngủ. Một
đêm khi Vương đi tiểu đêm như thường lệ, Huê cảm thấy hắn
có vẻ rón rén sợ nàng thức dậy, nàng giả bộ ngủ ngon như
mọi lần. Cả người nàng căng cứng theo dõi từng bước chân
Vương qua cái phòng bên. Cả tiếng sau Vương mới trở lại,
trằn trọc; Huê cũng vậy gần sáng nàng mới ngủ trở lại được.
Ngày hôm sau Huê ngay lập tức lấy cớ qua quan sát cái
phòng và cái nhà mô hình thật kỹ lưỡng trong khi Vương
tránh mặt. Cái linh tính mách bảo người đàn bà ngồi chống
tay kia có thể là nguyên nhân, nhưng cũng như Vương, Huê
không thể biết đó là ai. Nàng tìm kiếm trong ký ức tất cả
những người đàn bà Vương từng quen biết, nhưng người này
chỉ thấy rất quen mà không thể nhớ đó là ai.
Cả tháng nay, Vương lợi dụng việc Huê dễ ngủ và ngủ say,
hắn lợi dụng giấc tiểu đêm để nhiều lần vào căn phòng kế
bên hàng đêm mà nàng không biết gì cả. Căn nhà đã trở nên
‘thật' đối với Vương, hắn đã vào được trong và gặp ‘cô ta'.
Cả người Huê đông cứng lại, cánh tay hãy còn giơ cao trên
không, cô gái quay mặt lại nhìn nàng mỉm cười thách đố.
Huê chấp nhận mọi hậu quả, kể cả việc bàn tay nàng có thể
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bị thương khi đập vào gỗ, chấp nhận Vương sẽ che chở cho
cô ta chống đối lại nàng,..., Huê chấp nhận tất cả chỉ để tát
cho cô ta một cái như trời giáng chỉ... trừ phi cô ta là chính
nàng. Phải người đàn bà đó là Huê của nhiều năm trước, trẻ
đẹp tới mức chính nàng cũng thấy yêu cô ta... hèn chi
Vương… Vương thấy hành động bất thường của 'cô ta' và
nhìn theo. Vương thấy bàn tay Huê giơ lên bất động. Vương
thấy cảm xúc xáo trộn dâng trào trong mắt Huê. Vương nhìn
theo bước chân Huê trở về phòng.
Tối hôm đó Vương uống gần hết thùng bia hắn mua để uống
trong vài năm, thường chỉ một lon là say. Huê đi ra vào vài
lần coi hắn có bị gì không nhưng mặc kệ cho hắn uống.
Chừng hơn nửa thùng, Vương bắt đầu ói mửa, khóc, và nói
lảm nhảm không để ý tới Huê đứng gần đó. Gần hết thùng,
hắn dường như không biết gì nữa, không còn gì để ói trừ thứ
nước trắng lầy nhầy như nước dãi, hắn khóc lớn từng cơn
xen vào những câu cầu khẩn, nịnh bợ, tiếc nuối, năn nỉ,...,
vào khoảng không. Huê đợi hắn lập lại một câu hơn chục lần
mới lên tiếng,
“Lần đó anh làm gì em anh nhớ không?”
“Anh nhớ... anh nhớ…”, Vương rên rỉ, “...anh nhớ suốt đời...
anh hối hận suốt đời, anh không thể hiểu sao mình có thể ngu
như vậy. Làm sao anh có thể để em đi làm xa đến thế. Làm
sao anh có thể bắt em về sớm mỗi ngày, không thấy em có
thể gặp nguy hiểm trên đường đi... làm sao… làm sao….”
“À...té ra là thế.”
Trưa hôm sao Vương mới thức dậy, đầu đau như búa bổ,
một lúc sau hắn mới biết mình nằm ở đâu, và lờ mờ nhớ lại
chuyện đêm qua. Lật cái chăn qua một bên, Vương mới biết
mình đang nằm trên ghế sofa, gối mền đầy đủ. Hắn lồm cồm
ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy mọi thứ sạch sẽ như mọi
ngày, mọi thứ dơ dáy biến mất như có phép lạ như trước tới
giờ từ khi hắn có Huê. Chỉ có điều căn nhà yên ắng đến sợ.
Vương đứng bật dậy rảo bước quanh nhà, Huê không có
nhà, hắn quay trở lại ngồi lên cái ghế sofa. Lúc đó Vương
mới thấy lá thơ viết tay của Huê để trên cái bàn thấp trước
ghế sofa. Hắn run run cầm lá thơ lên đọc.
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“Anh yêu, em hy vọng đây là lần cuối em phải viết thơ cho
anh. Em hy vọng anh hiểu em muốn nói gì. Em hy vọng anh
sẽ làm theo những gì em nhắn ở đây.
Tối hôm qua là một đêm kinh hoàng với em, cả tháng nay em
sống trong nghi ngờ, buồn rầu, sợ hãi và tức giận... nhưng tối
qua mới là đỉnh điểm của xúc cảm. Đã lâu chúng ta sống
trong bình yên, đã lâu chúng ta không có xung đột lớn. Em
đã lớn tuổi, em không nghĩ em có thể chịu thêm được một lần
nữa giống vậy. Cũng may mọi chuyện xảy ra tốt đẹp hơn em
nghĩ rất nhiều (trừ đống ói mửa anh nôn ra).
Em đã tưởng anh có bồ nhí... nhưng không phải... nhưng rất
phải. Phải, thực sự anh đã phản bội em, anh đã có bồ nhí...
dù nó là em. Phải, dù nó là em, nhưng nó không phải là em
bây giờ, nên em ghen với nó, nên em không muốn anh nghĩ
về nó, chiều chuộng nó. Em chỉ muốn anh chiều chuộng em,
bây giờ và trong tương lai. Không ai có thể thay đổi được quá
khứ dù anh có quỵ lụy nó chừng nào vẫn vậy. Nếu anh có làm
điều gì lầm lỗi trong quá khứ, anh chỉ có thể bù đắp, trả nợ
cho nó bây giờ và trong tương lai. Chỉ cần anh trả cho em
một chút bây giờ, chỉ cần anh nghe em một lần, em sẽ xóa nợ
đó cho anh, nhưng dù anh có trả một triệu lần hơn, "nó" cũng
không xóa nợ cho anh đâu. Quá khứ đôi khi rất ác độc.
Em đã tưởng cái gì đã dày vò anh, em đã tưởng anh dấu em
làm chuyện kinh thiên động địa gì nên nó dằn vặt anh tới giờ.
Không ngờ lại là chuyện đó, em đã quên từ lâu rồi. Đối với
em nó còn không quan trọng bằng cả ngàn chuyện khác anh
làm em bực mình, thí dụ như chuyện anh làm lơ khi em nói.
Anh không nhớ lúc đó anh đã dỗ dành, năn nỉ em sao? Anh
không nhớ em chỉ đẩy anh ra có 4, 5 lần sao? Anh không
nhớ tối đó em ôm anh ngủ rất ngon sao? Buổi sáng khi em
thức dậy, tất cả đã là quá khứ rồi. Chỉ cần biết anh còn lo cho
em, còn yêu em là em có thể làm bất cứ điều gì. Chuyện đó
là chuyện nhỏ, em đã quên liền sao anh lại nhớ. Đàn ông các
anh thật lạ lùng, chuyện đáng nhớ thì không nhớ!
Cái mà em muốn anh làm từ rày về sau là luôn ở bên em,
luôn làm cho em vui, luôn nghe em nói, phải luôn luôn thương
yêu em… KHÔNG được tự giam mình trong bất cứ nơi nào,
chỗ nào, thời gian nào mà không nói cho em biết. Không ai
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có thể có hạnh phúc nếu người mình yêu không có hạnh
phúc, và không ai có thể sống hạnh phúc nếu không bỏ được
ám ảnh của quá khứ.”

MUỐN CHÁU NGOẠI
Hôm nay vợ gọt trái cây cho tôi ăn, có hai loại tôi rất thích và
một thì thích vừa vừa. Tuần trước tiệm VN bán rẻ xoài Kent là
loại xoài tôi rất mê, nó mịn, không một chút xơ. Trái còn hơi
xanh thì cứng như xoài tượng, nhưng ít chua hơn và hơi
ngọt. Trái chín thì hơi mềm, ngọt thơm. Hơi sống hay chín gì
tôi cũng thích hết. Mấy ngày trước thì tiệm Mỹ gần nhà bán rẻ
cantelop, chưa chín hẳn, ăn dòn và ngọt, tôi cũng thích. Chỉ
có món dứa vợ mua thì tôi không thích mấy, thường thì nó
chua quá; đôi khi nhằm trái chín cũng rất ngọt và ngon, nhưng
dù vậy dứa cũng không phải món trái cây khoái khẩu của tôi
vì tôi có cảm giác rát lưỡi khi ăn nó. Ngày xưa đã vậy mà nay
còn tệ hơn nữa, tôi đang ăn dứa thì thấy có cảm giác mót
tiểu, trước khi kịp vào buồng tắm vài giọt đã són ra rồi. Tôi
bực lắm, bực đủ thứ, vừa phải ngưng ăn, thay quần mới;
nhưng bực nhất là cảm giác mình không còn kiểm soát bản
thân tốt như khi còn trẻ.
Chiều hôm đó khi đang trông 2 đứa cháu ngoại, tôi than phiền
về chuyện són ra quần cho vợ nghe và nói không chừng sắp
phải mua tả mặc, vừa nói tới đó thì thằng Xoài nói xen vào,
“Ông ngoại đừng mua tã Babe, mặc cái đó chật đau lắm ông
ngoại.”
Vợ tôi và tôi chưng hửng. Thằng Xoài mới 4 tuổi, lâu lâu đi xa
hãy còn phải mặc tã. Nó đang cắm cúi chơi cái xe cứu hỏa,
đẩy tới đẩy lui đi chữa đám cháy giả tưởng, miệng kêu í o í o.
Tôi tưởng mình nghe lộn hỏi,
“Con mới nói với ông ngoại hả?”
Nó không thèm ngẩng đầu lên, trả lời,
“Con nói ông ngoại đừng mua tã Babe, nó dở lắm.”
Trời đất ơi! Tôi há hốc mồm, không thể nào tin được, nó nói
xong lại đẩy cái xe cứu hỏa, miệng í o như không có gì xảy
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ra….. Bình thường tụi nó đang chơi, vợ tôi gọi đi tắm năm lần
bảy lượt mới lọt tai, mà chuyện mua tã tôi nói với vợ rất bình
thường, không to tiếng mà cũng không lập đi lập lại, sao nó
có thể nghe, hiểu và trả lời rõ ràng như thế! Tò mò tôi giơ tay
ngăn vợ đừng nói để tôi hỏi tiếp,
“Vậy con muốn ông ngoại mua hiệu gì?”
“Ông ngoại muốn gì? Ông ngoại có đái nhiều không? Ông
ngoại có ưa bị ngứa đit không?” Trời đât ơi... trời đất ơi! Vợ
tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi tuy quê, nhưng vẫn
muốn tìm hiểu thêm coi nó thông minh cỡ nào, nên dù có hơi
bực mình vì câu hỏi vô lễ, vẫn trả lời nó một cách bình
thường,
“Con nói gì ghê vậy. Ông ngoại mới đi tiểu ra ngoài một chút
à, lần đầu tiên thôi, cũng đâu cần mua tã; ông ngoại kể cho
vui thôi mà.”
“Ông ngoại không sao đâu, ông ngoại đừng mắc cỡ, con đái
ra quần hoài đâu có sao.”
Cái kiểu an ủi lật mặt nạ người nói dối này của nó làm vợ tôi
cười ngặt nghẽo thêm; tôi nổi sùng hơi lớn tiếng,
“Ông ngoại không có mắc cỡ, …..ông ngoại già rồi són một
chút đâu có sao; nhưng cái này là accident thôi. Còn lâu ông
ngoại mới bị nữa.”
“Không phải đâu ông ngoại ơi. Khi mình đang chơi vui không
muốn đi đái, lúc mót đái chạy không kịp đâu."
Tôi giật mình nghĩ nó nói cũng có cái đúng, nhiều khi họp mặt
người thân, uống nhiều bia, vui quá tranh nhau nói, nhiều khi
ráng nhịn tiểu để tranh luận hay nghe kể chuyện là có thật. Tự
nhiên tôi hỏi nó một câu lãng xẹt, muốn ngưng lại mà không
kịp,
“Vậy con nghĩ tã hiệu gì tốt nhứt?”
Tôi hỏi câu đó với giọng hơi nhẹ nhưng không phải nhỏ quá
mà không nghe tiếng nó trả lời, tôi bực mình nghĩ nó dở
chứng, được ông ngoại hạ mình hỏi tới thì làm cao. Tôi định
lấy quyền ông ngoại ra ép nó trả lời, nhưng nghĩ lại nó có thể
khóc lớn rồi mọi người sẽ hỏi tại sao thì hỏng chuyện. Hơn
nữa tôi là người phục thiện, ai hơn thì tôi chấp nhận không kể
tuổi tác. Nếu tôi đối xử với người ngoài như vậy lại ép con
cháu trong nhà thì bất công quá. Thằng Xoài mới 4 tuổi thì đã
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sao, ở tuổi nào giới hạn người ta cho lời khuyên? Tôi đã từng
nghe lời khuyên của người chỉ có hơn tôi vài tháng kinh
nghiệm làm việc thì tại sao lại coi thường 4 năm kinh nghiệm
đeo tã của thằng Xoài? Thêm nữa, có ai đáng tin cậy hơn nó
với loại tin tế nhị như thế này.
Nghĩ tới đó tôi bình tĩnh trở lại, nhìn thì thấy nó đang chăm
chú giơ cái xe lên cao lấy tay cào cái gì ra khỏi bánh xe trước.
Sau vài phút nó móc được cái gì đó giống như thức ăn ra khỏi
bánh xe. Sau đó nó bỏ cái xe xuống rồi thử đẩy tới đẩy lui
miệng í o như trước. Tôi sợ nó quên nên nhắc,
“Xoài! Tã hiệu nào tốt nhứt?”
Thằng nhỏ mặc kệ bà ngoại cười, trả lời tôi tỉnh bơ,
“Con nói rồi. Ông ngoại đái nhiều không? Có bị rát đit không?”
“Ông ngoại cũng nói con rồi. Ông ngoại chỉ són một chút mà
không bị rát.”
“Như vậy ông ngoại xài cái nào cũng được.”
“Ông ngoại mua cái nào on sale đó.”
Tôi và bà xã gần như té ra khỏi ghế. Cái đứa khuyên tôi mua
tã on sale là con chị của nó, con Quít, mới 6 tuổi. Nãy giờ mắt
nó dán vào cái ipad xem youtube, người lắc lư theo điệu nhạc
Baby Shark…. nó theo dõi câu chuyện chúng tôi hồi nào????
Tại sao nó đưa ra một câu khuyên chính xác đến như vậy
ngay giữa câu chuyện!!!!
Tôi bình tĩnh lại hỏi vặn nó,
“Tại sao ông ngoại phải mua tã on sale? Ông ngoại đâu xài
nhiều đâu, lâu lâu mới són một tí, mà không chừng ông ngoại
không bao giờ bị accident nữa, ông ngoại sẽ cẩn thận hơn.”
“Làm sao ông ngoại cẩn thận được? Ông ngoại cứ già hoài,
mai mốt ông ngoại già hơn làm sao ông ngoại control được?”
Trời ơi tôi chết mất, cái con Quít này mới có 6 tuổi mà nó như
bà ngoại nó, khinh thường tôi như vậy thì mai mốt nó lớn làm
sao tôi sống yên thân đây, tôi hơi gằn giọng nói từng chữ một,
“Ông ngoại chưa già... mà ông ngoại có già cũng không giống
người ta... ông ngoại giỏi hơn người ta... ông ngoại biết đi tiểu
sớm... không đợi tới lúc mót đái như thằng Xoài mới chạy…”
Tôi chưa kịp nói xong thì nó đã ngắt lời, không coi những
tiếng nói gằn của tôi ra cái gì,
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“Thôi đi, ông ngoại nói hay lắm mà con thấy ông ngoại với bà
ngoại lái xe đi thăm cụ ngoại cứ cãi nhau hoài đi kiếm chỗ đi
tiểu trên xa lộ.”
Trời ơi, nó thật quá quắt, tại sao nó lại để ý đến những
chuyện như vậy. Lúc đi đường xa có bao giờ tụi nó xen vào
chuyện chúng tôi đâu. Hai đứa tụi nó chọc nhau, cãi nhau,
thưa kiện, đòi ăn uống, đòi tiểu,... Có bao giờ tôi nghĩ được
chuyện nó nghe, hiểu và nhớ chuyện chúng tôi nói trên xe; từ
nay tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tôi nói phủ đầu nó,
“Bộ tụi con tốt lắm hả! Cũng đòi đi đái ỉa, đòi ăn uống tùm lum
thì sao?”
“Tụi con còn nhỏ mà. Ông ngoại, bà ngoại già rồi mà cũng
giống tụi con đâu được.” Trời ơi, trời ơi... tui chết mất, nó trả
treo với tôi từng tiếng một, mà câu nào câu đó cũng làm tôi
gần cứng miệng. Sống từng này tuổi đời, không lẽ lại chịu
thua đứa con nít hỉ mũi chưa sạch,
“Chà con nói hay lắm. Ông ngoại nói cho con biết, già trẻ gì
cũng là con người, mình làm bậy thì đừng chê người khác
cũng làm bậy.”
“Ông ngoại nói không đúng, tuổi nào cũng khác nhau mà.
Thằng Xoài chơi xe đồ chơi, con coi Baby Shark, ba mẹ đi
làm, ông ngoại bà ngoại ở không. Mình khác nhau mà.”
Nó nói giọng nghiêm trang hẳn lên. Đúng lúc đó thằng Xòai
xen vô,
“Chị Quít nói đúng hơn ông ngoại, ông ngoại già rồi ưa mót
đái, ông ngoại mua tã mặc đi.”
Tôi nổi giận thực sự, hai chị em nó về hùa với nhau, tôi nói
không lại,
“Thôi ông ngoại không thèm nói với hai đứa con nữa, tụi con
về hùa với nhau ăn hiếp ông ngoại.”
Vừa định đứng lên bước vào phòng thì hai đứa tụi nó bỏ xe,
bỏ youtube chạy lại ôm chặt tôi,
“Thôi mà ông ngoại, tụi con thương ông ngoại mà, ông ngoại
ở đây chơi với tụi con đi.”
Hai cái mặt chó thấy ghét, bốn cái má phinh phính, hồng hào,
mùi thơm con nít làm tôi mê mệt. Tôi giơ tay ôm chặt hai đứa
vào lòng thì thấy tay vướng víu. Tỉnh mình thức giấc mới biết
đang ngủ với vợ trên giường. Giấc mơ đẹp quá, trái tim tôi
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rộn rã, không ngủ lại được nữa, tôi đánh thức vợ dậy kể cho
em nghe rồi kết luận,
“Anh mê con nít quá em ơi, mà con chúng mình không chịu
đẻ... hay là…”
Tối hôm đó tôi phải ra sa lông nằm mà trong lòng ấm ức…
mình có tội gì đâu? Không lẽ mê con nít cũng là cái tội!

TÌNH CŨ
Chiểu nay bỗng nhớ em - tình cũ
Ta tự dưng thèm một cơn say
Để nghe nhung nhớ tràn máu đỏ
Ta muốn ôm em trong ngất ngây
Quán vắng ngày xưa nhạc vẫn hay
Tình ta ngày ấy chắc chưa đầy
Chỉ có cơn say bung cảm xúc
Tìm em trong ảo ảnh của ngày
Chiểu nay bỗng nhớ em - ngày cũ
Ta ước ngoài kia nhẹ mưa bay
Để ta bước chậm trên hè phố
Nhớ lại ngày xưa em trong tay
Con đường giờ chắc nhiều thay đổi
Em giờ chắc ở trong tay ai
Gió lạnh mưa phùn ai hờ hững
Tình sầu ta đếm đã nhiều ngày
Chiều nay bỗng nhớ em - ta nhủ
Một chiều hôm nọ giống chiều này
Bên hiên lớp học lần đầu gặp
Chỉ một tia nhìn đã đắm say
Em ơi có nhớ ngày xưa cũ
Hôm nay em ở trong tay ai
Ai đã quên đi lời hứa hẹn
"Thôi!" ta ngừng nhớ mắt hơi cay.
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Xuân Tiên

THƠ TÌNH XUÂN TIÊN
HẸN HÒ
in đừng để lỡ chuyến đò
Nặng mang một kiếp hẹn hò cùng nhau
Thương yêu chất nặng đêm sầu
Môi hôn in dấu tình nào chẳng phai
Một đời nguyện gửi trao ai
Trót tương tư mãi những ngày đầu tiên
Chuyện đời lận đận thuyền quyên
Mãi ôm hình bóng bên thềm nhớ ai.
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NGƯỜI YÊU TIỀN

IẾP

Có phải anh là người yêu tiền kiếp
Sao chập chờn cứ xuất hiện trong mơ
Mà mỗi đêm thâu em mãi đợi chờ
Ôm hình bóng anh vào trong giấc ngủ.
Tình nồng say thời gian như đã đủ
Hãy cho nhau giấc mộng thật bền lâu
Gặp nhau đây như duyên phận kiếp nào
in đừng bỏ những năm dài tháng rộng.
Về bên nhau mình xây đời như mộng
Cho nhau tình ân ái đắm say hương
Cho phấn hoa thơm ngát mọi nẻo đường
Chẳng còn nữa những đêm dài lẻ bóng.
m yêu anh một tình yêu trong trắng
Nguyện cùng nhau xây dựng một tương lai
Đẹp vô cùng như ánh sáng ban mai
Tựa gối kề vai tình hồng muôn thuở.

MÀU NHUNG NHỚ
Một góc trời Thu nhặt lá vàng
Màu thương màu nhớ dạ vương mang
Thu về ươm nắng cho chiều tím
Giọt nhớ miên man Thu vội tàn.
Vọng tiếng hò ai cung phiếm lạc
Tình ai than thở biết không chàng?
Nàng mang dạ khúc chiều Thu tím
Mộng ước vương mang một điệu đàn.
Giữa canh tàn bóng trăng dần khuyết
Da diết chờ mong, phận má hồng
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Lạc bước phương trời giông bão tố
Bạc đầu xanh từng khắc chờ mong.
Đời mãi mang theo một vết đau
Đi đâu xóa hết mộng ban đầu
Vết thương còn lại sầu muôn kiếp
Gối mộng phôi pha mộng vẫn sầu.

TÌNH XA
Thế gian giữa chốn bụi hồng
m về ôm trọn tình nồng chưa phai
Lỡ làng duyên phận ai hay
Cách ngăn, ngăn cách, tình xây mộng chờ.
Gặp nhau chi hỡi trong đời
Nợ nhau chưa trả còn lời yêu nhau
Kiếp này chẳng trọn tình trao
Hẹn nhau lại gặp kiếp sau đáp đền.
Chuyện tình còn mãi lênh đênh
Con thuyền cứ mãi ngược ghềnh mà trôi
K o rèm nhìn lại hỡi ôi!
Thời gian chợt thoáng rối bời trong tim.
Xuân Tiên
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