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Minh Họa 
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Mỗi năm một nga ̀y họp mă ̣t, đê ̉ nhă ́c va ̀ nhớ 

về nhƣ̃ng thầy cô một thời trên bục gia ̉ng. 

Nhƣ̃ng mái đầu ba ̣c, nhƣ̃ng nụ cƣời thân 

thƣơng la ̀m â ́m la ̣i ti ̀nh T.V.  Ba ̣n và tôi, 

nhƣ̃ng ngƣời học trò xa xƣ́.  Biết có nga ̀y 

đƣợc gă ̣p lại nhau lần nƣ̃a? Biê ́t có nga ̀y 

đƣợc cùng trở về với ngôi trƣờng ở cuối  

đƣờng?  Có còn ki ̣p không?  Ơi, thời gian xin 

dƣ̀ng la ̣i.  Đê ̉ ba ̣n và tôi đƣợc sống la ̣i thời 

tuổi nhỏ la ̀m học trò a ́o tră ́ng.  Hạnh phúc 

thay!  Chă ́c chắn la ̀ đƣợc, nhất đi ̣nh là pha ̉i 

đƣợc, Trƣng Vƣơng nhá...... 

Diệu Trang 
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Ban Tổ Chức Trưng Vương 2016 

              
    Vũ Phƣơng Thảo       Bùi Thiệm Hồng         Nguyễn Minh Châu 

               

Bùi Diệu Trang          Lê Ngọc Tân          Nguyễn Đàm Giang 

                 

Nguyễn Thúy Hằng         Lê Bảo Ngọc          Nguyễn Minh Hƣơng 
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Sinh Hoạt 

Trƣng Vƣơng Houston vàKhắp Nơi 
TV Houston 

    

TV Houston dự lễ Tƣởng Niệm Hai Bà Trƣng-2015       Họp mặt Ban Tổ Chức TV Houston 2016 tại Làng Tre 2016 

       

Chƣơng Trình Hòa Nhac̣ "Tiếng Hát Hai Thế Hê"̣ 2016            TV 66-73 Tân Niên Bính Thân 2016  

   

           Đón Tiếp TV Thanh Bình tƣ̀ Úc Châu                             Ngày Ra Mắt Phim "Vietnamerica" 2015 
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TV Viê ̣t Nam 

 

 

         

TV VN-Lê ̃Kỷ Niêṃ 99 Năm thành lâp̣ trƣờng, tháng 3, 2016
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TV Nam CA

 

 

  
TV Nam CA-Lê ̃Kỷ Niêṃ Hai Ba Trƣng, tháng 3,2016 
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TV Hoa Thịnh Đốn 

t  

Trƣng Vƣơng và Mùa Thu 2015 
 

T 

 
Lê ̃Kỷ Niêṃ Hai Bà Trƣng 2016 

 
Buổi ra mắt sách Lotus and The Storm của Lan Cao 2015 
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TV Úc Châu 
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Tiền Đại Hội Trƣng Vƣơng Hải Ngoa ̣i 2015 

Houston 
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Đại Hội Trƣng Vƣơng Hải Ngoa ̣i 2015 

Houston 

     

 

  



Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 17 

 

          

      

       

 

         



Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 18 

 

  

 

 



Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 19 

 

       

 

Hậu Đại Hội Trƣng Vƣơng Hải Ngoại 2015 
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Xuân và Tết 
   

 

       

        

 Thế là những ngày chuẩn bị Tết đã xong. Sáng nay 

đi chợ Đại Hàn mua trái cây cúng. Hoa đã có ngƣời 

tặng hai chậu cúc, một giò lan tím và một chậu đào 

Nhật. Tất cả đều tƣơi đẹp. Ngoài vƣờn ba cây đào 

đều nở hoa, tuy không nhiều bằng những năm trƣớc 

nhƣng tôi lại yêu vẻ đẹp của hoa lác đác trên cành  

 

hơn là chen nhau nở rộ. Cây bích đào thì bao giờ 

cũng nở sau một tháng. 

        Không có buổi sáng nào mà tôi không đứng bên 

cửa sổ ngắm….tác phẩm của mình. 

Nhìn hoa lại nhớ Mẹ . Nhiều hôm nhớ thiết tha. Mẹ 

yêu hoa đào, nếu đƣợc nhìn thấy vƣờn nhà tôi mỗi 

mùa Xuân, chắc Mẹ vui lắm. Ăn ngon lại nhớ Cha. 

Cụ chỉ cần một chút thịt, một ly rƣợu nhỏ là đủ ngon 

miệng bữa cơm chiều. Ngày ấy, mỗi lần mang về biếu 

cụ một chai rƣợu lễ, cụ vui lắm. Bây giờ tôi có thể 

mua hàng chục chai thì cụ chẳng còn trên cõi đời 

này. 

       Riêng Mẹ, tôi không thể nào quên đƣợc lần nhà 

cần tiền sửa chữa gì đó, Mẹ phải bán đi chuỗi ngọc. 

Mẹ tiếc mãi vì màu ngọc xanh biếc và nƣớc lên bóng 

láng. Mỗi lần mẹ đeo, các bác bạn mẹ trầm trồ. Phải 

chi mẹ còn tôi sẽ mua biếu mẹ. Sau này các con có 

tiền nhƣng không sao tìm đƣợc chuỗi ngọc đẹp nhƣ 

thế nên Mẹ chỉ đeo chuỗi hạt trai anh Thế đi Nhật 

mua về. 

Chẳng bao giờ còn đƣợc dịp làm vui lòng cha mẹ 

nữa rồi… 

http://thuhoa.ipower.com/forum/index.php/truy-n/truyen-ngan/783-xuan-va-t-t
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       Những ngày chuẩn bị Tết trong gia đình tôi ngày 

xƣa sao rộn ràng quá. Nhớ nhất là món cá lóc kho, 

vại dƣa hành. Mẹ tôi kho cá từ một tháng trƣớc Tết. 

Thật công phu. Cá lóc tƣơi, mỗi con to bằng cùi tay, 

rửa sạch, cắt khúc. Sƣờn heo, chặt từng miếng nhỏ. 

Củ riềng xắt miếng theo chiều rộng. Sau đó xắp một 

lớp riềng kín đáy nồi, một lớp sƣờn và từng lớp cá. 

Nêm nƣớc mắm ngon, đƣờng, nƣớc màu (đƣờng cho 

vào nồi với một chút nƣớc, đun cho vàng đậm, bốc 

hƣơng thơm). Cho nƣớc sôi ngập cá. Ngày đầu đun 

khoảng 20 phút. Sau đó mỗi ngày lại đặt lên bếp đun 

sôi rồi lại nhắc xuống để ngày kế tiếp lại làm nhƣ thế 

cho đến khi nƣớc thấm vào cá. Khi nƣớc trong nồi 

còn ít thì phải nghiêng nồi, dùng chiếc muỗng múc 

nƣớc đổ đều lên lớp cá trên và đun tiếp. Khoảng một 

tháng thì nƣớc đã thấm hết vào cá. Khi đó, mỗi khúc 

cá khô lại có màu vàng đậm óng ả, thơm ngon. Sƣờn 

giúp cho cá thêm ngọt béo, riềng giúp cho cá thơm và 

có độ cứng bên ngoài. 

 

      Ăn cá kho với dƣa hành nén. Tuyệt vời! 

      Dƣa hành thì làm trƣớc một tuần. Tôi thƣờng 

theo mẹ đi chợ Cầu Ông Lãnh mua dƣa hành. Hành 

không non mà cũng không già. Bán từng bó, lựa 

những bó củ to đều và lá hơi héo. Khổ nhất là nhặt 

hành, mùi cay xông lên chảy cả nƣớc mắt. Bỏ những 

chiếc lá héo và cắt sơ rễ. Nếu cắt sâu quá vào củ, 

hành sẽ thấm nƣớc, mất độ ròn vì ngấm nhiều nƣớc 

quá. Sau khi rửa sạch, xếp từng lớp vào vại. Một lớp 

dƣa, một lớp hành, rắc một lớp muối rất mỏng. Cứ 

nhƣ thế cho đến hết. Mẹ tôi lấy một cái rế mới mua 

rửa sạch, đè nén lên dƣa. Để một vại nhỏ khác làm 

vật chống đỡ cái cối đá. Đậy lại bằng cái rổ. Chỉ vài 

ngày là nƣớc từ dƣa, hành chảy ra, thơm lừng. Miếng 

dƣa, miếng hành mới còn mùi hăng nhƣng đã ròn tan 

trong miệng. 

      Ngày 30 đãi đậu, ngâm gạo để  buổi chiều thổi 

xôi. Chị em xúm nhau làm. Thái dƣa leo, cà rốt để 

trộn gỏi. Không bán sẵn nhƣ ngoài chợ ngày nay. 

 

      Các con cháu tề tựu ngày mùng 1, bao giờ cũng 

xin mang về hai món ăn độc đáo mẹ làm. 

      Món ăn chia đều cho 3 ngày Tết gồm có vịt tần, 

súp măng cua, nộm sứa (gỏi), bát bửu, xôi gà luộc, 

giò lụa, giò thủ, giò bì, canh gà nấu bóng, canh măng 

khô hầm chân giò… 

Con cháu đông nên làm bao nhiêu cũng hết. 

      Lại còn món mắm tép ăn với thịt luộc, chuối chát, 

khế thái mỏng vắt sơ cho bớt nƣớc chua, cùng với 

rau xà lách, rau thơm đủ loại. 

     Tép mua ở chợ loại tép riu còn nhảy xoi xoi. Để 

vào rổ, đặt trong chậu nƣớc, nhặt vẩn rác rửa sạch 

sẽ. Khi ráo nƣớc, cho tép vào cái thố. Trộn muối, 

gừng riềng giã nhỏ, thính và rƣợu đế. Đậy kín lại vài 

hôm màu tép bắt đầu ửng hồng . Khoảng 10 ngày là 

đỏ au và có mùi thơm quyến rũ. 

      Khi ăn, pha thêm nƣớc mắm ngon, chanh đƣờng, 

tỏi, ớt. Đôi khi mẹ tôi còn chƣng tép với dầu phi tỏi 

cho thơm, cho một chút đƣờng, chút nƣớc mắm, vỏ 

quýt khô, và ăn với cơm nóng cũng ngon. 

      Các con vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Chị 

Dung lấy giấy ra ghi cách làm mắm tép. Anh Điểu 
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cƣời ―hình nhƣ mỗi năm Dung đều hỏi mợ và ghi 

chép đàng hoàng nhƣng…chƣa bao giờ thực hành!‖ 

 

 

 

 

      

 Sống trong Nam nhƣng cha mẹ tôi vẫn giữ nguyên 

món ăn của ngƣời Bắc. Mãi đến khi tôi đi dạy, hay 

tiếp xúc với đồng nghiệp ngƣời Nam, đƣợc ăn những 

món mắm miền Nam nhƣ mắm nêm, mắm lóc, mắm 

cá linh…Không những thích mà tôi còn mê nữa. 

Chén mắm nêm tôi pha chế ai ăn cũng tấm tắc khen. 

Ngon hơn tiệm. 

     Sau mấy ngày Tết, nhìn thấy thịt là ngán nên tôi 

thƣờng đề nghị Mẹ cho ăn món mắm. Màu xanh tƣơi 

của rau, màu vàng của khế, của dứa, màu trắng của 

bún, của thịt luộc, màu đỏ au của con tôm, ớt…rồi 

chuối chát, gừng riềng thái sợi thật mỏng...Mỗi thứ 

một chút bỏ vào bát cho vừa miệng ăn. Ai thích bánh 

tráng thì gói tất cả những thứ kể trên cuốn lại chấm 

với nƣớc mắm chanh ớt chua cay ngọt. Món này ai 

ăn tự làm nên không khí bàn ăn rất vui vì hai bàn tay 

ai cũng phải …hoạt động. 

      Mẹ tôi kể Tết ngày xƣa nơi quê nhà kéo dài tới 

mùng 5. 

Mùng 5 là ăn bún thang và cuốn. Vật liệu là tất cả 

những thực phẩm còn thừa của  mấy ngày Tết. Gà 

luộc xé nhỏ, giò lụa thái chỉ, trứng gà chiên mỏng 

cũng thái chỉ, tôm khô luộc giã nhỏ và chấy khô… 

Nƣớc dùng gà nấu thêm xƣơng heo, rau răm rắc lên 

trên, chan nƣớc dùng nóng vào. Ăn tô bún thang với 

giọt cà cuống nhỏ vào, tỉnh cả ngƣời. Ai đói thêm vài 

cái cuốn. Chỉ cuốn tôm thịt trứng bằng lá rau xà 

lách, lấy cây hành lá chụm sơ nƣớc sôi buộc chặt, 

chấm với nƣớc mắm pha chanh đƣờng ớt. 

Hai món này đi đôi với nhau, ăn rất thanh. 

      Mẹ tôi kể mâm cỗ Tết ngày xƣa  bày biện món ăn 

làm sao cho màu sắc hài hòa, kết tinh tài hoa, nghệ 

thuật, văn hóa, thẩm mỹ dân tộc. Ngồi ăn  là để gần 

gũi với nhau hơn, rộng lƣợng hơn, dễ tha thứ cho 

nhau và gắn bó với nhau… 
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     Ngày cuối năm với những hình ảnh quá khứ lƣu 

giữ trong ký ức mỗi năm chìm sâu thêm vào quên 

nhớ. Đôi khi quên điều này, nhớ điều khác. Nhƣng dù 

quên hay nhớ, cả hai đều là nguyên cớ của một nỗi 

buồn tiếc khó phai. 

     Nó đánh thức kỷ niệm, thắp lại ƣớc mơ… 

     Kỷ niệm giống nhƣ một cuộc tình, giống nhƣ một 

ngƣời tình, nếu không yêu, làm sao ta biết đƣợc 

ngƣời ta thƣơng nhớ ra sao? 

30 Tết ... 

      Tôi đã làm xong mâm cúng 12g trƣa nay. Đêm 

Giao Thừa chỉ cúng trái cây và bánh chƣng. 

      Chỉ có mấy mẹ con nên tất cả đều giản dị gọi là 

nhớ ơn Tổ Tiên. Với tôi, tất cả là hình thức, chỉ có 

tấm lòng thành mới đáng kể.  

     Đang chuẩn bị thì có phôn của Hiền Vy. Hai vợ 

chồng đang đến thăm anh Thế trong Nursing Home. 

Thật cảm động nghe tiếng anh trên đầu giây điện 

thoại. Anh hỏi N. đang làm gì đấy. Em đang làm cỗ 

cúng. Hôm nay 30 Tết rồi.  

      Anh nói anh không biết Tết là gì nếu Hiền Vy 

không vào thăm và mang chậu cúc biếu anh. Em nhờ 

H.V. thay em thăm anh đấy. Anh cảm động nói rằng 

N. có những ngƣời bạn thật tốt. H.V. vừa đẹp, vừa dễ 

thƣơng quá. 

Nghe anh nói mà nƣớc mắt tôi cứ rƣng rƣng. Thƣơng 

anh tôi quá. Tôi hứa sẽ thu xếp đi Houston mỗi năm 

thăm anh. 

     Rồi phôn từ Pháp chúc Tết vì bên ấy đang Giao 

thừa. 

       Thật cảm động đƣợc nhiều ngƣời nhớ đến. Từ 

bạn hữu cho đến các em văn nghệ của tôi, ai cũng 

tuyệt vời. 

      Nhiều năm tôi thƣờng theo mẹ đi lễ Giao thừa ở 

đền Đức Thánh Trần hái lộc mang về tự xông nhà. 

Dƣới trời đêm, cây cỏ ƣớt hơi sƣơng. Mẹ dừng lại 

bên gốc cây ngâu, hái một nhánh rất nhỏ nhƣng có 

đầy đủ hoa và vài ba chiếc lá nõn nà. Mùi hƣơng hoa 

ngâu thơm ngát. Trong không gian bao la của đêm 

trừ tịch, tôi cảm thấy mình nhƣ nhỏ bé hẳn lại. Tôi 

đứng sát bên mẹ tìm hơi ấm. Nghe cả tiếng thầm thì 

của mẹ khấn cầu Trời Đất bình an. Khí thiêng nhƣ 

đọng vào cành lộc mẹ xin. 

      Cử chỉ khi mẹ hái rất kính cẩn nhẹ nhàng. Chỉ 

bằng mấy ngón tay, mẹ khẽ hái một cành con nhƣ sợ 

cây đau. Cành lộc đó là sẽ mang đến cho gia đình 

mọi sự tốt lành. Mẹ nói ―Ngƣời ta có thể tặng cho 

ngƣời mình yêu quý nhất‖. Riêng mẹ tôi, bao giờ 

cũng cắm vào bình hoa tƣơi trên bàn thờ kính dâng 

lên ông bà Tổ tiên  đã về sum họp cùng gia đình 

trong ba ngày Tết. 

      Những mùa Xuân và Tết sau năm 1975 gia đình 

tôi không đến nỗi nghèo khó nhƣ đời sống ngƣời dân 

chung quanh nhƣng vẫn cảm thấy vô cùng thiếu thốn. 

Làm sao có đƣợc cái không khí rộn ràng ngày Tết, 

tiếng nói cƣời vang khắp các phòng khi mỗi ngƣời 

mỗi nơi mỗi ngả. Đêm 30 một mình tôi ngồi trong 

phòng khách không hoa mai, hoa cúc, nhìn lên bàn 

thờ sơ sài hoa trái, nến đèn mà cảm thấy xót xa. 

      Nhớ thƣơng những ngƣời thân yêu, thƣơng cả 

miền Nam. Nỗi đau lúc nào cũng vò xé tâm can, nhất 

là vào dịp lễ thiêng liêng của dân tộc. 
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Ngƣời mới tới muốn xóa bỏ tất cả. Nhƣng càng làm 

cho ngƣời ta hơn bao giờ hết âm thầm giữ gìn tinh 

hoa đất nƣớc. 

Dƣới những mái nhà là một sức sống cố vƣơn lên… 

́ ̀  
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đêm  nhìn thấy  mình 

một mình 

 

 

lại  ngồi  viết  lên  cát   

rồi  biển  sóng  tan  đi 

tiếng   cƣời em  xƣa  vỡ 

buồn  vẫn  ở  chƣa  đi 

 

em  không  còn  quay  lại 

mắt  cũng chẳng  sau  lƣng  

tên  mọi  về  động  đá 

sao  chân  bƣớc  ngập  ngừng  

 

sẽ  chỉ  còn  mây  bay 

nƣớc  trôi  cầu  quên   nhớ 

hoa  ở  vách  núi  kia 

lúc  nhìn  ra  đã  lỡ 

 

ngày  đôi  tay  thắt  bím  

cột  đời  ta   lúc  qua  

sao  chẳng  duyên  không  nợ 

mà  buồn  tới  hiên   nhà 

 

ô  tuyết  rơi    tuyết  rơi  

ta  trốn  vào  chăn  mỏng   

đêm  đom  đóm  đâu  bay 

à ....thì  ra  huyễn  mộng 

 

ngô yên tha ́i 
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EXCERPTED FROM                                                                                                                                                    

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA 

 

TRANSLATED AND ANNOTATED BY                                                                                                                                

DR. ĐÀM TRUNG PHÁP                                                                                                            

PROFESSOR EMERITUS                                                                                                                    

TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY 

 

 

Bà Trƣng quê ở châu Phong [Lady Trƣng hailed from 

Phong prefecture]                                                                                                      

 Giận ngƣời tham bạo thù chồng chẳng quên [Enraged 

by a greedy tyrant and determined to avenge her 

husband]                                                                                     

Chị em nặng một lời nguyền [She and her younger sister, 

who shared a solemn oath]                                                                                                            

Phất cờ nƣơng tử thay quyền tƣớng quân [Raised the 

lady-general flag asserting their command]                                                                                      

Ngàn Tây nổi áng phong trần [From the west surged 

wind and dust]                                                                                                    

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên [Troops and horses 

thundered toward Long Biên]                                                                                          

Hồng quần nhẹ bức chinh yên [On horse back the ladies 

deployed their troops]                                                                                                      

 Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành [Quickly routing 

Su Dinh and flattening his fortress]                                                                                        

Đô kỳ đóng cõi Mê Linh [Mê Linh was to become their 

capital]                                                                                                            

 Lĩnh Nam riêng một triều đình nƣớc ta [Lĩnh Nam was 

where they held their own court]                                                                                                                                                                      

Ba thu gánh vác sơn hà [For three years they ruled the 

country]                                                                                                                    

Một là báo phục, hai là bá vƣơng [Having both taken 

vengeance and ascended the throne]                                                                                                 

Uy danh động đến Bắc phƣơng [Their heroic reputation 

reached the North]                                                                                                        

Hán sai Mã Viện lên đƣờng tiến công [The Han court 

dispatched Ma Yuan to topple them]                                                                                                                                                     

Hồ Tây đua sức vẫy vùng [In Hồ Tây the two sides 

battled]                                                                                                            

Nữ nhi chống với anh hùng đƣợc nao [But how could 

women match male warriors]                                                                                            

Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo [Held at bay in Cấm Khê]                                                                                                         

Chị em thất thế cũng liều với sông [The defeated sisters 

drowned themselves in a river]                                                                                                                                  
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Phục Ba mới dựng cột đồng [The Wave-Calming general 

erected a bronze pillar]                                                                                                                                                                          

Ải quan truyền dấu biên công cõi ngoài [To mark the 

southernmost border of his country]                                                                                        

 Trƣng Vƣơng vắng mặt còn ai [With Queen Trƣng 

gone, who could be counted on]                                                                                                                                                                   

Đi về thay đổi mặc ngƣời Hán quan [A Han mandarin 

would be free to rule the land]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

QUEEN TRƢNG TRẮC (AD 14 – AD 43) 

Vietnam’s revered heroines Trƣng Trắc and Trƣng Nhị 

were sisters, who in the year 40 recruited thousands of 

followers who helped them rout the greedy and cruel 

Chinese governor Su Ding (Tô Định), who had killed 

Trƣng Trắc’s husband Thi Sách. Su Ding’s cowardly 

escape to China marked the end of Vietnam’s first 

Chinese occupation, which had lasted 150 years [1]. 

Trƣng Trắc became the reigning queen of Vietnam until 

the year 43, when she and her younger sister were 

defeated by the Chinese marshal Ma Yuan (Mã Viện) and 

subsequently killed themselves by jumping into a river. 

Since their deaths almost two thousand years ago, they 

have been reverently commemorated as the nation’s 

paragons of heroism on their death anniversary (the sixth 

day of the second month of the lunar year). Shrines in 

their honor exist in many places, even in southern 

Guangdong (Quảng Đông) in China, but the two best-

known ones are in Đồng Nhân village near Hà Nội and 

Hát Môn village in Sơn Tây province. 

 

According to the book Lĩnh Nam Chích Quái (Wonders 

Plucked from the Dust of Lingnan) written in the fifteenth 

century, the Trƣng sisters were born in Mê Linh village, 

Phong prefecture. Their father was a Lạc lord in Giao 

prefecture. Trƣng Trắc was a strong and brave woman 

who was married to Thi Sách, a resident of Diên 

prefecture. When the egregious Chinese governor  Su 

Ding killed Thi Sách, Trƣng Trắc and her sister Trƣng 

Nhị started an uprising against the Chinese occupation.  

Supported by the people of Cửu Chân, Nhật Nam, and 

Hợp Phố districts, the sisters pacified sixty-five 

strongholds throughout Lĩnh Nam [2]. As the country’s 

new sovereign, Queen Trƣng Trắc set up her court in Mê 

Linh, abolished the insidious tribute taxes imposed by the 

Chinese, and restored a simpler form of government 

reflecting traditional Vietnamese values. Su Ding 

escaped to China and was dismissed by the Han court, 

which later dispatched Ma Yuan (Mã Viện) and Liu Long 

(Lƣu Long), two seasoned generals, to Lĩnh Nam to 

reclaim it. The fighting lasted for more than a year in 

Lạng Sơn. Outnumbered by the much more adept enemy, 

the Trƣng sisters and their troops had to retreat to Cấm 

Khê, where they were defeated. As their troops dispersed, 

our heroines killed themselves by drowning. 

In the thirteenth century, the historian Lê Văn Hƣu [3] 

did not mince his words when he wrote about the heroic 

deeds of the Trƣng sisters, as recorded in Đại Việt Sử Ký 

Toàn Thƣ (Complete Book of History of Great Viet) 

compiled by the historian Ngô Sĩ Liên [4] in the fifteenth 

century: 

 

“Trƣng Trắc and Trƣng Nhị were women. They gave one 

shout and the Cửu Chân, Nhật Nam, and Hợp Phố 

districts, along with sixty-five strongholds, responded to 

them. Their setting up the nation and proclaiming 

themselves as queens was as easy as turning over their 

hands. This shows that our land was able to establish a 

royal tradition. Alas, for a thousand years after this 

uprising, the men of our land bowed their heads, folded 

their arms in servitude to the Chinese. How shameful this 

is in comparison with the Trƣng sisters!”  

 

The scholar Phạm Huy Thông [5] in his 1975 article on 

a new synthesis of Vietnamese history inspired by recent 

archeological discoveries, published in Học tập 21(237), 

pointed out that (a) the destruction of the ancient Viet 

civilization by the Chinese victors after the Trƣng sisters’ 

short-lived era was a ―death that did not become death,‖ 
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and that (b) ―though oppressed by a foreign country for 

a thousand years, the will that “we are we” among our 

people was not something that could be shaken loose.‖  

Reflecting on scholar Pham’s astute thinking,Taylor 

(1983, p. 339) cogently summarized how contemporary 

Vietnamese evaluate the Trƣng sisters: 

 

“It implies that if the Trung sisters had not resisted, there 

would be no Vietnamese nation today, that the uprising 

of A.D. 40 effectively „froze‟ the Dong-son heritage [6] 

in a moment of historic courage, insuring that it would 

not degenerate and invite the scorn of later generations. 

The Trung sisters were the last of the pre-Chinese 

popular leaders; their deeds echoed across the centuries 

of Chinese rule, calling the Vietnamese back to an 

ancient inheritance.” 

                                                   

 NOTES 

[1] Vietnam was under Chinese rule four times, totaling 

1,007 years. The first time lasting 150 years (111 BC – 

39 AD) was ended by Queen Trƣng Trắc. The second 

time lasting 501 years (43 – 544) was ended by Lý Nam 

Đế. The third time lasting 336 years (603 – 939) was 

ended by Ngô Quyền, and the fourth time lasting 20 

years (1407 – 1427) was ended by Lê Lợi. 

[2] Lĩnh Nam (Lingnan) literally means ―south of the 

mountain range‖ and is an ancient Chinese name for the 

area that covered China’s Guangdong (Quảng Đông), 

Guangxi (Quảng Tây) and northern Vietnam. 

 

[3] Lê Văn Hƣu was Vietnam’s first historian. At the 

request of King Trần Thái Tôn, he became the chief 

compiler of the 30-volume History of Great Viet (Đại 

Việt Sử Ký) which was completed in 1272. 

   

[4] Ngô Sĩ Liên was asked by King Lê Thánh Tôn to 

compile the 15-volume Complete Book of History of 

Great Viet (Đại Việt Sử Ký Toàn Thƣ) which was 

completed in 1479. 

 

[5] The French-educated archeologist Phạm Huy Thông 

(1916-1988) was also a noted poet and educator. He 

directed the Institute of Archeology in Hanoi from 1967 

to 1988. 

 

[6] The Đông Sơn culture flourished during the Bronze 

Age in Vietnam, when the first Vietnamese kingdoms 

named Văn Lang and Âu Lạc existed. Also known as Lạc 

Việt, the Đông Sơn people were good at growing rice, 

raising buffaloes and pigs, fishing, and sailing. They 

were also skilled bronze casters whose amazing works 

included the famous Đông Sơn and Ngọc Lũ drums. 
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*Em đi 

Cây cỏ cũng buồn 

Vầng trăng muốn khóc 

Chim sầu kêu ca 

*Em đi 

Còn lại mình ta 

Nhìn hoa tàn úa 

Nhìn mây hững hờ 

*Em đi 

Im lặng nhƣ tờ 

Không em trống vắng 

Lững lờ mây trôi 

*Em đi 

Buồn lắm em ơi 

Nắng vàng hiu hắt 

Mƣa rơi muộn phiền 

*Em đi 

Thƣơng nụ cƣời hiền 

Tƣơi nhƣ hoa nở 

Trăng mờ nhớ em 

*Em đi 

Hàng nến lung linh 

Khói nhang mờ ảo 

Còn đâu tình mình! 

*Em đi  

Yên nghĩ đời đời 

Ngủ ngoan em nhé 

Vẽ vời kiếp hoa 

Nhƣ Nguyệt 
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Ben X. Trinh 

[My mother asked me to share some thoughts on my cultural background for her Vietnamese newsletter. The resulting piece 

has been re-published here.] 

Hello, my name is Ben X. Trinh. I’m a son, a brother & 

a husband. At different times in my life, I’ve been a pre-

medicine student, a bartender, an illustrator & a 

corporate graphic designer — and through all of this, I’ve 

been Vietnamese-American. 

But the truth of the matter is that I have a very 

complicated, unique relationship with my Vietnamese 

heritage. Throughout my life, my relationship to being 

Vietnamese has grown to encompass many different 

things: a source of pride and respect, a blessing of love 

and generosity & long ago — it was even a point of fear 

and confusion. 

___________________________________ 

 

 

Learning difficult lessons  

Let me explain. I grew up in Memphis, Tennessee in the 

1980s. We had no nearby family and no Vietnamese 

community upon which to rely. My parents wanted me to 

have the advantage of assimilating into American culture 

and decided to delay my learning the Vietnamese 

language. My brother Charles, ten years my senior, had 

left home for college while I was in elementary school. 

And so, geography and circumstance isolated me from 

my cultural background. 

Navigating the twin tides of both adolescence and racial 

identity grew more difficult as time passed. After 

transferring to a new middle school, I was very shy. As 

one of two Asian students in a conservative Southern 

school of thousands, I was a social outcast. A group of 

bullies thought it would be a funny prank to write: ―Go 

back to your own country‖ on the street in front of our 

house one night. I suffered even crueler taunts at school. 
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It made my bullies feel amused to belittle and ostracize 

me. All I felt was shame. 

Being a victim of intolerance can be traumatic. It takes 

time and experience to learn that your own unique-ness 

is what makes you special. Years passed as my world 

slowly expanded and I regained my confidence. The pain 

and confusion of my racial taunting fell away to 

something stronger, powerful — a deeply private sense of 

pride. 

In high school, I began to recognize and understand the 

sacrifice and struggle of my parents’ generation — how 

they experienced living in a country of war, how they 

abandoned everything they knew and how they built a 

new life out of nothing else but their own determination. 

This sacrifice is beyond my comprehension and I will 

honestly never know the psychic strain of their 

experience.  

 

 

 

 

 

At times, this generational and experiential divide that 

separated us proved to be challenging. I grew under 

stricter rules and standards than did my friends. My skill 

and interest in fine art was considered a hobby and not a 

career — nothing was more important than my education. 

It wasn’t easy but the frustrations of youth take on a 

different light with the clarity of age. 
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Yesterday’s discipline creates today’s successes. My 

parents taught me the values of a well-lived life and it’s 

through them that I today associate with my Vietnamese 

heritage such admirable traits: a high regard for hard 

work & a well-rounded education, a reliable sense of 

pragmatism and an unerring commitment to family. 

___________________________________ 

Awakening the unknown 

In 2005, I had the momentous opportunity to travel to 

Vietnam with a group of Vietnamese expatriates and my 

mother. The country that she’d left decades ago had 

stepped out from the shadows of war and into the light as 

a burgeoning tourist destination. My inability to speak or 

understand Vietnamese forced me into the role of passive 

observer. Once again, I stood hesitantly within yet 

ultimately apart from a community. But this experience 

could not have been more life-affirming and special. 

My initial impressions of Hanoi were hard to capture. 

The cool, grey weather and quiet bustle of the city felt 

familiar — like springtime in Paris. When my mother 

pointed out to me her old family home — now a Swiss 

embassy, I tried to imagine how my life might have been 

dramatically altered had I been born and raised in my 

parents’ home country. With contemplative wonder, I felt 

a solemn affinity with this home I never knew. 

Our trip took us from the majestic serenity of Ha Long 

Bay to the picturesque mountain-views of Da Lat to the 

urban frenzy of Ho Chi Minh City. All over, I 

experienced great kindness and generosity from the 

people of Vietnam. A distant cousin in Hanoi spent an 

afternoon showing me all corners of the city on his motor 

scooter; a complete stranger selflessly helped me while 

lost on the city streets one evening in Da Lat; our tour 

guide spent ceaseless days & nights patiently hosting our 

travels and questions. If one thing alone became 

universally apparent, it was how Vietnam could be so 

humbly, gracefully generous. 

 

 

  

 

 

 

Ha Long Bay 
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___________________________________ 

Looking back & moving 

forward 

 

 A few years ago, I introduced my mother to the woman I 

would one day marry — the amazing, kind & loving 

Laura Wall. As you can guess by her surname, Laura is 

not Vietnamese. The qualities that we do have in common 

however, I personally associate with my Vietnamese 

heritage. 

From our mutual devotion to our families and our 

sincere commitment to our professional careers to living 

a life with kindness & generosity — Laura inspires me in 

how perfectly she embodies these vital cultural traits. 

Also, she loves Vietnamese food and enjoys a good bowl 

of pho as much as I do — so that doesn’t hurt either! 
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Planning our beachside destination wedding last year, 

Laura and I sought to create a personalized ceremony 

that would pay homage to our families and history. 

Inspired by the Vietnamese wedding tradition of family 

homes receiving one another, our families each stood 

inside circles drawn in the sand; they welcomed each of 

us into their respective, symbolic homes. Watching as my 

mother offered her blessing, in the form of a gift 

necklace, to Laura remains among my most cherished 

wedding memories. 

 

 

 

 

 Although our wedding was not expressly traditional, 

these nods to my cultural traditions are of great meaning 
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and significance to us. This blend of honoring history 

and celebrating the deeply personal perfectly sums up my 

relationship to my Vietnamese roots. Though I haven’t 

lived the most traditional of Vietnamese upbringings, this 

history is still important to me. 

  

  

___________________________________ 

Before writing this piece, I was initially reluctant to 

talk about what it means for me to be of Vietnamese 

descent. I was afraid that my experience was not 

―correct‖ or ―right.‖ But what this exercise in self-

reflection has taught me is that I have much for which to 

be proud. 

As I’ve grown, so too has my relationship to my 

Vietnamese heritage. Knowledge of my Vietnamese 

background makes me especially grateful for the whole 

expanse of my life and good fortune. Appreciation of my 

family and cultural forbears inspires a pride that’s vital 

to my identity. 

I’m proud of my parents, my family & my ancestors. I’m 

proud to be Vietnamese and American. 

 

Ben X. Trinh. 

 

[Ben X. Trinh is a User Experience Designer in 

Brooklyn, NY.] 
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Ký sự: Du Ngoạn Sydney và 

Tình bạn muôn thuở 
 

Lê Thị Bích 

 

Sau 8 ngày ở Melbourne với gia đình của anh Văn, 

chúng tôi bay qua Sydney để thăm chị Mỹ Nam là ngƣời 

bạn dạy cùng trƣờng Đồng Tiến với tôi vì Điệp cũng là 

cô bạn dạy cùng trƣờng hiện đang ở Perth cho biết tin 

chị bị mổ tìm và rất mệt. Tôi đã không gặp chị Mỹ Nam 

32 năm rồi nên sắp xếp đi thăm chị sau khi đi thăm anh 

chị em nhà chồng ở Melbourne. 

Ngày 1: Sáng 28 tháng 10/15 chúng tôi gồm 6 ngƣời bay 

qua Sydney bằng Jestar Airbus A320 tại Melbourne 

Tullamarine Airport. 

Lúc 9:45 am.Chuyến bay dài 1 giờ 25 phút. 

Chúng tôi tới Radisson Hotel & Suite Sydney ở 72 

Liverpool St., Sydney 2000 lúc quá trƣa. May quá họ nói 

có phòng. Checked in xong là Thủy dẫn đi chơi China 

town, xong đi bộ ra Harbour Bridge rồi lại đi bộ ra 

Darling Harbour để coi Opera house. 

Trong ―năm châu bốn biển‖ của trái đất, Úc Châu là 

châu lục bé nhất trong năm châu (bốn châu lục kia là Á 

Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Âu Châu). Diện tích Úc Châu 

chỉ độ khoảng gần 7.7 triệu cây số vuông và châu lục này 

nằm sống đơn côi ở một góc phía Nam Bán Cầu giữa hai 

đại dƣơng Pacific và India. 

Những thành phố lớn của xứ Úc hầu nhƣ đƣợc tập trung 

về phía đông và đông nam của nƣớc Úc nhƣ Sydney, 

Canberra, Melbourne, Brisbane. Lớn nhất và hiện đại 

nhất phải kể đến thành phố Sydney. 

Sydney đƣợc xem nhƣ là trung tâm tài chính lớn nhất của 

nƣớc Úc và cũng là thành phố mang tính biểu tƣợng cho 

nƣớc Úc hiện đại. Với những tòa nhà building cao, cộng 

lẫn các công trình kiến trúc đặc biệt nhƣ Sydney Tower, 

Sydney Opera House, Sydney Habour Bridge, St. James 

Cathedral trong Hyde Park, Darling Habour, Circular 

Quay. 

Khi đi về, chúng tôi ghé qua Chinese garden. Chinese 

garden có 1 hồ lớn với mấy tảng đá lớn có hình rồng và 

chim phƣợng. Có rừng tre. Ở đây, họ cho thuê quần áo 

của các hoàng hậu và công chúa. Những ngƣời trẻ thuê 

quần áo mặc để chụp hình. Sau đó, chúng tôi đi bộ lang 

thang tới Suez canal và dừng chân ở chỗ của những 

ngƣời đầu tiên mới đến nƣớc Úc lập nghiệp gọi là The 

Rocks.   

Cuối cùng, chúng tôi đi xe lửa về Tòa Thị Chính. Xe lửa 

có 2 platform 1 và 2; đi về những điểm khác khác nhau. 

Những chuyến xe chỉ cách nhau mấy phút. Khi về Tòa 
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Thị Chính, chúng tôi đi qua chợ Woolworths mua trái 

cây và bánh mì. 

Ngày 2: 29 tháng 10/15 hôm sau mới 6am thì Điệp đã 

qua khách sạn và mua bánh mì để ăn sáng.  Điệp ở 

Perth-Úc châu, còn Bích ở Texas- USA. 

Bích và Điệp hẹn nhau đi thăm chị Mỹ Nam. Từ lúc book 

vé cho đến khi gặp, cả mấy tháng mong chờ, để mơ thành 

sự thật. 

Chị Mỹ Nam và Điệp là 2 cô bạn dạy cùng trƣờng Đồng 

Tiến với tôi.  

Sau khi mất việc làm bán phần tại trƣờng Dƣợc Sài gòn. 

Tiệm thuốc ở đƣờng cao Thắng cũng đóng cửa. May mà 

đổi đƣợc 35 đồng để đi sanh con cho dù tôi nộp cho 

chính quyền Cộng Sản hơn 3 trăm ngàn do việc lãnh 

lƣơng từ tiệm thuốc mà tôi đứng tên ở Kiên Giang, Rạch 

Giá. 

Do có kinh nghiệm dạy học từ trƣớc, tôi tìm đƣợc chỗ 

dạy ở trƣởng Đồng Tiến. Năm 1976, Điệp ra trƣờng và 

về trƣờng Đồng Tiến dạy môn Địa. Chị Mỹ Nam là tổ 

trƣởng nhóm Sử địa, 

Điệp và tôi đã chia xẻ nhau những gian nan cực khổ khi 

2 ông xã đi học tập cải tạo. Chúng tôi cùng ra Bắc để 

thăm chồng học tập cải tạo tại Bắc. Chồng Điệp học tập 

cải tạo tại Vĩnh Phú, còn ông xã tôi thì cải tạo tại trại Hà 

Nam Ninh. Chúng tôi cùng nhau đi những chuyến đi 

buôn cà phê liều lĩnh , mà Bích với Điệp chƣa từng biết .. 

chao ôi bao nhiêu kỷ niệm để nhớ từ lúc đi thăm chồng ở 

miền Bắc lần thứ nhất. 

Hai đứa nghe nói là quần áo lót bán đƣợc giá nên đi 

thâu gom quần áo lót và mang ra Bắc để kiếm lời. Ra 

ngoài Bắc lạ cửa lạ nhà, hai đứa dẫn nhau đi khắp chợ 

Đồng Xuân để bán quần áo lót trƣớc khi chia tay Điệp 

lên Vĩnh Phú thăm Anh Hoài, còn Bích ra Hà Nam Ninh 

thăm anh Văn. 

 Đi thăm chồng ở Bắc về nợ nần đầy đầu vì lƣơng quá 

thấp mà đi thăm miền Bắc thì quá tốn kém. May làm sao, 

có 1 chị cũng thăm chồng cải tạo đi cùng xe; chị chỉ cách 

đi buôn lậu café ở Lâm Đồng. Hai đứa không biết sợ là 

gì vì cả hai từ khi đi học rồi lấy chồng, có lăn lộn ngoài 

đời bao giờ đâu.  

Cứ 2 tuần, Điệp và Bích lại mƣợn chứng minh nhân dân 

của các bạn  (những ngƣời thông cảm hoàn cảnh 2 đứa 

tôi) cho mƣợn chứng mình nhân dân để mua vé xe đi Lâm 

Đồng buôn café và trà. Lúc đó chỉ có nhân viên nhà nƣớc 

mới mua đƣợc vé đi xe đò đến các tỉnh khác, còn dân 

thƣờng phải mua vé chợ đen. 

Lúc đi chúng tôi mang gạo lên Lâm Đồng bán, gạo phải 

đƣợc cho vào những túi xách. Tuy vậy chúng tôi cũng 

mang đƣợc mỗi lần hơn 1 tạ gạo. Lúc từ Lâm Đồng về thi 

mua café và trà. Café thi khâu vào áo lót ngực, đồ lót 

trong bụng, quần lót và cột cả ở bắp chân nữa. Trà thì 

vảy nƣớc cho xẹp xuống rồi dận bằng chân cho xẹp. 

Lúc đó chúng tôi rất gầy, cho nên dù lót trong bụng, 

ngực tới cả 4 ký café nhƣng chúng tôi vẫn trông gọn ghẽ 

trong chiếc áo khoác nên không bị nghi ngờ vì tuy đi 

buôn nhƣng chúng tôi da dẻ trắng bóc. Xe đi từ 6 giờ 

sáng tới 6 giờ chiều, chúng tôi không dám ăn uống vì sợ 

phải đi tiểu thì lộ hết bí mật. Cứ đi nhƣ vậy 3 ngày thì 2 

đƣa kiếm đƣợc gần 2 tháng lƣơng sau khi trừ chi phí ăn 

uống xe cộ. Nhà thì đƣợc miễn phí vì trọ với nhà bố mẹ 

chú Kim.( Chú Kim là em rể của tôi) 

Chúng tôi còn tham làm mua bơ (avocado) về để bán 

nữa.    

Có những đêm tội nghiệp bố hoặc mẹ của chú Kim phải 

đƣa hai đứa ra bến xe đò lúc 1 giờ sáng để mua vé xe về 

Saigon. Tiền lời tích lũy lại để trả nợ cũ và để dành đi 

thăm chồng lần tới và gửi hàng tiếp tế tới chồng qua bƣu 

điện. 

Hai đứa còn rủ các cô giáo dạy cùng trƣờng thầu căng 

tin bán đồ ăn cho học sinh. Khi đi dạy, mặc dù mặc áo 

dài Bích cũng xách theo 1 cái ấm đầy nƣớc trà đặc đen sì 

vào trƣờng để pha loãng bán cho học trò. 

Tết đến, hai đứa lại rủ các cô giáo làm mứt hộp bỏ cho 

các chợ. Có những đêm chỉ ngủ 1 giờ trên đống mứt. Tuy 

mới hộp chỉ lời 50 xu nhƣng sau Tết thì Điệp và Bích 

cũng có thêm vốn để đi thăm chồng ở Bắc. 
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Hai đứa còn hợp  nhau ở tính vô tƣ, Điệp và Bích vẫn 

cƣời nói đến nỗi có lần đi buôn Lâm-Đồng, ông tài xế khi 

thấy 2 đứa mang xuống 1.2 tạ gạo, ông ta phải nói 

"Gớm! hai cô này cứ nói chuyện học trò, vậy mà tuôn 

xuống hơn tạ gạo!" Hai đứa chỉ cƣời. 

Lần thứ hai ra Bắc thì 2 đứa mang 1 cái tủ lạnh ra vì 

nghe nói có lời. Lần này Điệp đƣợc ở lại với chồng nên 

vui lắm; Điệp giúp Bích đƣợc gặp anh Văn lần 2 bằng 

cách giả làm cô lên thăm cháu, nhƣng có đƣợc thăm đâu. 

Cán bộ Cộng Sản nói các anh đƣơng coi đá banh. Sau 

này tôi mới biết là họ láo khoét, hai đứa ở 1 đêm tại Hà 

Nam Ninh rồi là về Hà Nội lại. 

Sau khi có vụ đi bán chính thức Điệp bày ra hai đứa vào 

phi trƣờng biểu ngƣời đi chút tiền để mƣợn vé đi mua 

thuốc lá bột ngọt mang ra chợ bán. Lúc ra khỏi phi 

trƣờng, hai đứa lại đạp xe đạp đi các chợ để bán bột 

ngọt và thuốc lá. 

Tết đến thì lại tiếp tục làm mứt với các cô giáo cùng 

trƣờng Đồng Tiến. 

Điệp nhắc lại kỷ niệm của Noel 1981: hai đứa ngồi bán 

đậu phọng rang, bong bóng ở nhà thờ Đức Bà, cu Hiếu 

(con Điệp) và bé Vi (con Bích) ngủ lăn lóc ở dƣới đƣờng, 

hai mẹ thì lo bán hàng đến khuya mới về , mà mặt mày bí 

xị vì bị ế! Thật là biết bao nhiêu kỷ niệm giữa hai đứa 

chúng tôi. 

Anh Hoài đi học tập về thì mấy tháng sau Điệp vƣợt biên 

thành công tới Úc, còn anh Văn bị chuyển vào Pleiku, 

Bích lại đi Pleiku thăm chồng với chị Lợi và chị Hoài. 

Bích bỏ trƣờng Đồng Tiến mà quay trở lại ngành Dƣợc. 

Mới đầu làm trong chẩn Y viện, sau đó làm nhà thuốc 

ngoại nhập nhƣng mỗi lần tiệm thuốc làm ăn khấm khá 

thì Bích lại bị chuyển đi nơi khác. 

Bích ở lại Việt Nam tới năm 1990 thì đi bằng diện HO5 

qua Mỹ.  

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thƣ từ và email. 

Nhiều khi Điệp tự hỏi sao lúc đó tụi tôi có thể liều lĩnh 

nhƣ vậy. Riêng tôi thì trong lòng lúc nào cũng mang ơn 

tình bạn của Điệp dành cho tôi trong những ngày tháng 

cực khổ. Do đó gặp đƣợc Điệp; Bích mừng lắm. Ôm lấy 

nhau mà mừng mừng tủi tủi nhắc lại chuyện ngày xƣa 

cực khổ có nhau. 

Sau đó cả nhóm ra Park Royal Darling hotel để đi tour. 

Ngày 29 tháng 10/15  là Ngày thứ nhất của tour  với 

Viator: Buổi sáng Sydney City Tour và Sydney Harbour 

Luncheon Cruise (6 giờ). 

Vì lên đầu tiên ở Park Royal Darling hotel nên chúng tôi 

đƣợc ngồi đầu, nhƣng khi quá 1 trạm đầu thì có 1 cô đầm 

lên ngồi ngay ghế hàng nhất. Chung tôi phải cãi nhau 

mới đƣợc ngồi lại hàng đầu. Tour guide tên là Chris. 

Đi đến The Rocks đi bộ qua Suez canal, Nurse Walk của 

khu phố lịch sử, nơi Sydney đã bắt đầu, chúng tôi chỉ nhớ 

vụ quay cái vớ chứa đầy đất sét làm vũ khí đánh lại quân 

trộm cƣớp lúc ấy và vụ đặt gƣơng để xem chỗ vớ vẩn của 

phụ nữ thôi. Sau đó ; xe lái qua Nhà hát Opera Sydney, 

Hyde Park, Nhà thờ St Mary, Royal Botanic Gardens, 

Darling Harbour, Kings Cross. 

 

 

 

Xe cũng qua Macquarie Point là chỗ cuối thế kỷ 18, bà 

Elizabeth Macquarie vợ Thống Ðốc Lachlane 

Macquarie, hay đi dạo đến đây ngồi nghỉ, bà hay nhìn 
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qua biển để nhớ về quê hƣơng của bà cách xa nửa vòng 

trái đất. 

Xe đoàn đi qua vùng Bay Rose và Vaucluse trên đƣờng 

tới bãi biển Bondi, một trong những bãi biển nổi tiếng 

nhất của Úc. Có 30 phút để đi dạo quanh bãi biển Bondi 

trƣớc khi trở lại Sydney để đi thuyền ăn trƣa. 

Tàu catamaran cruise cho 2 giờ ăn trƣa buffet hải sản 

với hải sản tƣơi sống địa phƣơng, món ăn nóng và lạnh, 

các món tráng miệng và trái cây. 

Thuyền đi qua các cảnh đẹp nhƣ  Macquarie 

Watchtower, Opera House, êm đềm chạy qua dƣới chân 

cầu Habour Bridge và lƣợn vòng qua Millers Point và 

Fort Denison. Thuyền ngừng lại cho khách xuống bến 

Darling Habour, một bến cảng sầm uất nhộn nhịp với 

các cửa hàng shopping. Sydney Tower và China Town 

cũng không cách xa Darling Habour bao nhiêu. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Cả bọn lại đi lang thang ở Darling Harbor, 
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Rồi cả nhóm lại đi xe lửa về Tòa Thị Chính Sau đó cả 

bọn lại ra đi shopping. 

Bích và Thuỷ mua 1 đồng hồ Trent Nathan của Thụy sĩ 

đang onsale 

Rồi thì cũng tàn ngày đầu của Sydney tour, mọi ngƣời kết 

thúc bữa tối bằng tô mần thánh và phở. Mì của Úc rất 

dòn và ngon. 

Ngày 3: Ngày 30 tháng 10/15 .Thủy và Điệp không đi 

Canberra nhƣng Thủy cũng rất dễ thƣơng dậy sớm đƣa 

anh chị ra YCH hotel rồi mới về để đến nhà chơi Laura 

với mẹ đỡ đầu của Việt. 

Còn Điệp thì sẽ chuyển qua apartment hotel số 8 Dixon. 

Chỉ có 4 ngƣời Chị Chƣơng, Anh Văn Bích và Oanh đi 

Canberra tour dài 13 giờ. 

Tour bắt đầu đón khách từ khách sạn YCH hotel. Tour 

guide là Peter. 

Úc Châu không phải do ngƣời Anh tìm ra. Nhƣng vào 

khoảng năm 1770, nhà hàng hải ngƣời Anh nổi tiếng là 

Captain James Cook đã tìm đến đây, sau đó Vua George 

III của Vƣơng quốc Anh tuyên bố phần đất mới này nằm 

trong lãnh thổ thuộc địa của đế quốc Anh. Thay vì đế 

quốc Anh cho di dân đến vùng đất mới này, ngƣời ta lại 

đƣa bảy trăm năm mƣơi (750) tội phạm tù nhân bên mẫu 

quốc đến nơi đây nhƣ là một hình thức lƣu đày biệt xứ. 

Ngày 26 tháng 1 năm 1788, các chiếc thuyền chở tù nhân 

cặp bến Sydney Cove, nơi có các nhà tù chờ đợi giam giữ 

họ. Thành phố Sydney đƣợc xem ra đời từ ngày đó và 

ngày các con thuyền cặp bến Sydney Cove (Jan. 26, 

1788) sau này đƣợc ngƣời dân Australia chọn là ngày 

Quốc Khánh. 

Ðầu thế kỷ 20 chiến tranh thế giới WWI xảy ra, hơn 

330,000 quân lính Úc và New Zealand đã tham gia vào 

các trận đánh trong Thế Chiến Thứ I. Nhƣng một trận 

chiến lịch sử đã để lại đau thƣơng nhất cho quân Úc và 

New Zealand là trận đánh lịch sử trên ngọn đồi Gallipoli 

bên Thổ Nhĩ Kỳ.  

Tuy nhiên, quân Úc-New Zealand đã thất bại trong chiến 

dịch này trƣớc sự bình tĩnh và gan dạ của một viên đại tá 

Thổ Nhĩ Kỳ (Mustafa Kemal Ataturk). Họ không vƣợt 

qua khỏi eo biển Dardanelles và phải trả một giá rất đắt 

về sự tổn thất binh lính. Nhƣng cũng nhờ trận đánh này 

mà  cho phép ngƣời dân hai xứ Australia-New Zealand 

nhìn lại quyền sống và quyền quyết định của họ. Từ đó, 

sự tự trị của Australia và New Zealand dần dần đƣợc 

tách ra khỏi mẫu quốc Vƣơng quốc Anh cho đến ngày 

nay. 

 Sau thời điểm đen tối đó, thành phố Sydney nói riêng 

liên tục phát triển vào thế kỷ 20. Cây cầu Sydney Habour 

Bridge đƣợc hoàn thành vào năm 1932, Sydney Opera 

House hoàn thành năm 1973. Các kiến trúc này đƣợc 

công nhận là Di sản thế giới UNESCO năm 2007 và trở 

thành biểu tƣợng tuyệt tác cho thành phố Sydney. 

Sau 3 giờ lái, xe dừng ở Southern Highlands tại thị trấn 

lịch sử của Berrima để nghĩ giải lao uống trà  hay cà 

phê tự túc. 

Tiếp tục, xe  trèo lên đến đỉnh Mt Ainslie, nơi  có đƣợc 

tầm nhìn toàn cảnh Canberra. Có những đại lộ gạch đỏ 

lớn có tên là ANZAC Parade, danh dự của quân ANZAC 

(Úc và New Zealand Army Corps). Nó tạo thành trục 

chính giữa Tòa nhà Quốc hội và Núi Ainslie. 

Xe lái qua trung tâm Canberra, qua Thƣ viện Quốc gia 

Úc, tháp chuông Quốc gia Carillon, Tòa án Tối cao Úc 

và đài phun nƣớc tƣởng niệm thuyền trƣởng Cook (Cook 

Memorial Jet). Rồi tới  Đài tƣởng niệm Chiến tranh Úc, 

và National  Gallery,   

Chúng tôi cũng đuợc  hƣớng dẫn vào Tòa nhà Quốc hội 

tuyệt đẹp, mở cửa cho vào thăm từ năm 1988 .  
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Sau đó, xe đi qua The Lodge, đó là nơi ở chính thức của 

Thủ tƣớng Chính phủ. Xe đi qua tất nhà đại sứ quán 

nƣớc ngoài và các cơ sở trọng điểm quốc gia khác vì 

Canberra ca là trung tâm chính trị và hành chính của 

Australia. Xe thả chúng tôi xuống thì đã hơn 10 giờ tối , 

vì xe thả chúng tôi ở gần khách sạn do đó chúng tôi bị lỡ 

đi ăn Bún Bò Huế. Chúng tôi đi ăn phở và cơm tấm ở 

tiệm Việt Nam nhƣng phở và cơm đều dở. 

Ngày 4:31 tháng 10/15 là Ngày thứ hai của Sydney tour: 

Blue  Mountains (New South Wales) với chuyến đi 10 

giờ. 

Chúng tôi lại ra Park Royal hotel thì đã gặp Điệp ở đó 

rồi. Kỳ này anh Văn vẫn đƣợc ngồi ghế hàng đầu nhƣng 

rốt cuộc thì cũng xuống hàng ghế thứ 2 vì phải nhƣờng 

chỗ cho 1 cặp mà chồng vừa què chân vừa chấn thƣơng 

ở cổ. 

Thật là những ngƣời can đảm dù bị nạn sự đam mê du 

lịch vẫn còn. 

Blue Mountains đƣợc ghi là UNESCO Di sản Thế giới. 

Tour guide cũng là tài xế tên Glen, Glen nói không 

ngừng nghỉ từ 7am tới 5pm. Từ ngọn cây, cọng cỏ bên 

đƣờng ông ta nói thao thao bất tuyệt, chúng tôi chỉ sợ là 

ông ta nói hăng quá, lái xe không an toàn. Ông ta chỉ 

làm nhƣ 1 hobby cuối tuần nhƣng kiến thức của ông ta 

thật đáng phục. 

Xe đi 1.5 giờ đến Leura uống trà buổi sáng. Rồi đến 

Katoomba Scenic World và đi xe trên ba cảnh đẹp của 

thế giới (chi phí riêng 35 dola cho 3 tour , 1 tour đi trên 

cao ;1 tour xe chạy lao xuống màu đỏ, rồi có train màu 

xanh cho lên trên). Ngay cả vợ chồng ông què chân cùng 

đi tour làm tôi phục lăn. Chúng tôi không đi nên lên lầu 

uống coffee nhìn ra núi đá Three Sisters và Jamison 

Valley, và đi dạo dọc theo lối đi trên cao quá khứ rừng, 

trƣớc khi đến Echo Point nhìn những cảnh xa xa. 

Từ đây nhìn thấy 3 sisters là 3 mỏm núi đá. 

 

 

 

 

Trên đƣờng trở về Sydney, dừng lại ở Featherdale 

Wildlife Park, chỗ này thì rất nhiều kankaroo nâu, trắng, 

mắt đỏ, mắt nâu. Kangaroo khôn lắm , cho ăn vỏ cây 

miếng thì ăn , còn cỏ khô thì lắc đầu. Kangaroo rất thân 

thiện, có thể sờ đƣợc, ngay cả con chim két cũng cho 

khách sờ mà không bay. Hình nhƣ chúng dạn dĩ lắm. 

 Lúc 5pm, Glen lái xe về lại Sydney . Để cho mọi ngƣời 

thƣ giãn Glen để video ―The best of Mr. Bean‖ 
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Kết thúc tour khi Glen lái xe ngƣợc sông Parramatta và 

Glen thả chúng tôi ở Đƣờng Sessex. Hôm nay thì anh 

Hoài và Điệp đãi ăn cơm hải sản. Món lẩu có 2 miếng 

cua dành cho 2 ông nhƣng hai anh đều chê hết. Sau đó 

về khách sạn anh Văn còn bị tào tháo đuổi nữa vì cua 

chết lâu. Dù ở bất cứ chỗ nào tiệm ăn Tàu cũng không 

đáng tin tƣởng. 

Ngày5: 1 tháng 11/15, Anh Tích chồng chị Mỹ Nam đến 

khách sạn 8am chở chúng tôi đến nhà anh chị và đi 

Cabramantta 

Trƣớc hết anh Tích dẫn đi xe lửa về nhà anh. 

Anh còn cẩn thận mua vé cho cả ngày di. Anh Tích rất 

lịch sự và tác phong sang cả của những vị quan chức cấp 

cao thời Việt Nam Cộng Hoà. 

Khi đến bến xe lửa xuống gần nhà anh. Anh lấy xe chở cả 

nhóm đi Cabramatta. 

Lúc đi đƣờng anh kể chuyện tình của anh chị khi anh làm 

chức lớn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.Chị  Mỹ Nam 

chắc là lúc trẻ đẹp lắm vì gặp 1 lần mà anh cố công theo 

đuổi để lấy đƣợc chị. 

Đƣợc mệnh danh là ―thủ đô‖ của ngƣời Việt, khu phố 

Cabramatta thuộc vùng Fairfield, bang New South 

Wales, Australia.  Ba mƣơi năm trƣớc, Cabramatta là 

một vùng bán nông thôn, bán thành thị, rất ít hàng quán. 

Nhƣng chỉ khoảng 10 năm định cƣ, ngƣời Việt đã biến 

khu bán nông thôn này thành một trong những khu phố 

sầm uất và sinh động nhất của Sydney. 

Hàng quán ở đây rất hẹp, bề ngang chỉ 4-6 mét, chiều 

dài cũng chỉ 10-20 mét. Cũng nhƣ ở Sài Gòn, đƣờng phố 

Cabramatta rất hẹp, vì chủ cửa hàng phải… lấn đƣờng 

để bày bán hàng hoá. Đƣờng đi đáng lý là 4 m, thì nay 

chỉ còn 1 m, vì hai bên đƣờng các chủ cửa hàng đều lấn 

đƣờng. 

Cứ đến cuối tuần là hàng vạn khách khắp nơi, có khi từ 

bang khác, kéo về đây để ăn uống và mua hàng hoá, thực 

phẩm, rau quả. Tuy phần lớn khách là ngƣời Việt, nhƣng 

mấy năm gần đây Cabramatta còn thu hút rất nhiều 

khách Ấn Độ, Ả Rập, Hàn Quốc, và dĩ nhiên là ngƣời Úc 

bản xứ.  

Phần lớn quần áo và hàng tiêu dùng xuất phát từ Trung 

Quốc nhái theo kiểu Việt Nam.  

Nhiều nhất là các loại nhà hàng, quán ăn: lên đến con số 

hàng trăm với đủ món ăn từ bình dân cho đến hạng sang: 

cơm, phở, hủ tiếu, mì, tôm hùm, bồ câu quay.  

Thứ đến là các tiệm thực phẩm bán thịt cá tƣơi. Cứ 

khoảng 100 m là ngƣời ta thấy một tiệm thực phẩm. Bò, 

heo của Australia đƣợc cắt và bày bán theo kiểu Việt 

Nam. 

Cabramatta còn là nơi làm việc của rất nhiều văn phòng 

luật sƣ, bác sĩ, kế toán, kiến trúc sƣ ngƣời Việt. Ngôn 

ngữ chính là tiếng Việt, khách hàng chính là ngƣời Việt 

Nam.  

Du khách từ phƣơng xa tới thăm "thủ đô của ngƣời Việt" 

đều rất thích điều này. 

Tuy nhiên , quận Fairfield chƣa có chùa chiền, vƣờn cây 

cảnh   của ngƣời Việt, hay ngƣời Hoa, là hai cƣ dân 

chiếm đa số tại vùng này nhƣ ở Houston. 

Anh Tích còn đƣa cả nhóm tôi văn phòng Cộng Đồng 

hôm nay hƣớng dẫn Hoàng Hạc Khí Công từ 1pm toi 

4pm đó bác sĩ Phạm Gia Cồn hƣớng dẫn. 

Cảm ơn anh Tích rất nhiều. Nhờ anh Tích mà em đƣợc 

học Hoàng Hạc khí Công 

Trong forum của nhóm Y Dƣợc hải ngoại cứ viết đến 

Hoàng Hạc Khí Công do bác sĩ  Phạm Gia Cồn lập ra 

nhƣng em chƣa có dịp xem thì hôm này cũng đƣợc thấy 

sự giải thích rõ ràng về Hoàng Hạc Khí Công. Điều vui 

hơn nữa là gặp Dƣợc sĩ Mai Tuyết Ánh, cứ thấy Mai 

Tuyết Ánh viết bài trên Diễn Đàn Dƣợc Khoa mà em nào 

có biết Mai Tuyết Ánh đâu. Mai Tuyết Ánh dễ thƣơng 

quá, khi cả nhóm nói phải về sớm thì mọi ngƣời đƣợc 

tặng 1 video. 

Anh Tích chở đi tới chùa nơi để hài cốt của mẹ anh Tích. 

Sau đó, anh cho chúng tôi đi ăn ở tiệm Hƣơng Xƣa. 



 

Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 43 

 

 

 

 

Tới tiệm Hƣơng Xƣa ăn chả giò cuốn bánh tráng thật 

mỏng và thật dòn. Bánh tráng thì dòn tan. Nhƣng món 

bún ốc còn tuyệt diệu hơn. Anh Hoài đã ăn tô phở rồi mà 

còn ăn thêm tô bún ốc đã khen nƣớc lèo bún ốc quá 

ngon. Ăn xong anh Tích dẫn đi coi chợ. Qua hàng vải, 

chị Chƣơng và Bích xúm lại chọn khăn quàng cổ và đƣa 

họ vắt sổ luôn. Điệp thì đi tìm mua chai tƣơng Bần mà 

không đƣợc. 

Cuối cùng chúng tôi tới nhà chị Nam lúc 6pm. Chị Nam 

tuy sức khỏe kém nhƣng đã tổ chức một buổi hội ngộ ― 

GV trƣờng Đồng Tiến ― đầy ý nghiã và thân thƣơng 

trong tình gia đình với món bánh bèo, chả cá Lá Vọng, 

cháo nấm gà và oyster do anh Điệp bạn của anh Hoài 

mang đến. 

Nhà chị Mỹ Nam thật đẹp với chùm bông hoa giấy màu 

tím rực rỡ. Hoa hồng cam trắng đua nhau phô sắc. Đẹp 

ơi là đẹp. Đằng sau vƣờn bức tƣợng cô gái với thân hình 

tuyệt đẹp cầm những nhành cây ngô và 2 con beo. 

Bánh bèo của chị ngon ơi là ngon, hƣơng vị miếng bánh 

bèo mềm mại cùng với  nhân tôm ngọt ngào, nƣớc mắm 

vừa ăn cộng thêm món chả cá Lã Vọng , công phu ở chỗ 

anh Tích lấy cái lò than  ra nƣớng  mới thơm lừng 

miếng cá làm sao. 

Bích và Điệp háo hức hỏi chị cách làm bánh bèo nên chị 

đã mở 1 lớp nữ công gia chánh tại chỗ để dạy bánh bèo 

với cách làm tôm ngon tuyệt, cả nhóm ăn lấy ăn để mà 

chị chỉ có ngồi tiếp khách thôi , rồi cuối cùng là món 

cháo độc đáo, ngon, ngọt vị của nấm . Sau đó còn ăn hào 

tƣơi do anh Điệp bạn anh Tích mang tới. 

 

 

 

 

 

Rồi cũng phải lƣu luyến chia tay, ông trời cũng khóc, 

mƣa dầm dề, đƣờng trơn ƣớt, nhƣng anh Tích vẫn dắt tụi 

em ra tận nơi, lên hẳn trên xe lửa, anh mới chắc ăn vẫy 

tay tiễn biệt, anh làm tụi em cảm động quá, mãi mãi ghi 

nhớ hình ảnh thƣơng yêu gia đình này. 

Về nhà đã hơn 10:30 pm. Thủy đi nhà mẹ đỡ đầu của 

Việt cũng đã về. Chia tay với Điệp mà lòng lƣu luyến, 

nhớ chị Nam, nhớ Điệp khi ngày mai về Houston. 
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Ngày 6: 2 tháng 11/15 Thủy kêu shuttle đón lúc 7:10am 

để đến Phi trƣờng Sydney, nhóm đi  nội địa xuống trƣớc. 

Còn vợ chồng tôi xuống sau cùng đi về Houston bằng 

chuyến bay UA840 tới Los Angeles. Ở lại 3 giờ rồi bay 

chuyến UA1576 về tới Houston. 

Lúc về thì bị cảm ngày vì trên máy bay có ngƣời bị cảm 

cứ ho sù sụ còn sổ mũi nữa. Ngủ vùi 12 giờ dậy, lòng vẫn 

mang máng những ngày đi chơi. 

Chuyến đi chơi thật hạnh phúc, dễ thƣơng và mãn 

nguyện vì đã gặp đƣợc toàn gia đình anh Văn. Thấy các 

cô chủ mạnh khỏe và hạnh phúc, con cháu thành công, 

chúng tôi rất vui mừng. 

Anh Văn gặp đƣợc Anh Thông là ngƣời bạn tù cùng trại 

Nam Ninh va Pleiku. Các anh đã xa nhau từ năm 32 

năm. 

Bích cũng gặp lại chị Mỹ Năm sau 32 năm xa cách . 

Nghe chị kể bị mổ tim cả 11 năm trƣớc, giờ thì cứ phải 

tiếp máu khi hồng cầu quá thấp làm tôi thấy thƣơng chị 

quá. Vậy là quí hóa biết bao nhiêu khi chị làm bao nhiêu 

món ngon để tiếp chúng tôi. Em cảm ơn anh chị Tích 

Nam lắm. Cầu cho chị sống lâu để tụi em còn có dịp gặp 

chị. 

Bich đƣợc đi chơi cùng Điệp, ngƣời bạn thân thiết của 

thời gian cực khổ nhất. Tình bạn thân quí của chúng tôi 

vẫn đậm đã dù Điệp cƣ trú ở Perth, Úc, còn tôi sống tại  

bang Texas.  

Biết chúng ta còn sức khỏe để còn gặp đƣợc nhau nữa 

không? Chỉ còn biết cầu nguyện cho sức khỏe của nhau 

thôi. 

 

Nhớ lắm Melbourne và Sydney! 

 

Lê Thị Bích  

Novemver 08/2015 

 

 

Melbourne. Photo GN 
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Hồi trẻ tôi nghiên cứu cái đề tài này cứ gọi là nát bấy cả ra rồi. Cho nên tôi rành mấy câu này lắm. Thế mà giờ này đây, 

ngồi vào máy lại chẳng nhớ ra một điều nhỏ bé nào về cái đề tài quá rộng lớn này. Vả lại con ngƣời ta mỗi tuổi một thay 

đổi. Hồi trẻ thì mới lo sƣớng khổ, còn giờ này sắp ra đi trên con đƣờng thiên lý, thì còn cần gì đến cái chuyện sƣớng hay 

khổ, miễn là làm sao còn có hai đôi chân mà đi là may mắn lắm rồi. Giá mà tôi làm ăn chân chỉ nhƣ ngƣời ta, bao nhiêu 

bài viết đều giữ lại làm của gia bảo thì ngày nay cứ việc giở hầu bao ra tìm tòi bài nào thích hợp đem ra cóp chép có phải 

là nhàn hạ tấm thân không? Nhƣng mà tôi làm ăn cái kiểu ba bị chín quai, tổ sƣ bê bối, cho nên giờ này đây, chẳng có lấy 

một mảnh giấy vắt vai, lấy gì ra mà chép. Thành thử lại phải moi móc cái đầu tuy to nhƣng mà rỗng, ra xem may ra có cái 

gì còn rơi rớt lại trong đó không để mang ra làm vốn. Nhƣng mà quả tình chẳng tìm thấy cái chi chi cả. Nếu cụ đọc bài này 

thấy hao hao giống những bài cũ, từ hồi tôi còn viết toàn thời gian cho Viễn Đông thì cụ cũng đừng có la làng để cho tôi 

còn có đất làm ăn, chứ mà cụ lật tẩy tôi ra, tôi mất mánh là năm mới tôi sẽ ăn vạ, là cụ dông cả năm đấy, đừng có trách tôi 

không biết kiêng cữ. 

 
 
 
 
 

Hạnh Phúc Là Gì? 
Bà Ba Phải 

 

Từ hồi Thƣợng Đế bày ra cái vƣờn Địa Đàng để nhốt hai 

tạo vật đầu tiên vừa mới đƣợc tạo thành vào đấy để cùng 

Ngài hƣởng hạnh phúc, Ngài đã phát minh ra một mẫu 

Hạnh Phúc cho con ngƣời. Nhƣng mà loài ngƣời vốn hay 

tự hào, coi mình là linh ƣ vạn vật cho nên không đồng ý 

với Trời về cái kiểu hạnh phúc one size fit all  ấy, cho 

nên cái ngƣời đàn bà, một tạo vật hạng nhì, đã nhẩy ra 

cầm đầu ông con Trời, xúi dục ông Con để đi tìm một cái 

hạnh phúc khác, hấp dẫn hơn, giật gân hơn, là cái loại 

hạnh phúc Trời cho, nằm không ăn sẵn, ngồi mát ăn bát 

vàng. Đã ngu mà lại tƣởng mình khôn, Bà con dâu ông 

Trời nghe lời xui dại của con rắn, nên đã phạm tội với 

Trời. Chẳng tìm thấy hạnh phúc đâu cả mà lại bị Trời 

đuổi ra khỏi cái vƣờn địa đàng, nơi đã đƣợc dành cho 

họ, để có đƣợc một hạnh phúc an nhàn sung sƣớng. Sau 

khi bị đày ải, làm đổ mồ hôi sôi máu mắt để có miếng ăn, 

để trả biu, trả nợ, hai vợ chồng ông con Trời mới nhìn 

ra, cái cuộc sống nhàn nhã Trời dành cho họ, mà họ chê 

bai, chính là hạnh phúc, mà họ đã đang tay đổ đi. Giờ 

này mới thấy tiếc rẻ, bèn cố gắng đi tìm lại. Từ đó về sau, 

công việc đầu tiên của con ngƣời là đi tìm hạnh phúc. 

Nhƣng giờ này thì hạnh phúc không còn có một định 

nghĩa duy nhất nữa, mà nó trở thành một danh từ không 

có một định nghĩa chung. Mỗi ngƣời tùy theo nhu cầu, 

tùy theo hoàn cảnh mà hiểu hạnh phúc theo ý của mình. 

Thành thử từ mấy ngàn năm nay, từ ngày lê gót trong 

chốn giang hồ, gió tanh mƣa máu, của cuộc sống nơi lữ 

thứ trần gian, con ngƣời hiểu nghĩa chữ hạnh phúc theo 

nhu cầu của từng cá nhân, thời trang của mỗi thời đại. 

Con ngƣời từ thời sơ khai, đã cùng nhau đi tìm hạnh 

phúc, nhƣng chƣa một ngƣời nào dám nghĩ rằng mình đã 

tìm thấy hạnh phúc, bởi vì mỗi ngƣời quan niệm hạnh 
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phúc dƣới một nhận định khác biệt. Thành thử, cái 

chuyện đi tìm hạnh phúc đối với loài ngƣời đã trở thành 

một thứ thày bói sờ voi. 

 

Nếu cụ đang đói, thì hạnh phúc đối với cụ chính là một 

bữa ăn no, có thịt có cá. Nếu cụ đang túng tiền, thèm 

muốn đủ mọi thứ trên đời thì có nhiều tiền là hạnh phúc. 

Nếu cụ vừa bị bồ cho rơi thì khi ngƣời yêu trở lại là hạnh 

phúc. Nếu cụ ham mê quyền bính thì khi có quyền  cao 

chức trọng cụ cảm thấy sung sƣớng. Nếu cụ thích danh 

vọng thì khi nổi tiếng, đƣợc ngƣời đời biết tên biết mặt là 

hạnh phúc. Khi cụ nằm cu ki trên giƣờng, vật lộn với một 

chứng bệnh nan y, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra 

chết, thì có khi chết lại là hạnh phúc. Khi cụ đau yếu rầm 

rề, thở không ra hơi, đi không muốn vững, ăn không 

ngon ngủ không yên, thì tất cả những thứ hạnh phúc vừa 

kể trên lại chẳng có một tí giá trị gì đối với cụ, mà hạnh 

phúc chỉ nghĩa là có sức khỏe. Cũng chỉ vì ngƣời ta 

không thể nào đồng ý, đồng tình với nhau về một mô thức 

hạnh phúc chung, vì nói cho cùng, thì chẳng ai biết thế 

nào là hạnh phúc, cho nên suốt đời, con ngƣời cứ nhắm 

mắt, cắm đầu đi tìm một thứ mà mình chẳng biết mặt 

ngang mũi dọc, tóc mọc trên đầu nó ra làm sao, cho nên 

đi tìm hạnh phúc lại là một sự đau khổ triền miên, vì tìm 

hoài mà không thấy! 

Một điều nữa cũng làm cho cụ đau khổ không ít là nhiều 

khi cái hạnh phúc của cụ nó thay đổi tùy thời, tùy mốt. 

Cụ vừa tìm thấy cái hạnh phúc này, thì cái kia mới hạnh 

phúc, cho nên cụ lại ra đi tìm kiếm, khi cụ túm đƣợc nó 

thì nó đã mất thời gian tính, nó không còn là hạnh phúc 

nữa, mà cái khác mới là hạnh phúc. Cho nên suốt đời, cụ 

vừa ngồi xuống nghỉ khỏe, thở đƣợc một hơi, cụ lại phải 

đứng lên, tiếp tục đi tìm cái mà anh hàng xóm vừa mới 

có. Cũng giống nhƣ năm nay mốt thời trang là màu xanh 

lơ cụ làm việc đầu tắt mặt tối để may đƣợc một chiếc ao 

xanh lơ, để diện với ngƣời ta, thì, than ôi! thời trang đã 

thay đổi, năm nay mốt mới là màu hoa cà! 

 

 

Để tránh cho con ngƣời bị khổ đau vì cái việc đi tìm 

hạnh phúc, những nhà triết học, những vị tu hành mới ra 

công đi tìm những học thuyết để dạy cho con ngƣời biết 

thế nào là hạnh phúc để có thể đi tìm cho đỡ tốn công, 

mất sức. Thoạt đầu mấy ông triết gia phái bi quan dậy 

rằng: hỡi các anh em, nghe tôi nói này, đừng có đi tìm 

hạnh phúc, vì thực tế, trên đời làm gì có cái gì tên là 

hạnh phúc đâu mà đi tìm. Đời là bể khổ, cho nên chỉ có 

cái khổ là thật, có thế cảm nhận đƣợc sờ thấy, mó thấy, 

còn hạnh phúc là một trạng thái tinh thần, mình cho 

mình là hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc, mình nghĩ là 

mình khổ thì là mình khổ, vậy chi bằng hãy học lấy kỹ 

thuật tự kỷ ám thị, để thấy mình là hạnh phúc. Có mấy 

nhà khác, thực tế hơn lại nói: Anh em ơi, đừng nghe ai 

xui khôn xui dại làm gì, cứ theo tôi đây này, hạnh phúc 

thật ra chỉ là mặt khác của đau khổ. Mình đang đau, khi 

mình hết đau là mình hạnh phúc. Bạn không tin tôi ƣ? 

Giả thử, bạn đang đi một đôi giầy chật, làm cho bạn đau 

chân muốn chết, đến khi bạn cởi giày ra, bạn sẽ thấy 

hạnh phúc. Đó, hạnh phúc rút cục chỉ là thế đó, đi tìm 

làm gì cho mất công ra. Ông này nói nghe có lý, vì hồi 

trẻ tôi luôn luôn đi gầy cao gót nhọn hoắt đến 12 phân, 

đến chiều về nhà là hai bàn chân sƣng vù, nhƣ muốn 

rụng ra, cho nên tôi là một ngƣời rất ƣ hạnh phúc, mỗi 

lần cởi giầy. Nhƣng mà, tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc gì 

hết trơn mà chỉ thấy hết đau chân thôi, muốn cái áo hoa 

cà vẫn không có, anh bồ hôm qua hẹn rơi vẫn không thấy 

tới, xin lỗi xin phải gì cả. Cho nên phe phái này bị chê 

quá xá. Cuộc đời rất là phức tạp chứ đâu có phải chỉ là 

cái chuyện đi giầy chật mà thôi. 
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Tới đây thì các nhà tu hành thấy các ông triết gia ấm ớ 

hội tề nói thì nhiều mà nghĩa lý chẳng có bao nhiêu nên 

bèn sắn tay áo xông vào trận chiến. Những đệ tử của các 

tôn giáo lớn chê rằng mấy nhà triết học chỉ toàn nói 

chuyện vật chất ăn ngon, mặc đẹp, nhƣng mà con ngƣời 

là một giống thông minh cực kỳ, gồm có phần hồn lẫn 

phần xác. Phần xác thuộc loại không đáng kể vì chỉ là 

cát bụi, có sống lâu bao nhiêu thì rút cục, cát bụi lại trở 

về cát bụi, trong khi phần hồn mới là vĩnh cửu trƣờng 

tồn. Con ngƣời sở dĩ đau khổ là vì đã không am hiểu, cái 

vĩnh cửu thì bỏ mà lại chạy theo cái phù du. Bây giờ 

đừng nghĩ đến những sự sa hoa vật chất nữa mà hãy đi 

tìm cái vĩnh hằng, lúc đó con ngƣời sẽ hết khổ. Vì thế đạo 

Phật mới đƣa ra học thuyết buông bỏ. Cái gì cũng bỏ đi 

hết, tiền bạc, tình ái, danh vọng vứt hết đi mà phải tu 

thân để cho tâm hồn thanh thoát, tìm cách giải thoát khỏi 

bến mê, bể khổ. Thiên Chúa giáo cũng dậy: nếu ai muốn 

hết khổ thì bỏ hết mọi sự, gia đình, tiền bạc, vác thánh 

giá mà đi theo ta. Thoạt nghe những giáo điều này, con 

ngƣời đều khiếp vía, một mặt tiếc của, một mặt tiếc 

ngƣời, nên tuy miệng thì niệm kinh nhƣng chân lại bƣớc 

theo trần thế. Cho nên cái hạnh phúc của Chúa Phật trả 

lại cho Phật Chúa. Con ngƣời lại lê bƣớc giang hồ trong 

bể khổ, bến mê. 

 

Những ngƣời còn trẻ, đang tuổi hăng say xây dựng sự 

nghiệp, lý luận rằng: cuộc đời là một cuộc chạy đua triền 

miên, là một sự cạnh tranh tàn bạo, tuổi trẻ là lúc đang 

phải tìm cho mình một chỗ đứng, xác định cho  mình 

một vị trí dƣới ánh sáng mặt trời, tìm kiếm danh vọng, 

làm sao có thể sống buông bỏ. Buông bỏ để cạp đất mà 

ăn, để ngƣời khác trèo lên đầu mình mà tiến hay sao. Vì 

vậy học thuyết tôn giáo chỉ dành cho những ngƣời già. 

Tuổi trẻ không thể buông mà cũng không thể bỏ, mà trái 

lại, phải cật lực bon chen, chạy vạy, níu kéo, ôm chặt, bắt 

nắm, tất cả mọi cơ hội, cho dù đó là một cơ hội có thật, 

thực tế hay là ảo tƣởng. Bởi vì trong cuộc đời con ngƣời, 

cơ hội chỉ đi qua có một lần, và không bao giờ trở lại. 

Tôi là một trƣởng môn nhân của trƣờng phái ba phả i, 

cho nên tôi thấy cái lý luận này không có chỗ nào sai trái 

cả. Và hồi trẻ tôi cũng thuộc trong cái đám ngƣời bon 

chen và chạy đua này. 

Về già, sau khi đã bon chen, chạy vạy đủ màu đủ kiểu mà 

hạnh phúc chẳng nắm bắt đƣợc bao nhiêu, con ngƣời bắt 

đầu ngộ ra, đâu là thật đâu là giả. Con ngƣời vào đời với 

hai bàn tay trắng, lúc ra đi cũng trắng tay, vì vậy có bốc 

hốt, có tích lũy, có dành dụm thì rút cục, cuối cùng cũng 

bỏ lại tất cả, chẳng mang theo đƣợc một tí gì, cho dù là 

một cái hạnh phúc nhỏ nhoi. Vậy thì, không lẽ lý thuyết 

của phái bi quan lại là đúng hay sao? Sƣớng, rút cục chỉ 

là hết khổ? Nhƣng làm thế nào để hết khổ? Nếu trên đời 

không có gì là hạnh phúc thì ngƣời ta sống để làm gì? 

Liệu mấy nhà tu có sƣớng không? Chƣa chắc ạ. Bởi vì sƣ 

cũng là con ngƣời, cha cũng đâu có phải là thánh. Học 

thuyết bảo là buông bỏ, nhƣng con ngƣời lại bảo cất giữ. 

Cho nên chỉ những ngƣời nào theo đạo thật lòng, thành 

tâm tu luyện thì may ra mới tìm đƣợc hạnh phúc. Cái 

hạnh phúc thật này là gì vậy?  
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Cụ có nhớ khi sống lại, Chúa Giêsu tìm gặp các môn đệ, 

lời đầu tiên Ngƣời chào mừng các môn đệ là  bình an 

của Thầy ở cùng các con. Chúa không hề chúc cho các 

môn đệ hạnh phúc, Chúa chúc bình an. Con ngƣời, sau 

khi đã cật lực mƣu tìm hạnh phúc mà không thấy, để suốt 

cả đời bon chen tìm hạnh phúc, khi về già, gối mỏi chân 

chồn, lúc đó mới thấy rằng chỉ bình an là hạnh phúc. 

Tâm hồn bình an là không hề thèm muốn một cái gì, 

không cầu mong một cái gì, không lƣu luyến một ngƣời 

nào, không hận thù ai, không oán ghét ai, trong lòng lúc 

nào cũng thanh thản, cũng chứa đầy tình thƣơng yêu đối 

với tha nhân, cũng vui vẻ với cuộc đời, thản nhiên trƣớc 

sung sƣớng, bình tĩnh trƣớc khổ đau. Nhƣ vậy có thể nói 

nếu không hẳn là hạnh phúc thì cũng sống yên lành, an 

nhiên tự tại. Ngƣời Phật tử khi gặp nhau thƣờng chào 

nhau bằng câu chúc thân tâm thƣờng an lạc. Nhƣ vậy có 

nghĩa là trong lòng an vui là hạnh phúc. Điều này, có thể 

lúc trẻ cụ chƣa nhận ra, nhƣng đến lúc này mà cụ vẫn 

không nhận ra chân lý ấy thì tôi xin chia buồn với cụ. Cụ 

là một ngƣời đi tìm cả đời mà không thấy hạnh phúc. 

Trong khi một số ngƣời còn trẻ đã tìm thấy thân tâm an 

lạc rồi đấy cụ ạ. 

 

Trƣớc thềm năm mới, tôi chúc cụ bình an của Chúa ở 

cùng với cụ. Và chúc các bác thân tâm thƣờng an lạc. 
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Tôi học trƣờng Nữ Trung học Trƣng Vƣơng ba năm từ đệ 

Tam lên đệ Nhất. Trƣớc đó thì học trƣờng khác. Tuy vào 

sau nhƣng tôi cũng đã đƣợc hát và nghe hát bài chào cờ 

Trƣng Nữ Vƣơng hàng tuần ở trƣờng. Bài hát này nay 

thƣờng đƣợc hát trong những buổi hội ngộ Trƣng Vƣơng, 

hoặc ngày lễ tƣởng niệm Hai bà Trƣng vào ngày 6 tháng 

2 âm lịch tại hải ngoại. 

Bài Trƣng Nữ Vƣơng của Thẩm Oánh (1916-1996) đƣợc 

sáng tác vào năm 1947, và theo bài phỏng vần cùng tâm 

tình của ông với chị TV Tâm Đạt năm 1996 thì ông đã 

làm bài này theo lời yêu cầu của cụ Tăng Xuân An, Hiệu 

Trƣởng trƣờng Trƣng Vƣơng Hà-nội, nơi mà ông là Giáo 

sƣ dạy học (Hiệu Đoàn Ca Trƣng Nữ Vƣơng. Tâm Đạt. 

Mê Linh 1996, tr. 77). 
   

         Nhạc sĩ Thẩm Óanh 1951? 
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                  Nhạc sĩ Thẩm Oánh 1992 
 

Sự tích Hai Bà Trƣng đã đƣợc ông diễn tả trong 8 câu 

đầu với điệu nhạc hùng mạnh nhƣ phản ảnh khí thế thời 

Hai Bà cứu nƣớc. 

Trƣng Nữ Vƣơng lau phấn son mƣu thù nhà. 

Mài gƣơm vang khúc toàn thắng hùng ca 

Thu về giang san cho lừng uy gái Nam 

Bầu trời Á sáng ngời ánh quang. 

Nợ nƣớc phó tay ngƣời nhi nữ 

Tình riêng cứu nguy cho toàn dân 

Một lòng trung trinh son sắt bền 

Hát giang sóng rền! 

Bốn câu sau, ông nói lên sự cảm phục, kính trọng Hai Bà 

của dân Việt, cũng nhƣ lòng quyết chí noi gƣơng Hai Bà 

để gìn giữ và bồi đền non sông. 

Trƣng Nữ-Vƣơng dày đức cao ơn, 

Xin ứng-linh ban phúc cho giang-san hòa-bình. 

Trƣng Nữ-Vƣơng, nƣớc-non còn đó, 

Giống Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông. 

Đoạn tiếp kể lại cho chúng ta nghe cuộc khởi nghĩa oai 

hùng, tấm lòng yêu nƣớc của Hai Bà và cuối cùng ơn đức 

của Hai Bà đối với toàn dân. 

Hồn quốc gia mờ phai má đào, 

Nhà Việt lặng buồn rầu-rĩ, sầu-đau, 

Xui lòng nhi-nữ mƣu phục thù, 

Mê-Linh ngợp trời cờ Việt sắc phô. 

Mang phấn-son tô mầu sơn-hà, 

Lòng vì nƣớc, vì nhà. 

Cho Việt Nam muôn đời hùng-cƣờng, 

Nhờ ơn-đức Trƣng-Vƣơng. 

Trƣng Nữ-Vƣơng  

 Nhạc & lời: Thẩm Oánh 

Trƣng Nữ-Vƣơng lau phấn son mƣu thù nhà,  

Mài gƣơm vang khúc toàn thắng hùng ca,  

Thu về giang-san cho lừng-uy gái Nam,  

Bầu-trời Á sáng ngời ánh quang.  

Nợ nƣớc phó tay ngƣời nhi-nữ,  

Tình riêng cứu nguy cho toàn-dân,  

Một lòng trung-trinh son-sắt bền 

Hát-giang sóng rền! 

Trƣng Nữ-Vƣơng dày đức cao ơn,  

Xin ứng-linh ban phúc cho giang-san hòa-bình.  

Trƣng Nữ-Vƣơng, nƣớc-non còn đó!  

Giống Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.  

Hồn quốc gia mờ phai má-đào,  

Nhà Việt lặng buồn, rầu-rĩ, sầu-đau,  

Xui lòng nhi-nữ mƣu phục thù,  

Mê-Linh ngợp trời cờ Việt sắc phô.  

Mang phấn-son tô màu sơn-hà,  

Lòng vì nƣớc, vì nhà.  

Cho Việt Nam muôn đời hùng-cƣờng,  

Nhờ ơn-đức Trƣng-Vƣơng.  

Ba trang bản nhạc của Thẩm Oánh đƣợc sao chép từ 

trang nhà của Báo Cỏ Thơm. Lời diễn tả viết theo chị TV 

Tâm Đạt. 

Bản nhạc mp3 đính kèm do ban hợp ca Dƣợc khoa 75 

trình bày: 

http://cothommagazine.com/nhac1/ThamOanh/TrungNu

Vuong-ThamOanh-BanHopCaDuocKhoa75.mp3 

http://cothommagazine.com/nhac1/ThamOanh/TrungNuVuong-ThamOanh-BanHopCaDuocKhoa75.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/ThamOanh/TrungNuVuong-ThamOanh-BanHopCaDuocKhoa75.mp3
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Nhiếp Ảnh 
 

 
Parthenon nhìn qua khung đá tại Đền Zeus Olympion. Athens 
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Đâu phải  
Đâu phải gặp nhau là thương nhau 

Đâu phải thương rồi thành yêu dấu 

Đâu phải yêu nhau giữ được nhau 

Đâu phải anh yêu mình em đâu? 

Biết thế nên em chẳng âu sầu 

Trái tim còn yêu được bao lâu? 

*  

Đâu phải nhớ nhau là héo rũ 

Đâu phải ngày nào cũng sương mù 

Đâu phải tình nào cũng ngục tù 

Yêu nhau chẳng nên bó buộc nhau 

Nếu không tình yêu sẽ thành thù 

*  

Đâu phải tình nào cũng khổ đau 

Tình mình nhất định sẽ bền lâu 

Yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều lắm 

Tình mình thương, hiểu thật sắc sâu… 

 

Quách Như Nguyệt 
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An Lạc 

Truyện Ngắn Tô Cách Lan 

  

LÚ LẪN 
 

*Trần Hồng Văn  phóng tác 

 

Bà Victoria Liddell sống một mình trong căn 

nhà mãi tận đỉnh đồi làng Newbridge, nếu ai muốn tới 

thăm thì phải trèo lên mãi 50 mét, mà các bực lên lâu 

ngày bị mòn lở nên rất khó đặt chân, vì vậy rất ít ngƣời 

tới thăm bà.  

Mỗi tuần một lần, bà Woolley chủ tiệm tạp hóa 

đem những đồ cần dùng rồi nhận tờ đặt hàng mới cho 

tuần tới. Bác sĩ Wharton thỉnh thoảng ghé lên thăm bà. 

Trong nhiều năm, ngƣời đƣa thƣ không bén bảng lên nhà 

bà, nhƣng rồi mọi việc bất chợt thay đổi. Với số tuổi 87, 

bà là ngƣời già nhất trong làng, mọi ngƣời yêu mến gọi 

bà là ―Victoria của mình‖. Ai cũng nghĩ là bà không có 

một thân nhân nào, ngoài việc bà thỉnh thoảng nhắc đến 

ngƣời cháu, nhƣng chẳng ai gặp hay biết ngƣời này cả, 

mọi ngƣời đều cho là bà chỉ tƣởng tƣợng ra mà thôi. Lâu 

lắm bà cũng cố gắng ra khỏi nhà để đi thăm viếng vài 

nơi, lúc đó bà nói cho mọi ngƣời biết tin tức của đứa 

cháu. ―Hiện nay nó đang làm chủ một công ty xây cất ở 

mãi tận bên Hy Lạp ấy‖. Vài ngƣời ranh mãnh hỏi cặn 

kẽ về ngƣời cháu này, họ còn yêu cầu bà cho coi hình 

của nó nữa. Bà thƣờng chia xẻ tin tức về ngƣời cháu này 

với bà Woolley. Một hôm, khi đang rời cửa hàng tạp hóa, 

bà nghe tiếng thì thầm của bà Woolley nói với ngƣời nào 

đó: 

- Tôi không nghĩ là bà ta biết nhiều về đứa cháu 

này. Bà ta lại chẳng bao giờ nhận đƣợc thƣ của nó cả. 

Tôi là ngƣời gần gũi bà ấy nhất nên biết rất rõ. 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi nghĩ là bà ấy lú lẫn rồi.    

Bà Victoria nghĩ thầm: ―Hừ, lú lẫn à, để xem ai 

lú lẫn nhé‖. 

Rồi bà nghĩ ra một kế là phải tạo ra một đứa 

cháu, một đứa cháu hƣ cấu có đầy đủ đức tính hiển nhiên 

trong trí tƣởng tƣợng của bà. Phải mất một thời gian vài 

tuần mới có một kế hoạch rõ ràng. Sau đó bà tới thƣ viện 

để tìm địa chỉ các Lãnh Sự Quán Anh Quốc tại Hy Lạp vì 

bà đã nói với mọi ngƣời là cháu bà đang điều hành một 

công ty xây cất tại nƣớc này. 

Có hàng chục Lãnh Sự Quán Anh Quốc tại đây, 

nhƣ tại Athens, Corfu, Damos, Rhodes, Patras, 

Heraklion và Kavalla. Khi đọc tới Kavalla, bà cảm thấy 
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nhƣ quen thuộc và thân thiết nên quyết định chọn tòa 

Lãnh Sự này. Bà viết một lá thƣ cho ông Tổng Lãnh Sự 

nhƣ sau:         

―Thƣa ngài Tổng Lãnh Sự:   

―Tôi là một bà già 87 tuổi, sống cô độc tại một 

làng hẻo lánh xứ Tô Cách Lan. Tôi viết lá thƣ này xin 

ngài làm cho một việc nhƣ sau: kèm theo lá thƣ này là 

một tấm thiệp mừng Lễ Giáng Sinh năm nay cùng với địa 

chỉ của tôi. Việc tôi nhờ ngài giúp rất đơn giản là xin gửi 

lại cho tôi tấm thiệp này, dƣới đề tên ngƣời cháu gọi tôi 

bằng bác là Edgar. Điều cần nhất là xin ngài tính làm 

sao cho tấm thiệp này tới tôi một hay hai ngày trƣớc 

ngày Lễ. Cũng kèm theo đây là một chi phiếu cho chi phí 

tiền tem và những chi phí khác nếu có. Ngài cũng có thể 

gửi tấm thiệp trong một phong bì không cần dán để đỡ 

tiền cƣớc phí. 

―Xin thành thật cám ơn ngài. 

―Victoria Liddell (Miss)‖ 

Dĩ nhiên là bà không cho bà Woolley, tức là cả 

làng Newbridge biết là bà viết thƣ cho Tổng Lãnh Sự tại 

Kavalla. 

Thực ra tại tòa Lãnh Sự tại Kavalla trong nhiều 

năm nay không có Tổng Lãnh Sự mà chỉ có viên Phó 

Tổng Lãnh Sự tên là Jimmy Papadopoulos. Ông ta là 

ngƣời Anh gốc Hy Lạp, đã từng theo học tại các trƣòng 

Đại Học bên Anh. 

Gần hai tuần sau, bà Victoria nhận đƣợc thƣ trả 

lời với tem nƣớc Hy Lạp và dấu bƣu điện tỉnh Kavalla, dĩ 

nhiên việc này đƣợc các nhân viên bƣu điện tại làng 

Newbridge chú ý. Viên đƣa thƣ hăm hở leo lên tận đỉnh 

đồi để trao lá thƣ cho bà. Bà nghĩ đó là công việc của 

anh ta phải làm và chính lá thƣ này cũng làm anh ta 

hứng khởi nhƣ vậy. Lá thƣ trả lời viết nhƣ sau: 

―Thƣa bà: 

―Tôi đã nhận đƣợc thƣ cũng nhƣ tấm thiệp 

mừng Lễ Giáng Sinh cùng địa chỉ của bà. Tôi sẽ làm theo 

lời yêu cầu của bà nhƣ lời dặn trong thƣ. 

―Tôi xin gửi trả lại tấm chi phiếu vì ở đây không 

thể nào cash đƣợc tấm chi phiếu này, tôi cũng vinh dự 

đƣợc gửi lá thƣ này cho bà với tiềm tem của tôi. 

―Kính thƣ. 

―Jimmy Papadopoulos 

―Phó Tổng Lãnh Sự.  

―Tái bút: Vài ngày nữa tôi sẽ gửi cho bà một 

tấm thiệp hình ảnh thành phố Kavalla để bà rõ thành phố 

này nhƣ thế nào.‖ 

Jimmy là một nhà ngoại giao tuyệt trần. Bà hân 

hoan, toại nguyện với con ngƣời lịch sự nhƣ vậy. 

Một tuần sau đó, một tấm thiệp có hình thành 

phố Kavalla tới làng Newbridge, ngƣời nhận là bà 

Victoria Liddell, trên đó vỏn vẹn chỉ có hàng chữ: 

―Thƣơng mến gửi bác, ký tên: Edgar‖. Jimmy đã làm 

đúng nhƣ lời dặn trong thƣ, ngoài ra còn một đƣờng vẽ 

dọc trong hình, cuối là mũi tên chỉ vào một căn nhà, dƣới 

đó là hàng chữ: ―Nhà của cháu đây‖.    

Tấm card này nhƣ một quả bom nổ giữa làng 

lâu nay trầm lặng nhƣ mặt nƣớc hồ. Tại các cửa tiệm, 

chợ, hàng ăn, ngƣời ta bàn tán xôn xao, tấm thiệp đƣợc 

chuyền qua tay ngƣời này sang ngƣời kia cả tuần trƣớc 

khi đƣợc giao tới chủ nhân. 

- Thành phố đẹp quá nhỉ. 

- Căn nhà cháu bà Victoria của mình chắc là 

đẹp và đắt lắm đấy. 

- Chắc là nó giàu lắm. 

- Không hiểu tại sao chƣa bao giờ thấy nó về 

thăm bác nó cả. Chắc là nó quá bận rộn với việc kinh 

doanh. 

- Không hiểu bà Victoria của mình đã tới thăm 

nó bao giờ chƣa? 
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Dĩ nhiên là bà Victoria hớn hở ra mặt. Bà quyết 

định gửi cho Jimmy Papadopoulos một lá thƣ cám ơn và 

hỏi vài câu về thành phố này. 

―Cám ơn ông về tấm thiệp. Thành phố thật đáng 

yêu và căn nhà của ông thật đẹp. Tôi xin phép làm bận 

rộn ông lần nữa với vài câu hỏi, xin ông tha thứ cho. 

―Thành phố Kavalla lớn cỡ nào và có bao nhiêu 

dân? Tôi có ngƣời cháu làm công việc xây cất ở đây. Xin 

hỏi là hiện nay thành phố có đề án xây cất nào đang thực 

hiện không? 

―Kèm theo đây là một thiệp hình ảnh làng 

Newbridge tôi đang cƣ ngụ. Tôi sợ là ông không nhìn 

thấy căn nhà nhỏ của tôi, nó nằm ngay trên một đỉnh đồi 

nơi tôi vẽ mũi tên‖. 

 Jimmy Papadopoulos là một trung niên khoảng 

40 tuổi, khi nhận đƣợc thƣ của bà, hắn tò mò và bị kích 

thích. Công việc trong tòa Lãnh Sự thật là nhàn rỗi, dù 

cho ngay cả trong mùa du lịch. Vì vậy anh ta có ý làm 

vui lòng bà già ở mãi tận xứ Tô Cách Lan xa xăm kia 

nhƣ việc đóng vai trò là cậu cháu Edgar của bà, vả lại 

việc này cũng vô hại. Chắc là bà già kia cũng sung 

sƣớng mỗi khi nhận đƣợc những lá thƣ nhƣ vậy. Lá thƣ 

trả lời viết nhƣ sau: 

―Kavalla là thành phố có khoảng 50,000 dân … 

Ngừng lại một chút để suy nghĩ, hắn viết tiếp: 

―Tôi không biết là bà có biết về lịch sử thành 

phố này không? Kavalla trƣớc kia có tên là thành 

Neapolis mà thánh Paul đã đặt chân tới trên đƣờng đi 

Philippi nhƣ trong thánh kinh mô tả. Nếu có dịp tới đây 

thì tôi sẽ đƣa bà đi thăm những di tích còn lại sau khi 

thành này bị xập đổ vì động đất …   

Thành phố có nhiều bãi biển đẹp nhƣng coi 

chừng vì ở đó có nhiều con nhím biển. Có lần tôi đạp 

phải một con và sau đó phải vào bệnh viện cho họ lấy 

những gai ra để tránh bị làm độc …‖ 

 

 

 

Không ai trong làng nghĩ là tại sao đột nhiên 

cậu cháu Edgar của bà Victoria bây giờ lại chăm viết thƣ 

cho bà nhƣ vậy, mà lại viết rất đều đặn sau bao nhiêu 

năm im lặng. 

- Tội nghiệp cho thằng cháu Edgar của tôi.  Bà 

nói vừa lớn để cho mọi ngƣời trong tiệm nghe rõ. - Hôm 

tháng trƣớc nó phải vào nhà thƣơng vì dẫm phải con 

nhím lúc đi tắm biển.  

- Có sao không bà? Chắc là không trầm trọng 

lắm chứ?  Một ngƣời tỏ vẻ quan tâm hỏi bà. 

- Phải nằm lại một hôm để họ lấy hết gai ra, sau 

đó phải nghỉ làm cả tuần lễ. 

- Chắc là không bị làm độc. 

- Thì nó báo cho biết là đã lành hẳn rồi. 

 

Jimmy Papadopoulos viết xong lá thƣ hỏi bà tên 

ngƣời cháu cũng nhƣ công ty xây cất để có thể liên lạc, 

nhƣng sau khi suy nghĩ một lát, anh ta xé lá thƣ này đi. 

Anh ta suy luận là có lẽ bà già này chẳng có ngƣời cháu 

nào ở đây cả, chỉ vì cô độc nên bà ta tƣởng tƣợng ra mà 

thôi. Điều mà Jimmy nên làm nhất là tôn trọng sự bí mật 

và giúp bà bảo vệ lấy hình bóng tốt đẹp này. Jimmy viết 

cho bà: 
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―Thành phố này đang ở trong thời kỳ kinh tế suy 

thoái nên hiện nay những hoạt động dài hạn nhƣ xây cất 

không còn nữa, nhƣng may mắn là kỹ nghệ thuốc lá vẫn 

còn duy trì đƣợc nên số ngƣời thất nghiệp không nhiều 

lắm. Hiện nay các kho hàng chất đầy những bao lá 

thuốc, công nhân phải thƣờng xuyên kiểm tra xem đã tới 

thời gian chế biến chƣa. Tôi xin gửi kèm theo đây vài lá 

thuốc để bà thƣởng thức mùi lá thuốc và kỹ nghệ chế 

biến thuốc lá tại xứ này …‖ 

Lá thuốc kèm trong thƣ vẫn còn mùi dịu ngọt, 

anh ta nghĩ là bà Victoria chắc sẽ ngạc nhiên vì hƣơng 

thơm của nó.  

Cẩn thận cất những chiếc lá thuốc vào ngăn 

kéo, bà Victoria chỉ cầm chiếc bao thƣ không đi xuống 

tiệm. Mọi ngƣời tranh nhau ngửi chiếc bao thƣ trong khi 

bà cắt nghĩa kỹ nghệ làm thuốc lá của ngƣời cháu. Bà 

Woolley hỏi: 

- Sao cháu Edgar của bà lại làm công việc này, 

bà nói là nó có công ty xây cất cơ mà? 

- Ơ, tôi đã nói cho bà biết chƣa nhỉ? Ngành xây 

cất ở đó đang bị trì trệ nên nó quay sang kỹ nghệ làm 

thuốc lá đấy mà. 

- À, ra vậy. Nó thật giỏi. 

 

Vào giữa tháng 12, Jimmy Papadopoulos gửi 

cho bà một tấm thiệp chúc Giáng Sinh trong một phong 

thƣ không dán nhƣ lời yêu cầu. Hơn cả một trái bom nổ 

tung giữa làng Newbridge mà là một trận địa chấn với 

cƣờng độ thật mạnh 8.0 làm rung chuyển ngôi làng nhỏ 

bé này. Tấm thiệp đƣợc chuyền tay hết từ ngƣời này sang 

ngƣời kia, họ xem xét cẩn thận và phê bình từng chữ viết 

trên đó, phải mất cả tuần sau mới đƣợc bỏ lại vào trong 

phong thƣ rồi đƣa cho ngƣời đƣa thƣ mang lên cho bà. 

Một hàng chữ ngắn gọn nhƣng đầy đủ ý nghĩa của một 

ngƣời thân ở nơi xa gửi về chúc mừng nhƣ sau: 

―Chúc bác một mùa lễ an vui và nhiều sức khỏe. 

Cháu Edgar của bác‖. 

Kể từ đó, ngƣời đƣa thƣ tới thăm bà thƣờng 

xuyên. 

Để đáp lại những lá thuốc lá, mùa xuân năm 

sau bà Victoria gửi cho Jimmy vài bông huệ ép bà hái 

sau vƣờn, sau đó bên trong lá thƣ  nhận đƣợc từ Jimmy 

có một bao nhỏ có bột màu vàng. Thƣ đó viết: 

―Krokos, đó là tiếng Hy Lạp có nghĩa là lòng đỏ 

trứng gà‖. 

Bây giờ cuộc sống của bà tràn đầy niềm vui. 

Những lá thƣ qua lại giữa bà già ngƣời Tô Cách Lan và 

viên Phó Lãnh Sự trung niên cũng đem lại niềm hứng 

khởi cho dân trong làng, mọi ngƣời háo hức chờ đợi lá 

thƣ từ phƣơng xa. Mỗi khi có thƣ gửi tới, họ lại đƣợc 

đọc, đƣợc phân tích, bàn tán cho đến khi lá thƣ kế tiếp 

gửi đến. 

Jimmy gửi cho bà chai dầu Olive làm tại Hy 

Lạp, nhƣng hắn đâu biết là cửa hiệu tạp hóa của bà 

Woolley cũng có bán loại dầu này. Bà gửi cho Jimmy 

loại mật ong sản xuất tại đây mà không biết là dân Hy 

Lạp hãnh diện với loại mật ong nổi tiếng sản xuất từ nơi 

rặng núi Hymettus. 

Một năm sau, bà báo cho Jimmy một tin không 

vui: ―Tôi không thể viết thƣ thƣờng xuyên đƣợc nữa, tôi 

cũng không thể một mình đi xuống phố. Tôi cũng không 

muốn gửi thƣ qua ngƣời đƣa thƣ đƣợc vì những lá thƣ tôi 

đƣa cho ông ta sẽ bị cả làng đọc trƣớc khi đƣợc gửi đi. 

Những thƣ tôi viết phải nhờ bác sĩ Wharton để ông ta gửi 

qua bƣu điện làng bên …‖        

Một lần sau buổi thăm bà lần cuối, bác sĩ nói 

với bà Woolly: 

- Bà Victoria không bệnh tật gì nhƣng già quá 

rồi. Tôi sợ là điều gì xấu sẽ xẩy ra bất cứ lúc nào. Không 

hiểu là bà có thân nhân nào để báo trƣớc cho họ biết 

không nhỉ? 

- Bà có ngƣời cháu tên là Edgar hiện sống tại 

tỉnh Kavalla bên xứ Hy Lạp, nhƣng tôi lại không nhớ địa 

chỉ. 
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Bác sĩ Wharton suy nghĩ thật nhiều. Ông là 

ngƣời hiểu biết rộng và chợt nhớ ra việc bà nhờ ông gửi 

thƣ cho một ngƣời trong tòa Lãnh Sự bên Hy Lạp, mà 

thƣ phải gửi tận bƣu điện bên làng khác. Ông viết một lá 

thƣ cho Lãnh Sự này, trình bày vấn đề của bà Victoria và 

yêu cầu họ liên lạc với một ngƣời tên Edgar, cháu của 

bà. Dĩ nhiên lá thƣ này đến thẳng tay Jimmy 

Papadopoulos và hai mƣơi bốn giờ sau, Jimmy đã trên 

đƣờng tới Tô Cách Lan. 

Hắn đứng ngay tại cửa tiệm tạp hóa của bà 

Woolly. Bà Woolly chƣa bao giờ gặp con ngƣời có thân 

hình cao, nƣớc da ngăm đen, râu rậm kia cho tới khi 

Jimmy hỏi thăm đƣờng tới nhà bà Victoria, lúc đó bà mới 

hiểu hắn ta chính là Edgar, cháu của bà ta. 

- Ôi, cƣng ơi, bà Victoria của chúng tôi đã ra đi 

tối hôm qua rồi. 

Jimmy nhƣ chƣa kịp hiểu rõ câu nói của bà, hỏi 

lại: 

- Gì cơ? Bà nói gì? Bà ấy chết rồi sao? 

Bà Woolly gật đầu. 

Jimmy Papadopoulos nhắm chặt hai mắt lại, cả 

khuôn mặt co rúm rồi hai hàng nƣớc mắt chẩy dài xuống 

hai bên má.  

Bà Woolly từ trong quầy chạy ra ôm choàng lấy 

hắn, miệng mếu máo: 

 - Cháu Edgar yêu quí, đừng quá đau thƣơng 

nhƣ vậy. Dù sao Victoria của chúng ta ra đi rất bình thản 

và hạnh phúc. Cả làng này cầu nguyện cho bà. 

 Jimmy Papadopoulos nói từ biệt và hiểu rằng 

bây giờ cả làng biết là bà Victoria có đứa cháu bằng 

xƣơng bằng thịt và không phải là ngƣời sống cô độc trên 

cõi đời này. 

 

 

Tác Giả: Robert Dundas là ngƣời Tô Cách Lan, tốt 

nghiệp tại Đại Học Edinburgh, nói thông thạo 9 thứ 

tiếng. Ông làm việc trong bộ Ngoại Giao Anh và từng 

giữ nhiệm vụ Lãnh Sự nhiều năm tại Trung Đông. Những 

truyện ngắn, truyện dài cũng nhƣ những bài viết về du 

lịch của ông đƣợc đăng tải rộng rãi tại Anh Quốc.  
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gửi nƣờng 

 

 

thơ  ta ngày  cùng đƣờng  

đi làm  tên  đào  tẩu 

em  níu áo  muốn  theo 

ta  nói  .... 

mà  á  khẩu 

đành  dẫn em  vào  rừng  

em  nhớ  ... 

đòi  về  phố 

lúc  tới  giữa  con  sông  

buồn ta  nhƣ  thác  đổ 

đời  hƣơng  nhƣ  hoa  lá 

sao  gió  phù  về  đâu 

lúc  chân   chạm  sa  mạc 

ta  mất  em  lần  đầu  

thơ  mƣợn  xác  chữ nghĩa 

mà  hát  hồn  vô  âm  

ngày  vẽ  em  đôi  mắt 

đã  tận  cùng  trăm  năm  

 

ngô dũng 
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Trên thế giới, mỗi dân tộc đều có quốc phục riêng biệt để mọi người nhận diện và biểu lộ cảm nghĩ của mình: kimono của 

đàn bà Nhật Bản, xường xám của thiếu nữ Trung Hoa, quốc phục của Ðại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Lào....Áo dài Việt 

Nam là niềm hãnh diện của người Việt Nam, đề tài cho thi ca, âm nhạc và biểu lộ phần tinh hoa, gạn lọc và tô bồi thêm nét 

đẹp mà vẫn giữ được cá tính độc lập của nét văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Thƣớt tha gió lộng đôi tà, 

Em đi một bƣớc nét hoa dịu dàng, 

Trời Nam hé nụ đoan trang, 

Vƣờn thơ ngây ngất hƣơng lan áo dài... 

 

 

 

Chiếc Áo  Dài  Việt Nam 
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Chúng ta thử ngƣợc dòng thời gian để tìm hiểu sơ qua 

lịch sử của chiếc áo dài Việt Nam đã hiện diện với ngƣời  

phụ nữ Việt Nam nhƣ thế nào. Nhìn về nguồn cội, chiếc 

áo dài Việt Nam đã đƣợc tiền nhân ghi khắc trên mặt 

trống đồng Ngọc Lũ trên ba ngàn năm trƣớc. Từ thời xa 

xƣa, cha ông chúng ta đã biết đề cao khiếu thẩm mỹ và 

tôn vinh giá trị cao quý của ngƣời phụ nữ với chiếc áo 

ngũ thân (5 tà) kín đáo mà từng phần cấu tạo chiếc áo đã 

gói ghém ý nghĩa nhân sinh quan của dân tộc Việt.  Hai 

vạt áo trƣớc đƣợc ghép lại bằng một đƣờng nối ở giữa và 

cũng làm nhƣ vậy với hai vạt áo sau. Bốn vạt áo tƣợng 

trƣng cho tứ thân phụ mẫu (cha mẹ của mình và cha mẹ 

của chồng). Có một vạt con, nhỏ bên trong tƣợng trƣng 

cho ngƣời mặc áo . Năm vạt áo nà y đƣợc nối với nhau 

nhờ phần cổ áo. Áo đƣợc khép kín bằng 5 chiếc khuy là 

để nói lên cách sống đúng đắn của con ngƣời: nhân, 

nghĩa, lễ, trí, tín. Chiếc áo xƣa của ngƣời Việt Nam nói 

lên nhân sinh quan Việt Nam. Con ngƣời nhờ cha mẹ 

sinh dƣỡng. Khi trƣởng thành thì có cha mẹ của ngƣời 

phối ngẫu che chở bảo bọc. Con ngƣời phải luôn giữ đạo 

làm ngƣời: lòng nhân ái, có nhân nghĩa, biết kẻ trên 

ngƣời dƣới, biết suy nghĩ, tính toán và phải luôn giữ lòng 

tin đối với mọi ngƣời. Chiếc áo ngũ thân đã đƣợc đơn 

giản còn tứ thân (bốn vạt) vào thời Gia Long (1802 - 

1819). Hai chiếc áo dài này đƣợc mặc với chiếc váy 

(quần không đáy), y phục thời xa xƣa của ngƣời đàn bà 

Việt Nam đƣợc mô tả nhƣ vậy.  Cho đến năm 1828, theo 

chiếu chỉ của vua Minh Mạng thứ 9, một thay đổi  nhƣ  

một cuộc cách mạng y phục phụ nữ để ta nghe : 

  

Chiếu vua mồng sáu tháng ba, 

Cấm quần không đáy, ngƣời ta hãi hùng 

Không đi thì chợ không đông, 

Ði thì phải mƣợn quần chồng sao đang, 

Có quần, đứng nép đầu làng trông quan. 

  

Từ đó chiếc áo dài phụ nữ đƣợc mặc với chiếc quần và 

càng về sau này, chính chiếc quần đã góp phần tô điểm 

thời trang cho chiếc áo dài và cũng biến cách thay đổi 

cho thích hợp với chiếc áo dài mỗi lúc một thời trang 

hơn. Quần ống rộng, ống loe, ống hẹp, ống may vải xéo 

rộng để tăng thêm nét thƣớt tha, mềm mại bên chiếc áo 

dài kiểu mới, thời trang...  

Sự hiện diện của hai văn hó a đông và tây cũng đã ảnh 

hƣởng đến y phục của chúng ta rất nhiều nhƣng tinh thần 

bảo vệ cội nguồn, bất khuất giữ nƣớc đã giúp chúng ta 

qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn giữ đƣợc bản sắc 

dân tộc.  Theo chân ngƣời Pháp, văn hóa tây phƣơng du 

nhập khiến chiếc áo dài có một bƣớc dài cải cách.  Sự 

thay đổi táo bạo và rõ nét nhất kể từ  năm 1930, khi 

nhóm Tự Lực Văn Ðoàn  chủ xƣớng cải cách văn hóa, 

giới thiệu những tƣ tƣởng mới cho thế hệ trẻ, mở ra và ca 

tụng lối sống mới, tự do hơn. Trong nhóm này phải kể 

đến hai nhân vật đƣợc hấp thụ văn hóa tây phƣơng vừa 

du học ở Pháp về, đó là họa sĩ Cát Tƣờng và Lê Phổ. 

Nhóm dùng hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay làm 

phƣơng tiện truyền bá tƣ tƣởng. Họa sĩ Cát Tƣờng kêu 

gọi phụ nữ cải cách lối ăn mặc để tôn vinh vẻ đẹp, làm 

trẻ trung, tƣơi mát trong việc chọn lựa hàng may mềm 

mại, mầu sắc sáng tƣơi... Từ đó Áo Dài Le Mur ra đời, 

ảnh hƣởng rấ t nhiều kiểu áo Tây Phƣơng: tay nối vai 

đƣợc làm phồng bằng những lằn xếp xinh xinh. Cổ áo đa 

dạng hơn, cổ bẻ, cổ lá sen, tai bèo, cổ hình tim, hình 

vuông, tròn... Chiếc áo dài Le Mur đƣợc thiếu nữ Hà 

thành hƣởng ứng sớm nhất và nhiều nhất rồi rộng ra là 

thời trang cho phụ nữ cả nƣớc . Chiếc á o dài Le Mur  

may không có eo mà áo chỉ thong thả ôm nhẹ thân thể 

nên mặc thoải mái nhẹ nhàng. Tiếp theo Áo Dài Lê Phổ 

cũng không thay đổi gì đáng chú ý. Sau đó áo dài Le Mur 

đƣợc  bà Trịnh Thục Oanh, hiệu trƣởng trƣờng Nữ 

Trung Học Hà Nội  đƣa ra một cải cách  táo bạo hơn: 

áo dài có nhấn eo, ôm sát đƣờng nét mỹ miều duyên dáng 

của phụ nữ . Thời trang này đƣợc hƣởng ứng thời gian 

dài cho đến hôm nay. Với thời gian, chiếc áo dài luôn 

đƣợc cải  tiến, không ngừng sáng tạo để chiếc áo dài 

của quí bà, quí cô là một tác phẩm tuyệt vời. Năm 1970, 

hội chợ Osaka, Nhật Bản, chiếc Áo Dài  Việt Nam đã lên 

ngôi và đƣợc giới thiệu với thế giới nhƣ là một Quốc 

Phục Việt Nam vừa trang nhã, có khi lại lộng lẫy, thƣớt 

tha làm tăng nét duyên dáng kiều diễm của ngƣời đàn bà 

Việt Nam và từ đó đƣợc ca ngợi không ngớt qua báo chí 
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trong và ngoài nƣớc. Chiếc áo dài VN đƣợc nổi tiếng đó 

là sự cải tiến không ngừng từ những nhà may vang tiếng 

một thời  và biết đến nhƣ một cơ sở thời trang làm tôn 

vinh nét đẹp quí bà, quí cô. Vào khoảng những năm 

1960, nhà may Dung ở Dakao, nhà may Thanh Khánh ở 

đƣờng Hiền Vƣơng, Thiết Lập, Thành Lễ ...với những đề 

nghị thay đổi làm đẹp  không ngừng, cái aó dài Le Mur 

với  thời gian càng đẹp hơn, thanh lịch hơn phô đƣợc 

nét kiều diễm thanh tân của quí bà, quí cô với chiếc áo 

dài tay raglan, tay dài rồi ngắn, bó sát hay loe rộng ở 

cửa tay và cũng đã có những chiếc áo không tay... Áo dài 

thêu công phu, rồi đến áo dài vẽ hoa lá cành, lập thể rồi 

ráp nối nhiều mầu...Và một thời áo dài cổ thuyền theo 

thời trang của bà cố vấn Ngô đình Nhu cũng đƣợc nhiều 

ngƣời ƣa chuộng. Những nhà may có công đƣa thời  

trang Áo Dài thăng hoa  nổi tiếng ấy, nay đều  hiện 

diện ở hải ngoại để tiếp tục làm vẻ vang chiếc Áo Dài 

truyền thống Việt Nam. 

  

Những chiếc áo dài tiêu biểu giới thiệu hình ảnh ngƣời 

con gái Việt Nam: 

 *Chiếc áo trắng nữ sinh đơn sơ mà dễ thƣơng biết 

chừng nào: 

  

   Ðơn sơ mầu trắng dễ thƣơng ơi! 

   Những ngày nắng lụa, lá me rơi, 

   Mơn man chân bƣớc trên đƣờng vắng,  

   Áo lộng đôi tà, nón buông lơi. 

  

*Chiếc áo dài dạ hội  nhiều mầu sắc xanh đỏ tím vàng, 

với cổ áo cao thấp, không cổ, cổ tròn, cổ thuyền, cổ 

vuông... hợp với khuôn mặt, sắc diện mầu da của ngƣời 

mặc, điểm thêm chiếc kiềng vàng hay món trang sức óng 

ánh, nét quyến rũ tăng lên bội phần: 

 Rực rỡ em tôi giữa hội đêm, 

Thƣớt tha tà áo lƣớt êm êm. 

Nhan sắc lên ngôi, mầu hồng thắm, 

Ánh sáng xin nhƣờng ánh mắt em! 

  

*Chiếc áo dài Cô Dâu mầu đỏ hạnh phúc thêm chiếc 

khăn vành cùng mầu vừa trang trọng vừa tƣơi vui: 

  

Em tôi áo đỏ sang nhà khác, 

Mang cả tình ai nét bẽ bàng, 

Mầu áo em chói lòa ánh sáng,  

Góc tối tim mình buồn mênh mang... 

  

*Chiếc áo dân giả mầu nâu đen của ngƣời đàn bà lao 

động chân lấm tay bùn: 

  

Chiếc áo mầu nâu, dáng đảm đang, 

Yêu ngƣời thiếu nữ chốn thôn trang 

 Bao la cây cỏ em hoàng hậu 

Mầu xanh núi  đồi xanh mắt em! 

  

Tất cả làm nên dáng vẻ  đàn bà Việt Nam. 

  

YLA Lê Khắc Ngọc Quỳnh 

Hè, 2014 
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Sóng Việt Đàm Giang 

 
Bài luân vũ cho em 
Đẹp nhƣ giấc mơ êm 

Nhẹ nhàng nhƣ cơn gió 
Quyến rũ phủ sƣơng đêm 

 
Bài luân vũ thƣớt tha 

Lời êm ái ngọc ngà 
Giòng nhạc quay tình tứ 

Cuốn tâm hồn anh lênh đênh 
 

Tình yêu nhƣ bạch tuộc 
Đong đƣa đóng mở vòi 
Rồi cuốn trái tim yêu 
Làm món quà vĩnh viễn 

 
Tình yêu là suối trong 
Len lỏi vào trong tim 
Róc rách vào ngõ vách 

Thấm dần vào châu than 
 

Bài luân vũ cho em 
Chập chùng sóng êm đềm 
Tình yêu nhƣ lửa sáng 
Chiếu soi hồn đêm thâu 

 
Bài luân vũ đắm say 

Dìu nhau đến ngất ngây 
Giòng nhạc tình yêu dấu 
Viết trao mình em thôi

 

 
 

Nghe nhạc Nguyễn Tuấn phổ thơ Bài Luân Vũ Cho Em. Diệu Hiền trình bày 

tại link: http://www.youtube.com/watch?v=G1J4QuW8oXg 

http://www.youtube.com/watch?v=G1J4QuW8oXg
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ƣờ ƣ ƣơ  

ả ̀ ị  ử ệ  Đề  ƣơ

Đàm-Giang biên soạn 

 

Mở cuốn album hình cũ ngày xửa ngày xƣa, bắt gặp tấm 

hình cũ rích chụp trƣớc đền Hùng Vƣơng nằm trong 

Vƣờn bách thảo, lại nhớ đến ngôi trƣờng Trƣng Vƣơng 

và những kỷ niệm thân thƣơng. Các nữ sinhTrƣng Vƣơng 

mấy ai mà  không tìm cách đi thăm vƣờn Bách Thảo và 

Sở thú ở bên kia đƣờng của trƣờng Trƣng Vƣơng yêu quý 

của chúng ta! Có phải không các bạn Trƣng Vƣơng?  

 

 

Trong bài viết ngắn này, Đàm Giang xin chia xẻ 

một chút sƣu tầm và hiểu biết về trƣờng Trƣng Vƣơng 

cùng lịch sử của bên kia đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm là 

Thảo cầm viên và Sở thú,  nơi có Bảo tàng viện lịch sử 

Việt Nam cùng Đền thờ Vua Hùng. Đàm Giang cũng xin 

cảm ơn tác giả những đoản văn tài liệu thu thập tại các 

trang nhà trên internet đã đƣợc ghi chép lại trong bài.  
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Cổng trƣờng Trƣng Vƣơng trƣớc 1975 (*) 

 Trƣờng Trƣng Vƣơng năm 2006 

Lịch sử trƣờng Trƣng Vƣơng. 

Tài liệu không nhiều, trƣờng Nữ Trung học 

Trƣng Vƣơng Sài Gòn, số 3A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1,  

Saigon là một trƣờng trung học công lập dành cho nữ 

học sinh vào những năm trƣớc 1975.  

Trƣờng Trƣng Vƣơng Sài Gòn là tiếp thân của 

ngôi trƣờng Trƣng Vƣơng Hà Nội. Sau Hiệp định Genève 

1954, một số giáo sƣ, giáo viên, và học sinh rời Hà Nội 

di cƣ vào nam, và từ đó trƣờng Trƣng Vƣơng Saigon 

đƣợc thiết lập. Ba năm đầu tiên vì chƣa có trƣờng riêng 

nên trƣờng Trƣng Vƣơng Saigon đã phải học nhờ trƣờng 

nữ Trung học Gia Long nằm trên đuờng Legrand de la 

Liraye (sau đổi tên thành đƣờng Phan Thanh Giản), với 

những lớp học buổi chiều.  Đến năm 1957, trƣờng 

Trƣng Vƣơng rời về số 3A đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận 1. Địa điểm này nguyên trƣớc là bệnh 

viện của Quân đội Pháp mang tên Quân y viện Coste, 

gần Thảo cầm viên/Sở Thú Sài Gòn và trƣờng trung học 

Võ Trƣờng Toản Sài Gòn. Trƣờng có các lớp cấp trung 

học gồm 7 năm từ đệ Thất đến đệ Nhất.Từ sau năm 1975 

cho đến nay, khi chính thể Việt Nam Cộng hòa chấm dứt 

thì trƣờng bị biến thành Trƣờng Phổ thông Trƣng Vƣơng 

cấp III cho cả nam lẫn nữ học sinh. Trƣờng Trƣng 

Vƣơng nằm trên con đƣờng  mang tên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm. Vậy chúng mình có nhớ ông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

không? 

Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) tên húy 

Nguyễn Văn Đạt, tên hiệu Bạch Vân cƣ sĩ, là một nhà 

giáo đạo đức, có tài làm thơ văn trong thời kỳ Nam-Bắc 

triều (Lê-Mạc phân tranh), ông phò nhà Mạc, làm quan 

dƣới triều Mạc, ông lại có tài tiên tri, đuợc phong tƣớc là 

Trình Quốc Công, dân chúng quen gọi ông là ông Trạng 

Trình. Ngƣời đời coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch 

sử Việt Nam và những sấm ký lƣu truyền đƣợc cho là do 

ông viết đã đƣợc biết nhƣ Sấm Trạng Trình. Đạo Cao 

Đài sau này phong ông làm thánh và suy tôn ông là 

Thanh Sơn đạo sĩ hay Thanh Sơn Chơn nhơn. Trong bức 

họa vẽ Tam Thánh ký hòa ƣớc lƣu thờ tại Toà Thánh Tây 

Ninh thì ông là một trong ba Thánh: Victor Hugo, Tôn 

Dật Tiên, và Thanh Sơn đạo sĩ. Bản sao chép bức họa 

này hiện đƣợc trƣng và thờ tại tất cả các trung tâm Đạo 

Cao Đài. 

 Vƣờn Bách Thảo và Sở Thú Saigon 

Vƣờn Bách Thảo và Sở Thú Saigon (Saigon Zoo 

and Botanical Garden) tọa lạc trên một vùng đất rộng 

hàng chục mẫu, mặt tiền là đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

một cạnh là đƣờng Hồng Thập Tự (Nguyễn thị Minh 

Khai bây giờ), và mặt sau chạy dọc theo rạch Thị Nghè. 

Sở Thú thời Pháp thuộc gọi là Jardin Botanique (vƣờn 

bách thảo), sang thời Cộng Hòa đổi ra tên Việt, gọi là 

Thảo Cầm Viên (cây cối và chim muông). Tên Việt thông 

dụng là Sở thú, nôm na thì chỉ nói tới thú vật, mà không 

nhắc đến cây cối, bông hoa. Tuy nhiên tên Sở Thú thông 

dụng nhất, vì phần đông khách vào Sở Thú là để xem thú 

nhiều hơn là xem cây cối.  

Sau khi vào qua cổng chính nằm trên đƣờng 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, ta thấy ngay trƣớc mặt một con 

đƣờng tráng nhựa rất rộng xe hơi có thể chạy đƣợc hai 

chiều, phần chính giữa hai đƣờng có những bồn hoa đủ 

màu. Ngay đầu con đƣờng nầy, bên tay phải là Đền Thờ 

Quốc Tổ (đền thờ vua Hùng), bên trái là Viện Bảo Tàng 

Saigon. Con đƣờng nầy chạy dài, thẳng tắp độ 200 mét 

thì hết, đụng vào con đƣờng chạy dọc theo rạch Thị 
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Nghè. Con đƣờng cắt ngang, nếu ta rẽ về bên tay phải, sẽ 

dẫn ta vào khu trung tâm của Sở Thú, nơi có chuồng khỉ, 

hầm gấu, chuồng chim, két, và, đặc biệt nhất, là một hồ 

sen rất lớn, ở giữa có nhà thủy tạ hình bát giác có cầu gỗ 

từ trong bờ đƣa ra. Rời khu vực hồ sen ta sẽ đến khu 

chuồng cọp, sƣ tử và dã nhân. Sau đó bọc vòng trở lại bờ 

sông thì có chuồng voi và nai. Từ bờ sông gần chuồng 

voi có một cây cầu lớn dẫn qua khu Thị Nghè.  Ngoài 

các loại thú, Thảo Cầm Viên cũng có trồng nhiều kỳ hoa, 

cây lạ, và có cả một khu nhà kiếng cho các loại phong 

lan.  

Lịch sử Vƣờn Bách Thảo và Sở Thú.  

Ngày 23 tháng 3 năm 1864, Đề đốc De La Grandière ký 

nghị định cho phép xây dựng Vƣờn Bách Thảo tại 

Saigon. Ngay sau đó, ông Louis Adolphe Germain, một 

thú y sĩ của quân đội Pháp, đƣợc giao nhiệm vụ mở 

mang 12 ha vùng đất hoang ở phía đông bắc rạch Thị 

Nghè để làm nơi nuôi thú và ƣơm cây. Một năm sau, 

tháng 3 năm sau 1865, ông Germain đã xây dựng đƣợc 

một số chuồng trại. Ngày 28 tháng 3 năm 1865, ông J.B. 

Louis Pierre, ngƣời phụ trách chăm sóc thực vật của 

Vƣờn Bách Thảo Calcutta (Ấn độ), đƣợc vời sang Saigon 

làm giám đốc.  

Ông J.B. Louis Pierre tại chức giám đốc Vƣờn 

Bách Thảo và Sở Thú Saigon từ năm 1865 đến năm 1877 

thì trở về Pháp. Để tƣởng nhớ và ghi công ông, năm 

1933, Hội đồng khoa học Pháp đã cho xây dựng một cột 

bia bằng đá hoa cƣơng có ghi lại một câu nói của ông, 

đặt phía sau khu vƣờn kiểng. Vào năm 1994, nhân dịp kỷ 

niệm 130 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cột bia 

đã đƣợc mang đặt ngay trên trục đƣờng chính trong 

Thảo Cầm Viên, giữa Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Đền 

thờ Vua Hùng Vƣơng. Lần này, cột bia có gắn thêm bên 

trên một bức tƣợng bán thân bằng đá hoa cƣơng màu 

hồng, tạc hình ông. 

Cuối năm 1865, Vƣờn Bách Thảo đã đƣợc nới 

rộng đến 20 ha. Sang năm 1924, khuôn viên sáp nhập 

thêm bên bờ bắc rạch Thị Nghè 13 ha nữa; một cây cầu 

đúc đƣợc bắc qua rạch để nối liền hai khu vực hoàn 

thành năm 1927. Và cũng trong năm đó, nhờ sự vận động 

của một viên chức Pháp tại Nhật, chính phủ Nhật đã 

cung cấp cho Vƣờn Bách Thảo khoảng 900 giống cây lạ. 

Viện Bảo Tàng Lịch sử Việt Nam tại Saigon nằm 

ngay bên phía tay trái khi bƣớc vào cổng chính của Sở 

Thú. Thời Pháp thuộc Viện Bảo Tàng mang tên Pháp là 

Musée Blanchard de la Brosse. Trong thời Cộng Hòa, cố 

học giả Vƣơng Hồng Sển giữ chức Giám Đốc viện Bảo 

tàng lịch sử Việt Nam từ năm 1948 đến 1964.  

 Viện Bảo Tàng Lịch sử Việt Nam là một toà 

nhà lớn, dài, xây trên một nền cao. Bên trong chia làm 

nhiều phòng, mỗi phòng dành riêng cho một giai đoạn 

lịch sử hay một nền văn minh ở Việt Nam, chứa các cổ 

vật của nƣớc ta và các quốc gia trong vùng nhƣ Chiêm 

Thành, Phù Nam, Chân Lạp. Đây cũng là nơi có phòng 

trƣng bày các cổ vật của nền văn minh Óc Eo, một nền 

văn hóa cổ ở Nam bộ. Óc Eo là tên một địa danh nằm 

phía nam tỉnh An Giang, thuộc đồng bằng sông Cửu 

Long. 
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Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam 

   

 
Đền thờ Vua Hùng 

Đền thờ Vua Hùng (còn đƣợc gọi là Đền Hùng 

vƣơng hay Đền Hùng, trƣớc đây còn có tên Đền Quốc 

tổ Hùng Vƣơng), là một trong những nơi thờ vua Hùng 

Vƣơng lâu đời tại Saigon. 

Năm 1926, nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng 

cạnh cổng chính trong khu vực Vƣờn Bách Thảo Saigon, 

đối diện với Viện Bảo 70han Blanchard de la Bross (nay 

là Bảo 70han Lịch sử Việt Nam), một ngôi đền mang tên 

Đền Kỷ niệm (Temple de Souvenir), để tƣởng niệm những 

ngƣời Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến 

thứ nhất. 

Sau năm 1954, đền đƣợc đổi tên là Đền Quốc 

Tổ Hùng Vƣơng, và thờ thêm một số nhân vật khác. Sau 

năm 1975, đền đổi tên là Đền Hùng Vƣơng. 

Đền thờ Hùng Vƣơng này có lối kiến trúc gần 

giống nhƣ các đền ở Huế, với bộ mái chồng, thêm một 

hàng hiên phía trƣớc, và ba tầng mái cong. Các hình họa 

trang trí có hình rồng và phƣợng theo thể cung đình. Các 

bậc đá lên xuống các cửa, hai bên đều có đôi rồng chầu. 

Trong đền, trên các bao lơn xung quanh, có 

chạm khắc các hình: hạc, lân, qui, phƣợng, tô đắp tinh 

xảo và sơn màu đỏ. Các lỗ thông gió xung quanh cũng 

đƣợc chạm khắc. Đền đƣợc chống đỡ bằng 12 cây gỗ 

mật màu đen bóng, đƣờng kính khoảng 50 phân, tƣợng 

trƣng cho thập nhị chi: tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ… 
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Tất cả đều theo mang phong cách nghệ thuật thời nhà 

Nguyễn. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch 71hằng năm, nơi 

đây đều có tổ chức lễ giỗ các vua Hùng. 

Bên phải Đền Hùng Vƣơng, có đặt một tƣợng 

voi đồng lớn với nét chạm khắc rất mỹ thuật, tiêu biểu 

cho nền thủ công của vƣơng quốc Thái Lan. Voi đƣợc đặt 

trên bệ cao. Bốn mặt bệ, có gắn bốn biển đồng lớn hình 

chữ nhật. Cả bốn biển đều có khắc dòng chữ lƣu niệm 

giống nhƣ nhau, bằng bốn thứ tiếng: Việt, Thái, Anh, 

Pháp. Bản tiếng Việt đại để ghi là vua Thái Lan : Đức 

hoàng đế Paramindr Maha Prajadhipok, đã tặng để làm 

kỷ niệm trong việc Ngài ngự qua bên nƣớc Indochine lần 

đầu tại Saigon ngày 14 tháng 4, 1930.(Tƣợng voi ghi năm 

1930, tuy nhiên, mãi đến ngày 20 tháng 10, năm 1935, 

tƣợng voi mới đƣợc vận chuyển từ Bangkok vào đến bến 

Nhà Rồng). 

 

 Tƣợng voi đền Vua Hùng (*) 

  
 Tƣợng J.B. Louis Pierre (*) 

 

Thấm thoắt thế mà chúng ta đã rời mái trƣờng Trƣng 

Vƣơng thân thiết xấp xỉ cũng đã cả nửa thế kỷ. Từ những 

ngày son trẻ ríu rít bạn hữu, rồi xa rời mái trƣờng với kỳ 

vọng tƣơng lai, nay chúng ta đều đã có con cháu cùng 

những nếp nhăn yêu kiều không thể tránh đƣợc, nhƣng 

tâm hồn chúng ta dƣờng nhƣ vẫn còn son trẻ khi nhớ lại 

những ngày xƣa 71han ái còn ghi lại trong tâm khảm. 

 

Đàm Giang 
(*): hình thu thập trên internet. 
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Nghe Nhạc tại link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CS_zHQKvfLg&list=UUmtH8nm1RdmvN5w8ZfVC3zg 
Hay: https://www.youtube.com/watch?v=1-0b4s06RYA 

https://www.youtube.com/watch?v=CS_zHQKvfLg&list=UUmtH8nm1RdmvN5w8ZfVC3zg
https://www.youtube.com/watch?v=1-0b4s06RYA
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ÁO TRẮNG NGÀY XƢA 

Mực Trắng (LT) 

 
 
 

Áo trắng tan trƣờng chiều lộng gió  

Nụ cƣời em rơi ở bên đƣờng  

Vạt áo cuốn hồn tôi trong đó 

Đi qua rồi để lại mùi hƣơng  

Em qua dáng mỏng mềm nhƣ lụa 

Ngơ ngẩn lòng tôi một chút tình  

Có con bƣớm lạ vờn theo áo 

Em chậm vòng xe …một thoáng nhìn  

Chỉ  một lần quay đầu nhìn lại  

Tim tôi loạn nhịp đập liên hồi 

Vẫn đợi bên cổng trƣờng mê mải  

Mặc nắng tàn ..úa lá vàng rơi  

Có khi nào em về trƣờng cũ 

Nhớ ngƣời xƣa ..một thoáng bồi hồi  ?? 

Con đƣờng dốc hàng cây say ngủ 

Chỗ nào cũng có dấu chân tôi
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ĐINH HÙNG 

MỘT ĐỊNH MỆNH BI THƯƠNG 
 

ĐÀM TRUNG PHÁP 

 

Đinh Hùng qua đời vì bạo bệnh vào mùa thu 1967 tại 

Saigon trong một ngày gió mƣa tầm tã, lúc mới 47 tuổi 

đời. Vài tuần sau đó, Vũ Hoàng Chƣơng (ngƣời anh rể 

cũng là thi hữu thân nhất của Đinh Hùng) đã nói chuyện 

rất cảm động về cuộc đời của nhà thơ yểu tử tại Trung 

Tâm Văn Bút Việt Nam. Qua bài nói chuyện “Nhớ Đinh 

Hùng” của ông, ta đƣợc biết vì đâu mà Đinh Hùng có cái 

“nguồn thi hứng ảm đạm bi thƣơng đến rùng rợn tê điếng 

cả tâm hồn.‖ Năm Đinh Hùng 11 tuổi, chị Tuyết Hồng, 

một hoa khôi 18 tuổi đời, vì buồn chuyện tình duyên đã 

tự trầm tại Hồ Trúc Bạch. Vài tháng sau, thân phụ thất 

lộc khi chƣa đầy 50 tuổi. Và 3 năm sau nữa, chị lớn nhất 

mang tên Loan cũng qua đời trong tuổi thanh xuân! Trại 

Trung Phụng, sản nghiệp to lớn nhà họ Đinh, vẫn theo 

lời Vũ Hoàng Chƣơng, “quả là một gia tài đẫm lệ; bộ 

xƣơng khô và lƣỡi hái dài nanh ác lúc nào cũng nhƣ lẩn 

quất trong hang cây khế, cây cam.” (Trung Tâm Văn Bút 

Việt Nam 1969, trang 35-37). 

 

Đang học chƣơng trình tú tài thì Đinh Hùng bỏ học để 

bắt đầu đi tìm những say mê của đời phóng khoáng: 

 

 

Ta ném bút, dẫm lên Sầu một buổi, 

Xa vở bài, mở rộng Sách Ham Mê, 

Đã từng phen trèo cổng bỏ trƣờng về, 

Xếp đạo đức dƣới bàn chân ngạo mạn. 

Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn, 

Sớm nhƣ chiều hƣ thực bóng hoa hƣơng. 

Ta ra đi tìm lớp học thiên đƣờng, 

Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc. 

(Khi Mới Nhớn) 

 

Cái ―bóng hoa hƣơng‖ quan trọng nhất đời Đinh Hùng 

là một ngƣời bà con có họ xa, mang tên Liên, mà nhà thơ 

đã yêu từ ―độ em còn trèo cây khế, vin hai quả xanh bên 

tƣờng.‖ Nàng lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp và 

tƣơi tắn: 
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Nắng vàng năm xƣa đã tắt, 

Cô bé ngày xƣa lớn rồi.  

Hoa hồng vừa nở trên môi 

Và một trời thu trong mắt. 

. . . . . 

Em là Tiên Nữ diễm kiều, 

Vin hái hoa trong vƣờn quý. 

Dò theo những bƣớc hƣơng yêu, 

Còn tôi đi làm thi sĩ. 

(Tiếc Bƣớm) 

 

Tiên Nữ diễm kiều đã có với nhà thơ nhiều kỷ niệm khó 

phai: 

 

Ngƣời đẹp ngày xƣa tên giống hoa,  

Mùa xuân cây cỏ biếc quanh nhà. 

Thùy hƣơng phảng phất sen đầu hạ, 

Lén bƣớc trang đài tới gặp ta. 

. . . . . 

Yểu điệu phƣơng đông lƣớt dƣới đèn, 

Ta nằm mộng đẹp đêm thần tiên. 

Dáng xuân nghiêng mặt cƣời không tiếng, 

Lửa hạ lên rồi … Ôi Ý Liên! 

(Liên Tƣởng) 

 

Có ngƣời nghĩ rằng bài thơ Liên Tƣởng nên đƣợc hiểu là 

―nghĩ đến ngƣời mang tên Liên.‖ 

Bài thơ cũng phảng phất chất thơ Charles Baudelaire, 

một nhà thơ Pháp thuộc thi phái Tƣợng trƣng mà Đinh 

Hùng ngƣỡng mộ và chịu ảnh hƣởng không ít (Đinh 

Hùng 1971, trang 167-176). Thi phái Tƣợng trƣng yêu 

chuộng những biểu tƣợng riêng tƣ, giữa cả rừng biểu 

tƣợng trong thiên nhiên. Nhiều từ ngữ trong hai đoạn thơ 

ở trên chứa đựng ý nghĩ về ―hoa sen‖ (tên giống hoa 

/sen đầu hạ / lửa hạ / Ý liên) đều là những biểu tƣợng 

riêng tƣ giữa nhà thơ và ngƣời yêu trong thơ. Ta cũng 

thấy trong bài thơ này những ―mạch nguồn giao cảm‖ 

tƣơng đƣơng với ý niệm “correspondances” của 

Baudelaire, trong đó ―những mùi hƣơng, những màu sắc 

và những âm thanh đối đáp nhau‖ (―Les perfums, les 

couleurs et les sons se répondent”) (Michel Quesnel 

1987). 

 

Đinh Hùng và Ý Liên yêu nhau tha thiết trong tuyệt vọng. 

Nàng qua đời vì bệnh lao khi Đinh Hùng 20 tuổi (có lẽ 

lúc ấy Ý Liên tuổi chƣa đến 20). Mất nàng, nhà thơ đau 

khổ đến điên dại. Cái ác nghiệt của Thần Chết lần này 

thực quá sức! Đã đến lúc nhà thơ chấp nhận cái chết, 

nhƣ thấy trong hai câu bi thảm trong thi tập “Mê Hồn 

Ca”: 

 

Đi đi cho hết dƣơng trần 

Ngày mai tìm bóng Tử Thần mà yêu. 

 

Từ cái định mệnh nghiệt ngã ấy, thi nhân đã viết những 

lời thơ âu yếm và ma quái để nhắn vọng về thế giới bên 

kia, nơi có ngƣời yêu chàng hiện hữu: 

 

Trời cuối thu rồi … Em ở đâu! 

Nằm bên đất lạnh chắc em sầu? 
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Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy, 

Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu. 

. . . . . 

Ta gửi bài thơ anh linh, 

Hỏi ngƣời trong mộ có rùng mình? 

Nắm xƣơng khô lạnh còn ân ái? 

Bộ ngực bi thƣơng vẫn rợn tình? 

(Gửi Ngƣời Dƣới Mộ) 

 

Làm sao quên đƣợc những cái chết quá sớm trong gia 

đình, nhất là cái chết quá phũ phàng của ngƣời tình thiên 

thu? Làm sao lẩn trốn đƣợc cái định mệnh nghiệt ngã 

phong tỏa đời mình, nếu không rút vào một thế giới siêu 

tƣởng? Chính đó là điều nhà thơ đã làm. Chàng từ nay sẽ 

xuất trần, sẽ vƣợt ra ngoài vòng vũ trụ, và nhìn xuống 

dƣơng trần với đôi mắt dửng dƣng. 

 

Con đƣờng ngắn nhất để đi vào thế giới siêu tƣởng của 

Đinh Hùng cũng là con đƣờng Charles Baudelaire đã 

chọn, đó là kết bạn với nha phiến. Trong bài “La Vie 

Antérieure” (Tiền Kiếp) của thi tập “Les Fleurs du Mal” 

(Ác Hoa), Baudelaire đã cho hồn phách phi lạc về kiếp 

trƣớc để thấy mình nhƣ vua chúa sống trong cung điện 

nguy nga, an nhàn hƣởng lạc thú đầy hƣơng sắc. Nếu cái 

nhựa đắng thoát trần đã giúp Baudelaire quên đi nỗi 

buồn thế sự và trở về với cái quá khứ uy nghi giả tƣởng 

của mình, thì nàng tiên nâu đã giúp Đinh Hùng chuyển 

cái tê mê nha phiến sang khoái cảm ái tình: 

 

Trong im lặng, tôi rùng mình nín thở, 

Cầm tay em, nâng từng ngón tay hoa. 

Tình yêu tràn trong thớ thịt, làn da, 

Tình yêu rợn tự đầu mày chân tóc. 

(Giáp Mặt Phù Dung) 

Trong thế giới siêu tƣởng, Đinh Hùng đóng hai vai trò 

mâu thuẫn, khi thì hiền lành lúc thì dữ tợn. Chàng đã gặp 

nhiều ngƣời đẹp mang tên nên thơ nhƣ Nữ Chúa Sầu, Em 

Huyền Diệu, vân vân, thƣờng là những nhan sắc liêu 

trai: 

 

Ta thƣờng có những buổi sầu ghê gớm 

Ở bên Em … Ôi, biển sắc rừng hƣơng! 

Em lộng lẫy nhƣ một ngàn hoa sớm, 

Em đến đây nhƣ đến tự thiên đƣờng. 

(Kỳ Nữ)  

  

Đối với những giai nhân giả tƣởng ấy, thi nhân lãng mạn 

và tình tứ lắm: 

 

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ, 

Nắng trong hoa, với gió bên hồ 

Dành riêng em đấy khi tình tự, 

Ta sẽ đi về những cảnh xƣa 

(Tự Tình Dƣới Hoa) 

 

Ngƣợc lại, trong một bài thơ khác, chàng đóng một vai 

rất dữ tợn. Đó là một con ngƣời nguyên thủy vóc dáng cổ 

quái, từ thiên nhiên huyền bí trở về đô thị tìm ngƣời yêu: 

 

Ta về đây, lạ hết các ngƣời rồi, 
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Lạ tình cảm, lạ đời chung, cách sống. 

Trong bỡ ngỡ duy lòng còn chút mộng, 

Ta đi tìm ngƣời thiếu nữ ngày xƣa. 

Nàng không mong, ta đi đến không ngờ, 

Giây phút ấy thực mắt nhìn tận mắt, 

Ta mỉm cƣời bỗng thấy nàng che mặt 

Ta giơ tay, nàng khiếp sợ lùi xa. 

(Bài Ca Man Rợ) 

 

Bị nàng ruồng rẫy, thi nhân điên lên nhƣ một con thú dữ, 

giết nàng tàn bạo, phá tan thành quách, rồi bình tĩnh trở 

về cõi nguyên thủy: 

 

Ta thản nhiên, trở lại núi rừng, 

Một mặt trời đẫm máu xuống sau lƣng. 

 

Phải chăng nỗi cô đơn bi thƣơng trong cuộc sống trần 

thế đã xâm nhập cõi thơ siêu thực của Đinh Hùng, nơi 

mà nhà thơ chạy trốn cuộc đời? Ta thƣơng cảm cho định 

mệnh thảm thê của Đinh Hùng, nhƣng cũng chính nhờ 

vào cái kiếp sống tuyệt cùng vô vọng đó mà ta đƣợc đọc 

những vần thơ trác tuyệt nhất của ông. Ý nghĩa hai câu 

thơ Pháp lẫy lừng của Alfred de Musset “Les plus 

désespérés sont les chants les plus beaux / Et j‟en sais 

d‟immortels qui sont de purs sanglots” (Những bài ca vô 

vọng nhất là những bài ca đẹp nhất / Và thiếu gì bài bất 

tử tôi biết chỉ là những nức nở tinh tuyền) khi áp dụng 

vào thi nghiệp Đinh Hùng thì quả không sai chút nào! 

 

Tài Liệu Tham Khảo: 

 

Đinh Hùng (1971). Đốt Lò Hƣơng Cũ. Saigon: Lửa 

Thiêng. 

Đinh Hùng (1972). Mê Hồn Ca. Saigon: Khai Trí. 

Đinh Hùng (1961). Đƣờng Vào Tình Sử. (Đại Nam in lại 

tại Mỹ, không đề năm nào). 

Michel Quesnel (1987). Baudelaire, Solaire et 

Clandestin. Paris: Presses Universitaires de France. 

Thi Vũ (1993). Bốn Mƣơi Năm Thơ Việt Nam. Paris: 

Quê Mẹ. 

Trung Tâm VBVN (1969). Câu Chuyện Văn Chƣơng. 

(Xuân Thu in lại tại Mỹ, không đề năm nào)
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ọ ủ  
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Tình Trưng Vương 
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Ngày xưa đi học Trưng Vương 
Em mặc áo trắng nắng vương trên đường 

Anh khen em thật dễ thương 
Miệng cười răng khểnh đêm thường nằm mơ 

Thương em anh biết dệt thơ 
Nhung chỉ mình biết mơ hồ tình anh 

Thời gian trôi qua thật nhanh 
Bây giờ bà ngoại tình anh vẫn còn 
Chín chín năm em về trường 

Trưng Vương lễ hội khắp phương tựu về 
Nhìn người năm trước còn mê 

Chồng con cháu chắt đề huề bình yên 
Vẫn còn duyên dáng tự nhiên 

Có phần phúc hậu dịu hiền hơn xưa 
Gặp em anh vẫn còn ưa 

Trưng Vương mãi mãi thật vừa lòng anh 
Thương tặng tất cả các cựu nữ sinh Trưng Vương 

 
Nguyen thi Chi 

18/03/2016 
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Phạm Thị Tuyết Nhung 

PhạmThị Tuyết Nhung – Học trò cô Thủy môn hội họa lớp 6 – 9 trƣờng Trƣng Vƣơng, niên khóa ra trƣờng 1979 

 

 

 Nếu tin có luân hồi, có kiếp trƣớc, kiếp sau thì 

có lẽ kiếp trƣớc chắc hẳn tôi phải làm việc gì thật liên 

quan nhiều đến hội họa … vì sinh ra trong một gia đình 

không hề có truyền thống vẽ , nhƣng tôi lại mê vẽ hơn bất 

cứ điều gì… từ nhỏ cứ hay ngồi miệt mài vẽ nào là công 

chúa, hoàng tử, nào là  chim chóc, bƣớm hoa ...và biết 

vẽ trƣớc khi biết viết những mẫu tự đầu đời A, B, C ... 

 Khi thi đậu vào trƣờng nữ trung học Trƣng 

Vƣơng, tôi  may mắn đƣợc theo học với cô Chung Thị  

Thanh Thủy môn hội họa từ năm lớp 6 đến lớp 9. Đƣợc 

sự dìu dắt tận tình của cô, từ một con bé hay vẽ nhăng 

nhít, tôi đã có nhiều tiến bộ và đã vẽ đƣợc những bức 

tranh tƣơi đẹp, sống động, đầy màu sắc rực rỡ.  

 Nhớ lại mỗi lần đƣợc cô dẫn đi vẽ ngoài trời, vô 

Sở thú, cảnh đẹp, ngƣời đông ... tánh tôi nhút nhát hễ có 

ngƣời đến đứng xớ rớ kế bên, là tôi chạy lại níu cô che 

chở.  

 Cô trong mắt tôi thật xinh đẹp, dịu dàng, và tài 

năng. Lúc đó tôi đã từng mơ ƣớc lớn lên sẽ là cô giáo 

dạy vẽ nhƣ cô. Mộng bình thƣờng, nhƣng đƣờng đời đƣa 

đẩy nhiều thay đổi, gian khó hơn ƣớc mong. 

 Hồi đó đi học, cứ vào cuối mỗi học kỳ sau khi có 

kết quả thi, đƣợc cô cho mang sổ cộng điểm cùng với cô 

là tôi sung sƣớng , hạnh phúc nhƣ bay lên mây ( hồi đó 

chỉ học trò nào đƣợc điểm cao nhất lớp môn đó mới đƣợc 

đặc ân này) ... giờ nhớ lại thấy buồn cƣời mình đúng là 

trẻ con thiệt ... 

Nhớ năm 1974 hay 73, trƣờng tổ chức lễ hội Hai Bà, có 

môn thi vẽ, tôi tham gia đƣợc đoạt giải nhất toàn trƣờng 

... mừng quá, tiền thƣởng đƣợc liền rủ mấy đứa bạn thân 

ra Hồ con Rùa uống nƣớc dừa, thật vui ... 

 Rồi thời gian qua đi, tôi ra trƣờng, rời xa bạn 

bè, thầy cô thƣơng yêu, đƣờng đời chông chênh muôn 

hƣớng... 

Có một ngày, tình cờ tôi vào đƣợc trang web hội Trƣng 

Vƣơng, lục lọi xem trang hội họa, có tiêu đề là "Những 

viên ngọc quý của Trƣng Vƣơng" ... và trời ơi, tôi không 

tin vào mắt mình, có 2 bức tranh của tôi trong đó ... thật 

ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng! 
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Dựng lại quê hương trên những hoang tàn 

Phạm thị Tuyết Nhung. Lớp 9. Tuổi 16. Trƣng Vƣơng 

 

Buổi sinh hoạt ở trường. 

Phạm thị Tuyết Nhung. Lớp 9. Tuổi 16. Trƣng Vƣơng 

 

 

 

Vậy là tôi biết rằng tấm lòng yêu hội họa và yêu học trò 

của cô thật bao la, khi đi xa cô đã mang theo bên mình 

một số bức tranh của chúng tôi, giữ gìn trân trọng, 

thƣơng yêu. Tôi xúc động vô cùng. Muốn tìm gặp cô, 

nhƣng biết tìm đâu, cô trò mình đã chẳng có duyên gặp 

nhau trƣớc khi cô ra đi mãi mãi. 

Thật đau lòng khi nghe tin cô mất rồi mới biết là cô cũng 

đã từng ở Boston, nơi tôi đang ở ... tôi đã từng hỏi thăm, 

tìm kiếm cô mấy năm nay mà không có cơ may gặp cô ở 

nơi này ... 

Giờ cô đã đi xa, rất xa, tôi cầu mong ở cõi vĩnh hằng đó 

cô đƣợc yên vui, hạnh phúc, và giải thoát trọn vẹn. 

Cùng với tình yêu của cô, tấm lòng cô, mong rằng những 

viên ngọc quý cô đào tạo mãi mãi tỏa sáng cùng với thời 

gian, cô thƣơng yêu ơi! 

 

Học trò cô 

Phạm Thị Tuyết Nhung  
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VĨNH  BIỆT HÀ KIM THỊNH 

 

Châu Hà  

 

 

Tôi giật mình khi vừa mở email  ―Cáo Phó‖... Ồ 

không... Đây chỉ là bản nháp để thân nhân góp ý trƣớc, 

kẻo khi hữu sự, vội vàng lại vấp phải sơ sót. Dù sao thì 

cũng là một báo động! Sáng hôm sau, chƣa thức giấc thì 

nhà tôi đã gọi: 

     -   Em ơi, Diêu vừa cho hay Thịnh ―đi‖ rồi! 

 

Tôi mở choàng mắt: 

     -   Quàn ở đâu vậy anh? 

     -   Nhà quàn Vĩnh Cửu. Bốn giờ chiều thứ ba 

16/2/2016, sau lễ phát tang, là bắt đầu cho thăm viếng.  

Biết là sự việc chắc chắn sẽ nhƣ vậy, nhƣng tôi vẫn 

không tránh khỏi bàng hoàng, ngẩn ngơ. Thịnh mấy năm 

gần đây mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, tuy chữa chạy, 

nhƣng ngày một yếu dần... Thôi, thế cũng xong, không 

còn mệt mỏi, đau đớn nữa. Mới cách đây hơn hai tuần, 

gặp anh Bảng, chồng Thịnh, cho hay Thịnh yếu lắm rồi, 

định ghé thăm,  nhƣng một cô bạn TV cùng lớp Thịnh 

cản: 

     -     Thôi chị, Thịnh mệt lắm, để nó nghỉ. Hôm vừa 

rồi tụi em có con bạn ở xa, ghé Houston thăm Thịnh, 

nhƣng nó vừa đau, vừa mệt có nói gì đƣợc đâu, nên tụi 

em phải về cho nó nghỉ. 

Tôi không học cùng lớp với Thịnh, nhƣng chị em ―đồng 

môn‖, sinh hoạt lâu năm trong gia đình Trƣng Vƣơng, 

nên thân tình. Nhất là cụ thân sinh của Thịnh, khi còn ở 

Việt Nam làm việc cùng nhà tôi ở Bộ Kế Hoạch, còn 

Thịnh, ở Mỹ lại cùng làm cho Thành Phố với nhà tôi, văn 

phòng làm việc chung một ―building‖ nên hay gặp. Khi 

Thịnh cho biết ba về ở cùng Thịnh, thì nhà tôi thỉnh 

thoảng ghé thăm vì thế Thịnh càng thêm thân thiết coi tụi 

tôi nhƣ anh chị. Những năm đầu khi gia đình TV mới 

sinh hoạt, gặp Thjnh, tụi tôi có màn ―bắt cóc‖ để tiếp tay 

―vác ngà voi‖, Thịnh hề hề cƣời, không tránh né: 

-  Đừng bắt em làm gì mà phải điệu bộ, cứ cho em 

làm lính của Hai Bà là OK! 

Đƣợc lời nhƣ cởi tấm lòng vì đa số ƣa những vai quan 

trọng chứ nào chịu vai lính lệ tầm thƣờng đâu. Màn Hai 

Bà mà không có lính thì cũng hỏng, mỗi vai đều có tầm 

quan trọng riêng!!! Vậy mà bệnh tật đã cƣớp đi một 

thành viên dễ thƣơng của gia đình TV. 

Đúng là duyên chị em. Ít lâu sau, tôi chuyển về làm việc 

cùng chỗ với Thịnh. Hai chị em trong cùng một nhóm, 

bàn làm việc kế cận nhau. Lúc này mới biết Thịnh ―phá‖ 

thật! Công việc đòi hỏi suốt ngày ở ngoài đƣờng, lái xe 

đi khắp ―bốn vùng chiến thuật‖, dầm mƣa, dãi nắng, thật 

mệt và cũng có lúc không đƣợc an toàn khi phải len lỏi 

vào những con lạch ở nơi vắng vẻ để lấy mẫu nƣớc đem 

về phòng thí nghiệm thử xem có bị ô nhiễm gì không! 

Hình ảnh ―con bé‖ trong bộ ―jeans‖, đầu đội mũ lƣỡi 
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trai, chân đi bata, nghênh nghênh, ngang ngang, chẳng 

khác ―chú cao bồi con‖, không có vẻ gì cô nữ sinh Trƣng 

Vƣơng dịu dàng, yểu điệu! Thế đã hết đâu, mỗi lần đi 

làm về đến sở, thay vì phải ngồi làm hồ sơ, báo cáo công 

việc, Thịnh lại vứt sổ sách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, 

chân kéo một chiếc ghế khác, ghếch lên, duỗi dài và... 

bắt đầu ―mở máy nói‖. Vừa lúc nhà tôi đi ngang qua. 

Thịnh không tha: 

  -    Gớm ông anh laị qua "check" bà chị tôi chứ gì? 

Nói rồi, Thịnh lấy chân, đẩy xoay tròn chiếc ghế tôi đang 

ngồi: 

- Đấy anh xem, chị vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ 

gì nhé. 

Nói rồi, Thịnh phá lên cƣời. Nhà tôi đập vai Thịnh, la: 

- Ồn ào quá, làm việc đi! 

Đã không im Thịnh lại nghênh mặt nhìn nhà tôi: 

- Anh hay nhỉ, la chị thì đƣợc chứ sao lại la em? 

Chị, xem kìa, làm gì mà lúc nào anh cũng nhăn 

nhăn, nhó nhó, trông ―táo bón‖ quá. À! mà chị có 

hay cho anh.... ăn gừng.... không, nhăn nhó, trông 

chẳng khác... 

Nói rồi Thịnh lại phá lên cƣời! Đấy, một ngƣời lúc 

nào cũng đùa nghịch, phá phách, vậy mà bây giờ lại 

im tiếng, nằm kia, bỏ hết mọi ngƣời thân yêu, trở về 

cùng cát bụi! 

Chúng tôi theo mọi ngƣời, lên viếng Thịnh lần chót. 

Nhà tôi xúc động, nắm chặt tay tôi. Nhìn Thịnh bình 

thản nằm yên, tôi thầm thì: 

- Thịnh ơi,  em yên nghỉ nhé. Chúc em sớm siêu 

thoát, thảnh thơi trên cõi niết bàn. Tôi lẩm nhẩm 

khấn thầm: 

-  Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật. 

Vĩnh biệt Thịnh. 

Anh chị Cƣờng & Hà
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HỜN VONG QUỐC 
Một đêm kia, có một người Do Thái 

Kể lể cùng tôi nỗi nhớ nhà 

Thất thểu trọn đời nơi đất khách 

Ăn nhờ sống gửi xứ người ta 

Tôi nhớ, ông ơi, héo cả hồn! 

Đời tôi, tôi chẳng muốn gì hơn 

Là về cố quận, mai sau chết 

Còn có bên nhà miếng đất chôn 

 

Tôi cũng như ông cũng lạc loài, 

Bơ phờ như chiếc lá thu rơi: 

Lang thang mang bóng nơi xa ấy 

Tôi cũng như ông cũng nhớ hoài ... 

 

Nhưng nỗi sầu ông dễ hiểu hơn 

Chớ tôi không biết cớ sao buồn 

Chưa hề mất mát, nhưng tìm mãi, 

Chẳng cách vời ai vẫn đợi luôn. 

Tế Hanh 
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Mở đầu tập thơ "Hoa Niên" của nhà thơ Tế Hanh là bài 

"Chuyện Buồn" nói lên nỗi buồn của một ngƣời Do Thái 

thiếu quê hƣơng. Bài thơ viết từ những năm 1945, lúc đó 

nƣớc Do Thái (Isarel) chƣa lập quốc mà nay cũng đã 68 

năm. Hơn nửa thế kỷ. Ngày đó cậu học trò Tế Hanh đâu 

chừng mƣời tám, đôi mƣơi ...Tuổi hoa niên cắp sách đến 

trƣờng. Cậu sống trong xứ "Bảo Hộ" của thực dân Pháp 

và cậu chẳng biết thế nào là mất mát. Nỗi sầu của cậu là 

"Nhớ Vu Vơ". Còn nỗi sầu của ông Do Thái dễ hiểu 

vì ông "Đất Khách Quê Ngƣời",  ông sống lƣu vong 

và ƣớc mong đƣợc trở về quê cha đất tổ, dù chỉ trở về để 

gởi nắm xƣơng tàn. 

Ông Du Tử Lê thời nay cũng bàng hoàng lo lắng: 

 Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển 

 Đời lƣu vong không cả một ngôi mồ  

 Vùi đất lạ thịt xƣơng e khó rã 

 Hồn không đi, sao trở lại quê nhà?  

Đƣờng về cố quận ... Tôi cũng mơ nhƣ các ông nhà thơ 

...hồn thơ lai láng, tâm hồn vơ vẩn nhớ muôn phƣơng 

...Kỳ vọng khát khao những điều đôi lúc tôi cho là "Dớ 

Dẩn".  Vì chết rồi còn biết gì nữa đâu? Ngƣời nhà của 

cái xác ma là tôi ấy sẽ "tùy tiền biện lễ".  Có thể chôn 

hay thiêu. Hoặc đem về cố quận.  Hay đem ra 

biển.  Để đƣợc trôi trở lại quê nhà. Ôi chí lớn gặp nhau. 

Hơn nửa thế kỷ trƣớc, hai ông lƣu vong ƣớc mong đƣợc 

về lại chốn quê hƣơng yêu dấu...Hay thấm thía hơn đó là 

nỗi Hờn Vong Quốc. 

Nay tôi thoát ách Cộng Sản mà lƣu vong xứ ngƣời ...Bảo 

là quê hƣơng thứ hai cũng đúng vì tôi đã sinh sống nơi 

này hơn nửa đời mình. Những ngày ở xứ ngƣời cũng trôi 

qua vùn vụt nhƣ chiêm bao. Mặc dù không thiếu ăn, thiếu 

mặc. Rất nhiều cơ hội đến trƣờng ... Nhƣng mà nhiều lúc 

thấy đời nhạt thếch.  Giống ông Do Thái kia "nỗi nhớ 

nhà ... nhớ héo cả hồn ... lạc loài nhƣ lá thu rơi‖. Thật sự 

nói đến cái nhạt thếch cuộc đời lƣu vong, đó là nhìn xung 

quanh mình, nhân loại sao nhiều chủng tộc làm vậy?  

Và mình bay theo đàn ong vù vù kiếm sống.  Đầu tắt mặt 

tối để kiếm cơm ... thì ôi thôi cái sự mƣu sinh nó là một 

bổn phận khắc nghiệt.  Chúa đã phán rằng: Ngƣơi 

phải đổ mồ hôi mới có cái mà ăn. Nay tôi lại còn Tha 

Phƣơng Cầu Thực. Đã vậy còn nghe có ngƣời bảo: 

- Đất nƣớc còn nguyên đấy. Đâu có mất đâu?  

- Đúng rồi.  Còn nguyên nhƣng sao chẳng dám quay về? 

- Chƣa hề mất mát ... Nhƣng tìm mãi ... 

- Chẳng cách vời ai, vẫn đợi luôn! 

Đợi một ngày về cố quận, hai bên cửa thành, tiếng đàn 

bà con trẻ nói thứ ngôn ngữ của mình.  Chào nhau bằng 

những xƣng hô thân mật: cô Ba, chú Bảy, anh Sáu, cậu 

Mƣời, hay chị Bẽm, chị Tẹo, anh Nhỡ, ông Cả, bà Phán... 

v.. v... 

- Ngày ấy có gần kề không? Khi tôi mơ mùi hƣơng hàng 

xóm là mùi cơm nấu chín ... Vị dƣa xào phảng phất, mùi 

cá kho nồng nàn un khói bếp. 

Một ngày không phải chỉ mong đƣợc gởi nắm xƣơng tàn 

nơi quê hƣơng cũ, mà là một ngày rong chơi ba miền 

Bắc, Trung, Nam.  Dừng chân quán xƣa uống nƣớc dừa 

tƣơi mới chặt. Hay vào vƣờn dì Bảy Hái xoài Cát, nếm 

chôm chôm ...Ôi nỗi sầu xa xứ ... Biết đến bao giờ cho 

nguôi ...  

An Khanh 
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Lưu Hảo Chi

Năm tôi học đệ Nhị, đã đến tuổi dậy thì trổ mã con gái 

...Thiếu nữ đã biết làm dáng và giữ dáng sao cho thon 

thẻ, đừng mặc áo dài mà giống nhƣ bận áo cho cái thùng 

guitar. Thế rồi lo học hành chuẩn bị làm cô Tú. Lo sao là 

lo.... Vậy mà năm đó, báo Mê Linh Trƣng Vƣơng phát 

hành, lũ chúng tôi ai nấy đều thảng thốt vì "hiện tƣợng 

Hoàng Vy Thảo".   Đó là vào năm 1968-1969...  

Mãi đến 2013 tức là mấy chục năm sau ... Một đêm ở San 

Jose chẳng mƣa gió bão bùng gì cả , chỉ mới sắp tàn mùa 

Xuân,  nhân đến thăm một ngƣời  bạn cùng khóa 63 – 70.  

Một đám các bô lão nhắc lại chuyện xƣa hồi đó ...làm 

báo, làm văn nghệ.  Có tiếng một cụ hỏi: 

 

- Có nhớ Hoàng Vy Thảo không? Thơ Hoàng Vy Thảo 

hay lắm! 

- Tôi, tôi có tài thuộc thơ của ngƣời khác và tôi sung 

sƣớng đọc:  

 

Bài Một   

Em đi trong chiều vắng  

Gió lùa tƣ̀ mặt sông  

Gió mang theo niềm nhớ  

Thì thầm gọi tên anh  

Em đƣa tay tìm kiếm  

Dáng anh mảnh nhƣ mây  

Tình anh gầy nhƣ cỏ 

Bàn tay ơi bàn tay ... 

 

Bài Hai 

Em mở bàn tay đong tháng ngày  

Tháng ngày ôm nặng trĩu tay gầy  

Em mở vòng tay nâng tháng ngày 

Tháng ngày cúi mặt hững hờ bay  

Tuổi em rồi cũng buồn nhƣ lá  

Tình em rồi cũng mờ nhƣ mây ... 

Thơ Hoàng Vy Thảo  

 

 

Hai bài thơ mong manh. Đúng là thơ tình tuổi mới lớn 

...Cũng anh anh ...em em...này là niềm nhớ, này hững hờ 

...buồn ...mây gió, mặt sông ...và bàn tay chờ mong hoài 

vọng. Chẳng biết hồi đó các Yểu Điệu Thục Nữ, em gái 

Thành Đô, ngây thơ trong trắng, có chút tình yêu gió yêu 

mây ...Vọng tƣởng mơ hồ  đến một bàn tay , một khuôn 

mặt ...một chút tình yêu lãng mạn trong một tƣơng lai 

trĩu nặng lo  âu vì chiến tranh vẫn còn  đang tiếp diễn , 

thêm cái lo  âu của sách vở và mùa thi . Cuộc thi cam 

go đòi hỏi phải chuyên cần và cố gắng . Thanh toán (học 

thuộc) tất cả từ Lý Hóa , Vạn Vật , Công Dân , Sử Điạ, 
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Anh, Pháp văn , Toán và Việt Văn . Thi ơi là Thi ! Nhƣng 

học thi thì vẫn học , mà mơ mộng thì vẫn cứ mơ .  Hoàng 

Vy Thảo nói dùm tuổi học trò.  Đong tháng ngày âu lo 

nặng trĩu trong sự thản nhiên của đất trời ... của hoa cỏ 

lá bay, của chút tình nhƣ mây nhƣ gió. Thế là thành Thơ 

...Chút lãng mạng tình cờ đó hãy cứ hững hờ bay ...Thơ 

học trò! Buồn mà duyên dáng! 

 

Tôi bắt gặp lại mình thời áo trắng bay trong khung 

trƣờng ...Giờ ra chơi, rƣng rƣng nhớ mơ hồ một hình 

bóng "Chàng Trai Nƣớc Việt" nào đó. Tƣởng vậy thôi để  

thăng hoa cho đời đẹp.  Chàng sẽ phải hào hoa đến 

bên đời ...Để cho nàng thơ tìm kiếm chút tình yêu gầy 

nhƣ cỏ ...lặng lờ mặt sông ..Tháng ngày cúi mặt hững hờ 

bay .... 

Lƣu Hảo Chi     
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LẶN  LÔỊ  THÂN  CO ̀ 
Thân tặng, trong niềm ngƣỡng mộ, đến ca ́c ngƣời đe ̣p TV 

 
 

Đi la ̀m đa ̃ bở hơi tai 

Vê ̀ lăn va ̀o bếp, đôi tay rụng rời 

Lên giƣờng tƣởng đƣợc nghi ̉ ngơi 

Chàng đã dƣ̣ng dậy, đo ̀i chơi cuô ̣c cờ 

Thế la ̀ lu ̣c đục hàng ... giờ 

Ngủ chƣ̉a đã giấc tinh mơ la ̣i... đo ̀i 

*** 

 

Lên gƣờng tƣởng đƣợc nghi ̉ ngơi 

Con thời bú ti ́, chô ̀ng thời tòm tem 

Nào ai sung sƣớng, ấm êm 

Em đây vất va ̉, nga ̀y đêm vì... co ̀ 

NGƢỜI XƢ́ THÁI.  B1-NT59
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 Cái cò lặn lội bờ ao 

           Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng? 

         Chú tôi hay tửu hay tăm 

           Hay nƣớc chè đặc hay nằm ngủ trƣa 

           Ngày thời khấn những ngày mƣa 

           Đêm thời mong những đêm thừa trống 

canh...Câu hát ru em, những trƣa hè nằm võng kẽo kẹt, 

nơi cái xóm bình dân ấy...Nghe giọng hát ru của cô Hằng 
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mẹ thằng Tí... Ôi sao nó hay ho, dịu dàng quá đỗi. Tôi 

thích những trƣa hè êm ả và cả cái bài ca dao mộc mạc 

trữ tình. Cô yếm đào, có nụ cƣời răng khểnh, mắt bồ câu 

và má lúm đồng tiền. Cô xinh xắn nhƣ vậy sao lại ỡm ờ 

mà chịu lấy cái ông chú lƣời lĩnh của tôi??  Chú tôi, một 

lão đàn ông Việt Nam 100/100, hay rƣợu chè cờ bạc, lại 

hay ngủ hơn hay làm. Tội nghiệp, lƣời thế mà cũng vẫn 

có những cô yếm đào yêu thầm nhớ trộm. 

Năm tôi lên chín, đƣợc về ở với ông bà và cô chú. Mặc 

dù tôi đƣợc gọi là cháu cƣng của bà, nhƣng tôi vẫn đứng 

sau chú Định vì chú là con út.  Và bà mẹ nào mà không 

"Giàu con út, khó con út. Trút cả cho con út".  Bà tôi 

cƣng chiều chú Định hết biết.  Bà thì chiều, nhƣng ông 

thì rất dữ đòn.  Mặc dù ông tôi rất nghiêm khắc, bắt ne 

bắt nét từng chút, bắt học hành nghiêm chỉnh đúng thời 

khóa biểu, mà cái đầu bò của chú Định thì không làm 

sao mà học hành cho xuất sắc đƣợc.  

Tôi nhớ chú có cái tật liếng khỉ, nghĩa là hay làm trò khỉ 

diễu đời chơi.  Trong lúc học bài, tuy mồm đọc thật to, 

nhƣng cuối bài thì đọc nhảm thành những câu lếu láo 

buồn cƣời. Mà khốn nỗi tôi lại còn nhảm hơn là thuộc 

ngay những cái câu cắc cớ đó (cho tới bây giờ). Lúc các 

chú ngồi học, thì ông bắt cô Tỉnh phải ngồi cầm quạt phe 

phẩy đuổi muỗi cho các em. Đèn dầu tù mù, những con 

bọ Dừa, Cánh Cam hay bay xả vào bóng đèn, tôi hay 

ngồi bắt chéo những ngón tay in lên trƣớc đèn để tạo 

những hình ảnh ngộ nghĩnh, nào là ông Kí Cóp, con thỏ, 

con chó, hay nhất là con thiên nga cổ dài ...Chú Định 

học sắp xong bài, bèn tuôn một tràng trƣớc khi gấp sách 

đi ngủ: ―Ông Phan Đình Phèo, ông Phan Đình Phèo 

ngƣời đảng Văn Heo, làm quan dƣới triều ngựa đéo..‖. 

Hồi đó tôi mới học lớp bốn, đâu có biết chú tôi đọc bài 

lịch sử trẹo mồm đi nhƣ vậy đâu?  Mà cũng không thể 

hiểu nổi làm sao mà chú lại sáng tạo ra một bài học 

nham nhở vần điệu nhƣ vậy?  Học nhai nhải nhƣ cuốc 

kêu mùa hè, chẳng biết hôm sau vào lớp trả bài cho thầy 

thì có đọc đúng nhƣ nguyên bản: Ông Phan Đình Phùng, 

ngƣời đảng Văn Thân, làm quan dƣới triều Tự Đức.  

Tôi nghĩ cái tính lấc ca lấc cấc của chú Định chắc là 

bẩm sinh. Trời sinh họ ra với cái tâm tƣ tình cảm của 

một ngƣời không hề coi cuộc đời có cái gì là quan trọng , 

nghiêm trang đứng đắn cả .  Tất cả đều nhảm nhí , nham 

nhở.  Ngoài cái tài sửa bài học lịch sử thành bài mãi võ 

bán thuốc Sơn Đông, chú tôi còn giỏi trèo me, trèo sấu. 

Cây quả nào quanh khu vƣờn Bà Lớn (năm 1959) mà 

đƣợc chú để ý đến, thì đừng có hòng còn quả tới chín.  

Chú leo cây dừa, giời ơi, nó nhanh thoăn thoắt, không 

dây, không nhợ, vụt một cái lên tới ngọn, cầm trái dừa to 

nhất, một tay xoay vài vòng, dừa rơi cái bịch xuống đất. 

Hái vài trái về uống giải khát mùa hè, ngọt trong, mát 

rƣợi. Tài trèo me, trèo sấu của chú thật là thần sầu quỷ 

khốc, nên khi biết có con sóc làm tổ ở chốn cây dừa, chú 

Định làm bẫy và chỉ hai hôm là em sóc sù lông đuôi dài 

nhƣ cái chổi xể đã bị mắc bẫy.  Bà tôi bắt chú phải 

phóng sinh, nếu không thì cúp tiền quà, chú mới chịu thả 

em sóc nhỏ trở về mái nhà xƣa.  

Tôi bảo ông Trời cũng rất công bình, vì nếu không thông 

minh xuất chúng, thì Trời bù lại cho cái khéo tay mà làm 

các nghề thủ công. Chú Định khéo tay vô cùng khi chú tự 

đóng một cái máng lợn ăn bằng gỗ tạp (lƣợm đầu 

thừa đuôi thẹo gỗ vụn của ông Hai thợ mộc cạnh 

nhà). Chú đóng rất đẹp vì nó chỉ nhỏ bằng hai cái hộp 

diêm. Chú lấy sơn trắng và sơn cho cái máng lợn ăn đó 

để tặng cho chị nhớn của tôi tuổi con heo. Quà sinh nhật 

ý nghĩa đấy chứ? Thuở nhỏ, tôi chạy theo chú đi đổ xí 

ngầu ăn bò viên.  Lão bán bò viên gặp chú Định độ vài 

lần chắc dẹp gánh. Tôi không hiểu sao chú đổ xí ngầu 

mà cứ thắng liền tù tì.  Bỏ ra có vài đồng, lắc xí ngầu 

mỗi ngƣời một lƣợt, lão chủ gánh bò viên cứ thua liên 

miên, không thắng đƣợc bàn nào cả. 

Chú tôi hay tửu hay tăm ... Giỏi lắc cờ bạc, hay nằm ngủ 

trƣa ... 

Rút cuộc, chú tôi khệ nệ bƣng hai tô vừa nƣớc lèo vừa bò 

viên, thắng tới  năm chục viên.  Hôm ấy  ăn bò viên trừ 

cơm.  Ăn mệt nghỉ và ngon quá chừng.  Trẻ con nhà 

nghèo đƣợc đãi bò viên thả cửa.  

Chú Định không học giỏi nhƣ hai ông anh (bố tôi là anh 

cả, chú Minh là anh kế) nhƣng cái khéo tay khéo chân thì 

chú Định dành cả. Chú lại dai sức và thƣờng quyết tâm 

làm cho xong việc. Chú có thể một mình  đào cuốc một 

cái hầm để đặt ống cống trong nhà cho bà, mà không cần 
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thợ thuyền phụ giúp. Tôi có ông chú thật đáng phục. Học 

hành không đến đâu nên chú phải đi quân dịch (1967). 

Mới ra trƣờng, đóng quân ở Đức Hòa, mà đã có một bà 

mẹ quê, dẫn một cô em yếm thắm lên đến tận nhà bà nội 

tôi để nói chuyện lƣơng duyên cho cô và chú. 

 

 

 

Cô yếm đào đó đâu có đƣợc diễm phúc lấy chú tôi đâu?  

Vì trong cuộc hành quân ngay sau ngày đám hỏi, chú tôi 

đã hy sinh đền nợ nƣớc.  

Thôi hết rồi, Đào với chả Thắm, cái lão chú ngang 

ngƣợc ham chơi ngày nào, đã sớm rũ sạch những nhảm  

 

 

 

 

 

nhí cuộc đời, nào là bò viên, xí ngầu, con sóc đuôi sù... 

ông Phan Đình Phèo...Chú đã bỏ lại bên kia bờ sinh tử.  

Một cuộc chạy Việt Dã không ngừng nghỉ để trở về bến 

xƣa. Tôi có gặp lại chú , một thân xác rã rời , bộ đồ trận 

vấy máu và những lỗ đạn trên thân thể thanh niên mới 

ngoài đôi mƣơi... Hết rồi câu hát ru: 

- Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi không? ...Ƣớc gì tôi còn có 

chú!  

L.H.C. 

       

 



 

Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 100 

 

Làm Sao Mà Mất Được Nhau 

Sáng nay mờ sớm sƣơng lan, 
Se lòng chợt nhớ đầu xuân năm nào. 

Đón đƣa một thuở chao đao, 
Ân cần thắm thiết lao xao đậm đà... 

 
Ngày xƣa chúng mình yêu nhau 

Nay tình xa cách đại dƣơng đội bờ 
Em chỉ yêu anh một thời 

Còn anh vẫn mãi một đời nhớ em 
 

Bao giờ lại đƣợc đón em? 
Bao giờ mới đƣợc ôm em vào lòng? 

Nhớ em trong nỗi long đong, 
Nỗi sung suớng, ngất… nỗi buồn, xa nhau… 

Làm sao mà mất đƣợc nhau, 
Khi trong ngày tháng tình sâu vẫn còn. 

Làm sao mà mất đƣợc nhau, 
Khi xuân lại đến thu về lá bay. 

Làm sao mà mất đƣợc nhau, 
Khi ta còn nhắn bắc cầu lá thƣ. 

Làm sao mà mất đƣợc nhau 
Khi tình còn mộng, khi ngày còn vui 

Làm sao mà mất đƣợc nhau 
Khi tình còn thắm, đời còn ngát hƣơng 

 

SVĐG 

 
Mời nghe nhạc sĩ Võ Tá Tân phổ bài thơ trên, Ngọc Huy trình bày: 

https://www.youtube.com/watch?v=xL6rRCJPH5s 

Bản nhạc (Music sheet): 

http://hanvota.com/nhac/web/cdnew/LamSaoMaMatDuocNhau.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xL6rRCJPH5s
http://hanvota.com/nhac/web/cdnew/LamSaoMaMatDuocNhau.pdf
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Nhớ ai ngồi đợi trĩu sầu 

Huồng nhƣ tiếng sáo từ đâu vọng về 

Mắt buồn nhìn cõi u mê 

Giòng sông kỷ niệm lê thê vẫn hoài 

 
Song Nghiên 
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Tháng 8 và Em ( cảm tác từ MSNE ) 

 
  

Tháng 8 lại về trong tiếng mưa 

Nghe hồn man mác bản " Tình Xưa " 

Cô đơn lối cũ em thầm bước 

" Ngỡ Ngàng " Anh đến Trong cơn mơ.. 

Tháng 8 nơi đây Anh vẫn nhớ 

" Thôi nhé " em về bớt Mộng mơ 

Dư âm bài hát " Mừng Sinh Nhật..." 

Hồn gửi về đâu trong đơn sơ 

Tháng 8 cuối đông trời bớt lạnh 

Em ngồi ngắm mãi bóng trăng xanh 

Ơ hay trời đất mênh mông quá 

Chợt thấy Tình mình thật mong manh... 

Tháng 8 bây giờ xa mãi xa 

Vu Lan ngày ấy Mẹ qua đời 

Lá Thu xào xạc rơi từng cánh 

" Mừng Sinh Nhật Em " lệ nhạt nhòa.... 

(11/8/2015 ) 

 
 

Desiree Thanh Bình 
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Một Chút Thụy Sĩ: Lucerne 

Hồ Lucerne và Tượng Sư Tử Đá của Lucerne 

Sóng Việt Đàm Giang biên soạn 

 

Thụy Sĩ hay Liên bang Thụy Sĩ  là một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực Tây Âu với dân số khoảng 7.5 triệu ngƣời. 

Thụy Sĩ là quốc gia theo thể chế cộng hòa liên bang gồm 26 bang (canton) với thủ đô là thành phố Berne và hai trung tâm 

kinh tế lớn là Geneva và Zurich. 

 

 
Hình internet 

Do vị trí địa lý đặc biệt nằm giữa nhiều nƣớc lớn (Pháp, Đức, Áo, Liechtensen, Ý, Pháp) nên Thụy Sĩ có bốn ngôn 

ngữ chính. Đó là tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Romansh. Hơn nữa, Thụy Sĩ còn là nƣớc có truyền thống trung lập, 

không xảy ra bất kỳ một cuộc chiến tranh nào từ năm 1815 đến nay và là trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng. 

Thụy Sĩ là một quốc gia nhiều đồi núi với những phong cảnh thiên nhiên trên dãy núi cao Alps, nhiều dòng sông 

băng và nhiều hồ nƣớc đẹp. Đất nƣớc này còn nổi tiếng về ngành sản xuất đồng hồ và đƣợc biết đến nhƣ một trong những 

nền kinh tế thịnh vƣợng nhất thế giới. 

Thụy Sĩ theo chế độ cộng hòa với mô hình nhà nƣớc liên bang. Cấu trúc nhà nƣớc liên bang gồm 26 bang theo 3 

cấp: chính quyền liên bang, chính quyền bang (canton) và chính quyền xã. Cấp hành chính thấp nhất ở Thụy Sĩ là các hạt. 
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Trong 26 bang thì chỉ có 16 bang có cấp hành chính quận. Vài hạt có thể tập hợp thành một vùng, tuy nhiên đây không phải 

là một cấp hành chính. Ngôn ngữ: Tiếng Đức 65%, Pháp 18%, Ý 10%, và các ngôn ngữ khác 7%. 

Thụy sĩ có nhiều thành phố nổi tiếng, một số ghi tên ở đây nhƣ Basel, Bern, Geneva, Lausanne, Lucerne, Zurich… 

Phần bài viết này nói về địa danh Lucerne. 

Lucerne 

 Luzern (viết theo tiếng Đức) hay Lucerne (viết theo tiếng Pháp, Anh) một thành phố miền trung Thụy sĩ, nằm cách Zurich 

khoảng 60km về phía nam. Lucerne nằm trên cao độ 436m (1,430ft) và là thủ phủ của bang có cùng tên. Dân số cỡ 60,000. 

Thành phố nằm ở đầu tây bắc của hồ Lucerne, nơi sông Reuss chảy ra khỏi hồ. Reuss là một con sông với chiều dài gần 

100 miles, và là sông lớn thứ tƣ ở Thụy Sỹ (sau Rhine , AAR và Rhone ). 

Lucerne đƣợc coi nhƣ là trung tâm kinh tế và văn hóa của miền trung Thụy Sĩ. Nền kinh tế của Lucerne dựa vào du lịch và 

thƣơng mại. Ngƣời ta ví  Lucerne là Thụy Sĩ thu nhỏ vì ở đây có hồ, có núi, ngƣời dân nói cả 4 ngôn ngữ chính thức của 

Thụy Sĩ (Đức, Pháp, ý và Romansh) mặc dù tiếng Đức là ngôn ngữ chính, và có nhiều kiến trúc cổ và nhiều viện bảo tàng. 

Hồ Lucerne: Những con thuyền nhỏ lƣợn lờ quanh hồ, những chú  thiên nga bơi lội, những chùm nắng cuối cùng của một 

ngày nhuộm vàng những căn nhà cổ kính ven hồ: Ôi nên thơ làm sao! Bản nhạc Sonata của Beethoven đƣợc đặt tên là 

Moonlight Sonata khi một nhà phê bình âm nhạc so sánh với ánh trăng trên hồ Lucerne  thì quả không sai chút nào vì hồ 

Lucerne đẹp quá.  

Bản Sonata quasi una Fantasia của Ludwig van Beethoven (1770-1827) viết cho đàn dƣơng cầm cũng đƣợc gọi là 

Bản Sonata Ánh trăng. Ludwig van Beethoven viết bản sonata này dành cho cô học trò dƣơng cầm 17 tuổi của ông Gräfin 

Giulietta Guicciardi vào năm 1801. Năm năm sau khi ông mất (1827) thì bản sonata đƣợc nhà phê bình âm nhạc Ludwig 

Rellstab miêu tả và so sánh khúc đầu tiên của bản nhạc với ánh trăng sáng trên hồ Lucerne nên đặt cho tên Moonlight 

Sonata vào năm 1832.  

Cầu Chapel hay "Chapel Bridge" (trong tiếng Đức Kapellbrücke) là cây cầu dài 204 m (670 ft) qua sông Reuss ở 

thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ. Đây là cây cầu bằng gỗ cổ nhất ở Châu Âu. Có thể nói chiếc cầu gỗ Chapel cùng tháp nƣớc 

hình bát giác bắc qua sông Reuss ở đoạn cuối hồ Lucerne là một địa điểm kiến trúc đặc biệt của thành phố này, nó là một 

đƣờng cầu hoa có hoa phong lữ (geranium) đỏ tƣơi và  thu hải đƣờng (begonia) hồng đậm trong chậu đặt ở hai bên thành 

ngoài của cầu, đặc biệt lại có những tác phẩm hội họa gắn trên khung dàn mái che hình tam giác của lối đi trên cầu. 

Cây cầu đƣợc xây dựng năm 1333, với mục đích để giúp bảo vệ thành phố và đƣợc đặt tên là Cầu Nhà nguyện theo 

Nhà nguyện của St. Peter gần đó. Bên trong cầu là một loạt các bức tranh gắn lên từ thế kỷ 17, miêu tả sự kiện từ lịch sử  

của Lucerne và các truyền thuyết về 2 vị thánh bảo trợ của thành phố là St. Leodegar và St. Mauritius. Nhiều phần của cây 

cầu, và phần lớn các bức tranh, đã bị phá hủy trong một vụ cháy năm 1993, hiện chỉ còn lại 35 bức nguyên vẹn. Năm 1994, 

thành phố đã dùng hơn  2 triệu USD để xây dựng lại chiếc cầu và tu bồi các bức tranh cổ, một số tranh đã  đƣợc thay thế 

hoặc sao chép vì không thể phục hồi đƣợc. Trong những tấm họa còn lại có tấm tranh miêu tả William Tell bắn trái táo đặt 

trên đầu con trai. William Tell là một ngƣời bắn cung rất giỏi ở đầu thế kỷ thứ 14 tại Thụy sĩ. Vì không chịu chào cái mũ 

của Thị trƣởng ngƣời Áo Gessler cắm trên  một cây cọc nên Tell bị Gessler bắt giữ và ra lệnh phải bắn một trái táo đặt 

trên đầu con trai của Tell. 



 

Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 105 

 

Tiếp giáp cầu ở gần khoảng giữa là Wasserturm (Water Tower) cao 110 feet (34 m), một tháp bằng đá và gạch 

hình bát giác xây vào cỡ năm 1300, đƣợc dùng nhƣ là một nhà tù , buồng tra tấn, tháp canh và kho chứa kim quý. Ngày 

nay, tháp là một phần của bức tƣờng thành phố, đƣợc sử dụng nhƣ Sảnh đƣờng hội họp của Tòa thị chính. Tháp và cầu 

Chapel là biểu tƣợng của Lucerne. 

  

 

  

Hình chụp từ phía bên phải trƣớc khi lên cầu, đƣờng cầu, tranh họa trên trần cầu và sau khi ra khỏi cầu lại đi vòng xuôi 

một cây cầu khác đi ngang nhà thờ Jesuit và những quán ăn, quán cà phê dọc theo bờ hồ rồi trở lại phía đầu cầu. 

Nhà thờ Jesuit nằm gần và nhìn ra cầu Chapel bên sông Reuss là nhà thờ Baroque lớn đầu tiên đƣợc xây dựng ở Thụy Sĩ 

vào năm 1666 bởi Cha Christoph Vogler với hai ngọn tháp hình củ hành. Ngày nay nhà thờ Jesuit là nơi thƣờng tổ chức 

những buổi hòa nhạc. 

Đặc biệt trên hồ Lucerne có rất nhiều thiên nga bơi lội. Ngƣời địa phƣơng nói thiên nga có từ thế kỷ thứ 17 là do vua Louis 

XIV đã tặng Thụy sĩ để tỏ lòng biết ơn những vệ binh Thụy sĩ đã bảo vệ hoàng gia. 
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Tƣợng đài Sƣ tử đá 

Một địa điểm khác của Lucerne không thể không đến thăm là Tƣợng đài Sƣ tử khắc vào vách núi đá. Tƣợng đài này nằm 

trên vách một ngọn núi nhỏ bên cạnh một công viên ở phía đông bắc của Lucerne,  nhìn xuống một hồ nƣớc nhỏ, chung 

quanh có nhiều cây to cổ và bên bờ hồ có trồng nhiều hoa. 

  

  Tƣợng Sƣ tử đá ở Lucerne là một tƣợng đài điêu khắc sâu vào một tƣờng thành bằng đá một Sƣ tử đang nằm chết 

ngay bên một bờ hồ của một ngọn núi nhỏ. Đây là một tƣợng đài để kỷ niệm những ngƣời lính đánh mƣớn Thụy sĩ đã phục 

vụ và chết khi bảo vệ vua Louis XIV của Pháp trong thời Cách Mạng Pháp. Năm 1792. Khi nhóm Cách Mạng tấn công vào 

điện Tuileries ngày 10 tháng 8 năm 1792, thì nhóm lính Thụy sĩ đã hết lòng hết sức để bảo vệ hoàng gia và bảo đảm hoang 

gia trốn thoát đƣợc mà không hề biết rằng nhà vua và gia đình đã ra khỏi điện Tuileries rồi. Khi cạn hết dự trữ vũ khí đạn 

dƣợc thì nhóm lính Thụy sĩ bị giết chết. 

 
Phía bên trên tƣợng đá Sƣ Tử có khắc một hàng chữ lớn: HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI có nghĩa: ―Để tƣởng nhớ 

lòng trung thành và dũng cảm của những ngƣời Thụy Sĩ‖. 

Phía dƣới hốc tƣợng Sƣ tử có khắc tên hai mƣơi sáu sĩ quan Thụy sĩ đã chết ngày 10 tháng 8 và mùng 2-3 tháng 9 

năm 1792, và  số lính Thụy sĩ đã chết (DCCLX = 760) và số còn sống sót (CCCL = 350). 

Có thể nói Tƣợng đài Sƣ tử đƣợc thành lập là do công sức của một sĩ quan Thụy sĩ tên Carl Pfyffer von Altishofen, 

thuộc giòng dõi của một gia đình có tên tuổi của Thụy sĩ. Năm 1792, Pfyffer đang nghỉ phép trong thời kỳ nhóm lính Thụy 

Sĩ đang chiến đấu tại điện Tuileries. Hai mƣơi ba năm sau đó, sau thời kỳ cách mạng chấm dứt vào năm 1815, và nƣớc 

Pháp cũng nhƣ Thụy sĩ đã trở về với chánh thể bảo thủ, Pfyffer đã nhất quyết phải làm một tƣợng đài để kỷ niệm những 
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ngƣời lính đánh mƣớn xấu số này. Dự án ban đầu gặp sự phản đối của nhóm cấp tiến trƣớc đó đã phản đối việc gửi lính 

đánh mƣớn đi các nơi. Mặc dù có sự phản đối này nhƣng Pfyffer đã đƣợc sự ủng hộ của đa số dân Thụy sĩ nên dự án đƣợc 

chấp thuận. Bắt đầu từ năm1818, Pfyffer đã cổ động việc đóng góp tiền để thực hiện đồ án.  

Tƣợng đài kỷ niệm Sƣ tử đƣợc nhà điêu khắc Đan Mạch Bertel Thorvaldsen (1770-1884) thiết kế vào năm 1819 

trong khi ông đang ở Rome, Italy. Và  Lucas Ahorn, một ngƣời thợ đá- hồ vùng nam nƣớc Đức đã thực hiện việc khắc đá 

vào năm 1820-1821. Tƣợng điêu khắc hoàn tất đƣợc khánh thành ngày 10 tháng 8 năm 1821. Điêu khắc lớn này cao chừng 

6 m (hơn 19 ft), dài cỡ 10 m (hơn 32 ft). Khởi đầu khu tƣợng Sƣ Tử đá này thuộc bất động sản tƣ nhân của tƣớng Pfyffer, 

nhƣng hơn 60 năm sau đó đã đƣợc chính quyền mua lại. Hiện nay nơi này đƣợc mở cửa tự do với giờ giấc loan báo tại 

cổng, không mất tiền vào chiêm ngƣỡng. 

Bƣớc qua cánh cửa quét vôi trắng, chúng ta thấy lòng tự nhiên trùng xuống, trƣớc mặt đây là  một bức vách thiên 

nhiên bằng đá, trên vách khắc sâu vào lòng đá là  tƣợng một sƣ tử trong thế nằm rất quý phái mắt nhắm nghiền, trên lƣng 

có một cây giáo đã gẫy đâm sâu vào thân, có máu thấm trên lông, một chân nhƣ bảo hộ che chở đặt lên trên tấm khiên có 

biểu tƣợng nƣớc Pháp/hoàng gia Pháp với hoa bách hợp (Fleur- de-lis), phía đầu có một khiên mang hình chữ thập dựng 

vào vách đá tƣợng trƣng cho quốc gia Thụy sĩ.. Tuy nằm sắp chết nhƣng sƣ tử vẫn oai phong, đau đớn nhƣng vẫn chứa hào 

khí, không một chút rúm ró hay thảm hại… 

Cảm xúc, bồi hồi đến một cách tự nhiên trong tâm ngƣời viết, hào khí thay, đẹp làm sao: giữa vách núi sừng sững, 

hồ nƣớc lăn tăn chút sóng nhỏ, gió nhẹ lay động những cành cây lòa xòa bên bờ hồ, những chùm hoa hồng, hoa trắng ven 

bờ: tất cả nhƣ tôn vinh cái chết hào hùng của chúa sơn lâm, không có nơi nào thích hợp hơn! Mủi lòng đến nhỏ lệ, ồ tại sao 

cảnh có thể rung động lòng ngƣời đến thế! 

 Ngàn Thu Sƣ Tử Đá  

Sƣ tử nằm trong ổ đá cao 

Bên hồ tĩnh mịch gợi nao nao  

Ngả thân quý phái sầu bi đọng 

Giáo gẫy xuyên lƣng thống khổ trào 

Chân đặt trên khiên Pháp biểu hiệu 

Đầu kề Thụy sĩ giáo thanh cao 

Xa ngoài náo nhiệt cùng nhầm lẫn 

Một cõi oai phong đẹp biết bao 

Đàm Giang 

Trƣớc khi kết thúc bài viết tƣởng cũng nên ghi lại vài điểm quanh tƣợng đá Sƣ tử này. 

*.Về những bàn luận quanh cái khung (ổ) của tƣợng đài Sƣ tử đá.  

Nếu nhìn tổng quát cái khuôn chung quanh của tƣợng thì chúng ta thấy giống hình dạng một chú heo rừng (hog) 

với mũi nhọn hƣớng về  phía bên trái khi nhìn vào vách tƣợng và tai heo rừng vểnh lên thấy rõ.  Nhƣng sự kiện này có chủ 

ý không và tại sao? Điều này thì hoàn toàn không ai biết rõ ngoại trừ những ngƣời thực hiện đồ án vào năm 1819-1821.  

Ít nhất thì cũng có hai giả thuyết về cái ổ có hình dạng giống con heo rừng của tƣợng sƣ tử đá này. 
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 Có ngƣời cho rằng khi đồ án còn đang tiến triển, ngƣời đƣơng quyền cho đồ án Tƣợng Sƣ tử đã không trả điêu 

khắc gia đúng số tiền mà hợp đồng đã đề ra, điều này đã làm ông Thorvaldsen bất mãn. Với lòng tự trọng và tôn trọng công 

trình mỹ thuật cùng cảm tình với những ngƣời lính Thụy sĩ nên ông đã không làm xấu tƣợng điêu khắc mà cố tình đặt tƣợng 

vào lòng một khuôn hình dạng chú heo, một nhạo báng để đời cho chính quyền đƣơng thời Thụy sĩ? 

Có ngƣời lại cho rằng ông Thorvaldsen cố ý đặt tƣợng Sƣ tử vào khuôn con heo để tỏ lòng ác cảm với nền quân 

chủ Pháp đã dùng lính Thụy sĩ đánh thuê một cách bất cẩn, làm thiệt mạng hơn sáu trăm ngƣời lính Thụy sĩ một cách vô 

ích. 

Ông Thorvaldsen có phải là nhà điêu khắc hời hợt coi trọng đồng tiền không? Tìm hiểu sơ về Thorvaldsen trên 

wiki thì chúng ta biết Điêu khắc gia ngƣời Đan Mạch này là một điêu khắc gia rất nổi tiếng, vào thời điểm 1819 ông vừa 

hoàn tất tƣợng Nilolas Copernicus tại Warsaw, Poland, và năm 1822 ông đang trong dự án hoàn tất tƣợng Đức Giáo 

Hoàng Pius VII, ông là ngƣời duy nhất theo đạo Tin Lành và  không phải là ngƣời gốc Ý nhƣng đƣợc lãnh rất nhiều đồ án 

tại Ý và khắp nơi. Nhƣ thế có lẽ nào vì trọng đồng tiền mà ông làm tổn hại đến danh tiếng của mình? 

Hoặc giả do một sự tình cờ mà khuôn đá khắc do ảnh hƣởng của thớ đá lại mang hình dạng một chú heo rừng 

chăng? 

*-Mark Twain (1835-1910) trong cuốn A Tramp Abroad. 1888 đã viết về Tƣợng đài Sƣ Tử đá, cảm tƣởng của ông với nơi 

này và viết rằng nơi đây là một nơi buồn bã nhất và là một tác phẩm bằng đá cảm động nhất trên thế giới. 

*- Thomas M. Brady (1849-1907) đã sao chép hình tƣợng sƣ tử đá này cho một tƣợng sƣ tử, khánh thành năm 1894, ở 

nghĩa trang lịch sử  Oakland, Atlanta, Georgia, USA, để vinh danh những ngƣời lính Liên minh (Confederate) vô danh đã 

đƣợc chôn tại nghĩa trang này. Tƣợng làm bằng đá cẩm thạch Georgia. 

 

Tƣợng sƣ tử. Atlanta, Georgia (USA) 

 

 

Sóng Việt Đàm Giang 
Kỷ niệm một chuyến thăm viếng Lucerne 

 
 

Ghi chú. Tài liệu cho bài viết thu thập tại nhiều trang nhà khác nhau trên internet và Wikipedia. 
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ọ  

Mùa Đông năm xưa, 

Đường về trời mưa 

Cùng anh sánh bước  

Mơ về thuở ấy êm đềm ... 

  Mùa Đông năm nay,  

  Đường về trời mưa 

  Một mình lẻ loi 

  Xót xa biết mấy cho vừa ... 

Mùa Đông xa anh, 

Tình cũ chưa quên. 

Mình em thơ thẩn... 

Lang thang phố lạnh vai gầy! 

  Mùa Đông xa anh, 

  Buồn len trong tim 

  Căn nhà vắng lạnh... 

  Chợt nghe nhung nhớ lên đầy... 

            

  Mùa Đông năm nay !  

  Sầu em không nguôi 

  Chiều chiều thơ thẩn !!!  

  Hai hàng nước mắt tuôn rơi 

 

T.V. K.Tich Chu 
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-  Anh không hối hận khi mình rời biển rộng mênh 

mông nơi cho anh một đời sống với những gì mình ao 

ƣớc trong đời.  Nơi nuôi mình khôn lớn, nơi cho 

mình hạnh phúc? 

- Không. Còn em? 

- Cũng nhƣ anh.  Ở đây em nhìn đƣợc bầu trời xanh 

bao la, mây trắng ngút ngàn.   Ở đây em hoàn toàn 

hạnh phúc.  Em có anh, bạn bè và những giấc mơ 

tuyệt vời.  Em có muôn triệu thứ để nhớ nếu rời biển.   

Nhƣng em biết mình không thể ở mãi  nơi cho mình 

quá nhiều tình yêu mến.   Em biết, rồi cũng có một 

ngày thân thể em sẽ tàn tạ, có một ngày sức khoẻ 

không cho phép em tung tăng trong làn nƣớc ấm.  

Em biết có một ngày em không còn là em nữa.  Em 

đã suy nghĩ nhiều đêm, em đã khóc thầm nhiều đêm 

khi nghĩ mình sẽ từ bỏ tất  cả mọi thứ trên đời để đi 

vào một thế giới vô định mà em không hề mong ƣớc. 

  

 

Giấc mơ cá hồi 
 

 

 

-Anh quyết định lâu rồi em.  Hai đứa mình có một 

đời sống trọn vẹn, có một thế giới mình mong ƣớc.  

Nhƣng chúng mình chẳng bao giờ bất tử.  Anh đã 

nghĩ đến ngày đó từ lâu.   

-Hằng năm nhìn đàn trẻ trải bao gian lao tràn ra 

khơi, hồ hởi, đầy sự sống sau một chuyến đi quá 

nhiều nguy hiểm để đạt đƣợc niềm mong ƣớc là đế n 

đƣợc đại dƣơng vẫy vùng thỏ a mộng đời.  Nhìn 

chúng anh thấy mình già rồi và nhớ quê hƣơng kinh 

khủng.  Anh nhớ đến nơi mình chào đời trong con 

lạch nhỏ với  các hòn đá rêu phong, giòng nƣớc 

trong êm ả với  bầu trời xanh che rợp lá rừng và 

tiếng thì thầm của lá.  Anh muốn con mình chào đời 

nơi anh đƣợc mẹ cha ôm ấp trong con lạch thân yêu 

ấy.   Anh muốn con mình cảm nhận đƣợc những gì 

mình ấp ủ và muốn chúng sống can đảm nhƣ anh.  

Anh …anh …anh muốn và ao ƣớc chúng mình đóng 

góp vào gia tài tổ tiên sự sống trong thế gian này .  

Anh ao ƣớc chúng ta có một bầy con sinh động nhƣ  

 

 

bầy trẻ hàng năm trên đƣờng tìm tự do trên thế giới 

muôn màu sắc này.  Em nghĩ thế nào hả em?  Anh 

biết đã nhiều lần em trầm tƣ ngừng vẫy vùng trong 

làn nƣớc ấm.  Em đã nghĩ gì hả em?  Em xao xuyến 

nhƣ anh đang xao xuyến nghi ̃đ ến cuộc phiêu lƣu 
tuyệt vời ngƣợc dòng trở về quê hƣơng, đúng không 

em? 

-Anh ơi, em nghe tiếng mẹ thì thầm trong gió nhƣ gọi 

em trở về làng quê.  Mẹ  nói đủ rồi con, bao gian 

nguy con đã vƣợt đƣợc, bao ngày hạnh phúc, bao 

giấc mơ con đã có trong đời.  Con đang già theo 

thời gian.  Nếu mải rong chơi trong biển rộng bao la 

ấy mẹ sợ con không  đủ khôn ngoan và sức dẻo dai 

trên đƣờng về quê.  Con quên là con cần có con nhƣ 

mẹ, nhƣ tổ tiên tự ngàn xƣa, con không muốn chúng 

ta bị tuyệt chủng.  Con ơi!  Nghe lời mẹ …nghe lời 

mẹ …  Về đi con.  Em phải về cùng anh.  Em quyết 

định rồi.   
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-Anh ao ƣớc hai đứa mình có một bầy con khỏ e 

mạnh, can đảm và xinh đẹp nhƣ em. 

-Em thích con giống cả hai đứa chúng ta, xinh đẹp và 

không ngoan, tự trọng và yêu nòi giống.   Rồi chúng 

cũng theo dòng ra khơi.  Chúng sẽ nghe các bản 

trƣờng ca của núi rừng, chúng sẽ ngửi hƣơng thơm 

tỏa lan trên con đƣờng tìm ra biển, chúng sẽ trải qua 

gian nguy và hãnh diện đƣợc vẫy vùng trong trời 

biển bao la vô tận.   Còn gì đẹp hơn phải không 

anh? 

-Ngày về quê càng ngày càng thôi thúc anh, mỗi tế 

bào não bộ trở nên tha thiết với quê cha cho dù trong 

giấc ngủ.  Anh soi mình trong gƣơng thấy tuổi đời 

chồng chất trên gƣơng mặt, trên mắt, trên cơ thể anh.   

Mình không thể chờ đợi lâu hơn và bỏ mất cơ hội 

sinh con mình trên quê hƣơng mình.  Hơn nữa anh 

có em  thì cho dù gian lao nguy hiểm anh biết mình 

sẽ vƣợt qua.  Niềm tin lớn mạnh trong anh.  Chúng 

ta có dƣ nghị lực, khôn ngoan để sửa soạn ngày về.  

Hai đứa mình không còn ngu ngơ khờ dại nhƣ ngày 

bỏ quê hƣơng tìm đƣờng sống.  Anh cũng biết đƣờng 

về quê nguy hiểm hơn triệu lần ngày ra biển.   Anh 

biết mình cần can đảm và hy sinh. 

- Em luôn bên anh.  Mình sẽ thắng nghịch cảnh. 

Mình sẽ sống, mình sẽ  có một bầy con xinh đẹp anh 

ơi.  Em xao xuyến mỗi khi nghĩ con mình sẽ giống 

anh và em,  một tuyệt vời của tạo hóa. 

-Em làm anh muốn đi ngay bây giờ.  Đám bạn anh 

đang đợi sự quyết định của hai đứa mình. 

- Cảm giác trên đƣờng về quê biết bao nguy hiểm 

nhƣng không thể so sánh đƣợc với cảm giác đƣợc 

khắng khít, đƣợc thƣơng mến và đƣợc anh đùm bọc, 

đƣợc anh quẩn quanh bên dòng nƣớc cạn, kế tảng đá 

rêu xanh.   Em sẽ nghe tiếng ru của mẹ và phút chót 

có anh bên em .  Còn gì tuyệt vời hơn phải không 

anh? 

- Chúng minh đƣợc nghe lời thì thầm của núi rừng 

bao la, đƣợc nghe tiếng chim hót chào mừng giữa 

hƣơu nai quẩn quanh trong đêm trăng nhìn chúng 

mình tình tự và nghe chúng thì thầm …tình yêu thật 

là tuyệt vời … 

-Hàng xóm mình đang trên đƣờng về quê xƣa, họ 

đang ca hát những bản tình ca chƣa bao giờ mình 

nghe đƣợc. 

Đám Surgeonfish ở sông Columbia giữa Washington 

và Oregon đang trên đƣờng về Siberia,  Russia, 

vùng biển bao la mời gọi.  

Đàn cá  voi từ bắc cực đang hăng hái về bờ biển 

California cho đàn con chào đời. 

-Anh đang mơ đƣợc lờ lững trong con lạch xƣa giữa 

màu thu của lá rừng, hƣơng thơm hoa dại ven lạch 

và nghe tiếng kể chuyện của ngàn xƣa.   Chúng 

mình đƣợc ngắm phƣợng hoàng bay lƣợn trên rừng 

thông, đƣợc nghe tiếng tiêu của Tiêu Sử.   Chúng ta 

sẽ phóng mình vƣợt các thác ghềnh trắng xóa, chúng 

mình sẽ vƣợt ngũ môn không khó khăn.   Ngày mai 

mình đi nha em.  Hôm nay là giữa tháng chín rồi đấy 

em. 

-Em sẽ không ngủ đƣợc đêm nay.  Em không muốn 

ngủ đêm nay thì đúng hơn.  Hát  

cho em nghe đi anh, bài hát của ngƣời xƣa.  Kể 

chuyện cho em nghe đi anh vì đêm nay là đêm chót 

mình  lững lờ trong biển mặn bao dung.  Hôn em đi 

anh để em nghe tim mình sinh động.  Em đang hạnh 

phúc bên anh trên đƣờng tìm về quê xƣa.  

 Lê Thu Hương - Seattle  11/2014   
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Bên khung cửa sổ 

Bên khung cửa sổ nhìn ngắm hoa 

Trời xanh mây trắng rộng bao la 

Hồng hồng xen lẫn xanh trong nắng 

Dịu dàng êm ái coi lòng ta 

Nhớ ngày xưa ấy thời chinh chiến 

Người đi đi mãi ngàn dặm xa 

Biết đến khi nào mới trở lại 

Mỏi mòn trông đợi dạ xót xa 

CN 26.11.2015 

Em tan trƣờng về 

Em tan trƣờng về vành nón nghiêng  

Áo dài trắng bay nắng vàng xiên 

Hàng cây đợi chờ làn tóc rối 

Bóng dáng theo sau ngại em phiền 

Lẳng lặng âm thầm đâu dám nói 

Ôm mối tình câm chỉ lặng yên 

Đà Lạt sƣơng mù buổi sáng sớm 

Cả đêm thao thức mối tình riêng 

CN 14.11.2015 

 

Chúng mình hai đứa 

 

Chúng mình hai đứa đẹp đôi 

Nắng vàng lóng lánh sáng ngời hẳn lên 

Thiên nga sóng sánh kề bên 

Nƣớc xanh trong vắt bơi trên trắng ngần 

 

Trao nhau lời nói ân cần 

Tình mình mãi mãi luôn gần không xa 

Thủy chung gắn bó đôi ta 

Anh nhƣờng em nhịn tới già sống chung 

 

Cuộc đời hạnh phúc ung dung 

Gia đình vui vẻ tƣng bừng các con 

Cùng nhau xây dựng vuông tròn 

Nuôi con khôn lớn sắt son vợ chồng 

 

CN 11.01.2016 
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Mẹ là vũ trụ bao la 

Cho con nhìn ngắm những ngày trăng cao 

Mẹ là trăng sáng trên trời 

Cho con tƣởng nhớ mối tình Hằng Nga 

Mẹ là tinh tú ngân hà 

Cho con chứng kiến những vì sao rơi 

Mẹ là ngọn suối đầu nguồn 

Cho con tận hƣởng nƣớc nguồn yêu thƣơng 

Mẹ là sông cái phù sa  

Cho con bồi đắp tâm hồn thanh cao 

Mẹ là biển cả mênh mông 

Cho con nhìn thấy bến bờ bao la 

Mẹ là tia nắng dịu hiền 

Cho con sƣởi ấm những ngày còn thơ 

Mẹ là hơi ấm thân tâm 

Cho con mau lớn ra đời khôn ngoan 

Mẹ là sóng nƣớc hiền hòa 

Cho con tắm mát những khi nản lòng 

Mẹ là đồng ruộng bao la 

Cho con đời sống ấm no vẹn toàn 

Mẹ là hƣơng lúa thơm tho 

Cho con lấy lại tâm hồn thảnh thơi 

Mẹ là đồng cỏ xanh tƣơi 

Cho con êm dịu những ngày hè trƣa 

Mẹ là ngọn đuốc đƣờng soi 

Cho con tìm thấy những điều tinh khôi 

Mẹ là nơi chốn bình an 

Cho con trú ẩn những khi đau buồn 

Mẹ là độ lƣợng khoan dung 

Cho con mở rộng tấm lòng tha nhân 

Mẹ là bác ái từ bi 

Cho con hiểu đƣợc thƣơng ngƣời thƣơng ta

 

PT
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Ề Ồ

 

qua mấy ngày thăm Toại 
 

 
Chiều mặt nước xanh im ỉm 

cái ráng đỏ qua phù kiều 
chim ơi chim ơi đừng vội 

bay chi về núi cô liêu 
 

Ðứng thở như cá mắc cạn 
sông ơi sông ơi chẩy đâu 

sắt thép lên cầu ai oán 
ngàn năm bản mặt dàu dàu 

 
Không ai dỗ dành thu tứ 

vãn ánh gương soi hạ nồng 
bạn hỡi ngày vui nhấp nhứ 
cận kề tẻ bấy thương mong 

 
Ðời mình rồi như sợi gió 

bay hoang một trận mỹ miều 
ô . cái đẹp làm sao níu 

thất thần đọa lạc chân xiêu 
 

Thèm đau một miền huệ trắng 
hương ràn rụa kích ngất . đời 

liếm môi tan chiều mằn mặn 
hay mình vừa khóc . đâu nơi ? 

 

HOÀNG XUÂN SƠN 
10. sept . 07 
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Tình Thơ, Tình Mơ  

 

Đô ̃ Dung 

 

Đêm thâṭ khuya, Vi không tài nào chơp̣ mắt. Nàng cố dỗ 

giấc ngủ bằng cách tâp̣ trung đếm hơi thở. Chỉ một lúc là 

đầu óc nàng laị lan man suy nghi,̃ không thể tiếp tuc̣ đếm 

đƣơc̣ nƣ̃a. Buổi tối nay, trong tiêc̣ cƣới con gái của một 

ngƣời em ho,̣ Vi đã nhìn thấy Huy. Vâñ ánh mắt ấy, vâñ 

khuôn măṭ ấy, Vi đã nhâṇ ra ngay dù có hằn thêm nhƣ̃ng 

dấu vết của thời gian. Gần nƣ̉a thế kỷ còn gì! Nhƣ̃ng 

hình ảnh, nhƣ̃ng kỷ niêṃ của mối tình đầu thơ môṇg của 

môṭ thời con gái lần lƣơṭ hiêṇ về.  

 

Ngày ấy, tại một buổi tiệc ăn khao của một nhóm bạn ở 

nhà Trâm sau khi có kết quả kỳ thi Tú Tài phần Hai, Vi 

đã găp̣ Huy. Mái tóc bồng bềnh, căp̣ mắt tình cảm, giọng 

nói trầm ấm ấy đã cuốn hút nàng. Cả một mùa hè hai 
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ngƣời đã có nhƣ̃ng dip̣ găp̣ gỡ dù chỉ là nhƣ̃ng buổi ngồi 

nói chuyện tại nhà Trâm. Sau đó Vi thi đô ̃vào trƣờng 

Dƣơc̣, Huy lên năm thƣ́ ba trƣờng Y. Cuôc̣ tình đep̣ nhƣ 

thơ, hai ngƣời rất là tâm đầu ý hợp. Dù chƣa một lời 

chính thức tỏ tình, chƣa môṭ lời giao ƣớc, hẹn thề, Vi tƣ ̣

nhủ rằng hãy giữ sợi dây liên lạc nhẹ nhàng ấy, hãy tận 

hƣởng nhƣ̃ng ngày tháng lãng maṇ với hƣơng vi ̣thơ 

môṇg của tình yêu, hãy trân quý những chăm sóc, chiều 

chuôṇg, nhƣ̃ng nhớ nhung, mong chờ nhau... Đợi đến lúc 

cả hai cùng ra trƣờng mới bàn đến chuyện hôn nhân. Vi 

đƣa Huy về trình diêṇ cha me.̣ Cả cha mẹ Vi đều quý 

ngƣời thanh niên đáng mến ấy. Sau môṭ thời gian nhƣ đủ 

thân, Huy đƣa Vi về thăm gia đình chàng. Nhà Huy 

nghèo, thâṭ nghèo. Cả nhà sống trong một căn nhà chỉ 

vƣ̀a bằng môṭ căn buồng môṭ bề bốn thƣớc, môṭ bề năm 

thƣớc, trong môṭ ngõ hẻm khu chơ ̣Bàn Cờ. Nhà trống 

trơn, sàn gạch hoa lau sạch bóng. Đồ đạc chỉ vỏn vẹn có 

môṭ bô ̣bàn ghế nhỏ kê sát cƣ̉a sổ nhìn ra con hẻm, chắc 

là vừa làm bàn ăn, vƣ̀a làm bàn tiếp khách và bàn làm 

viêc̣ cho cả nhà. Trên tƣờng quét vôi mầu xanh ngọc có 

đóng hai cái kê ̣gô ̃để bầy bát nhang, chân nến dùng làm 

bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà. Phía tƣờng bên kia treo 

môṭ tấm tranh vẽ môṭ bình hoa hồng mầu cam đem sƣ ̣ấm 

áp tƣơi vui cho căn phòng. Môṭ căn gác lƣ̉ng rôṇg bằng 

môṭ phần ba gian nhà, chỉ cao đủ cho một ngƣời ngồi 

thẳng, dùng làm nhà kho để cất hết gối chiếu, mùng mền 

và mấy chiếc thùng gỗ chắc là để chứa quần áo. Môṭ 

chiếc bàn thấp và môṭ kê ̣sách nhỏ nằm ngoan ngoãn ở 

môṭ góc của căn gác xép.  

 

Bƣớc ra sau, môṭ khoảng sân nƣớc lót gac̣h tầu mầu đỏ. 

Môṭ dâỹ chum, vại bằng sành mầu gan gà có nắp đậy 

cẩn thâṇ, đƣơc̣ xếp thƣ́ tƣ ̣sát vách tƣờng.  

 

Nhà tuy nhỏ nhƣng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tiếng Huy:  

- Đố cô bé biết những gì trong mấy cái vại này nào?  

- ???  

Huy mở nắp môṭ chiếc vaị gần nhất, nhƣ̃ng miếng dƣa 

cải chen chúc nhau dƣới làn nƣớc vàng lợt, trong veo. Vi 

reo lên thích thú:  

- Dƣa chua!  

Bên caṇh là mấy vại dƣa nén nguyên cây, tiếp đến là vaị 

cà pháo, cà bát và mấy chum đầy tƣơng bắc.  

Bà mẹ của Huy có một sạp bán dƣa, cà, tƣơng, chao 

trong chơ ̣Bàn Cờ. Chính tay cụ muối dƣa, nén cà, làm 

chao, ủ tƣơng và tự tay cụ đem ra chơ ̣để bán lẻ. Buổi tối 

có những hàng cơm vào nhà mua và Hà, em gái Huy thì 

đi bỏ mối cho mấy tiêṃ cơm tám giò chả và mấy sap̣ bán 

cơm tấm quen.  

 

Gia đình Huy sống trong cảnh thanh bần, đaṃ bac̣. Bà 

mẹ Huy vấn khăn, răng đen, hiền lành, phúc hậu; chịu 

khó làm lụng và chắt chiu dành dụm. Hoàng, ngƣời anh 

cả của Huy là sĩ quan của binh chủng Thiết Giáp. Anh 

đóng quân ở miền Trung, đã lâp̣ gia đình và có bốn đƣ́a 

con trai. Đứa lớn nhất gần bẩy tuổi và cu Út mới biết bò. 

Hà, cô em gái Huy đang hoc̣ năm cuối trung hoc̣. Ông cu ̣

thân sinh của Huy bi ̣đấu tố trong đơṭ cải cách ruôṇg đất 

ngoài Bắc, đã vì uất ƣ́c mà chết. Biết gia cảnh của Huy, 

Vi càng yêu chàng tha thiết hơn.  

Cuôc̣ tình Vi và Huy êm ái, nhẹ nhàng trôi. Nhƣ̃ng buổi 

tối ngồi bên nhau trong phòng khách nhà Vi, dƣới ánh 

sáng ấm áp của chùm đèn trên cao tỏa xuống. Hai ngƣời 

thủ thỉ kể cho nhau nghe những chuyện ở trƣờng, chuyêṇ 

bạn bè, chuyêṇ về gia đình, về nhƣ̃ng đƣ́a cháu, chuyêṇ 

trời mƣa, trời nắng. Có khi cả hai chỉ ngồi yên lặng thả 

hồn theo tiếng hát Thái Thanh, Anh Ngoc̣, Duy Trác, Mai 

Hƣơng... Không gian chỉ là phòng khách nhƣng hai tâm 

hồn nhƣ hòa quyêṇ vào nhau. Cô sinh viên mới lớn ngâp̣ 

tràn hạnh phúc, bơi lôị trong dòng sông bát ngát yêu 

thƣơng. Thỉnh thoảng Huy ở lại dùng bữa với cả nhà và 

nhƣ̃ng đêm rằm hai ngƣời đƣơc̣ phép lên sân thƣơṇg, 

cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế xích đu, ngắm vầng 

trăng sáng vằng văc̣ ở trên cao.  

 

Mùa hè năm Mậu Thân, sau khi Vi thi đâụ xong năm thƣ́ 

hai, Vi đã đơị Huy đến chơi nhƣ thƣờng lê ̣nhƣng Huy 

không đến. Chàng biến mất, không môṭ lời tƣ̀ biêṭ, không 

môṭ lời giãi bầy. Cả trăm câu hỏi hiện ra mà không có 

câu trả lời. Suốt mấy tháng trời Vi buồn bã, ủ rũ nhƣ 

ngƣời mất hồn. Đến chô ̃nhà Huy ở Bàn Cờ thì cả nhà đã 

dọn đi, không ai biết ho ̣đi đâu và sap̣ hàng đã sang laị 

cho ngƣời khác. Vi sƣ̃ng sờ, đau điếng. Chuyêṇ la ̣lùng 

nhƣ trong môṭ giấc mơ. Không lẽ Huy chỉ đến với nàng 

nhƣ môṭ chuyêṇ đùa. Dù sao nàng vẫn thấy nhớ Huy thật 

nhiều. Với linh cảm của môṭ ngƣời con gái nàng cảm 
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nhâṇ đƣơc̣ tình yêu và sƣ ̣trân quý của chàng dành cho 

nàng. Và đối với Huy, Vi có sƣ ̣ngƣỡng mô,̣ tôn thờ. 

Không lẽ chuyêṇ tình đep̣ ấy chỉ nhƣ haṭ sƣơng long lanh 

đã tan đi dƣới ánh nắng măṭ trời. Huy ơi, tại sao, tại 

sao...  

Sau nhƣ̃ng cố gắng tìm kiếm, dọ hỏi khắp nơi, ngay cả 

Trâm và nhƣ̃ng ngƣời baṇ của Huy mà nàng quen. 

Không ai biết. Đất nƣớc Việt Nam nhỏ bé vậy mà chàng 

nhƣ đã bốc hơi!  

 

Thời gian cƣ́ lƣ̀ng lƣ̃ng trôi, Vi cố xua đi hình bóng Huy, 

nhƣ̃ng kỷ niêṃ của chàng. Nhƣ̃ng ray rƣ́t, nhớ nhung 

khiến nhiều lúc Vi nhƣ ngôp̣ thở. Nàng tránh né bạn bè, 

rút mình vào vỏ ốc cho đến khi ra trƣờng, với sƣ ̣hối thúc 

của gia đình, sƣ ̣khuyên răn, nài nỉ của mẹ Vi mới lập gia 

đình với Khoa, bạn của anh Vi, cùng đi du học bên Pháp 

về thăm nhà. Hai gia đình quen biết nhau, là hàng xóm 

của nhau từ ngoài Hà Nội. Vi đã cố quên Huy, xua đuổi 

hết nhƣ̃ng hình ảnh về Huy để xây dƣṇg haṇh phúc của 

chính mình, làm tròn bổn phâṇ của môṭ ngƣời dâu hiền, 

vơ ̣thảo. Sau đám cƣới ít lâu Vi theo chồng sang Pháp. 

Nhớ đến Khoa, ngƣời chồng gần bốn mƣơi năm đầu gối 

tay ấp. Khoa không cho Vi mối tình đầu lãng maṇ, thơ 

môṇg nhƣng Khoa đã bao boc̣, che chở Vi, cho nàng môṭ 

đời haṇh phúc, cho nàng hai đƣ́a con ngoan. Nhƣ̃ng kỷ 

niêṃ với Khoa dầy hơn, đằm thắm hơn. Khoa đã thƣc̣ sƣ ̣

cho nàng bờ vai rắn chắc để nƣơng tƣạ và môṭ vùng 

ngƣc̣ bình yên để nàng trở về sau nhƣ̃ng lúc găp̣ hoaṇ 

nạn, trắc trở trong đời. Vâỵ mà Khoa cũng đã bỏ nàng 

mà đi một cách ngỡ ngàng. Trong môṭ buổi đang vui vẻ 

làm vƣờn với nhau Khoa đã ngã xuống và không bao giờ 

dâỵ nƣ̃a.  

 

Hai ngƣời con của Vi sang Cali lâp̣ nghiêp̣ nên sau khi 

Khoa mất hai chi ̣em đã thu xếp cho me ̣sang ở hẳn bên 

này.  

 

Buổi tối nay, Vi đã giâṭ mình khi nhìn thấy Huy bằng 

xƣơng, bằng thiṭ. Vi điṇh tới để hỏi cho ra lẽ câu chuyêṇ 

mà Vi vẫn ấm ức cả nửa thế kỷ nay. Nhƣng rồi Vi laị tảng 

lờ, tránh mặt... Và đầu óc cứ miên man, Vi chìm dần vào 

giấc ngủ.  

 

Buổi sáng nắng vàng tƣơi, tiếng chim hót líu lo. Vi ra 

vƣờn sau làm vài đôṇg tác thể thao. Chơṭ tiếng chuông 

điêṇ thoaị reo vang, Vi chaỵ vôị vào nhà nhấc máy.  

- Hello, xin lôĩ, dạ, có phải đây là nhà bà Khoa?  

 

Tim Vi nhƣ thắt laị. Giọng Huy, dù có khàn đục theo thời 

gian nhƣng cái gioṇg Bắc Kỳ ấm áp ấy Vi không thể 

quên.  

 

- Dạ... Xin lôĩ ai ở đầu dây?  

- Tôi, Huy đây!  

 

Môṭ chút yên lăṇg, hình nhƣ cả hai bên cùng nghẹn ngào.  

 

- Vi ơi, xin phép cho anh đƣơc̣ xƣng hô nhƣ ngày xƣa. 

Hôm qua nhìn Vi anh nhâṇ ra ngay nhƣng không dám 

đƣờng đôṭ. Anh do ̣hỏi tìm đƣơc̣ phôn của Vi. Đúng nhƣ 

trời sắp đăṭ cho anh có cơ hôị nói lên lời phân trần, tạ lỗi 

cùng em. Cho anh biết khi nào anh có thể găp̣ Vi?  

- Có gì anh cứ nói. Vi đang nghe...  

 

Im lăṇg môṭ lúc Huy châṃ rãi kể chuyêṇ ngày xƣa:  

 

- Mùa hè năm ấy khi nhận đƣợc điêṇ tín của ngƣời chi ̣

dâu, báo tin anh Hoàng bị thƣơng nặng đang nằm trong 

quân y viêṇ ở Huế. Anh đã bàng hoàng, hoảng hốt, vôị 

đáp máy bay ra Huế để thăm anh. Đến nơi anh chỉ kip̣ 

găp̣ anh Hoàng lúc lâm chung. Anh Hoàng đã dăṇ dò gƣ̉i 

gấm anh trông nom vơ ̣con anh ấy. Anh đã vƣ̀a khóc, vƣ̀a 

gâṭ đầu hƣ́a thì anh Hoàng trút hơi thở cuối cùng, nhƣ đã 

cố đơị chờ anh đến để trăn trối rồi mới yên lòng ra đi. 

Mẹ và Hà đƣợc tin ra ngay để lo phần tang lễ. Nhìn bốn 

thằng bé đầu quấn khăn tang ngồi caṇh me ̣. Chị Hoàng 

mỏng manh, ẻo lả phủ phục trƣớc quan tài. Không hình 

ảnh nào bi đát, xót xa hơn. Đang kỳ nghỉ hè nên ba me ̣

con anh ở laị Huế để lên chùa tuṇg kinh cầu siêu cho anh 

Hoàng và trông nom đỡ đần vợ con anh cho đến hết 49 

ngày.  

 

Vi ơi, tƣ̀ khi di cƣ vào Nam anh Hoàng đã nhƣ côṭ tru ̣gia 

đình. Anh vƣ̀a đi hoc̣ vƣ̀a đi bỏ báo môĩ buổi chiều và 

làm phu bốc vác trong những ngày cuối tuần để nuôi cả 

nhà. Mẹ anh phải muối dƣa, nén cà gánh đi bán để thêm 
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thu nhâp̣. Khi anh ấy đến tuổi đôṇg viên, vào trong quân 

ngũ anh vẫn tằn tiện gửi tiền giúp đỡ mẹ để nuôi hai em. 

Đến ngày anh găp̣ chi ̣Loan, môṭ cô giáo tiểu hoc̣ ở vùng 

anh đóng quân và hai ngƣời yêu nhau rồi nên vơ ̣nên 

chồng.  

 

Vi ơi, lúc nhìn anh Hoàng hấp hối lòng anh quặn đau. 

Anh ấy hơn anh có tám tuổi mà anh đã lo lắng cho cả 

môṭ tuổi thơ của anh, anh không nhƣ̃ng là anh cả mà còn 

là cha, là bạn anh. Anh gần gũi khuyên nhủ, kèm cặp anh 

ráng học hành cho nên ngƣời còn anh ấy thì hy sinh làm 

lụng vất vả để lo cho gia đình, nuôi me,̣ nuôi em. Ngày 

anh hấp hối vì năṇg lòng với mấy đƣ́a con nên khi chƣa 

gƣ̉i gấm cho anh, anh không thể nhắm mắt. Anh phải làm 

sao hả Vi?  

 

Nghĩ đến Vi, nghĩ đến tình yêu của chúng ta anh thƣơng 

Vi quá. Anh biết Vi sẽ buồn thâṭ nhiều khi vắng bóng anh 

nhƣng anh có nỡ đăṭ cả môṭ gánh năṇg của gia đình anh 

lên vai Vi không? Bốn đƣ́a trẻ anh phải lo, mẹ anh ngày 

môṭ già đi nƣ̃a. Vi ơi, tƣơng lai em phơi phới, con ngƣời 

nhân hâụ nhƣ em phải đƣơc̣ sống trong nhung luạ, phải 

đƣơc̣ sung sƣớng cƣng chiều. Ngâm̃ đi, nghĩ lại, càng suy 

nghĩ kỹ anh thấy anh không xứng đáng với Vi và anh 

không thể làm khổ Vi. Mong em hiểu anh. Em có biết anh 

đã đau khổ và bi ̣giằng xé nhƣ thế nào khi nghi ̃đến Vi và 

đã quyết điṇh xa Vi không?  

 

Để tránh găp̣ Vi, anh đã quyết điṇh thu xếp đƣa cả me ̣

anh và em Hà ra Huế. Anh xin chuyển về hoc̣ tiếp taị Đaị 

Học Y Khoa Huế và tìm chỗ dậy học thêm để kiếm tiền.  

 

Khi anh ra trƣờng thì đƣơc̣ tin Vi lấy Khoa và theo chồng 

sang Pháp. Anh buồn cho anh vì biết là anh sẽ mất Vi 

vĩnh viễn nhƣng anh cũng rất mừng cho Vi. Hàng ngày 

làm việc ở nhà thƣơng, nhìn những chuyến xe chở thƣơng 

binh tƣ̀ chiến trƣờng về, hình ảnh những ngƣời vợ trẻ đi 

đón xác chồng ám ảnh anh... Đất nƣớc chiến tranh tang 

thƣơng quá. Vi đi xa tránh đƣơc̣ nhƣ̃ng thảm cảnh này, 

anh yên tâm cầu chúc cho em và nghi ̃rằng chắc chắn Vi 

sẽ hạnh phúc.  

 

Ngày mai anh về lại tiểu bang Wisconsin lạnh lẽo. Chúc 

Vi môṭ năm mới thâṭ vui và haṇh phúc bên con cháu quây 

quần.  

 

Tiếng Vi suṭ siṭ, nƣ́c nở không nói nên lời.  

 

- Vi, em đƣ̀ng khóc! Chúng ta đã đi gần hết cuộc đời rồi. 

Anh rất vui vì hôm nay đã nói hết với Vi. Anh luôn yêu Vi, 

cả cuộc đời này anh chỉ yêu có mình Vi. Mấy năm sau chi ̣

Loan đi bƣớc nƣ̃a. Không trách chi ̣đƣơc̣ vì chi ̣còn quá 

trẻ và chị yếu đuối nhƣ một cây tầm gửi, cần có gốc cây 

khác để quấn quýt, nƣơng thân. Anh ở vâỵ để lo cho các 

cháu. Anh không thể lâp̣ gia đình nếu không có tình yêu. 

Nhớ đến Vi anh xót xa và thƣơng tiếc cho mối tình đep̣ 

của chúng mình. Không môṭ hình bóng nào có thể xóa 

mờ đƣơc̣ hình ảnh Vi. Anh vâñ âm thầm theo dõi và an 

tâm khi thấy Vi haṇh phúc, Vi xƣ́ng đáng đƣơc̣ nhƣ vâỵ. 

Vả lại khi xa Vi rồi anh không muốn có những ràng buộc 

với ngƣời đàn bà khác. Lâp̣ gia đình thì nhƣ̃ng chuyêṇ 

rắc rối không hay có thể xẩy ra làm ảnh hƣởng đến tình 

thƣơng của anh cho các cháu. Chúng nó chỉ còn có chô ̃

nƣơng tƣạ là anh thôi. Nhìn chúng nó khỏe mạnh, ngoan 

ngoãn, học giỏi anh rất mừng. Nay cả bốn đƣ́a đã thành 

tài, đã yên bề gia thất và rất là hiếu đê.̃ Đó là nhƣ̃ng tác 

phẩm quý báu, phần thƣởng quý báu của đời anh.  

 

Qua vài câu chuyêṇ với ngƣời quen ở đây anh biết Khoa 

đã mất mấy năm nay. Gƣ̉i lời chia buồn muôṇ đến Vi. 

Mong em luôn có sƣ ̣thanh thản trong tâm hồn. Mong 

rằng buổi nói chuyêṇ hôm nay khiến Vi vui hơn, yêu đời 

hơn vì biết đƣơc̣ là lúc nào anh cũng yêu quý Vi và cho 

anh ta ̣lôĩ vì nhƣ̃ng buồn phiền năm xƣa của Vi, vì anh.  

Thôi anh chào Vi nhé!  

Bye nhé!  

 

Buông ống nghe xuống Vi thâñ thờ. Giọng nói Huy nhƣ 

đang còn văng vẳng quanh đây. Cả một cuộc điện đàm 

nàng chỉ nghe và khóc, muốn nói nhƣng ngheṇ ngào. Vi 

thấy thâṭ thƣơng Huy. Chàng đã hy sinh chính tình yêu 

của mình cho ngƣời mình yêu. Chàng đã sợ Vi khổ mà 

cắt đƣ́t liên lac̣ với nàng. Chàng có biết đâu là Vi sẵn 

sàng chia sẻ nếu biết hoàn cảnh gia đình chàng nhƣ vâỵ. 

Chúng mình có nhiều cách để giải quyết mà. Sao Huy đã 

quyết điṇh đôc̣ đoán, bỏ nàng một cách bẽ bàng nhƣ thế. 
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Huy không nghi ̃đến cảm giác, suy nghi ̃và nhƣ̃ng tổn 

thƣơng của nàng sao.  

Huy ơi, đúng nhƣ Huy nói, chúng mình đã đi đến đoạn 

cuối của cuôc̣ đời. Nhƣ̃ng haṇh phúc hay đau khổ cũng 

đã qua. Cám ơn Huy đã giải tỏa hết nôĩ niềm hôm nay. Vi 

cũng mong tâm hồn Huy luôn thanh thản. Chúng ta đã có 

duyên mà không nơ.̣ Găp̣ nhau mà không đƣơc̣ sống với 

nhau suốt đời. Găp̣ nhau mà đã để mất nhau. Bây giờ khi 

nghĩ đến nhau hãy nghĩ về một mối tình thơ, tình mơ. Mối 

tình ấy sẽ đẹp mãi trong tâm tƣởng của chúng ta.  

 

Qua khung cƣ̉a sổ, buổi chiều đang xuống thâṭ êm đềm. 

Đƣờng chân trời nhuộm một màu tím nhè nhẹ, man mác, 

bâng khuâng.  

 

 

Đỗ Dung 
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Link nghe nhạc: 

https://www.youtube.com/watch?v=J71YjGjzx7A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J71YjGjzx7A
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ự ấ ƣớ  

Nhục mất nƣớc, hận nhà tan 
Còn đâu nƣớc mắt khóc oan trái này 

Tôi đi mƣa ƣớt vai gầy 
Cầu cho tan biến thân này hƣ không 

 
Một bƣớc đi, một bƣớc xa rời 
Từ nay cách biệt mẹ cha ơi 
Non sông từ mờ sƣơng khói 

Thƣơng nhớ con đành khóc hận thôi 
 

Con đến nơi này dạ xót xa 
Ngày đêm mở tƣởng tới quê nhà 
Thƣơng cha, nhớ mẹ lo em nhỏ 

Trời hỡi làm sao biết tin xa? 
 

Đêm đêm mơ thấy trở lại nhà 
Xum họp gia đình gặp mẹ cha 

Tỉnh giấc trời ơi . . . chua xót quá 
Chỉ mình con với lệ xót xa 

 
Xum họp thôi đành đợi kiếp sau 

Con nay đã chết nửa đời sầu 
Cầu cho cha mẹ bình an mãi 

Cho đến trăm năm mới bạc đầu 

Tháng Tƣ năm 75. 

Phạm Kim Thư 
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TA NGHE NGHÌN GIỌT LỆ... 

RỚT XUỐNG THÀNH HỒ NƯỚC LÊNH ĐÊNH... 
 

 

Em học trò, sẽ không bao giờ em còn đi học 

Trong sân trƣờng, em có biết lá vẫn rụng đìu hiu.." 

Khi nhỏ Thủy chuyển qua tôi tờ thƣ chuyền tay với những 

lời thơ trên, tôi đã đọc vội vàng trong tâm trạng thật hụt 

hẫng và bàng hoàng muốn khóc. 

Đúng vậy, những đứa chúng tôi vẫn ngày ngày "đi" đến 

trƣờng nhƣng có còn tâm hồn đầu óc đâu nữa mà học.  

Tôi khẽ ngƣớc nhìn qua song cửa sổ, lá vàng vẫn rơi 

ngập sân trƣờng. Nắng buổi trƣa hôm nay không gay gắt 

nhƣ mọi hôm. Và tiếng cô Mỹ Yến thƣơng mến vẫn đều 

đều giảng về một đoạn văn nào đó rất xa lạ, hình nhƣ về 

"chị Út Tịch chỉ còn có cái lai quần cũng đánh".  

 

Tự dƣng tôi cảm thấy buồn ngủ một cách lạ lùng. Hai mí 

mắt tôi bất chợt muốn xụp xuống... 

Và trong khoảng khắc đó, tôi thấy mình đang bồng bềnh, 

bồng bềnh trôi lạc về quá khứ, cái quá khứ thật êm đềm 

dấu yêu với những ngày tháng hoa mộng cùng với thầy 

cô, bạn bè, trƣờng lớp... 

LỚP SÁU 

Khi biết tin đƣợc đậu vào Trƣng Vƣơng, tôi đã mừng nhƣ 

chƣa bao giờ mừng nhƣ vậy, dù trên tôi đã có ba bà chị 

cũng đang học ở đây. Và thêm một điều nữa, chẳng phải 

vì tôi muốn đƣợc làm ―gái Việt anh thƣ‖ hay là để trả 

"thù nhà nợ nƣớc", lý do rất giản dị là tôi đƣợc... mặc áo 

dài. Đã có vài lần mẹ tôi dự tính cho tôi vào học ở 

trƣờng Thiên Phƣớc, một trƣờng đạo thuộc nhà thờ Tân 

Điṇh rất gần với nhà của tôi, với lý do "nó phá nhƣ con 
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trai, phải để các sơ dạy cho nó trở nên nhu mì". Tôi 

không muốn chút nào hết vì học ở Thiên Phƣớc phải mặc 

áo đầm màu hồng, mà cả hai thứ tôi đều không thích. Tôi 

mê đƣợc một lần mặc chiếc áo dài trắng, một lần đƣợc 

khép nép ngồi, giống nhƣ các chị lớn, với vạt áo dài sau 

nhẹ nhàng, khoan thai, quí phái vắt nhẹ lên trên vạt áo 

trƣớc. Do đó khi mẹ tôi dắt đi chọn vải cho những chiếc 

áo dài đầu tiên, tôi cảm thấy thật xúc động, bồi hồi. Tôi 

sung sƣớng chọn ba xấp vải tơ nội hóa mịn màng với 

hình những bông hoa cúc nhỏ li ti thật dễ thƣơng. Những 

xấp vải thật đẹp sang và mịn màng nhƣ lòng tôi lúc này 

đang chìm ngập trong một niềm hạnh phúc trẻ thơ.   

Trƣng Vƣơng ơi! Tôi đang bƣớc tới gần em rồi đây!  

Ngày đầu tiên bƣớc vào cổng trƣờng, tôi run thật run. 

Chung quanh tôi các chị thật xinh và điệu ơi là điê ụ. Tôi 

đứng một lúc với bà chị kế học trên tôi một lớp, quay đi 

quay lại chị biến mất trong đám bạn bè. Tôi đứng sớ rớ, 

vừa sợ vừa run và nƣớc mắt chợt tuôn trào. So với 

trƣờng tiểu học Sao Mai của tôi thì Trƣng Vƣơng rộng 

lớn và vĩ đại quá. Tôi còn đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng 

đâu có một bàn tay ai đó rụt rè đặt trên vai tôi, và một 

tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Trò (!) cũng là học sinh mới 

phải không? Tui cũng vậy.  Hay mình làm bạn với nhau 

nha?". 

Và nhƣ thế, ngày đầu tiên của tôi với Trƣng Vƣơng thật 

êm ả, thật khó quên. 

LỚP BẢY 

   Vậy là tôi đã trải qua một năm với ngôi trƣờng ngói 

đỏ. Lên lớp 7 lớp tôi đƣơc̣ học ở dãy lầu 1 nơi hành lang 

có thể ngắm nhìn đƣợc cây phƣợng vĩ mọc sát bên lan 

can. Năm nay tôi đã có một số bạn rất thân. 

Nhiều lần, những giờ học Viêṭ văn của cô Bình Minh làm 

cả lớp tôi đứng tim. Cô luôn luôn có những "sáng kiến" 

tìm trong văn học sử hay những dữ kiện mà nếu lũ chúng 

tôi không đọc bài kỹ sẽ chẳng thể nào trả lời cô đƣợc. 

Môn toán do cô Túy Nga dậy là môn tôi dốt nhất, nhƣng 

may mắn năm nay tôi lại đƣợc ngồi cạnh Ngọc Lan là 

đứa giỏi toán nên tôi cũng đƣợc "ơn mƣa móc" phần 

nào!  

Giờ ra chơi, lũ nhóc tì chúng tôi cũng bầy đặt bắt chƣớc 

các chị lớn cắp tay nhau đi dọc hành lang.  Chúng tôi 

cũng bắt đầu tham gia một cuộc chơi mới đầy hấp dẫn: 

viết thƣ để lại hộc bàn cho các chị buổi sáng có cùng chỗ 

ngồi, và nếu thích và "hợp", chúng tôi sẽ kết tình chị em. 

Tôi đã có hai ngƣời chị kết nghĩa thật dễ thƣơng, thật ân 

cần và chúng tôi đã giữ mãi tấm chân tình đó cho tới khi 

nƣớc mất nhà tan. 

Trong đám bạn tôi có Phƣơng Hòa dù mới mƣời ba tuổi 

(―Tuổi mƣời ba‖ của Nguyên Sa?) nhƣng đã có một 

khuôn mặt liêu trai mà chúng tôi hay gọi nó là "công 

chúa ngủ trong rừng", có Kim Hoa học giỏi nhƣng hay 

giảng mo-ran nên đƣợc đặt tên là "Tí Cận"! Và thêm một 

nhân vật khá ly kỳ với cái tên Cẩm Lệ.  Có lẽ vì đã nhiều 

lần bị chọc quê do cái tên không có vẻ gì là cao sang, quí 

phái, Cẩm Lệ đã bực mình cắt nghĩa: 

- Tụi mày không biết gì hết! Mẹ tao định đặt tên tao là 

Cam Ly, nhƣng không hiểu sao lúc làm giấy khai sanh 

cái bà thƣ ký lại đánh máy tên tao là Cẩm Lệ. Chắc bà ấy 

mê thuốc lá Cẩm Lệ! 

Nhỏ Thủy phán: 

- Thôi kệ, ít nhất là bà ấy không đánh tên mày là... "Câm 

Lé" là tốt rồi! 

... Và đó, lũ chúng tôi lúc nào cũng có thể cƣời, có thể 

đùa đƣơc̣.  

Và nhƣ thế, chúng tôi dắt tay nhau chuẩn bị bƣớc qua 

năm thứ ba với Trƣng Vƣơng. 

LỚP TÁM 

Bƣớc vào năm học mới chúng tôi vài ba đứa đã bắt đầu 

"điêu nặng điệu"! Tóc đã biết xõa ngang vai, nhiều đứa 

diện sa bô cao gót đi học! Môn học đã bắt đầu khó hơn, 

nhất là môn toán với cô Trần Đào đã làm khổ tôi biết là 

bao nhiêu.  Năm nay chúng tôi phải học thêm môn hình 

học không gian. Nhƣng nếu giờ toán làm tim tôi thoi thót 

đập thì bù lại giờ văn của thầy Tạ Văn Ru làm tôi thật 

thảnh thơi và mơ mộng. Thầy rất hiền và giọng nói nhỏ 

nhẹ nhƣ "lời ru của mẹ".  Có lần khi đọc tác phẩm "Les 

Misérables", thầy Ru hỏi chúng tôi ―em nào biết tên của 
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tác phẩm đƣợc dịch qua tiếng Việt?‖.  Thầy chƣa kịp 

dứt lời thì Kim Hồng, nhỏ bạn to mồm nhất lớp, đã ong 

óng trả lời:  

- Thầy, thầy, họ dịch là ―Những kẻ khốn...nạn!" 

Thầy Ru chỉ biết lắc đầu và khẽ khàng đáp: 

- "Những kẻ khốn cùng!".  Em dùng chữ hơi nặng đấy! 

Vào gần mùa hè, câu lac̣ bộ tin của trƣờng có bán nƣớc 

đá xi rô bịch. Do sáng kiến của Trần Lan, lũ chúng tôi 

đục bàn học một lỗ nhỏ để thò ống hút từ dƣới hộc bàn 

lên. Và mỗi lần muốn hút nƣớc, chúng tôi chỉ cần giả bộ 

e lệ cúi mặt xuống bàn để mái tóc mƣợt mà che khuất, rồi 

chỉ việc tà tà hút nƣớc đá xi rô trong cái nóng bức của 

gần hè Saigon. 

Và rồi một năm học nữa lại trôi qua. Chúng tôi chia tay 

nhau hẹn năm tới... 

LỚP CHÍN 

... " Lớn rồi đấy, liệu mà đi đứng từ từ, ăn nói có ý có tứ 

một chút!".  Lời bà chị của tôi cứ cằn nhằn bên tai khiến 

tôi không thể nào quên là tôi đã lớn. 

 

Lớp chín, chỉ riêng các lớp buổi chiều, đã là "đàn chị" 

của các đệ khác. Chúng tôi đã bắt đầu có những suy tƣ, 

mộng ngoài cửa lớp, thậm chí vài đứa bạn tôi đã có "anh 

theo Ngọ về". Dù đã biết e ấp làm dáng, giận hờn vu vơ, 

nhƣng khi vào lớp lũ chúng tôi vẫn "nhất quỷ, nhì ma, 

thứ ba học trò".  Lại phải đau đầu với môn Toán của cô 

Kim Anh nổi tiếng khó nhất trƣờng. Cô hay gọi học sinh 

lên trả bài bằng cách giải một bài toán trên bảng do cô 

ra đề. Cô Kim Anh có biệt tài vẽ vòng tròn trên bảng. Từ 

điểm cực nam, chỉ cần cô "ngoáy tay"  một cái là trên 

bảng đã có một vòng tròn hoàn hảo giữa tiếng ồ lên thán 

phục của lũ học trò khi lần đầu tiên nhìn cô vẽ. 

Năm nay chúng tôi có hai giáo sƣ thật trẻ là cô Hoàng 

Thị Tố và cô Mai Kim Chƣơng. Cô Tố dáng ngƣời nhỏ 

nhắn dậy chúng tôi môn Viêṭ văn. Cô rất dễ thƣơng và dễ 

chịu nên trong giờ của cô tụi tôi thật dễ dậy.  Những 

ngày gần Tết không khí trong trƣờng thật nhộn nhịp với 

những màn tập dƣợt ca múa nhạc cho buổi Văn Nghệ 

Mùa Xuân toàn trƣờng.  Cô Tố dễ dãi cho chúng tôi 

tham gia. Cô Tố ngâm thơ thật hay, một lần ngẫu hứng, 

cô ngâm cho cả lớp nghe bài thơ "Những Đồi Hoa Sim" 

của Hữu Loan khiến cả lớp chúng tôi nghẹn ngào rơi lệ. 

Cô Kim Chƣơng thì khác hẳn.  Cô dạy chúng tôi môn 

Công dân nhƣng cô rất chịu chơi.  Trong lần văn nghệ 

tất niên cô cất cao giọng hát "Beautiful Sunday", một bài 

hát rất mốt và rất thịnh hành lúc bấy giờ, làm lũ học trò 

cũng hứng chí vừa hát vừa "rống" theo cô.  Nhỏ Hạnh 

vừa đập cây thƣớc xuống bàn vừa la ong óng: 

- Ố ố ố, biu ti phun, sân đề.... 

Cả lớp ồn ào nhƣ cái chợ khiến bà Giám học Diệu Linh 

phải chạy sang. Cả lớp xém chút xíu phải đi cấm túc.  

May nhờ không khí mùa Xuân rộn ràng (hay nhìn những 

khuôn mặt còn nhuộm đầy sắc Xuân rộn ràng?) mà bà 

Diệu Linh chỉ cảnh cáo và tha cho lớp chúng tôi lần này. 

Nhỏ Minh Thu lè lƣỡi: 

- Hú vía! Tao tƣởng phen này tụi mình đi đời nhà ma. 

Tao mà mang giấy cấm túc về cho bố tao ký là hết Tết, 

hết Xuân. Tao chắc bị cấm cung luôn quá. 

Chúng tôi dù một phen hú vía nhƣng vẫn cƣời bò khi 

nghe nó nói. 

Và nhƣ vậy chúng tôi đã sống với nhau bốn năm địa 

đàng trong mái trƣờng Trƣng Vƣơng thân yêu. 

LỚP MƢỜI 

Lên buổi sáng rồi đây... 

Cuối năm lớp Chín chúng tôi chia tay nhau vì chia ban, 

chia lớp. Đứa đi Vạn Vật, đứa chọn ban Toán, đứa thích 

Văn Chƣơng. Riêng tôi, dốt toán dở văn nên chọn ban A 

cho tiện sổ sách. Với lại, tất cả các "con" bạn thân của 

tôi đều đi ban A nên tôi cũng hăng hái đi theo. Tục ngữ 

có câu: "Học thầy không tầy học bạn". 
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Lớp mƣời chúng tôi học trên lầu ba, hơi tối và khá chật 

chội, nhƣng bù lai vừa cao vừa có nhiều cửa sổ nhìn ra 

bên ngoài nên cũng thoáng. Chúng tôi đang bƣớc vào 

tuổi mộng mơ. Nhiều đứa bạn tôi bỗng trổ mã và xinh 

đẹp một cách lạ lùng. Với áo dài mini ngắn, quần ống 

rộng, giầy sa bô, chúng tôi đứa nào đứa nấy bỗng cảm 

thấy mình là một... tiểu thƣ nên bỗng dƣng đi đứng nhẹ 

nhàng hơn, dáng dấp yểu điệu thục nữ hơn. Lớp chúng 

tôi có thêm nhiều bạn từ các lớp khác nhƣng nhóm chúng 

tôi vẫn là sáu đứa chơi với nhau từ lớp Sáu đến giờ. 

Một lần, nhỏ Trần Lan thắc mắc: 

- Ê, tao nghe nói bên A2 có nhóm năm đứa tụi nó đặt tên 

là Ngũ Long Công Chúa. Tụi mình sáu đứa tao nghĩ cũng 

cần có một cái tên cho "có gì" với thiên hạ. Tụi mày nghĩ 

sao? 

- Ừ, mày nói có lý. Để coi, tiếng tầu có chữ gì bắt đầu 

bàng chữ "lục" không hè?  Ừ, lục tàu xá, Lục Vân Tiên 

nè... 

- Trời, con này... ngu không chê vào đâu đƣợc.  Mi học 

chữ nghĩa trả hết thầy rồi sao? Lục Vân Tiên mà mày 

bảo tên tầu? Không chừng mày dám cho Kiều Nguyệt 

Nga là vợ của Kiều Phong bên tầu luôn thể. 

- Ha ha...  

Chúng tôi cƣời lăn khi nghe nhỏ Thủy tiếp tục "lên lớp": 

- Nó nói vậy tao dám thêm "lục phủ ngũ tạng" nữa nè! 

Nhỏ Hạnh chêm vào: 

- Hê, tao nghĩ ra rồi. Tụi mày sáu đứa mà lúc nào cũng 

tranh cãi nhau, nên tao nghĩ nên đặt tên "Lục súc tranh 

công" là có lý nhất !!! 

Sáu đứa chúng tôi: Dƣơng Phƣợng mắt to, Trần Lan gầy 

cao và tóc dài, Đào Lan tóc ngắn lúc nào cũng cƣời, 

Thủy to con nên chúng tôi gọi nó là "Thủy ù", Đàm Thị 

Phụng thấp mà lại ít nói nhất nên có biệt danh là "Thấp 

Cổ Bé Miệng", và tôi, Phƣơng Liên, xông xáo, lắm mồm 

và... dữ nhất. 

Cô giáo hƣớng dẫn lớp chúng tôi là cô Vân Nhung, nghe 

nói cô đi du học về. Chúng tôi rất bỡ ngỡ với  cách 

giảng bài "tân toán học" của cô. Riêng tôi, tôi yêu cô 

Vân Nhung vô cùng vì Toán là môn tôi dốt đặc cán mai, 

nhƣng cô Vân Nhung đã áp dụng một cách giảng dậy 

thật mới, thật đơn giản nên môn Toán không còn là môn 

tôi ghét nhất. 

Năm nay chúng tôi có cô Đức Tân dậy Anh văn.  Cô 

luyện giọng cho chúng tôi thật kỹ. Một lần để phân biệt 

cách đọc, cô viết lên bảng một câu: "I want to... 

slip/sleep".  Cô viết chỉ là để phân biệt hai âm ―i‖ ngắn 

và ―i‖ dài. Nhƣng cả lớp cắm cúi viết xuống y chang nhƣ 

vậy làm cô Đức Tân phải lắc đầu ngao ngán: 

- Các em nhớ viết thì phải đọc lại. Viết một câu nhƣ vậy 

nếu môṭ ngƣời Mỹ đọc đƣợc sẽ không hiểu các em muốn 

nói gì. 

Dù đã có chút e lệ thẹn thùng vì bên ngoài cổng trƣờng 

buổi sáng đã có nhiều kẻ nhàn du đứng "trông vời áo tiểu 

thƣ", nhƣng chỉ bƣớc vào sân trƣờng, chút e lệ cũng biến 

đi đâu mất. Lúc nào có thể nghịch ngợm, phá phách là 

chúng tôi hình nhƣ không thể từ nan. Lớp chúng tôi có 

thầy Ngộ dâỵ Công dân và vợ thầy là cô Gấm dậy Anh 

văn cho mấy lớp khác.  Một lần thầy Ngộ có dịp đi 

ngang qua lớp tôi, nhỏ Anh Thƣ đang đứng chờ sẵn ở 

cửa cầm tà áo của đứa bạn bên cạnh, nói vừa đủ cho 

thầy nghe đƣợc: "Ê! vải Gấm này Ngộ ghê ha!".  May vì 

thầy hiền quá nên chẳng la phạt gì. 

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thật 

êm đềm hạnh phúc, tràn đầy yêu thƣơng với lớp, với 

trƣờng, thầy cô, ban bè. Những tƣởng cuộc đời sẽ mãi 

trôi qua một cách êm đềm nhƣ thế, nhƣng tình hình chiến 

sự nóng bỏng khốc liệt bắt đầu lan tràn đến học đƣờng. 

Chúng tôi bắt đầu xao xác đến trƣờng.  Từ tháng tƣ 75 

trong lớp đã bắt đầu có nhiều đứa vắng mặt. Sáu đứa 

chúng tôi vẫn còn đầy đủ nhƣng lo âu chồng chất khi 

nhìn Trần Lan lo lắng, xanh xao vì bố nó là thiếu tá đang 

đóng quân ngoài Quảng Trị, và nhìn Thủy ù mặt mũi 

buồn xo vì anh nó đang đồn trú tại Ban Mê Thuột, không 

biết tin tức ra sao. 
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Và năm lớp 10 của chúng tôi chấm dứt bằng biến cố tang 

thƣơng của đất nƣớc: ngày 30 tháng 4. 

Ngày cuối cùng tôi và Dƣơng Phƣợng bƣớc ra khỏi cổng 

trƣờng: nhìn con đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm dài hun hút, 

lá me vẫn rơi, mƣa vẫn bay lất phất, nhƣng khung cảnh 

ngôi trƣờng của chúng tôi buồn chi là buồn. 

Cổng trƣờng vẫn còn lác đác vài tà áo dài trắng, lẻ loi. 

Tôi ôm chặt Dƣơng Phƣợng khẽ nói: 

- Que sera, sera? Nhƣng nhớ liên lạc với ta nghe mi, dù 

bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, nghe mi, nhớ không, nhớ 

không... 

Rồi chúng tôi chia tay nhau trong nghẹn ngào.  

…...... 

Tiếng động ồn ào và cái đập nhẹ trên vai khiến tôi hoảng 

hốt bừng tỉnh. "Chết cha! Mình lại ngủ gật trong lớp!" 

Tôi tự nhủ và khẽ liếc sang bàn bên cạnh, nhỏ Phụng 

nhăn nhó: 

- Con khỉ, mày lại ngủ trong lớp, báo hại tao phải lấy 

quyển sách che cho mày mấy bận. Mày dậy chƣa? Cô 

Yến nhìn mày mấy lần nhƣng cô không kêu tên mày, chắc 

cô muốn mày yên giấc điệp! 

Tôi ngƣớc nhìn lên bảng đen. Vậy là tôi chỉ chợp mắt có 

hơn mƣời phút chứ đâu có lâu la gì. Mƣời phút đó đã 

đƣa tôi trở về những ngày tháng êm đềm trong khung trời 

Trƣng Vƣơng "xƣa‖ của tôi. 

Nhƣng bây giờ tôi đang sống trong khung trời Trƣng 

Vƣơng "mới".  Ôi tất cả đã hoàn toàn thay đổi và thật 

nhiều mất mát. Nhóm "Lục Súc" chúng tôi chỉ còn bốn 

đứa, Trần Lan và Đào Lan đã trôi dạt ở phƣơng trời nào. 

 

Khi nƣớc mất nhà tan thì học đƣờng cũng tan tác theo.  

Chúng tôi bị gọi tập trung tại trƣờng ngày 5/5 để mừng 

"chiến thắng mùa Xuân lịch sử".  Dù rất hoang mang lo 

lắng, nhƣng lũ chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ mới 

lớn, chỉ có việc gặp lại nhau đã vui lắm rồi.  Khi thầy 

Hoàng thông báo tất cả học sinh phải ở lại đêm tại 

trƣờng để sáng sớm hôm sau sẽ đi bộ ra dinh Độc Lập 

tham dự buổi lễ lớn, chúng tôi rất vui vì đƣơc có dịp gần 

gũi nhau.  Dự định sẽ tụ họp nói chuyện suốt đêm, 

nhƣng không đƣợc vì có một số bạn tự dƣng "giở 

chứng‖, suốt đêm hò hét bắt chúng tôi phải họp tổ để hát 

hò và sinh hoạt. Kim Ngọc mới ngày nào còn là cô bạn 

nhút nhát rụt rè nhất lớp, nay đang cầm cái loa hò hét: 

- Các bạn phải nhanh chóng xếp hàng vào tổ của mình 

để sinh hoạt cùng tổ trƣởng. 

Có bạn nói nhỏ: 

- Trời ! con Ngọc đêm nay sao kinh quá! 

Vì phải ở lại suốt đêm nên Thủy ù mang theo một va ly to 

bằng cái vi la trong đó đựng cả chăn, mùng mền, nƣớc 

uống và nhất là nồi xôi sữa mẹ nó nấu vội cho nó đặng 

mang đến trƣờng. Chúng tôi phải cần hai đứa xách va ly 

cho nó, lúc đi ngang qua thầy Đoàn, nhìn gƣơng mặt 

kinh ngạc sửng sốt của thầy chúng tôi lại lăn ra cƣời, dù 

lúc này tiếng cƣời hình nhƣ đã phảng phất chút đau 

thƣơng, đúng nhƣ câu hát mà Dƣơng Phƣợng vẫn rên rỉ: 

"có biết đâu niềm vui, đã nằm trong thiên tai..." 

LỚP MƢỜI MỘT 

- Thƣa cô, con nghĩ chức vụ trƣởng lớp hôm nay quá khó 

khăn, con sợ con không kham nổi, con xin từ chức. 

Tiếng nhỏ Ngọc khiến cả lớp bất ngờ. Nhƣng cô giáo 

hƣớng dâñ đã hắng giọng: 

- Trong thời đại mới của chúng ta hôm nay không có 

chuyện từ chức. Đây chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm, mà 

đã là nhiệm vụ và trách nhiệm thì chúng ta phải chấp 

hành thôi. 

Nhỏ Ngọc chỉ còn biết tiu nghỉu ngồi xuống. 
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Năm học mới của chúng tôi đã bắt đầu hơn hai tháng, 

vậy mà vẫn còn nhiều vấp váp và luộm thuộm.  Để cho 

có vẻ hòa đồng, chúng tôi đƣợc thông báo không nên 

mặc áo dài mà chỉ mặc quần đen và áo ngắn đi học.  

Cũng may đây không phải là huấn lệnh nên chúng tôi 

vẫn cố gắng đến trƣờng trong tà áo dài trắng đơn sơ và 

thân thiết.  Lớp chúng tôi có ba học sinh chuyển từ Bắc 

vào mà chúng tôi đặt tên là "Bộ Tam Đa". Các môn học 

cũng đã có nhiều thay đổi, không còn môn Công dân mà 

nay đƣợc thay bằng môn Chính trị.  Đây là môn học 

chúng tôi khổ sở nhất vì không hiểu gì hết. Giáo viên là 

ngƣời Việt Nam, nói tiếng Việt nhƣng dùng những chữ 

mà chúng tôi không thể nào hiểu nổi. Một lần vì xếp 

hàng trễ tôi bị ngồi ngay hàng ghế đầu. Sau gần một 

tiếng giảng bài, cô Hoa, giáo viên chính trị đã quay lại 

chỉ ngay tôi, và thay vì hỏi tôi ―em đã hiểu bài chƣa?‖ 

một cách đơn giản, cô đã hỏi tôi: 

- Vậy em đã "nắm" đƣợc chƣa? 

Vì câu hỏi bất ngờ quá, tôi giật mình ấp úng hỏi lại: 

- Dạ, dạ, cô hỏi con ... "nắm" cái gì ạ? 

Sau những giờ học buổi sáng, chúng tôi phải ở lại buổi 

chiều để lao động.  Những lúc này chúng tôi mới thấy 

thƣơng thầy cô thật nhiều. Càng gần gũi thầy cô chúng 

tôi càng hiểu nỗi dằn vặt, đôi khi là một niềm đau âm ỉ, 

khi phải giảng dậy chúng tôi những điều trái với lƣơng 

tâm chức vụ. 

 

Dù cuộc sống đã có nhiều khó khăn, thay đổi, đôi khi 

tiếng cƣời đã mất đi vẻ trong sáng hồn nhiên ngày xƣa, 

nhƣng đám bạn chúng tôi vẫn cố giữ lại"chất" Trƣng 

Vƣơng: nghịch ngầm. Một lần đi lao động đào mƣơng ở 

khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, nhỏ Phƣợng đã xuất khẩu 

thành thơ: 

... Lao động ngày nay đã hỏng rồi 

    Mƣời ngƣời lao động, chín ngƣời thôi 

    Con Thùy đứng cuốc lim dim ngủ 

    Thầy Tẩm đào mƣơng cũng ngủ khì! 

Lại cƣời! Chúng tôi vậy đó, vui cƣời đƣợc lúc nào thì cứ 

hãy cƣời vui, không ai biết rồi ngày mai sẽ ra sao!? 

Một sự thay đổi rất lớn mà chúng tôi phải cố gắng lắm 

mới "làm quen" đƣợc: "Nhớ phải gọi thầy cô là "giáo 

viên" không phải là "giáo sƣ", vừa trân trọng vừa thân 

thiết nhƣ ngày xƣa, mà cũng không còn danh xƣng "bà 

Hiệu Trƣởng", "bà Tổng Giám thị" mà nay phải là tiếng 

"cô": "cô Hiệu Trƣởng", "cô Tổng Giám thị". Nhƣng dù 

đƣợc gọi nhƣ thế nào, "cô" Tổng Giám thị Nguyệt Minh 

của chúng ta vẫn luôn luôn và mãi mãi là một hình ảnh 

thật mƣợt mà, sang trọng, đẹp quí phái dịu dàng trong 

những tà áo dài thêu hoặc áo dài lụa với các màu sắc 

thật hài hòa trang nhã. 

Ngày xƣa, phòng Giám học mỗi lần đi qua chúng tôi rất 

sợ và rất "kỵ", không dám nhìn vào.  Ngày nay chúng tôi 

có thể bƣớc vào tìm thầy cô.  Có một lần để có giấy 

chứng nhận lớp chúng tôi đã đi lao động tập thể ở nông 

trƣờng Lê Minh Xuân, tôi phải tìm thầy Đoàn để xin chữ 

ký của thầy.  Bƣớc vào phòng Giám học tôi thấy thầy 

Đoàn đang ngồi xếp lớp cho các thầy cô trong trƣờng. 

Nhìn thoáng qua tên các thầy cô xếp song song, tôi vẫn 

không chừa đƣợc tính tinh nghịch, khẽ khàng hỏi thầy: 

- Con thấy trƣờng ta có cô Thành dậy Anh văn , cô Nở 

dậy Thể Thao, cô Hoa dậy Viêṭ V ăn, ngày xƣa có chị 

Phùng thị Nụ, nên con nghĩ trƣờng mình có "Nụ Nở 

Thành Hoa". 

Dù phải giữ khuôn mặt nghiêm trang, thầy Đoàn cũng 

phải bật cƣời. 
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Rồi một năm học nữa cũng đã trôi qua.  Chúng tôi chỉ 

còn một năm cuối với Trƣng Vƣơng và thầy cô, bạn bè. 

Tôi muốn rơi lệ khi nghĩ đến năm học cuối.  Chỉ còn một 

năm nữa thôi, Trƣng Vƣơng, Trƣng Vƣơng ơi! 

LỚP MƢỜI HAI 

Năm cuối cùng nên lớp mƣời hai đƣợc học ở lầu hai với 

dãy ban công sát dàn hoa phƣợng đỏ.  Đây là năm mà 

ngày xƣa tôi hằng mơ ƣớc nhất vì bao lần tôi đƣợc nhìn 

các chị lớp mƣời hai thật chững chạc, đĩnh đạc trong các 

chức vụ đại diện trƣờng: nào là Tổng Thƣ ký, Trƣởng 

khối Văn nghệ, Trƣởng khối Báo chí... Và nhƣ một truyền 

thống, giải văn chƣơng phụ nữ toàn quốc các chị luôn 

luôn giành đƣợc giải và đã nhiều lần nhận giải nhất 

danh dự. Rồi các chị trong ngày lễ Hai Bà Trƣng, trong 

ngày Truyền Thống Xuân Trƣng Vƣơng....Nhƣng, tất cả 

bây giờ đã hết thật rồi.  Chúng tôi ngày ngày đến 

trƣờng, lặng lẽ tiếp nhận một cách khó khăn những môn 

học mới. Các môn khoa học nhƣ Toán, Lý Hóa không có 

sự thay đổi nhiều, nhƣng môn Văn và Sử là cả một khác 

biệt. 

 Còn đâu Nguyễn Công Trứ với "Không công danh thà 

nát với cỏ cây". 

Hay Bà Huyện Thanh Quan với "Lối xƣa xe ngựa hồn 

thu thảo.." 

Mà thay vào: "Bàn tay ta làm nên tất cả 

             Có sức ngƣời sỏi đá cũng thành cơm "!!! 

Và lũ chúng tôi trong cuộc sống khó khăn nghiệt ngã, 

nhân dáng cũng tàn tạ, còn đâu lời ca ngợi ngày xƣa:     

                "Con gái Trƣng Vƣơng đẹp tuyệt trần 

                        Đẹp từ sợi tóc đến bàn chân..." 

Tâm hồn chúng tôi cũng già nua cằn cỗi, chẳng còn chút 

mơ mộng để đƣợc: 

            "Làm học trò nhƣng không sách cầm tay 

                         Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ..." 

Những buổi tan trƣờng đâu còn tấp nập, dập dìu xe cộ. 

Thay vào đó là những xe đạp cũ xơ xác, chúng tôi thƣờng 

đi bộ hay đi xe lam đến trƣờng. 

Nhiều lần nhỏ Thủy ù than thở: 

- Tao nhớ hàng quà ngày xƣa quá mày ơi!  Đu đủ bò 

khô của ông tầu già, còn đậu đỏ bánh lọt nữa chứ. 

Không biết những ngƣời đó giờ phiêu bạt nơi nào? 

- Thôi, mi đừng nhắc chuyện xƣa nữa. Mi nói khiến ta 

vừa buồn đầu óc mà vừa đau...dạ dày. Nhớ lắm mi ơi! 

Lớp mƣời hai là năm chúng tôi phải thi ra trƣờng nên 

chúng tôi thật lo lắng, ngay cả thầy cô cũng rất khổ tâm 

và lo lắng cho chúng tôi vì sách giáo khoa không đủ, 

chƣơng trình học luôn bất nhất. Nhƣng lo thì lo, chúng 

tôi vẫn bảo ban nhau hãy cứ vui khi còn có dịp ở bên 

nhau. Khi trƣờng tổ chức thi đua văn nghê tất niên, lớp 

chúng tôi cũng hăng hái tham gia. Chúng tôi dàn dựng 

hoạt cảnh "Nguyễn thị Minh Khai" với hình ảnh thực dân 

tra tấn, hành hạ ngƣời dân lành. Khi phân vai, Kim 

Hồng, trƣởng ban văn nghệ lớp, tìm hoài không đƣợc 

đứa nào chịu nhận vai dân lành mà đứa nào cũng đòi 

đóng vai quan Tây. Bí thế và cùng đƣờng, Kim Hồng 

đành phải nhờ "Bộ Tam Đa" ba ngƣời bạn từ Bắc vào. 

Để hoạt cảnh thật sống động, chúng tôi vừa xài roi thật 

quất vào không khí nghe vun vút, vừa xài roi giả làm 

bằng vải có nhúng phẩm đỏ còn ƣớt, khi quất nhẹ lên vai 

sẽ có vệt đỏ nhƣ máu. Nhiều lần tập dƣợt chúng tôi diễn 

rất ăn ý và nhịp nhàng. Trong ngày trình diễn, khi đến 

đoạn thực dân Pháp đầy đọa, đánh đập ngƣời dân, không 

hiểu có phải vì run khi nhìn xuống khán giả quá đông, 

nhỏ Hồng Hạnh đang đóng vai quan Tây, thay vì cầm roi 

thật chỉ quất vào khoảng không nghe vun vút, nó lại quên 

khuấy quất xuống "Bộ Tam Đa" đang đóng vai nhân dân. 

Vừa đau vừa tức, nhỏ "nhân dân" Thanh Hà đứng vùng 

dậy, quên hẳn mình đang diễn trên sân khấu, đánh trả lại 

và chúng tôi đánh nhau "THẬT" trên sân khấu.  Bên 

dƣới khán giả la ó vỗ tay nồng nhiệt khen màn diễn hay 

nhƣ thật. Chỉ tội cho nhỏ Kim Hồng đứng ở cánh gà la 

lối om xòm. Sau lần đó chúng tôi phải viết bản "phê và tự 

phê", cái mà tôi gọi là "chê và tự khen". 
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 Rồi những ngày Tết rộn ràng cũng qua mau, không khí 

trong trƣờng lại trở lại bình thƣờng. Chúng tôi nhìn thời 

gian dần dần trôi qua với một tâm trạng thật kỳ lạ, vừa 

tiếc nuối đến xót xa khi sắp phải xa mái trƣờng thân yêu, 

vừa nhong nhóng mong cho niên học chóng qua vì những 

nghiệt ngã trong đời sống và đổi thay của bạn bè. 

Ngƣỡng cửa tƣơng lai của chúng tôi thật mịt mờ vì con 

đƣờng vào đại học còn căn cứ vào lý lịch chứ không 

hoàn toàn vào khả năng. Bốn đứa chúng tôi đứa nào 

cũng có lý lịch đen thui, hoặc cha học tập hoặc tƣ sản 

mại bản! 

Một buổi chiều cuối tháng năm, chúng tôi chỉ còn hai 

tuần nữa là chấm dứt năm học, bốn đứa chúng tôi thả bộ 

trên con dốc cuối đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trời 

Saigon tháng năm hay mƣa rả rích vào buổi chiều. Đúng 

là "ngƣời buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" 

Từng cơn gió thổi lá me bay rơi lác đác vƣớng trên tóc, 

vƣớng trên vai áo trắng của chúng tôi. Ngôi trƣờng 

Trƣng Vƣơng thân yêu trƣớc cảnh tang thuơng của đất 

nƣớc hình nhƣ cũng đang xao xác buồn tủi. Nơi đây 

chúng tôi đã có với nhau bảy năm dài, buồn có, vui có, 

hạnh phúc nhiều mà đau thƣơng cũng không phải ít.  Ôi 

Trƣng Vƣơng của tôi, rồi mai đây mỗi đứa sẽ phân tán đi 

một phƣơng trời khác, biết ngày nào có thể trở lại đây, 

tay nắm tay nhƣ hôm nay, hay đứng trƣớc cổng trƣờng 

nhƣ hôm nay?  Mà dù có ngày đó đi nữa, thì lúc đó tóc 

đã bạc, mắt đã mờ... 

Và Trƣng Vƣơng của tôi, ngày sau em có còn nhƣ hôm 

nay: mái đỏ với dòng chữ ngạo nghễ "TRƢỜNG TRƢNG 

VƢƠNG" để chúng tôi luôn tự hào đã có một thời là Nữ 

Sinh Trƣng Vƣơng. 

Nhìn mắt tôi nhòa lệ, Dƣơng Phƣợng thì thầm : 

     "Em đừng khóc, đừng buồn, đừng tiếc        nữa 

          Cứ cúi đầu, cứ thế, rồi ra đi 

          Trời sẽ tối, tiếc thƣơng rồi sẽ hết  

           Và dấu giầy, mai sẽ phủ sƣơng che..." 

 Trƣng Vƣơng 1971-1977 

 

 NGÔ PHƢƠNG LIÊN (PHA LÊ)
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thời đang yêu 
không ai cho tiền truyện 

để chép nốt thân bài 

cuộc đời mình dang dở 

nhƣ lọ chiều sứt quai 

ôi trăng vàng sút móng 

đau hơn hoạn thƣ kề 

chạy bộ.  và đứng thở 

nghe rừng chiều mê mê 

nghe nhƣ có tiếng quát 

chẳng sợ thiên lôi nào 

chỉ sợ cơn đồng nát 

vỡ vụn tình lao xao 

và không còn biến hiện 

nhƣ cơn điên mỹ miều 

xúi làm thơ dập mật 

của một thời đang yêu 

         hoàng xuân sơn  

14 sept.2015 
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Tiện nội mới báo cho tôi biết là Chị Đàm Giang Trƣởng 

Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt Trƣng Vƣơng Houston năm 

nay (2016) mời mọi ngƣời góp bài cho Đặc San Trƣng 

Vƣơng và nói ―Chị Đàm Giang mời anh và em viết bài 

gửi cho báo, và gửi cho chị ấy trƣớc mồng 1 tháng Ba 

đấy. Thôi Bố viết bài đi.‖ 

- Ơ hay nhỉ báo của các Bà mà sao bảo anh viết? 

- Thì anh là rể TV cũng có quyền viết nhƣ anh 

Phạm Huy Cƣờng ấy. 

- Anh đâu có giỏi bằng anh Cƣờng, biết gì mà 

viết để các bà lại cƣời cho à? 

- Thì cứ viết bài nịnh vợ là đƣợc hì …..hì … 

 Đấy các chị xem tiện nội nói có đƣợc không? 

Nịnh vợ cũng khó lắm các chị ạ, nhiều khi khen vợ, vui 

thì ―nàng‖ cƣời và nói cám ơn, lúc ―nàng‖ ấm mình thì 

mặt nhăn lại và nói ―thôi đừng nịnh thối ông ạ‖ chả biết 

đâu mà mò! 

 Các bà sao mà khó tính thế! Thú thực với các 

chị chúng tôi đã ăn ở với nhau gần 53 năm có 4 con nay 

thêm dâu, rể và 8 cháu nội, ngoại rồi mà tôi không tài 

nào hiểu hết đƣợc bà ấy. Nàng là cả một kho tàng bí ẩn 

mà lúc nào tôi cũng phải tìm hiểu mà vẫn không sao hiểu 

hết đƣợc, học đƣợc chiêu này thì ngày mai nàng lại ra 

chiêu khác, thiên biến vạn hóa làm tôi mờ luôn và chịu 

thua. 

 

 

Chuyện Chúng Mình 

T. Đ.T. 

 

 

 

 

Nhân đây tôi xin quý chị có cách nào chỉ bảo cho đấng 

mày râu chúng tôi học sao để ráng chiều đúng ý quý bà 

thì chúng tôi xin đa tạ vô vàn

Đã hơn 20 năm nay kể từ ngày cậu Út đi đại học nhà chỉ 

có hai vợ chồng nhiều lúc thấy trống vắng ghê, đi ra đi 

vào phòng các con thấy giƣờng chiếu đồ đạc của chúng 

nó còn y nguyên, nhƣng các con đã đi học xa cả rồi, tôi 

ngồi trầm ngâm nhìn xung quanh mà lòng buồn bã thế 

nào ấy, vừa lúc đó tiện nội đi vào và hỏi ―bố nhớ con hả, 
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thôi ra bếp em pha trà hai đứa mình uống cho vui‖. 

Đúng là nàng gãi đúng chỗ ngứa của mình, sao các bà 

hay thế nhỉ? 

 Có hôm đi làm về, vứt cái cặp lên bàn mặt mày 

bí xị, nàng lại xuất hiện hỏi ―hôm nay sao vậy? lại mấy 

bà già khó tính phải không? Mình làm đúng và làm hết 

bổn phận thì thôi ai mà làm vừa lòng tất cả mọi ngƣời 

đƣợc. Bố phải học cách take it easy đi kẻo đau bao tử 

đấy. Thôi bố đi tắm rồi ra ăn cơm, có món đặc biệt lắm 

đây này‖ rồi nàng hôn nhẹ lên má tôi thế là bao nhiêu ƣu 

phiền bay đi hết. 

 Bây giờ tôi về hƣu (một phần thôi) nên có nhiều 

thì giờ ở nhà, nàng lại ra chiêu: ―bố! bây giờ em phải 

tập cho anh làm bếp phụ em nhé kẻo mai mốt em mệt thì 

anh cũng biết cách nấu nồi cơm chứ‖. Nói vậy nhƣng 

nàng có bảo tôi đặt nồi cơm đâu, nàng đƣa cây rau và 

vài thứ lỉnh kỉnh bảo tôi làm đĩa salade. Làm đĩa salade? 

Ồ cái này dễ quá, tôi bèn trổ tài, bẻ rau bỏ vào tô, cắt cà 

chua và dƣa leo xong để lên bàn và chờ đợi lời khen của 

nàng, nhƣng vừa nhìn thấy tô salade nàng cƣời và bảo 

tôi ―anh có thấy mọi khi tô salade của em bầy nhƣ thế 

nào không? Ăn hàng ngày mà anh chẳng để ý gì hết vậy? 

Tôi chƣng hửng và hỏi ―sao?‖. Nàng bèn giải thích ―có 

bao giờ em để lá salade to nhƣ thế này không? Dƣa leo 

anh cắt lát to nhƣ thế thì ngoác mồm ra đến đâu mới ăn 

nổi? Rồi thì để tùm lum trông thấy bát rau không muốn 

ăn. Anh vẫn thƣờng nói nấu ăn là cả một nghệ thuật, mấy 

ông chef  bầy biện đẹp mắt là thấy ngon rồi, nay anh 

nhìn lại tô salade của anh xem sao ?‖ Tôi nhìn đĩa 

salade tôi làm rồi tự mình phì cƣời vì quả thật trông 

chẳng ra cái gì cả. 

 Kể từ ngày nàng bệnh đến nay thì rửa bát là 

nghề của chàng, nhiều lúc tôi khoe với mấy ông bạn là 

tôi có bằng TIẾN SĨ  rửa bát rồi, thế nhƣng nàng vẫn chỉ 

cho tôi thấy là tôi rửa không sạch.   

 Tuy nhiên, có một việc tôi làm cho nàng 

không những không bị chê mà còn khen và cám 

ơn nhiều lắm (á à quý vị đừng nghĩ …. à nghe), 

đó là việc là (ủi) quần áo. 

 Tôi không hiểu tôi lãnh nhiệm vụ này từ 

lúc nào, tôi nghĩ cũng lâu lắm có lẽ gần 40 năm 

để tôi nhớ lại xem sao. Một hôm chẳng hiểu 

nàng bận gì mà giỏ quần áo chƣa là, tôi cần cái 

quần nên lấy ra là, tiện tay là hết giỏ quần áo 

luôn, nàng về thấy tôi đã là hết thế là nàng cám 

ơn rối rít khen ―bố giỏi quá!‖. Thế là kể từ 

ngày đó đƣơng nhiên việc là (ủi) quần áo là 

việc của tôi. Không hiểu nàng vô tình hay cố 

tình dăng bẫy mà tôi lọt vào lúc nào tôi không 

biết nữa! 
 
Ôi nàng TV khó tính của tôi! 

Thƣa các chị, đó là tôi chỉ xin kể sơ sơ vài thứ thôi còn 

nhiều thứ nữa nhƣng thôi để khi nào rảnh tôi lại xin kể 

tiếp vì chị Đàm Giang nói viết 2 trang cũng tốt rồi. 

 Xin cám ơn chị Đàm Giang và Ban tổ chức ngày 

họp mặt Trƣng Vƣơng 2016 đã cho tôi góp phần và cũng 

xin cám ơn em đã cho anh một dịp để kể cho mọi ngƣời 

nghe ―Chuyện Chúng Mình‖. 

T  
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ƢỜ

Ồ

ƢỞ  
Một nhóm các ông trong phòng thay áo 

Của Hội Quán đánh "golf" đang tán láo. 

Thì "cell phone" ai đó reo vang. 

Một ông chạy đến nhấc vội nó lên, 

Bấm nút "speaker", rồi lên tiếng, hỏi: 

"Ai đó?". Cả phòng liền ngừng nói để nghe. 

Có tiếng đàn bà ở đầu giây kia: 

"Anh yêu. Em đây. Đi làm về rồi hả? 

Chắc anh đang ở Hội Quán đấy nhỉ?" 

Ngƣời đàn ông: "Ừ, đúng thế. Em sao?" 

Tiếng đàn bà: "Em đang ở tiệm Thanh Tao 

Mới thấy cái áo lông beo tuyệt đẹp, 

Giá chỉ có 2 ngàn đô, rẻ khiếp. 

Em muốn mua, anh cho phép em nghen!" 

Ngƣời đàn ông: "Nếu thích, em cứ tự nhiên!" 

Tiếng đàn bà: "Ồ, em quên, hồi nẫy 

Em ghé chỗ bán xe Lexus ấy, 

Cái "model" mới nhất, thấy mê luôn. 

Em nhìn nó mà ngơ ngẩn cả hồn!" 

"Giá bao nhiêu?" ngƣời đàn ông hỏi vội. 

"Chín mƣơi ngàn!" Giọng đàn bà, nũng nịu. 

"Em thích thì anh chịu, có sao đâu!  

Nhƣng với giá ấy, đòi thêm đủ thứ vào!" 

Tiếng đàn bà: "Thật ƣ? Anh sao tuyệt quá! 

Em sẽ quay trở lại, mua ngay, anh nhé! 

Ồ, còn nữa, cái con nhỏ Mỹ Liên 

Làm Địa Ốc, bạn rất thân của em  

Vừa cho biết một nguồn tin hấp dẫn. 

Cái biệt thự từ năm ngoái em muốn 

Họ lại vừa đăng rao bán tức thời, 

Giá tăng đôi chút, chín trăm ngàn thôi." 

Ngƣời đàn ông: "Em trả chơi tám rƣỡi. 

Chắc họ chịu, nếu không, cứ tiến tới, 

Thêm năm chục, mất sơ múi gì đâu. 

Chín trăm thì chín trăm, cũng chẳng sao. 

Nếu em thích, thì thế nào cũng đƣợc!" 

Tiếng đàn bà: "Ôi, em thật quá hạnh phúc! 

Em yêu anh đến chết đƣợc, anh ơi!" 

Ngƣời đàn ông: "Anh cũng yêu em thế thôi!" 

Tiếng đàn bà: "Vậy đƣợc rồi, anh nhé. 

Em sẽ đi lo ngay mấy chuyện đó!" 

............. 

Ngƣời đàn ông cúp máy, ngó chung quanh: 

"Ê, mấy cha. Ai là chủ cái "phone"???

 

CHẨM TÁ NHÂN 

02/18/2016 
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Đố Các Bạn Biết 
(NÓI CHUYỆN 30 NĂM TRƯỚC) 

 

Tuyết Mai 

 

GĐTV Houston ... bao nhiêu tuổi? 

 Năm nay đƣợc đúng 30 tuổi rồi.  GĐTV 

Houston chính thức trình làng vào năm 1986. 

Trƣớc đó, các bạn Trƣng Vƣơng ở đây thƣờng 

họp nhau từng nhóm nhỏ, khi thì ở nhà ngƣời 

này, khi ở nhà ngƣời kia, đa số là bạn học cùng 

khóa. Rồi dần dần chị em liên lạc đƣợc với 

nhau. Thấy ―lực lƣợng‖ đã khá đông nên chúng 

tôi quyết định tổ chức một buổi họp chung của 

Gia Đình Trƣng Vƣơng Houston để bạn cùng 

trƣờng có cơ hội gặp nhau. Thế là một ban tổ 

chức đƣợc thành lập để chuẩn bị ra mắt bạn bè. 

Ban Tổ Chức đầu tiên có ai? 

 Ban Tổ Chức bao gồm sự góp mặt của nhiều 

Niên Khóa từ trẻ đến già, có Dƣơng Nhƣ 

Nguyện, Nguyễn Phƣơng Ninh, Lƣu Ngọc Đính, 

Nguyễn Thị Hợp, Đàm Châu Hà, Nguyễn Thị 

Nhị, Đỗ Mộng Lan, Nguyễn Thị Minh Tâm, và 

tôi, Phạm Tuyết Mai. Chúng tôi mời thày cô làm 

cố vấn.  

Lần đầu tổ chức, khó khăn nhất là gì? 

 Vạn Sự Khởi Đầu Nan, biết thế nên chúng tôi 

chia từng ban để có ngƣời trực tiếp chịu trách 

nhiệm phần vụ của mình, nhƣng chúng tôi cũng 

tiếp tay nhau lo chung việc tổ chức cho nên mọi 

việc đều tiến hành tốt đẹp. Nhƣng phải công 

nhận lần đầu xin quảng cáo là khó nhất!  

Kỷ niệm đặc biệt? 

 Làm Đặc San năm đầu. Ban đầu chúng tôi 

không tính làm Đặc San, chỉ định để Nhƣ 

Nguyện viết bài tƣờng trình về buổi họp mặt rồi 

đƣa cho báo chí đăng, nhƣng không ngờ chị em 

nổi hứng quyết định "Làm Báo". Thế là chúng 

tôi túa đi xin bài, xin quảng cáo và ... mời giáo 

sƣ "chấm bài" cho công bằng, mặc dù chúng tôi 

đã có cô Nại và cô Từ Nguyên làm cố vấn.  

Hồi đó chúng tôi mới khởi đầu và cũng đã quyết 

định chỉ nhận bài viết của thày cô, của cựu TV 

và Rể TV thôi nên chỉ có ít bài. Thế là chúng tôi 

lại lo viết thêm cho Đặc San đƣợc súc tích, 

nhƣng phải thay đổi tên cho tờ báo có vẻ "vui" 

hơn. Tôi cũng có thêm tới mấy tên nữa, viết bài 

"Sinh Hoạt Của Các Cựu ..." thì tôi là Trứng 

Vịt, viết "Tin Thày Cô Khắp Nơi" tôi là TV,  

viết "Bày Nhau Làm Bếp" tôi là Tỉ Muội... Cuối 
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cùng thì chúng tôi cũng có đủ bài để tối tối lại 

xúm nhau cắt cắt dán dán, xếp đặt cho thành 

hình quyển Đặc San Trƣng Vƣơng Houston thứ 

nhất.  

 Lần đầu xin Quảng Cáo. Các cụ bảo ―Vạn sự 

khởi đầu nan‖ thật là đúng, nhất là trong 

trƣờng hợp phải đi xin quảng cáo cho Đặc San 

năm đầu. Có lần tôi và Mộng Lan cùng đi xin 

quảng cáo. Lúc đi thì hai đứa tôi hăng hái lắm, 

tƣởng là sẽ xin đâu đƣợc đấy. Chúng tôi chọn 

cửa hàng đầu tiên mà Mộng Lan quen và cho 

biết đã đƣợc bà chủ đồng ý để đến "lấy hên". Ai 

ngờ mới vào hỏi thì đã bị ông chồng từ chối 

bằng những lời phũ phàng thật khó quên rồi! 

Thế là tụi tôi bắt đầu khớp, thấy rõ là ngày 

thƣờng vào mua thì mình là khách, luôn đƣợc 

mời chào vui vẻ làm mình rất thoải mái tự tin, 

bây giờ mình là ngƣời cần giúp thì họ lại đối xử 

khác khiến mình trở thành nhút nhát ngƣợng 

ngùng, thật là khó mở lời! Từ đó, vào tiệm ăn là 

tụi tôi lại phải ăn hay uống một chút gì, vào cửa 

hàng thì phải tìm mua một thứ gì rồi lúc ra trả 

tiền mới có can đảm mời họ đăng quảng cáo. 

Có khi mời đăng đƣợc nửa trang 50$ thì cũng 

đã tiêu mất của mình hơn hai chục rồi! Hỏi ra 

thì các bạn trong ban tổ chức ai cũng gặp 

trƣờng hợp tƣơng tự cả!  

 Chọn Mầu Trƣng Vƣơng. Trong một buổi họp 

ở nhà Châu Hà, chúng tôi bàn về việc chọn một 

mầu áo chung cho lần ―ra mắt‖ Gia Đình 

Trƣng Vƣơng Houston (năm 1986). Chúng tôi 

nhắc đến mấy mầu của Trƣng Vƣơng trƣớc năm 

1975, trong đó có mầu lam đậm (ngoài Bắc), và 

mầu xanh da trời lợt (trong Nam).  Tôi góp ý là 

mầu lam cũ thì đậm quá, không hợp với cái 

nắng Houston, còn màu xanh sau này thì lợt 

quá, trông hơi giống nhƣ mầu khói hƣơng, 

không nổi. Châu Hà đƣa cho chúng tôi xem cái 

áo dài của Hà có mầu xanh dƣơng pha xanh lá 

cây (tilt color), nhƣng màu xỉn xỉn, không đƣợc 

tƣơi. Hôm đó Ban Tổ Chức không đến đủ, cũng 

không ai có ý kiến quyết định chọn màu nào nên 

tôi đề nghị là để chờ xem có tìm ra một màu 

khác đẹp hơn không.   

Một lần vào tiệm vải Nam Thành xin quảng cáo 

tôi đã phải mua một xấp vải may quần trắng, 

định là lúc trả tiền sẽ mời họ. Ai dè khách chờ 

đông quá, chúng tôi đành phải trả tiền rồi đi 

cho ngƣời khác lấy chỗ. Lần đó tôi cứ ấm ức vì 

phải mua thứ không cần mà lại không đƣợc việc 

cho nên nhất định là sẽ tìm dịp trở lại.   

Cho đến khi cần tìm mầu áo đồng phục tôi mới 

chợt nhớ đến tiệm vải Nam Thành. Lần này có 

cớ để thuyết phục rồi nên tôi rất hăng hái, rủ 

Mộng Lan đến đó với tràn đầy hy vọng là có thể 

tìm đƣợc mầu áo đẹp và sẽ có cơ hội xin đƣợc 

quảng cáo. Hôm đó quả thật là chúng tôi may 

mắn, không những đã tìm ra xấp tơ có màu xanh 

Trƣng Vƣơng bây giờ mà còn mời đƣợc tiệm 

Nam Thành đăng cả một trang quảng cáo.  

Khi chúng tôi đƣa mẫu cho các bạn xem thì ai 

cũng thích, rồi Ban Tổ Chức cũng đồng ý chọn 

mầu này và chúng tôi cùng cổ động các bạn 

Trƣng Vƣơng may đồng phục từ đó cho đến bây 

giờ. Nếu ngày đó có ai tìm đƣợc mầu khác đẹp 

hơn thì có thể là chúng tôi cũng đã chọn rồi.   

Các bạn có biết điểm đặc biệt của ―Mầu Trƣng 

Vƣơng‖ là gì không? Là nó nổi bật giữa đám 

đông khiến cho ngƣời mặc nó đƣợc nhận diện 

ngay là ―dân Trƣng Vƣơng‖, cứ nhƣ thể là có 

chữ TRƢNG VƢƠNG in trên áo.  

Niềm vui chung?    

      

Có thể nói năm 1986 là năm chúng tôi tổ chức 

rất thành công vì họp xong thì cả ngƣời tham dự 

lẫn ban tổ chức đều rất hài lòng và GDTV đã 

đƣợc thân hữu và báo chí Houston ca ngợi hết 

lời. Ngƣời ta biết có sự có mặt của Gia Đình 

Trƣng Vƣơng Houston từ đấy. VẠN SỰ KHỞI 

ĐẦU NAN mà chị em cũng vƣợt qua đƣợc hết. 

Từ những nhóm lẻ tẻ, chúng tôi đã họp thành 
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một khối và hùng hậu ra mắt Thày Cô và bạn 

hữu bằng một buổi họp mặt tƣng bừng với đủ cả 

phần Văn Nghệ, Ẩm Thực, Báo Chí ... đặc biệt 

là phần nào chúng tôi cũng làm lấy và làm xuất 

sắc đến độ nhiều năm sau ngƣời đi xem còn 

nhắc tới với lòng cảm mến thật tình. Hình nhƣ 

ngày đó chúng tôi không có kỷ niệm buồn, 

chẳng ai làm mất lòng ai, chuyện gì cũng đồng 

lòng giải quyết đƣợc hết.  

Điều đặc biệt nhất là chị em TV cùng thích Mầu 

Đồng Phục Trƣng Vƣơng Houston nên đã chọn 

may và vì thế nó đã trở thành màu chung của 

Gia Đình Trƣng Vƣơng Hải Ngoại, phải không 

các bạn Trƣng Vƣơng thân mến? 

 

     

  Tuyết Mai - 2016 
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Ặ Ạ Ờ Ƣ ƢƠ

Thời gian cứ thế đến nơi 
Bạn bè gặp lại " Khung Trời Trƣng Vƣơng" 

Hằng năm họp mặt yêu thƣơng 
Thầy Cô còn đó mái Trƣờng nay đâu ?! 

 
75 chiến cuộc cơ cầu     

Rời xa Trƣờng cũ dạ sầu cách ngăn  
Phƣơng thuốc thời gian vết hằn 

Ngƣời còn gặp lại phải chăng duyên lành 
 

Thầy trò tình nghĩa cao thanh 
Bạn cùng trƣờng lớp họp hành chung vui     

Xẻ chia thân ái ngọt bùi   

Chu kỳ Đại Hội tới lui duy trì 
Con cháu Hai Bà phát huy 

Tinh thần nữ kiệt so bì nam nhân   
Tha hƣơng sinh hoạt ân cần 

Nêu gƣơng phấn đấu tiến thân rỡ ràng 
 

Họp mặt tình mãi chứa chan 
Khung trời kỷ niệm lại càng điểm tô 

Tri ân công đức Thầy Cô 
Ân Tiền Nhân dựng cơ đồ Nƣớc Nam  

 

Quảng An Houston ( Bảo TV ) 
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What does 
“Vietnamese” 
Really Mean? 

 
Dan Nguyen 

 
It’s been almost a year since I’ve starting 

working and I have my whole life ahead of me. What is 

my dream job, where will I live, who will I marry? I have 

none of these questions about my future answered at the 

moment. But one thing I know for sure is that I will be an 

advocate of our Vietnamese American community no 

matter where I end up. I am fiercely proud of being 

Vietnamese. From something as simple as our mouth-

watering spring rolls to the courage amidst adversity that 

defines our people, there are so many things about 

Vietnamese culture that I have grown to love.  And here 

I would like to talk about certain events and people who 

have molded my definition of what it means to be 

Vietnamese. 

 

First is always family. I am very fortunate to 

have a childhood surrounded by a loving sister , parents, 

and grandparents. When mom and dad were working , I 

was raised by my grandparents (ông bà ) who didn’t 

speak a lick of English . We would spend the whole day 

watching phim tầu ; therefore, I learned how to speak 

Vietnamese and kick butt from a very young age. And as I 

grew older , other things we did together as a family 

continued to teach me about our culture . Watching Paris 

by Night . Ăn chè . Celebrating Tết. I can recall so many 

wonderful memories spent with my loved ones. At the 

root, I think I cherish our culture this much because it 

embodies the experiences I’ve shared with my family. 

 

When I entered middle school , my parents 

decided to enroll me into Vietnamese classes at Trƣờng 

Viêṭ Ngƣ̃ Hùng Vƣơng on the weekends . Like all 

teenagers, I did not like going to school so I was 

definitely not looking forward to this. But I was wrong, it 

turned out to be the most fun I had every week. We joked 

around in class, played many games, and had a great 
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time. Thầy Cô even took us out for phở too ! And most 

importantly, I learned how to read , write, and speak 

Vietnamese. I also learned about our holidays, traditions, 

and history. I was able to gain so much from my time at 

Hùng Vƣơng because of how the teachers allowed us to 

participate in class . Even though my cousin and I were 

class clowns , we still managed to be at the top of our 

class every year . I even won a Vietnamese essay contest 

by writing a love letter to my idol , Minh Tuyết . Looking 

back, I enjoyed my time at Hùng Vƣơng so I really 

encourage everyone to go to Vietnamese school. As long 

as we have the right attitude, anything can be fun and 

educational. 

 

In 2010, I attended VCSA’s Camp Lên Đƣờng . 

This was my very first experience at a conference-type 

event so I did not know what to expect. At camp, we 

attended workshops, participated in group activities, and 

worked together as a team. I learned so much about 

personal development, but the lasting impression that 

stays me until this day is the scope of our Vietnamese 

community that Camp Lên Đƣờng represented . There 

were people from all walks of life. High schoolers, 

college students, working professionals, people from the 

other side of world. We were very different, but we were 

all tied together by our common thread of Vietnamese 

heritage, and that was a great thing to be a part of. 

Additionally, I also gained a new perspective on the 

schism that exists between American and Vietnamese 

born members of my generation. At this camp, we all 

became good friends and came to understand each other 

despite our different upbringings. This gave me hope and 

motivation to develop a similar community in my future. 

 

During the summer after sophomore year of 

college, I went on a medical mission trip with Project 

Viet Nam Foundation . I travelled with sixty fellow pre -

health students and thirty professionals to hold clinics in 

various sites of southern Viêṭ Nam . Together, we helped 

over 2,500 people who had limited access to healthcare. 

This trip had a profound effect on me because I finally 

saw our homeland through my own eyes for the first time. 

I saw our people. I experienced what authentic really 

means. And I will never forget the images of the patients; 

the curious eyes of children, the pain, the smile of 

appreciation. The event that defined my trip was the 

greatest act of love that I have ever witnessed. There was 

a gentleman who had a neural disease that paralyzed his 

lower body. His wife, hoping that American doctors 

could help, carried him for three whole miles up a rocky, 

sloped road. The trip took her almost two hours, but she 

did it. And I was awe struck. Although we of Vietnamese 

descent do not openly say how we feel about each other 

often, we find other ways of expressing our feelings that 

speak louder than any words can. 

 

Now onto the experience that defined college for 

me: the Vietnamese Student Association (VSA). I had the 

honor of serving as VSA President for two years at UT 

Dallas. The best way to describe what VSA means to me 

is… it’s like a girlfriend. I spend a lot of money on her, 

she stresses me out sometimes, but in the end she makes 

me very happy.  VSA was a huge part of my life because 

we built a family amongst our membership. We have a 

community that fosters friendship, volunteerism, school 

spirit, and laughter. Most importantly, as a part of VSA, I 

was able to share my love for our Vietnamese culture 

with my friends. With the help of many people, we have 

impacted our university too. In 2011 I started school 
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programs for Mid-Autumn Festival and Lunar New 

Years. From humble beginnings, these programs now 

attract hundreds of students and faculty to celebrate our 

holidays. VSA also has a vast network comprising of 

VSA’s in every major university in the Southern region. 

In partnership with UVSA South, UT Dallas VSA hosts 

the annual Leadership Summit bringing members from 

Arkansas, Oklahoma, Louisiana, and Texas together for 

a weekend of development and learning. In all, VSA has 

been an outlet for me to share my pride as a Vietnamese 

American with others. 

 

From my experiences, I learned where culture 

begins from my family. I learned what makes up our 

culture at school. I learned who it reaches during my 

mission trip and camp. And I learned how culture is 

applied through VSA.  So what does Vietnamese mean 

to me? It means family, simplicity, education, food, 

community, bravery, love, and pride. This is how I 

identify with the culture of my forefathers. Since 

attending camp five years ago, I have gained many new 

experiences and matured as an individual. I hope that by 

attending this year’s camp, I will be able to engage with 

the community and further develop my definition of what 

it means to be Vietnamese. 
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THƠ  TÌNH  

TRỜI  ĐÔNG  

 

Em biết không 

Co ́  le ̃ E Và la ̀ ngƣời đàn ba ̀ đầu- tiên-

và-sau-cùng 

Pha ̉i nhờ đến rắn đô ̣c 

Mới dụ đƣợc đàn ông 

 

Em hiểu không 

Chuyện rắn va ̀ E Va ̀  

Hình nhƣ không co ́ thƣ̣c 

Vì...đã là đàn ba ̀ 

Cần chi nhờ rắn độc 

(Mới dụ đƣợc đa ̀n ông) 

 

Chán cho chàng A Dong 

Hại cả giô ́ng đàn ông 

Kể tƣ̀ cắn tra ́i Cấm 

Là đời đời cu ̀m gông 

 

Em muôn thuở E Và 

Anh ma ̃i mãi  A Dong 

Mô ̣t lần cắn tra ́i Cấm  

Là trăm năm thủy chung. 

 

Thanh, NT59, 2015 
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GIÃ TỪ TUỔI NGỌC 

Anh ạ! Ngày mai em sẽ ra đi.. 

Một góc linh hồn gửi anh cất giữ 

Đừng tiễn đưa em theo chồng xa xứ 

Sợ mưa nhiều ngập ướt buổi chia ly 

Tình không đủ dài hay tay quá ngắn 

Nên với hoài không chạm đến tim anh 

Rẽ lối từ đây, thôi thế cũng đành 

 

Gửi lại anh thời học trò áo trắng.. 

Em cố quên anh dẫu lòng rất nhớ 

Vẫn thủy chung dù đã phụ tình nhau 

Tàn hạ sang thu, phượng đỏ phai màu 

Vàng lá rụng ngăn lối về quê cũ 

Lớp học buồn hiu, ghế bàn ủ rũ 

Em học trò nay khoác áo cô dâu 

Dáng hình xưa giờ lang bạt nơi đâu 

Trời gió lộng cuốn người đi trăm ngã... 

  

MỰC TRẮNG (LT) 

 

 

 

 



 

Giai Pha ̉m Trưng Vương Houston 2016 Page 147 

 

Gia Chánh 
 

THỊT QUAY 
 

VẬT LIỆU 

3 lbs thịt heo ba chỉ xéo (thịt bụng dƣới ) 

Một hộp bột gia vị để ƣớp thịt quay hiệu SEASONS 

(trong có 5 gói nhỏ ) 

Một vỉ bánh hỏi với mỡ hành 

Đồ chua, rau sống, rau salade. 

 

CÔNG THỨC PHA NƢỚC CHẤM 

1 cup nƣớc mắm 

1 cup dấm 

1 1/2 cup đƣờng 

2 1/2 nƣớc 

Tƣơng ớt tỏi tùy ý 

 

CÁCH LÀM THỊT QUAY 

Thịt đem rửa sạch, lau khô, khứa mặt thịt rồi ƣớp với 1 goi nhỏ gia vị; để tủ lạnh qua đêm. 

Hôm sau úp miếng thịt, để mặt da lên trên; bake 400 độ  sau khi đạt đƣợc 400 độ thì hạ xuống 

350 độ rồi đổi thành broil, chừng 35 phút tới 40 phút . Thỉnh thoảng check thấy  mặt da đỏ và phồng 

đủ là chín . 

Thịt quay chặt nhỏ, ăn với bánh hỏi có trét hành mỡ, salade, nƣớc mắm pha và đồ chua. 

 

Kim Sa 
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(Viết về nƣớc Mỹ) 

Kim Phƣơng Oanh 

 

 

Mùa Đông năm nay các tiểu bang trên nƣớc Mỹ hứng 

nhiều tuyết hơn mọi năm. Riêng miền Đông bị tuyết rơi 

nhiều, có những tiểu bang nhƣ DC, New Jersey... trong 

mấy ngày tuyết đổ, tuyết cao trên dƣới bốn chục inches. 

Sự đi lại bị đình trệ, có nơi dân chúng bị yêu cầu không 

đƣợc di chuyển, trừ những trƣờng hợp đặc biệt, vì số 

lƣợng tuyết rơi liên tục, xe xúc tuyết làm việc không xuể.  

Đêm xuống lạnh hơn nên đƣờng bị đóng đá, lái xe rất 

nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn,  máy bay cũng bị trì hoãn. 

Những ngày này các đài truyền hình chiếu liên tục, thông 

báo tin tức mỗi giờ, để cho dân chúng phòng bị kịp thời 

những bất trắc. Ở những tiểu bang có nhiều tuyết,  hãng 

xƣởng, trƣờng học đều đóng cửa, hạn chế giao thông, để 

giữ sự an toàn cho mọi ngƣời. 

 Dịp Thanksgiving vừa qua vợ chồng tôi về thăm 

họ hàng ở Chicago, nơi lập nghiệp đầu tiên trên nước 

Mỹ của gia đình chúng tôi. Cũng rất may chúng tôi đến 

sớm một ngày trước khi có bão tuyết ập đến. Mua vé máy 

bay sớm hai, ba tháng nên đâu biết trước để tránh, 

nhưng thật hên chuyến đi không bị trì hoãn. Chuyến bay, 

đi, về của tôi đều gặp thuận lợi. 

Xem tin tức đài truyền hình cho biết cách đây một trăm 

hai mươi năm, vùng Trung Tây Hoa Kỳ mới bị tuyết rơi 

nhiều vào dịp lễ Tạ Ơn như vậy. Tuyết rơi liên tục hai 

ngày,  nhìn tuyết trắng xóa cả bầu trời, tuyết rơi bám 

vào cành cây, trên mái nhà. Ban ngày ánh nắng mặt trời 

rọi vào những lùm cây, sức nóng làm tuyết tan chảy, đêm 

lạnh tuyết đóng băng, nhìn những giải băng đó, giống 

như những giải kim cương, lóng lánh trên cành cây,  đẹp 

vô cùng. Những "cây kim cương" đẹp như những bức 

tranh vẽ, vô cùng sinh động, dưới đất là một màu trắng 

xóa. Ôi thơ mộng, lãng mạn làm sao! Thế mà những năm 

tháng trước kia, khi sinh sống nơi xứ tuyết, tôi không biết 

thưởng thức vẻ đẹp của tuyết, tôi thường  ngán ngẫm 

mỗi lần lái xe khi tuyết rơi, vì phải cạo tuyết trên kính xe, 

cạo tuyết nơi đậu xe, khi lái xe trơn trượt rất căng thẳng. 

Đi làm về không muốn ra đường nữa, nên tôi đã bỏ phí 

bao cơ hội ngắm tuyết rơi.  

 

 Thật sự vùng Trung Tây, nơi gia đình chúng tôi 

lập nghiệp đầu tiên, thời tiết có bốn mùa rõ ràng: Mùa 

Xuân khí hậu hơi se lạnh, cái lạnh thật dễ chịu, đáng yêu. 

Khi cây cối đâm chồi nẩy lộc, có nhiều loại hoa  đua 
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nhau nở,  khoe sắc rực rỡ, xua đi cái lạnh của mùa 

Đông. 

Mùa Hè tuy nóng nhưng có bóng râm mát của những 

tàng cây to che trước sân, dọc bên đường. Hoa đua sắc, 

hương, con người thấy như tăng sức sống, mọi sinh hoạt 

cũng dường như sôi nổi hơn. Cộng đồng tổ chức cắm trại 

cho đồng hương, học sinh, sinh viên được nghỉ hè, tham 

gia những hoạt động ngoài trời và thích nhất là ngày dài 

hơn đêm. 

 

 Mùa Thu dịu mát, cây cối chuẩn bị thay lá, đổi 

màu, cảnh đẹp nên thơ. Những nhà thơ, văn tha hồ vịnh 

cảnh mùa Thu với những chiếc lá vàng rơi: 

"Thu đi cho lá vàng bay 

lá rơi cho đám cưới về 

Ngày mai, người em nhỏ bé 

Ngồi trong thuyền hoa 

Tình duyên đành đứt..." 

(Đoàn Chuẩn - Từ Linh) 

 

 Mùa Thu là mùa lãng mạn cho những kẻ yêu 

nhau, nhưng cũng có nhiều cuộc tình tan vỡ, giống như 

những chiếc lá xa cành, đổi màu... 

 

 Tôi nhờ ông xã chụp giùm mấy tấm hình đứng 

ngoài vườn, tuyết ngập cả giầy, gió thổi tuyết bay rơi vào 

mắt, vào mặt, cái lạnh buốt người. Tôi thấy mình thật 

"ngốc", sinh sống nơi xứ tuyết mà không chụp hình kỷ 

niệm khi tuyết rơi, để bây giờ xa thành phố tuyết mới 

thấy tiếc và muốn có hình lưu niệm...dù sao có còn hơn 

không!  

  Chợt nhớ ngày mới tới Mỹ, hôm trước đó có 

trận tuyết, hai bên vệ đường tuyết trắng xóa, mẹ con tôi 

thích lắm vì chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết thật sự, 

chỉ "biết" tuyết qua tranh ảnh và qua sách báo do nhà 

văn tả lại. Nay được nhìn, được nắm tuyết trong tay, thật 

thú vị và dĩ nhiên hai con tôi muốn được đùa nghịch 

tuyết để thỏa lòng mơ ước. Thấy có nắng, tưởng ấm, hai 

con tôi ùa ra sân chơi tuyết, ai ngờ càng có nắng càng 

lạnh nhiều hơn, các con tôi mặt mũi đỏ hồng, tai cứng 

ngắc, lạnh cóng người. Sau ngày đó chúng không dám 

nghịch tuyết nữa. 

 Mấy người bạn cũ, biết vợ chồng tôi về thăm 

chốn cũ, đã đến chơi, mọi người nhâm nhi tách cà phê 

nóng nhắc lại chuyện cũ, chuyện  những năm đầu mới 

định cư xứ người. Chuyện vui nhất vẫn là câu chuyện nói 

về tuyết. 

 Ngày đầu tiên tôi lái xe, đúng vào ngày tuyết rơi 

nhiều và nhão, gần đến chỗ làm cần rẽ bên phải, tuyết 

nhiều cuốn bánh xe, không cách nào rẽ được, tôi đành 

đậu x 

e giữa đường. Chờ một lát có xe truck đi ngược chiều tới, 

tôi vẫy tay ra hiệu xin giúp. Hai người ngồi trong xe, vội 

xuống hỏi tôi cần gì, họ biết tôi cần rẽ phải nhưng xe 

không chạy, hai người Mỹ này rất tốt, nhiệt tình đẩy xe 

giùm cho tôi, may quá xe đã vượt qua được đoạn tuyết 

nhiều. Đến sở vì tôi hồi hộp quá nên đã quên tắt máy xe 

và vào hãng làm việc. Có người đến trễ, thấy xe tôi còn 

nổ máy, gọi báo cho biết, thật may nếu không, lúc tan sở 

lại bị trục trặc nữa.  

Một lần khác vừa có  tuyết vừa sương mù, chỉ nhìn thấy 

chấm đỏ của đèn xe phía trước, vừa lái xe, vừa niệm 

Phật. Tôi lái xe theo xe trước, thấy xe rẽ trái tôi cũng rẽ 

theo, xe quẹo rồi tôi mới biết chưa tới đường cần rẽ mà 

bảng tên đường không nhìn thấy vì bị tuyết phủ kín. Lúc 

đó tôi hoang mang lắm, quay xe lại không dám vì không 

nhìn thấy xe đi tới để tránh, thật may có xe cảnh sát đi 

tới, họ ngừng xe hỏi thăm tôi cần giúp gì, tôi nói tên 

đường tôi cần tới và cho biết muốn quay xe lại nhưng 

không nhìn thấy phía sau nên chưa de xe được. Ông cảnh 

sát bật đèn chớp, canh chừng xe đi tới và nói tôi quay xe 

lại chạy thêm hai ngã tư nữa thì rẽ trái là tới chỗ làm. 

Thật hú vía. 

  Qua hai năm sau, các con tôi lên Đại học và 

theo học trường Đại học Cộng Đồng, chúng có lớp tối 

nữa nên rủ tôi học lớp ESL, ba mẹ con đi về cùng nhau 

cho vui, sợ tôi ở nhà một mình buồn, vì ông xã tôi làm ca 

hai, khuya mới về. Sau khi thi xếp lớp, tôi đi học mỗi tuần 

ba buổi, chiều tan lớp học hai con tôi về ăn cơm rồi mẹ 

con cùng đi học. Mùa Hè nắng ráo, đi học không ngại và 

chán, nhưng mùa Đông thật phiền: nào là đeo găng tay, 

đội mũ, mặc áo lạnh dầy.  Hôm đó tuyết ngừng đã ba 

ngày, thời tiết nắng ấm nên tuyết tan, tối lạnh nhiều nên 

đường đóng đá. Tôi quên nên đã đi giầy ba ta thường, ít 

gai phía đế chân, vừa bỏ chân xuống đường tôi bị trơn 
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chân, suýt ngã úp mặt xuống đường, may tôi còn vịn vào 

cánh cửa xe nếu không chắc bị ngã rồi. Con tôi phải lái 

xe đậu trước cửa vào trong trường, hai đứa dìu tôi như 

dìu em bé, đưa vào trong rồi mới lái xe ra parking...nghĩ 

lại tôi thấy mình "khờ" quá, sống ở xứ tuyết mà không 

cẩn thận mỗi khi ra đường.  

 Sống ở xứ tuyết sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra mỗi 

khi tuyết rơi hay sau khi tuyết rơi, không ngờ trước được, 

chẳng hạn như trường hợp mẹ con tôi: cũng niên học đó, 

tối hôm ấy hai con tôi có bài thi nên chúng muốn đến lớp 

sớm để ôn bài. Lúc thắng giảm tốc độ để vào chỗ đậu xe, 

chiếc xe quay vòng vòng, không dám thắng xe, ba mẹ con 

đành ngồi trên xe, niệm Phật và tin chắc xe sẽ bị lật hoặc 

đụng xe khác. Thật may chung quanh không có xe nào 

đậu sẵn hay đi tới nên không xảy ra chuyện gì, vài phút 

sau, xe tự ngừng và không bị lật xe, thật nhiệm mầu, như 

có phép lạ giữ xe lại giùm. Xuống xe xem lại mới biết 

dưới đường đóng đá nên mới xảy ra cớ sự! 

 

 Mùa Đông nơi xứ tuyết khó tránh được những 

rủi ro khi ra đường, có ông nọ lái xe đi làm, đường đóng 

đá, xe ông ta bị trơn, lạc tay lái rơi xe xuống hố bên 

đường, rất may ông không bị thương, tìm cách ra khỏi 

xe. Trèo lên được đường, đứng chờ có xe nào đi qua nhờ 

gọi cảnh sát giùm, nhưng thật hãi hùng, xe khác vừa tới, 

ông ta chưa kịp vẫy tay ra hiệu cho xe ngừng thì chiếc xe 

đó đã bị trơn trượt húc ngay ông này, lần này ông ta bị 

chết còn tài xế xe kia bị thương nặng... 

 

 Hôm nay trời quang, mây tạnh, nắng ấm, tuyết 

tan, xua bớt đi cái lạnh của mùa Đông, ngoài vườn cây 

cối bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc, báo hiệu mùa Xuân tới. 

Dáng Xuân thướt tha, yểu điệu mang đến cho mọi người 

sức sống, vui tươi, một năm mới tràn đầy niềm tin. Tạm 

biệt tuyết,  

chúc quý vị mùa Xuân An Lạc, Hạnh Phúc. 

 

Kim Phƣơng Oanh 
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HẠO  CA  HÀNH  của  LÝ  BẠCH 

Phóng dịch của NGƢỜI XƢ́ THÁI 
 

 

Thiên trƣờng đi ̣a cƣ̉u vô chung tất 

Ta ̣c dạ kim triêu hƣ̣u minh nhâ ̣t 

Mâ ́n phát thƣơng lƣơng nha xỉ sơ 

Bất gia ́c thân niên tƣ́ thập thất 

Tiê ̀n khƣ́ ngũ thâ ̣p hƣ̃u kỷ niên 

Bả kinh chiếu diện tâm mang nhiên 

Ky ́ vô trƣờng thằng hệ bạch nhật 

Hƣ̣u vô đa ̣i dƣợc trú chu nhan. 

A 

Trời cao đất rộng không bờ bến 

Đêm vu ́t qua ngày đa ̃ mau đến 

Tóc bạc răng long chả mấy hồi 

Bỗng chốc mình vƣ̀a “sa ́u tám” tuổi 

“Bâ ̉y chục” cũng ru ̣c ri ̣ch tới thôi 

Đối bóng tƣ̣ nhu ̉ mình già rồi 

Ngày trôi la ̀m sao buộc lại nổi 

Thuô ́c nào giƣ̃ đƣợc nét xuân tƣơi. 

                B 

Đâ ́t trời luân chuyển không cu ̀ng 

Đêm qua ngày la ̣i có ngƣ̀ng cho đâu 

Răng thƣa tóc bạc nƣ̉a đâ ̀u 

Tuổi vƣ̀a “sa ́u tám” mà sao sớm già 

“Bâ ̉y mƣơi” rồi cũng sắp qua 

Soi gƣơng luống nhƣ̃ng xót xa bồi hồi 

Giây nào cột đƣợc ngày trôi 

Thuô ́c nào chƣ̃a đƣợc da mồi tóc pha
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Đứa 

 Con 

 của 

 Sapa 
 

 

 

 

 

 

Anh đến Hà Nội sau chuyến bay dài. Già rồi ngồi máy 

bay mệt thật. Co chân lên cho máu đừng xuống chân để 

khỏi sƣng thì đau hông. Ăn vào thì buồn nôn, mà không 

ăn thì bụng ọp ẹp. Mắt anh mờ đến nỗi không còn nhìn 

rõ đƣợc mặt cô tiếp viên hàng không xinh đẹp của hãng 

Eva.  Cô tƣơi cƣời mời anh ăn sáng trƣớc khi máy bay 

đáp xuống. Thằng công an khỉ hƣớng dẫn còn toa rập với 

anh xét hộ chiếu, ghé nhỏ vào tai anh xin thêm chút cháo 

kèm vào hộ chiếu. Anh không đắn đo gì nhiều vì chỉ 

muốn ra khỏi  

phi trƣờng cho xong. Bà chị họ vẫn chí tình sau 40 năm 

xa cách, đến tận phi trƣờng Nội Bài để đón. Chị  bây giờ 

đã tạo đƣợc tên tuổi cho mình, sẽ để lại chút di sản tinh 

thần và tiền bạc cho con cháu vì bây giờ chị là đạo diễn 

phim nổi tiếng trong nƣớc, nhất là ở Hà Nội. Anh yêu bà 

chị họ này lắm, "đồng bệnh tƣơng lân" mà. Cũng nhƣ 

mọi ngƣời cùng thời, chị và anh lớn lên trong loạn lạc, 

chiến tranh, đánh tƣ sản mại bản, kinh tế mới. Tài không 

đƣợc trọng dụng, không đƣợc yêu và không đƣợc sống 

cho mình. Chị đã qua dang dở.  Chồng cũ, bố của con 

thì nghiện ngập. Sau khi chia tay, không đƣợc ở gần con, 

chị phải đi Nga để trau dồi thêm kiến thức, kiếm đƣợc 

hàng tá bằng cấp để giắt lƣng, lòe thiên hạ, tiến thân 

trong lãnh vực nghệ thuật trong nƣớc. Ngày đó, dẫu là 

chị có chắt chiu gửi tiền về Việt Nam nuôi con, trong khi 

bố đẻ của chúng, "miệng thì nói thƣơng" nhƣng đã bỏ đi 

và tiếp tục gieo giống khắp nơi. Bây giờ, con vẫn không 

gần. Cháu thì có đứa yêu, đứa tránh cũng chẳng biết vì 

sao nữa. Dẫu là máu mủ, nhiều khi ngƣời ta chỉ nhận 

tiền nhƣng không nhận tình. Mình không thể ép uổng 

chuyện tình cảm đƣợc thì hãy "để gió cho mây ngàn 

bay". Cũng nhƣ anh, may mắn là qua đƣợc đến Mỹ, có 

đỗ đạt đó, nhƣng cuộc sống của quá khứ đã tạo nên 

những mảnh bình vỡ. Mình có may mắn dán lại đƣợc 

mảnh vỡ thì vẫn còn những lỗ hở và mất mát - ảnh hƣởng 

đến mình và có thể cả những thế hệ sau - nhƣng làm sao 

đƣợc.  

... 

Anh lấy xe khách đi Sapa. Xe cũ ọp ẹp với đầy du khách 

ngoại quốc. Đƣờng bụi cát đỏ ngày xƣa đã đƣợc thay thế 

bằng đƣờng nhựa. Cái anh chàng hƣớng dẫn viên cũng 

lẻo mép ghê. Thằng nhóc độ tuổi con mình cứ thanh minh 

thanh nga là có giữ chỗ tốt cho ngƣời Việt Nam duy nhất 

trong đoàn là anh, một ngƣời chƣa từng quen biết nhƣng 

mấy ông tây, bà đầm kia không chịu. Anh đã chờ hơn một 

tiếng trƣớc cửa Nhà Hát Lớn, ngắm hơn mƣời xe buýt 

đƣa đón con nít đi học, hoặc nhân viên đến sở.  Để giết 

giờ, anh đi mua miếng bánh "tiramisu" ở "Highland 
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coffee" chỉ bằng phân nửa về kích thƣớc so với miếng 

bánh đƣợc trƣng bày, nhƣng giá cả trả tiền thì vẫn thế. 

Ly trà xanh đá bào có lẫn với thạch trà ngon ghê, giống 

nhƣ loại "frappuccino" ở Mỹ, nhƣng phải chờ cả mƣời 

lăm phút dẫu là chẳng có khách nào cả ngoài anh.  Khi 

anh lên đƣợc xe, thì chỉ còn một chỗ duy nhất ở cuối xe, 

nơi mà cái lò xo đàn hồi chống sốc của xe ít có hiệu lực. 

Tài xế ở Việt Nam phần đông không đi xe chậm lại trên 

những chỗ lồi lõm. Tim và lòng anh thắt lại theo nhịp xe 

đong đƣa kẻo không thì "xón cả đái" (đã nói là già rồi 

mà). Đồ đạc, hành lý lâu lâu lại rơi ra trên đầu khách từ 

nóc xe không cửa đóng. Xe có dừng hai lần cho khách 

nghỉ trên đƣờng đi Hà Nội-Sapa. Vẫn là cầu tiêu ngồi 

chồm hổm với sô nƣớc để rửa tay, đã khá lắm rồi so với 

ổ xí ngày xƣa. Anh tránh nhìn lũ trẻ con dân tộc thiểu số. 

Có những bé 7, 8 gì đó còn địu cả em nhỏ 1, 2 tuổi, chân 

trần, lếch thếch, lem luốc. Anh không muốn khóc bây giờ 

vì anh biết sẽ khóc nhiều trong 2 tiếng nữa. Anh muốn 

khi phải khóc thì khóc đúng để mình đƣợc mạnh mẽ hơn 

sau đó.  

Anh đến khách sạn. Xứ sở càng nghèo thì càng có nhiều 

nơi nghỉ mát sang trọng để thu hút du khách. Một cô gái 

Nga Sô có thể khoác trên ngƣời bộ cánh đắt giá bằng cả 

gia tài của mình để che dấu sự nghèo đói và để kiếm 

chồng khá. Khách sạn này sang thật, không thua gì 

khách sạn bốn sao ở Mỹ (không đƣợc năm sao vì nhỏ và 

không có phòng họp với đồ điện tử tối tân). Anh ăn lại 

món súp bí ngô, thịt nai rừng xào gừng xả, và cá suối 

nƣớng. Có thể là tƣơi và nấu cầu kỳ hơn ngày xƣa đó, 

bụng đói nhƣng anh không cảm thấy ngon. Anh lại lấy xe 

máy đi đến thung lũng Mƣờng Hoa. Bƣớc xuống xe, đi 

vài bƣớc, mắt vừa chạm vào mấy thửa ruộng bậc ngang 

thì anh bật khóc.   

... 

Năm 1975, anh 17 tuổi, đẹp trai, học giỏi và nhiều tài lẻ. 

Ngƣời ta cứ nghĩ là anh lai ngoại quốc với đôi mắt sáng 

và mi cong, da rạm nắng ửng hồng nhƣng không đen 

sạm. Anh gẩy đƣợc dăm bài guitar hay nhƣ nhạc sĩ thực 

thụ, tay chân khéo léo, nhanh nhẹn luồn trái ping pong 

trong tay áo để làm nó biến mất trƣớc mắt đám trẻ. Anh 

cao hơn bạn bè cùng lứa nên thẩy đƣợc bóng vào rổ dễ 

dàng hơn. Anh cũng có vài mối tình đầu giắt túi. Có cô 

Trƣng Vƣơng lớn hơn anh hai tuổi hẹn anh ra xa lộ, hoặc 

cô sinh viên Luật khoa dẫn anh lên bãi đậu xe tầng ba 

không có ai. Rồi giải phóng thay đổi đời anh. Bố đi học 

tập. Gia đình tản mác, phải trốn tránh riêng rẽ sau lần 

kiểm kê tài sản đẩy cả gia đình đi kinh tế mới. Anh định 

vƣợt biên bằng đƣờng bộ qua Trung Quốc nên ẩn trong 

núi Hoàng Liên Sơn ở huyện Sapa. Anh không nhớ rõ lúc 

nào Leng và anh quen nhau. Leng là gái Hmong ở thung 

lũng Mƣờng Hoa. Leng không đẹp lộng lẫy nhƣ những cô 

gái anh đã quen biết nhƣng nàng có đôi mắt rất diễn đạt 

và dịu dàng. Nhìn vào đôi mắt nàng đen nháy dƣới hàng 

mi rậm, ngƣời ta dễ bị cuốn hút rồi yêu thích sự trẻ trung 

và khỏe mạnh của ngƣời con gái tuổi mới trăng tròn.  

Lúc đầu, trong khi anh cuốc đất trồng trọt trên vách núi 

thì Leng hay lảng vảng theo dõi, giả vờ dẫn trâu đi 

ngang và chào hỏi. Nàng đã lấy cỏ xếp thành hình ngựa 

to, nhỏ và tặng cho anh. Có con ngựa với hoa dại trên 

mõm, lại có con ngựa với cỏ mèo cong tít đằng đuôi. Anh 

cũng không nhớ lúc nào Leng đã nắm tay và ôm anh. Anh 

không phải là ngƣơi vô tâm và hờ hững với phụ nữ, 

nhƣng thật sự là anh có rất nhiều chuyện để bận tâm và 

lo lắng lúc đó. Chiển tranh giữa Việt Nam và Cam Bốt 

vẫn còn tiếp diễn, nhiều bạn bè anh đã bị động quân. 

Anh sợ bị bắt vì anh có hộ khẩu giả. Anh không ngừng 

toan tính chuyện vƣợt biên nên phải để dành tiền và tìm 

mối. Chuyện không vào đƣợc đại học y khoa vì lý lịch 

xấu cũng làm anh buồn. Vả lại, Leng còn nhỏ quá nên 

anh đã gắng tránh tình cảm của cô. Trong khi đó, Leng 

yêu anh rất đơn sơ, rất có thể "chỉ vì ngƣời đó là anh" 

của tuổi mƣời lăm mới lớn. Nàng lấy gạo và khô trâu của 

nhà, tìm đến cái chòi sơ sài của anh.  Mẹ Leng mất sớm. 

Leng là con một. Nhiều khi bố đi rẫy cả mấy ngày mới 

về. Cứ hở ra đƣợc chút cơ hội là Leng tìm đến chỗ anh ở. 

Nàng đem cả đọt chuối và lục bình đến, xắt cho heo nhà 

nàng ăn, hoặc thêu thổ cẩm bên anh. Dần dần, Leng làm 

cho anh quen với sự hiện diện của nàng. Một hai ngày 

không thấy Leng anh cũng thấy trống vắng. Rồi đến 

ngày, anh đã không giữ đƣợc điều đã nhủ lòng. Anh đã 

hôn cô ấy. Anh đã tháo băng vải hẹp giữ miếng xà cạp 

quanh bắp chân Leng, miếng xà cạp mà gái ngoan 

Hmong phải đeo. Anh đã không kiềm chế đƣợc cái ham 

muốn của tuổi hai mƣơi.  
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Leng yêu anh lắm. Anh là tất cả của Leng nhƣng tình anh 

đối với nàng thì không đƣợc nhƣ vậy.  Anh vẫn muốn đi 

vƣợt biên và có một cuộc sống khác. Anh có cảm nhận 

rằng - Sapa đẹp lắm: nhũng thửa ruộng bậc thang cấu 

trúc một bức sơn mài khổng lồ, lúa chín vàng tháng chín 

óng ả trong nắng chiều bên cạnh lục bình tím ngắt. Sapa 

có sự hài hòa của trời đất gặp gỡ, mây đá quyện nhau, 

Leng và anh yêu nhau, nhƣng Sapa cũng có sự chua chát, 

và phũ phàng của thực tế. Ở đây có nhiều chó đẹp lắm. 

thật ngoan, không sủa. Chủ cũng thƣơng, quấn quít 

nhƣng khi cần chó vẫn bị làm thịt. Ở đây lạnh, có tuyết 

đổ, không có bò mà chỉ có trâu. Bàn tay của chủ động 

viên, vỗ về cho trâu cày bừa cũng là bàn tay cầm búa tạ, 

bổ xuống giết trâu trƣớc mùa đông để khỏi phải giữ trâu 

ấm áp. Dân bản còn nghèo lắm, chỉ có đôi dép nhựa 

mỏng để đi, tuy là ở đây không ai đói. Chỉ cần sức để 

cuốc, trồng, chăn nuôi, săn bắn. Đất sẵn đó. Nƣớc mƣa 

tự nhiên, tuyết tan đổ xuống từ núi cao xuống những thửa 

ruộng bậc thang. Một hoặc hai vụ lúa, ngô một năm. Có 

thể trồng thêm chuối, đu đủ và đủ loại rau vùng ôn đới 

nhƣ súp lơ trắng, hoa lơ xanh, củ cải đỏ, và su su. Chó, 

trâu, dê, lợn, vịt, gà - bạn và món thịt của ngƣời - tự do 

đi lại, đùa giỡn. Cá hồi, cá tầm bằng cỡ ngón tay bắt từ 

suối. Dân bản tự làm vải vóc từ cây lanh, nhuộm từ cây 

chàm. Anh có yêu Sapa với sự hiện diện của Leng nhƣng 

tình yêu của tuổi hai mƣơi không đủ để giữ chân chàng 

trai trẻ với nhiều hoài bão và sự khát khao đƣợc sống 

nhƣ một con ngƣời đúng nhƣ nghĩa của nó. Anh đã say 

đắm ngắm Leng tắm suối Mƣờng Hoa. Nàng đẹp lung 

linh dƣới trăng nhƣ trong tranh vẽ của Paul Chabas. 

Nhiều khi anh cảm nhận nhƣ Leng là nhân vật của Liêu 

Trai Chí Dị chỉ đến đƣợc với anh khi có hai đứa thôi. 

Anh đang trốn tranh sự dòm ngó của mọi ngƣời và Leng 

còn nhỏ quá. Một đôi lúc, anh ƣớc mình có thể dắt Leng 

đến khu chợ tình Sapa, nơi mà nam nữ thƣờng giao 

duyên nhƣng không thể đƣợc. Anh nghĩ tới sau này sẽ 

hẹn Leng ở chợ tình Khau Vai vậy, nơi mà khi hai ngƣời 

yêu nhau nhƣng tình duyên trắc trở không lấy đƣợc nhau, 

sẽ đƣợc phép của ngƣời phối ngẫu cho gặp nhau để tâm 

sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi ngƣời, 

và ôn lại những tình cảm xƣa. Leng không diễn tả đƣợc 

bằng tiếng Kinh rành rọt, nàng chỉ nhìn anh say đắm và 

cƣời nhiều. Leng không đọc đƣợc bài thơ anh viết về 

nàng và Sapa. Anh thích một ngƣời bạn tình cùng tranh 

cãi nhiều vấn đề thì Leng chỉ biết "làm cho anh vui". Có 

thể là nàng còn nhỏ quá, chƣa "có ngồng". (Món rau đặc 

biệt của Sapa là ngồng xào tỏi với thịt.  Ngồng là phần 

thân đã đâm hoa của những cây rau già nhƣ ngồng tỏi, 

ngồng cải, ngồng su hào, ngồng su su…).  Có thể là hai 

ngƣời gặp nhau không đúng lúc.  

 

Leng cho anh biết là mình mang thai sau hai tháng yêu 

nhau. Anh đã không ôm chầm lấy ngƣời yêu, khóc hu hu 

vì sƣớng nhƣ trong phim tình cảm lãng mạn của những 

xứ tự do, "cơm no, bò cƣỡi". Anh tìm đến gã phù thủy Gà 

Mên, ngƣời mà dân bản trốn tránh vì sợ bị gã dùng tà ma 

hãm hại. Gà Mên là ngƣời quen duy nhất của anh ở đây 

ngoài ngƣời yêu Leng. Trƣớc đây, Gà Mên đă từng cho 

anh cho anh một vài toa thuốc trị sốt rừng thật hay, sau 

khi anh lê lết cả tháng không làm ăn đƣợc gì cả mà 

không đi bệnh xá đƣợc.  Anh cũng chẳng có gì nhiều để 

trả công cho hắn ta ngoài một ít cá suối tƣơi và hoa quả 

tự trồng. Có thể là Gà Mên cũng cần một ngƣời bạn, 

hoặc ít nhất là quen, cám ơn gã thật tình và ngƣỡng mộ 

tài của hắn. Gà Mên lại giúp anh pha chế một bát thuốc 

đắng cho Leng, cho đứa con không đƣợc thừa nhận của 

cha nó. Cũng nhƣ thói quen, Leng cũng không cãi chàng. 

Có thể là nàng không đủ chử nghĩa để diễn đạt, có thể là 

nàng quá yêu anh mù quáng, có thể là nàng còn quá trẻ 

để cảm nhận đƣợc tầm quan trọng của vấn đề sống chết. 
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Nàng run rẩy cầm và uống chầm chậm bát thuốc đắng 

với mồ hôi lấm tấm trên trán và nƣớc mắt hoen mi. Sau 

hôm đó, Leng cũng không đến kiếm anh nữa. Leng của 

Liêu Trai Chí Dị - đẹp nghê thƣờng trong đêm, tóc xõa 

dài nép sát vào anh - biến mất trong cuộc đời anh. Leng 

của cuộc sống đời thƣờng không còn cƣời và chạy nhảy 

trên những cánh đồng. Tóc nàng không đƣợc bới lên gọn 

ghẽ, cài với lƣợc sừng trâu nữa. Nàng hay cƣời nói hoặc 

hát một mình ru con bên bờ suối. Leng vốn dĩ là ngƣời cô 

đơn. Nàng không anh em, ít bạn, có bố nhƣng chỉ có anh 

là thân. Đứa con ra đi, anh cũng chẳng ở lại đƣợc. Bà dì 

ở Pháp đã trả thẳng tiền cho ngƣời ta để anh vƣợt biên. 

Anh đã để Leng lại Sapa với những vấn đề của cô ấy.  

Đứa con chƣa chào đời, hãy tha tội cho ba. Bao nhiêu 

tiền của và công sức ba có đổ ra xây trƣờng học, nhà 

máy thủy điện hoặc gì gì đi nữa cho Sapa, cũng không 

thể bù đắp đƣợc mất mát cho mẹ và con.  Ngƣời ta nói 

"Hy sinh đời bố, củng cố đời con" mà ba thì đã hy sinh 

đời con và mẹ.  Không phải là cho riêng ba mà cho 

những ai và những gì thì ba cũng không dám nói. Lúc đó, 

ba không thể lo cho mẹ và con đƣợc. Ba cũng chỉ hai 

mƣơi còn nuôi hoài bão, đƣợc làm bác sĩ cứu nhân độ 

thế ở nƣớc ngoài. Ba cũng không chịu đƣợc ý nghĩ là thế 

giới của con chỉ có núi rừng Sapa, chân tay con lam lũ, 

không biết đọc và hiểu biết những điều hay của các thế 

giới khác.  

Đứa con của Sapa, hãy yên nghỉ, và hãy phù hộ cho ba 

biết tin tức của mẹ.  

Sapa, Việt Nam 10-28-2015 

Bùi Thúy Anh  
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Trang thơ của P.T. 

 

Tình Quê 

Quê tôi có nhánh sông đào 

Có hàng phƣợng đỏ có hàng me xanh 

Có cây cầu ngói bên đàng 

Có nàng thiếu nữ thả thuyền trên sông 

Khoan thai  vƣơn vẩy mái chèo 

Nhẹ nhàng đƣa khách xuống thuyền qua sông 

Nhớ thu ngày đó trên cầu 

Có chàng lữ khách đứng chờ bên hiên 

Chiều chiều chàng đứng trên cầu 

Thả hơi sáo trúc làm ngơ ngẩn nàng 

Tƣởng đâu duyên thắm tình nồng 

Ngày kia lữ khách trở về quê xƣa 

Ra đi để lại mối sầu  

Cho ngƣời thiếu nữ đợi chờ nhớ mong 

Trên bờ rộn rịp ngƣời đi 

Sao trong đáy mắt nhạt nhòa lệ rơi 

Ngƣời đâu gặp gỡ làm chi 

Cho ta đau đớn và tan nát lòng 

 

 

Tình Sầu 

Ngƣời về trong cõi hƣ vô 

Để ta ở lại tơ vƣơng mối sầu 

Tình ta vẫn ở với ngƣời 

Mà sao ngƣời nỡ lạnh lùng bỏ ta 

Ngƣời đi có nhớ ta chăng 

Nơi đây trông ngóng nhớ nhung ngƣời về 

Ƣớc gì ta gặp đƣợc ngƣời 

Dù trong giấc mộng cũng cho thỏa lòng 

 

Tìm Lại Mùa Xuân 

Ngày xƣa  góa phụ ngây thơ 

Bây giờ góa phụ lờ ngờ ngu ngơ 

Chân đi không vững đong đƣa 

Ngổn ngang trăm mối biết đi phƣơng nào 

Muốn đi về cõi thanh nhàn 

Nhờ ai đƣa hộ hay ta tìm đƣờng 

Đi lên có đƣợc hay chăng 

Nếu không đi xuống biết đi ngã nào 

Ƣớc gì ta định đƣợc phƣơng 

Hƣớng nào tìm lại mùa xuân thuở nào 
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Những Chiếc Lá Quanh Ta 

HƣơngKiềuLoan 

( Trích: Những Tầm Thƣờng Quanh Ta ) 

 

                                                                                                        

( Những cánh bƣớm xanh ) 

Bạn bè cứ tƣởng tôi phải đi những đâu đâu để chụp đƣợc ảnh!  Thật sự nếu có cơ hội đi xa để săn hình 

thì cũng thích lắm. Nhƣng...lại nhƣng !mỗi lần đi chơi xa, đều đi với group bạn hay ngƣời thân, họ  

không có chút ý thích nào về nhiếp ảnh, vì thế tôi phải chụp ảnh nhƣ đi xin lửa để kịp với nhóm.  Nếu 

đứng lại ngắm nghía, canh ánh sáng thì bị bỏ rơi ngay!!!  Những ảnh chụp nơi đây là tôi chụp loanh 

quanh nơi mình ở, đi chơi xa thì có toàn "view" cảnh đẹp, không đi đâu thì chụp những gì có ở quanh 

mình vậy!  Bởi tôi nhìn đâu cũng thấy có..." ảnh" . Mong là những chút tầm thƣờng này không nhàm 

chán ngƣời xem.  
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Những ảnh về lá: Xanh, vàng, đỏ, khô, tƣoi, héo... tôi còn rất nhiều, xin hẹn gặp lại 

ở những tạp bút khác.--HKL 
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Trong quan niệm là - Không thể sống cho qua ngày, 

chờ cho qua đời  -  tôi đã theo bằng hữu đi chơi liên 

miên. Và nhƣ thế tôi nghĩ rằng, viết và nói ra đây, chỉ 

là những lời nhàm chán. Nhƣng rồi tôi cũng phải 

viết, vì có những cái bất ƣng tức cƣời lẫn hiểm nguy 

mà chúng tôi muốn mời quý vị nghe.  Chung cuộc 

không có chuyến đi chơi nào giống chuyến nào. Mỗi 

nơi mỗi vẻ, chuyến đi của chúng tôi bắt đầu, khi sai 

một ly, đi nhiều dậm. Toán tám ngƣời, sau khi chuyển 

tàu từ Houston, bay 9 tiếng đồng hồ đến Rio De 

Janero, thủ đô của Brazil (Ba Tây). Trong chƣơng 

trình, khách sạn sẽ cho xe ra đón.  Chúng tôi chờ dài 

cả cổ từ 2 đến 4 giờ chiều, chả có xe ma nào đón, lý 

do máy bay đã đến trễ, vì từ sân bay  Houston, nó 

không đƣợc cất cánh, phải trở lại parking để kiểm 

soát truớc khi trở lại phi đạo. Và khi xe buýt của 

khách sạn ra phi trƣờng theo giờ hẹn, không thấy tàu 

bay, không thấy ngƣời, thế là nó trở về xe không, cho 

leo cây cả đám. Từng cặp, từng cặp, chúng tôi phải 

lấy taxi, và phải mặc cả, vì không ai có tiền Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở Nam Mỹ, ở Âu Châu, hay bất cứ ở đâu, đồng tiền 

xanh của Mỹ cũng đều đƣợc ƣa chuộng, tiêu pha 

thoải mái, đƣa đô la, là đƣợc thối lại đô la. Thủ đô 
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Brazil năm bên bờ biển, đẹp khỏi chê, thành phố nhƣ 

đang đổi mới để chào đón thế vận hội 2016 Olympic, 

sẽ mở tại đây cuối năm nay. Cái lạ là thời tiết ở 

Brazil lại nghịch với ta, chúng ta ở Mỹ đang mùa 

đông, thì họ là mùa hè nóng nực. Rũ áo lạnh, cởi áo 

―coat‖, bỏ mấy lớp  ở trong ngƣời, chúng tôi mặc đồ 

mùa hè thoải mái đi phố. Chỉ 12 giờ bay từ D.C, 

chúng tôi đã từ một nơi băng tuyết, đến một miền 

xanh tƣơi nắng ấm, một cảnh thanh bình đập ngay 

trƣớc mắt. Một cặp tài tử da đen đang biểu diễn 

―Tango‖ điêu luyện ngoài phố. Du khách xúm đông 

xúm đỏ, tôi đền gần thì mới vỡ lẽ ra anh vũ công 

nhảy một mình, cái ngƣời con gái anh đang ôm, dìu 

dặt lả lƣớt theo tiếng đàn chỉ là một hình nộm. Làm 

sao họ lại có thể nhảy ăn khớp, nhịp nhàng đến thế? 

Thì ra chiếc giày của anh gắn chung với chiếc giày 

của cô gái, anh lùi thì hình nộm tiến, hai chiếc chân 

vị tự nhịp nhàng sống động tiến lui theo điệu nhảy 

―Tango‖. 

 

 
 

 

Ẩm thực là điều cần thiết, cho dù dĩ thực vi tiên, 

nhƣng chúng tôi không vội, vì chị Chi Lan, ngƣời 

trƣởng đoàn đã tìm thấy một tiệm ăn ngon trên 

―internet‖. Cả bọn phải chịu khó đi lùng hỏi thăm 

cho ra cái địa chỉ để đến ăn. Xứ Ba Tây nổi danh về 

thịt bò, chúng tôi đã vô một tiệm ăn toàn thịt bò, 

đông ơi là đông. Vì hình nhƣ du khách ai cũng biết, 

chúng tôi phải xếp hàng cả tiếng, và thịt bò của họ 

quả thật là ngon. Mình có bò 7 món, ngƣời Ba Tây có 

bò 17 món, ăn chết bỏ. Món này lại đến món kia, thịt 

bò từng xâu, toàn là thịt nƣớng, đủ tên, đủ kiểu, từ bí 

tết, đến sƣờn bò v..v... Ngon miệng, chả ai kiêng 

khem gì cả, cứ ăn cho lòi phèo rồi tính. Trong đoàn 

có văn hữu Nguyễn Đức Nam, lúc nào cũng bô bô 

phải ăn kiêng, ăn ít, thế nhƣng khi ra cửa, thì bụng 

của văn hữu vƣợt ngực đi phía trƣớc. Văn hữu đã ăn 

nhiều hơn cả những ngƣời không kiêng khem.  Đây 

cũng là điều cần nhấn mạnh, là đi chơi, đi với đồng 

tiền. Chơi nhiều mà tiền ít, có nghiã là bình dân đại 

chúng. Ai cũng chơi đƣợc, ai cũng ăn đƣợc, chỉ khác 

là có muốn chơi hay muốn ăn không? Một bữa ăn 

nhƣ thế, cả rƣợu, cả tráng miệng, và cũng cả tiền tip, 

típ sộp (20%), thế mà một cặp hai ngƣời, chƣa tốn 

đến năm mƣơi đô la. Điển hình là nhà văn nghèo 

Nguyễn Đức Nam chỉ ăn rồi đi đánh ―Golf‖ mà cũng 

đi chơi đều đều.  

Ngày hôm sau, một chiếc xe van đã đến đón cả đoàn, 

chị Chi Lan đã khôn ngoan, cho đến Ba Tây trƣớc 

hai ngày, ở khách sạn  và đi chơi thủ đô Rio De 

Janero trƣớc khi lên tàu đi ―Cruise‖. Xe chạy trên 

phố phƣờng đông đúc, kiến trúc rất đẹp không thua 

gì những thành phố lớn bên Âu Châu. Có điều lạ là 

dân Ba Tây (Brazil) không nói tiếng ―Xì‖ (Spanish) 

nhƣ hầu hết dân Châu Mỹ La Tinh, mà họ nói tiếng 

Bồ Đào Nha (Portuguese).  Và cũng lạ hơn nữa, 

ngƣời Brazil không nói tiếng Anh, và hầu hết cửa 

hàng, bảng hiệu, tên phố, tên đƣờng đều không có 

tiếng Mỹ. Họ chê Mỹ, nhƣng lại không chê tiền Mỹ, 

US dollars tiêu xài thoải mái, chả phải đổi điếc chi 

cả.                                                                                                                                                                                                            

Chiếc xe van dời thành phố, bắt đầu đi lên núi dƣới 

cơn mƣa tầm tã. Vì là du khách,  dù trời mƣa chúng 

tôi cũng  phải đến viếng thăm tƣợng chúa Jesus, nếu 

không  biết bao giờ có dịp trở lại. Trời mƣa thì mặc 

trời mƣa, chúng tôi đều trang bị áo mƣa dã chiến lên 

đƣờng. Ngƣời đâu mà đông thế, mƣa to gió lớn, mà 

ngƣời ta cũng xếp hàng chật cứng. Bƣớc xuống xe, 

Trâm và tôi vừa để ý tránh một vũng bùn, ngửng lên 

là không thấy ai hết. Chiếc xe đã dời chỗ và ngƣời 

hƣớng dâñ dắt các bạn tôi đi đâu mất hết. Thế là hai 

vợ chồng hoảng hốt, hè nhau, chen đám đông, chạy 

lên phí a trƣớc, ra đến bến xe lên núi, cũng không 

thấy ai cả. Trâm bàn là nên quay trở lại, vì họ không 

thể đi nhanh thế đƣợc. Trâm đã đúng, rõ ràng các 

bạn tôi vẫn chờ ở điểm xuất phát, tôi vỡ lẽ là ngay 

chỗ xuống xe có cái nhà cầu, đảng ta túa vô hết, và vì 

thế chỉ trong tích tắc tôi đã lạc họ.  
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Đƣờng lên thăm Chúa ngàn trùng xa xôi. Từ đầu núi, 

chúng tôi chuyển sang xe đò của chính phủ. Những 

tài xế với tay lái vững vàng chạy đƣờng núi, có 

những khúc quanh, tim tôi nhƣ đứng lại vì những 

chiếc xe xuống núi, nó chạy nhanh nhƣ muốn đâm 

xầm vào xe chúng tôi.  Xe con thoi hai chiều tấp nập, 

bất chấp mƣa bão cứ vun vút qua mặt nhau. Hành 

khách cứ hú hồn rợn tóc gáy. Đến đỉnh núi chƣa phải 

là đến, phải trình vé vô cửa một lần nữa, rồi mới 

đƣơc leo lên thang máy. Ở thang máy bƣớc ra, lại 

phải leo thêm ba bốn chục bực đá mới tới chân Chúa 

Jesus.  Thất vọng tràn trề, đi đứng khổ cực thế, mà 

cũng chỉ thấy cái bệ của chúa đứng. Chƣa thấy đƣợc 

cái chân của Chúa, lý do trời vần vũ, khi mƣa, khi 

tạnh, sƣơng mù giăng giăng trên đỉnh núi. Và hình 

Chúa cũng mờ mờ ảo ảo, khi ẩn, khi hiêṇ, ít khi thấy 

rõ, dù chỉ là một phần của bức tƣơṇg Chúa. 

 

.  

 

 Những loại áo mƣa rẻ tiền, mặc một lúc là rách, cho 

dù có áo nhƣng chúng tôi cũng đều bị ƣớt. Ngƣời 

hƣớng dâñ đề nghị, ngày mai quá trƣa quý vị mới lên 

đƣờng chi bằng chúng ta đi thêm ½ ngày tour nữa, 

chúng tôi sẽ đƣa quý vị sang ngọn núi bên cạnh. 

Không đƣợc dƣới chân Chúa, nhƣng có thể nhìn rõ 

hơn. 9 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã chất hết hành 

lý, dời khách saṇ và đi trở lại lên núi. Lần này ngƣời 

đông gấp đôi, gấp ba ngày hôm qua. Lý do là con 

đƣờng thứ hai để lên núi đã bị cây đổ đêm qua và tắc 

nghẽn. Chỉ còn một con đƣờng cho lƣu lƣợng tất cả 

xe cộ lên xuống, nên rất đông, và khó đi. Đến đƣợc 

đỉnh núi thứ hai, nơi có bãi trực thăng, và rất gần 

tƣợng Chúa, nhƣng vì có lẽ đoàn ngƣời này không có 

duyên, nên Chúa cũng không cho gặp. Lý do Tƣợng 

Chúa cao tới trời, nên mây trắng cứ thi nhau bay 

ngang mà quấn lấy. Trời xanh, mây trắng, nắng đẹp, 

nhƣng vẫn không thấy mặt Đức Chúa, toàn thân 

ngƣời chỉ mờ ảo trong mây.  Thái Phạm có thừa kiên 

nhẫn ngồi rình cho mây ngừng trôi để chụp hình, 

nhƣng vô ích. Mây không nhiều lời, nhƣng cứ bảo 

nhau, trôi đều đặn, hết đám này đến đám khác. Và 

đây là vấn nạn mà Thái không thể chờ thêm.  Lý do 

đƣờng kẹt, và các bà có vấn đề. Ngƣời hƣớng dâñ  

hứa là lên núi sẽ có, khi đến nơi, cảnh sát nói nhà 

cầu bị nghẹt, đóng cửa. Thế là đám đàn ông thi nhau 

chui vào bụi, và đàn bà thì chỉ biết nhịn. Gìữa đƣờng 

bà vợ tôi là ngƣời chịu nhịn dở, nhất định nói tôi 

phải là tôi phải. Thế là ngƣời hƣớng dâñ đồng ý phải 

xuống núi cho vợ tôi xếp hàng. Chiếc xe cố neo chờ, 

vô ích, không đợi đƣợc. Cảnh Sát đã đuổi đi vì kẹt 

đƣờng. Tôi và Thái, vôi vàng nhảy xuống giúp Trâm. 

Nhà cầu đàn ông thì vắng hoe, mà bên đàn bà thì xếp 

hàng vòng trong vòng ngoài. Tôi nhảy ra kêu Trâm 

vô đại, tôi gác cửa, Trâm nhất định không chịu, cứ 

đứng đợi. Đến khi anh Thái nhảy lên, Thái đứng 

trƣớc cửa nhà cầu đàn ông, hành động nhƣ ngƣời địa 

phƣơng, đang điều hành công viêc vệ sinh thành phố. 

Thái chỉ định bà ―xì‖ này vô, bà ―xì‖ kia ra, khi thấy 

Thái cho hai ba bà xì vô nhà cầu, Trâm mới ù té chạy 

theo.  Nhờ Thái lanh lẹn cứu bồ, nhƣng không kịp. 

Xe đã bị đuổi đi, ngƣời hƣớng dâñ cũng lạc. Thái mở 

phôn đổi sang ―Roam‖ kêu đủ ngƣời, không ai nhấc 

máy. Bạn Thái muốn giúp vợ chồng chúng tôi mà 

mang họa. Loay hoay tìm ngƣời dẫn đƣờng, cũng  

không thấy, cả 3 quyết định xuống núi. Chúng tôi đi 

bộ nhanh hơn xe chạy. Con đƣờng dài nhƣng hẹp, xe 

chạy hai chiều, chen nhau bóp kèn. Chƣa hết, bọn xe 

gắn máy cứ lƣợn lách nhƣ đèn cù.  Đƣờng nguy 

hiểm thế, chỉ có 3 chúng tôi đi bộ, vừa tránh xe, vừa 

dáo dác kiếm xe, tìm ngƣời hƣớng dâñ. Đƣờng rừng, 

không có vỉa hè, đi bên lề đƣờng thì vƣớng gai, 

vƣớng bụi, đi trên đƣờng thì sợ xe cán. Tôi phải dắt 

Trâm đi trên những cục đá hai bên bờ, nó nguy hiểm 

tới mức, nếu bƣớc hụt sẽ ngã xuống hố, mà nghiêng 

mặt ra ngoài hơi nhiề u là có thể bị kính chiếu hậu 

bên cạnh của xe chạy tới va vào mặt. Nhiều lúc 
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chúng tôi chỉ cách cái xe dƣới đƣờng đang chạy có 2 

hay 3 ―inches‖, trƣợt chân xuốnng là nó cán liền. Ba 

ngƣời chúng tôi đánh đu với hiểm nguy trên đƣờng 

nhƣ thế cả ½ tiếng đồng hồ. May thay chiếc xe đi tới, 

chúng tôi vừa nhận ra nó, thì ngƣời tài xế cũng bóp 

còi inh ỏi. Chiếc xe phải đi xuống tới đáy núi, rồi mới 

đi ngƣợc lên tìm chúng tôi, vì không có chỗ quay đầu. 

Trên xe 3 chị bạn vợ tôi vẫn nín tè chịu trận, chúng 

tôi lại phải tiếp tục hành trình chạy xe từng bƣớc, 

từng bƣớc lên núi. Đi tìm ngƣời dẫn đƣờng, may 

thay, chúng tôi đã thấy anh ta, và cũng chỉ còn đủ thì 

giờ chạy ra bến tàu. Cả một nửa ngày đánh vật, chỉ 

vì cái cầu bị hƣ, và một chuyện đi tè. Cho hay chỉ có 

nƣớc Mỹ là quan tâm tới con ngƣời, còn ngoài ra các 

nƣớc khác, thì sống chết mặc bay. Một điạ điểm du 

lịch to lớn, một số lƣợng du khách đông đảo, mà 

cảnh sát không có biện pháp chở cầu dã chiến cho 

dùng.  Mà chỉ đơn thuần đề bảng ―Cầu Hƣ‖.  Trời 

mùa hè Ba Tây, nóng cả 100 độ F. Nƣớc Ba Tây 

đang kiến thiết để đón Thế Vận Hội Olympic 2016. 

Họ cấm đƣờng cản lối, những ngƣời lên tàu, phải xếp 

hàng dài dằng dặc trên vỉa hè bốc khói. Vật lộn, dành 

giật luộm thuộm để làm thủ tục, và rồi vợ chồng tôi 

đƣợc ra tàu sớm. Tôi ngồi đợi bạn, thấy gần đủ mặt, 

chỉ thiếu anh chị Thái, Hằng. Đợi hoài, đợi mãi, gần 

tàn cuộc, không thấy Thái, tôi rất ái ngại phải lên tàu 

bỏ bạn. Và tôi cũng nghiệm ra cái văn hó a của mình 

là một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ đã không 

còn nữa. Ở đây, có con ngựa đau là Thái, mà không 

ai bỏ ăn cỏ. Tất cả bƣớc đi, để vợ chồng Thái sau 

lƣng. Tôi gọi phòng Thái cầm chừng, hy vọng bạn ta 

không bị bỏ lại. May thay lúc 6 giờ chiều, tàu gần 

nhổ neo, thì Thái bốc phôn. Mừng quá, bạn đã lên 

tàu. Có gì trục trặc, mà nó giữ bạn lâu vậy? Thái bảo 

là quên không in cái ―copy‖ trả tiền visa nhập cảnh 

cho nƣớc Argentina, Thái tƣởng trả tiền là đủ, không 

ngờ nó đòi ―copy‖. May Thái nhớ ―password‖ mà in 

lại đƣợc.  Tôi thầm cảm ơn Trời, không phụ những 

ngƣời có lòng hay giúp bạn nhƣ Thái.                                                                                                                                                                              

Tiếng còi tàu hụ lên từng hồi, báo hiệu nó nhổ neo. 

Thủy thủ cho cởi giây và con tàu rời cảng ra khơi.  

Hành khách túa lên sàn chụp hình, quay phim, và 

ngắm cảnh. Đúng lúc tôi đứng nhìn Rio De Janero, 

thủ đô của Brazil lần chót, thì bên rặng núi cao, ông 

chúa Jesus hiện ra hiền từ, ngài dang hai tay chào 

đón chúng tôi. Trời quang mây tạnh, ông uy nghi 

sừng sững trƣớc biển cả bao la, không có đám mây 

nào che phủ. Tôi vừa cúi đầu chào ngài tạm biệt, 

quay ra thì gặp lố nhố một số anh chị em phe ta, 

những ngƣời này đã mua vé riêng, và đi trƣớc chúng 

tôi một ngày. Thế là trên đoạn đƣờng dài chúng tôi 

có thêm 11 ngƣời, bạn bè tổng cộng lên tới 19 mít. 

Không kể một số đồng hƣơng từ TX, CA, Canada mà 

chúng tôi không quen. Tàu suôi giòng trên biển Đại 

Tây Dƣơng, dọc theo nƣớc Argentina. 

 Nƣớc biển xanh đen, chứng tỏ biển sâu lắm, tàu trôi 

êm ả, ba ngày là tới thủ đô của nƣớc Argentina (Á 

Căn Đình). Buenos Ares thủ đô, nơi có điệu nhảy 

Tango đặc biệt. Chị trƣởng toán đã đặt vé trƣớc, 

chúng tôi hấm háu lên bờ. Nhóm của anh chị Dƣơng 

Đức Trƣờng 11 ngƣời cũng đặt vé trƣớc, tƣ tƣởng 

lớn, không hẹn mà gặp. 19 ngƣời chúng tôi, và một 

rừng ngƣời ngoại quốc, đứng đợi xe đến đón, xe van 

đến, xe van đi, xe đò đến, xe đò đi, gần 9 giờ tối đoàn 

của tôi và của Dƣơng Đức Trƣờng vẫn trơ thổ địa, 

đợi hoài đợi mãi, chẳng thấy xe đâu. Bỗng đoàn 

ngƣời còn lại mừng rỡ vì một chiếc xe bus khổng lồ 

trờ tới, nó hốt hết những ngƣời khách còn lại. Và 

buồn thay, tài xế từ chối không cho chúng tôi lên, vì 

không có tên trong danh sách ―Reservation‖. Trâm, 

vợ tôi có cơ hội thi thố tài năng nói tiếng Tây Ban 

Nha, vì trƣớc đó khi ở Brazil, ngƣời ta nói tiếng Bồ 

Đào Nha. Trâm đã không hiểu nhiều. Nhƣng bây giờ 

cho dù có nói trôi chảy tiếng Xì, Trâm cũng  không 

thuyết phục đƣợc anh tài xế. Vì cả đoàn không có tên, 

nhƣng anh ta rất tử tế, gọi về nhà hàng, và  sau đó 

nói với Trâm là chịu khó đi Taxi, chỉ mƣơi đồng thôi, 

và nhà hàng vẫn còn chỗ. Vấn đề trở nên nhiêu khê, 

nhiều ngƣời không muốn đi nữa. Chúng tôi đành vẫy 

tay, tạ từ chào bạn trên xe, và lủi thủi trở lui trƣớc 

con mắt ái ngại của 11 bằng hữu. Không khí u tịch, 

vừa trễ vì trên 9 giờ tối rồi, vừa đói, vừa mỏi chân vì 

đứng đợi cả giờ. Đoàn quân thất bại, trở lui về tàu đi 

tìm đồ ăn. Thê lƣơng quá, và để phá tan cái bầu 

không khí ủ dột nhƣ những ngƣời bị mất của, tôi bèn 

cất tiếng hát vang nhƣ bò rống để chọc mọi ngƣời:‖ 

Don’t Cry For Me Argentina!―.                                                                                                              

-   Rồi cũng qua đi, hôm sau chúng tôi đƣợc ăn hàm 

thụ về bữa tiệc ngon, và xem trong tƣởng tƣợng 

những bƣớc nhảy ―Tango‖ tân kỳ qua sự tả chân của 
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Dƣơng Đức Trƣờng. Trƣờng là một ―Computer 

man‖, một tay chơi hào sảng, và một tay đàn trứ 

danh, Trƣờng thƣờng đàn cho Khánh Ly hát năm 

xƣa. Trƣờng cũng là nhà hài hƣóc hóm hỉnh. Có lần 

anh kể câu chuyện làm tôi cƣời bò. Anh có ngƣời 

bạn, cái gì cũng biết, và anh gọi anh bạn này là 9 

biết. Tại sao vậy, tôi hỏi Trƣờng là cái gì cũng biết là 

―Mr. Know All‖ rồi. Vậy là biết đủ 10, sao gọi 9? 

Trƣờng chỉ cƣời và nói :‖ Bạn em có 9 cái biết, mà 

một điều 10 anh ta không biết đó là cái ―Không Biết 

Điều‖.                                                                                                                                                                                        

Hiện tại là chiếc tàu sẽ đi thêm hai ngày nữa để đến 

một hòn đảo lịch sử. _Đó là Falkland Island, nơi đây 

đã xảy ra cuộc chiến giữa Anh Quốc và Argentina. 

Hai bên uýnh nhau chết bỏ vào năm 1982, Argentina 

chơi kiểu ta cậy gần nhà, đem quân chiếm ngang 

xƣơng đảo Falkland của Anh, nơi có hơn ba ngàn 

dân sinh sống. Bà Margaret Thatcher thủ tƣớng Anh 

Quốc thời bấy giờ, đem quân uýnh bại Argentina, 

chiếm lại hòn đảo, và bây giờ nó vẫn thuộc Anh, 

nhƣng nó có tiền tệ riêng. Đồng tiền của Falkland có 

giá trị tƣơng đƣơng với Bảng Anh. Chỉ một dúm 

ngƣời, nhƣng nó sống nhƣ 1 quốc gia.   

Con tàu bắt đầu lắc lƣ vì nó đang đi trên giữa hai 

biển, Đại Tây Dƣơng và Thái Bình Dƣơng. Hai giòng 

nƣớc giao thoa đã làm con tàu chòng chành không ít. 

Trên tàu có đủ trò chơi cho hành khách, muốn gì có 

nấy, từ ăn uống, movies, TV, nghệ thuật, shows, cờ 

bạc..v.v... Trâm chọn học Tango Argentina, Tango 

nƣớc này lạ kỳ. Họ nhảy 8 bƣớc, có khi biến chế 

thành 12, 16..  và đàn ông lại bắt đầu  bằng chân 

phải. Trong khi Tango Tây chỉ có 5 bƣớc, và đàn ông 

bắt đầu bằng chân trái. Tôi nhảy Tango quen đi chân 

trái, bây giờ theo ―Tango Argentina‖, tôi không nhớ, 

vẫn vung chân trái theo thói quen, thế là đá ngay vào 

chân vợ. Nhiều lúc loạng quạng muốn đẩy vợ té 

xuống sàn. Trúc Mai thấy tội nghiệp, phải ra dắt tôi 

tập trƣớc cho quen, trƣớc khi đi lại Tango với vợ. 

Trúc Mai là thế hệ Trƣng Vƣơng trẻ, cùng đi chơi 

chuyến này với Trƣng Vƣơng Kiều Thu. Trúc Mai 

thích nghệ thuật, đã theo những lớp học chung, rồi 

còn trả tiền cho lớp học riêng. Những lần học nhƣ 

vậy, anh Dụng chồng Trúc Mai đều đứng quay video 

làm tài liệu.  Sau vài lần tập, tôi đã đi đƣợc chân 

phải thay vì đá chân trái. Cảm ơn Trúc Mai, và cũng 

phải nói tới Kiều Thu bạn chí thân của Trúc Mai. 

Ngƣời bạn trẻ này sợ say sóng, cứ nằm ỳ ở phòng, 

bắt ông chồng là anh Hòa lo cơm nƣớc. Nói vậy, anh 

Hòa cũng chẳng cực bao nhiêu, cứ đăṭ đồ ăn là đã có 

nguời mang tới tận phòng. Những tay khác thì có thú 

vui đỏ đen, ăn thua trên sòng bài là sƣớng nhất. Họ 

là những tay chơi rất sắc nƣớc. Dám đánh lớn lúc 

hên và dám ngừng, nghỉ xả hơi khi vận đen tới. Chơi 

cờ bạc mà không cay cú. Biết vận mình, nên họ ít 

thua lắm. Căp vợ chồng Nguyễn Đức Nam coi bộ vẫn 

còn yêu thƣơng nhau tha thiết, lúc nào cũng thấy tay 

cầm tay dắt nhau trên boong tàu. Mỗi lần thấy tôi, 

Nam hỏi, vợ đâu? thì đều đƣợc câu trả lời của tôi là 

trong nhà cầu. Bởi vì vợ tôi cứ sợ mót tiểu mà không 

có nhà cầu, cho nên cứ đi một lúc, thấy nhà cầu là 

chui vô, bất kể có cần hay không. Do đấy Nam đã 

ứng khẩu trêu tôi là ―Tìm em nhƣ thể tìm chim, chim 

bay bể bắc, anh tìm cầu tiêu!‖. Tôi quen Nam lâu 

lắm, từ năm 1975, nhƣng có điều ở VN tôi là bạn 

Nguyễn Quốc Hiệp (y sĩ Nhảy Dù), mà Hiệp lại là 

bạn Nam, tôi lại không biết Nam.  Cũng nhƣ thời đi 

học Trần Lục, tôi bạn thân Trần Nhƣ Xuyên, và 

Xuyên lại là bạn thân của Mùi Quí Bồng. Tôi lại 

không biết Bồng, ngay cả lúc anh Bồng lên D.C. Nam 

dọn sạch sẽ nhà cửa, mời cả 100 bạn bè đón Bồng, 

và tặng Bồng những cuốn sách , văn hóa Việt, vì tài 

sản sách vở của Bồng đã bị bảo Katrina cuốn đi mất 

sạch. Tôi cũng không nhớ Bồng, và cũng không biết 

con ngƣời tài ba ấy là bạn học với mình. Tôi đem 

chuyện này nói với Nam là làm sao lại có chuyện kỳ 

cục. Nam chỉ cƣời và mƣợn câu thơ của nhà thơ Du 

Tử Lê, mà bạn Điển tôi gọi là ―con dê ở trong cái lu‖ 

với tôi: ―Có những điều, ở chốn trần gian không thể 

hiểu‖.  Nhƣng nếu tôi kể chuyện này ra thì ai cũng 

hiểu. Tôi biết Nguyễn Đức Nam là nhà văn trẻ rất có 

tiếng thời đi học. Sau này khi qua Mỹ, tôi cũng nhi 

nhoe viết lách, tự truyện cuốn sách nhỏ ―Tôi Là 

Lính‖. Tôi muốn tìm cách đánh bóng mình, bèn nghĩ 

ra một mƣu vặt, cứ mỗi lần gặp Nam trong đám đông 

là tôi trang trọng: ‖Chào văn hữu Nguyễn Đức 

Nam‖, vài lần nhƣ thế, Nam hiểu ngay tôi là kẻ muốn 

ăn gắp bỏ cho ngƣời. Thế là con ngƣời thông minh 

ấy đã không ngần ngại trả lời: ‖Chào văn hữu Đinh 

Hùng Cƣờng‖.  Nhờ Nam mà tôi đã nhẹ nhàng bƣớc 

vào văn giới. Từ đấy mỗi lần chúng tôi gặp nhau thì 
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hai câu chào cùng thoát ra một lúc  ―Chào Văn 

Hữu‖. Đời tôi trở thành ―Giàu vì vợ, sang nhờ bạn‖. 

 

 

 
 

 

Falkland Island, điạ điểm lịch sử, nơi chúng tôi chờ 

đợi đã không đến đƣợc. Sóng nƣớc dập dình, cứ đẩy 

ra, đẩy vô, làm cho con tàu loay hoay nhƣng không 

cặp bến đƣợc. Mặc dù trƣớc đó, trên tàu đã có buổi 

thuyết trình xôm tụ, về điạ phƣơng chí, về chiến tranh 

giữa Argentina và Anh Quốc, và những hình ảnh trên 

bờ, có cả bức tƣợng bà Thatcher. Nhƣng rồi, thuyền 

truởng cũng xin lỗi là khônng cặp bến, con tàu to lớn 

cứ chòng chành nhƣ muốn đến, nhƣng chẳng đƣợc. 

Một chuyện khẩn cấp xảy ra, đã cho chúng tôi thấy 

cách làm việc của ngƣời Tây Phƣơng. Có một bịnh 

nhân trên tàu, không biết vì lý do đau yếu ra sao, cần 

đi nhà thƣơng, lập tức thuyền trƣởng liên lạc với cơ 

quan quân sự của đảo Falkland, nơi đây đã phái một 

chiếc trực thăng ra tàu chở bệnh nhân. Trong đêm tối 

hãi hùng, chiếc trƣc thăng đơn độc ra khơi, nó phải 

đáp xuống sàn tàu, nhƣng không phải dễ, đáp trên 

con tàu chòng chành, dễ làm trực thăng mất thăng 

bằng mà lật, cánh quạt trực thăng sẽ phang vào 

thành tàu, và tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra không biết 

cho bao ngƣời. Để làm chuyện này, cho dù đã quá 

nửa đêm, thuyền trƣởng cũng đánh thức cả tàu và 

thông báo, ông yêu cầu tất cả phải ở yên trong 

phòng, không đƣợc ra ngoài có thể bị nạn. Riêng 

từng lầu 12 nằm sát ngay dƣới sân đáp trực thăng, 

tất cả hành khách khu đó phải xuống lầu 5, trong số 

đó vợ chồng văn hữu Nguyễn Đức Nam. Hai ông bà 

phải thức giấc nửa khuya, xuống lầu năm, uống cà 

phê chờ trực thăng bốc xong bệnh nhân mới đƣợc trở 

về phòng. Qua một chuyện nhỏ, ta thấy con ngƣời 

đƣợc quý trọng, bất kể ai, có chuyện là đƣợc giúp đỡ. 

Có trên một ngàn ngƣời trên tàu để phục dịch trên ba 

ngàn du khách. Đúng nhƣ lời ngƣời Mỹ nói ―Không 

bỏ một ai‖, và mỗi ngƣời đều đƣợc đáng kể‖ (No one 

left behind, and every one is matter!). 

 

Qua ngày sau, chúng tôi đi qua ―Cape Horn‖ nơi tận 

cùng phía nam của quả địa cầu. Qua  đến địa điểm 

kế, cũng không khá hơn, sóng gió vẫn ào ạt trên 

boong, đợi đến trƣa mà gió vẫn lên đến trên 60 

miles/một giờ, nó thổi sóng biển nổi cồn trắng xó a 

khắp nơi, thế là lại hủy bỏ, đi tới địa điểm kế. Suốt 5 

ngày tù túng, lênh đênh trên biển, không đƣợc vào 

bờ, hành khách chán lắm. Ông già bà cả, bồn chồn 

thở dài thở ngắn, chờ đợi tiếng nói uy quyền của ông 

thuyền trƣởng ngƣời Ý Đại Lợi, ông nói tiếng Anh 

ngọng nghịu: 

 

―Cho tôi xin sự chú ý, đây là thuyền trƣởng Ravera, 

nói từ đài chỉ huy trung ƣơng, chúng tôi, rất thông 

cảm quý khách, chúng tôi quyết định để quý khách 

lên bờ, bằng cách hạ thuỷ những chiếc tàu con 

(tenders) ở hai bên sƣờn để chở khách. Sóng rất lớn, 

quý vị cần theo huớng dẫn của thủy thủ đoàn và cẩn 

thận khi xuống thuyền nhỏ, cũng phải rất cẩn thận 

khi lên bờ. Chiều nay 6 giờ tàu sẽ ra khơi, xin quý vị 

trở lại tàu lúc 5 giờ, không đƣợc trễ hơn‖. Vừa bảnh 

mắt, chƣa 7 giờ sáng, trên phòng ăn tôi đã thấy phái 

đoàn 11 ngƣời của Dƣơng Đức Trƣờng nai nịt sẵn 

sàng. Tôi hỏi: 

 

―Đi mô mà đi sớm dữ tề?‖  Trƣờng đáp: ―Tụi em đã 

mua tua đi coi nhà ở của những con Penguins, đảo 

đó cách đây cả hai tiếng đồng hồ, phải lên tàu đi 

sớm‖. 
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Chúng tôi không đi coi Penguins, nên chẳng vội gì, 

10 giờ cả bọn xuống thuyền con vô bờ. Và chỉ cách 

bờ chƣa đầy cây số, mà cái tàu con cũng lòng vòng, 

không cặp bến đƣợc, cứ rồ máy, rà tới chân cầu, 

chƣa kịp móc giây, là sóng lại đẩy nó ra xa, bốn 

mƣơi phút sau con tàu nhỏ chở cỡ 100 ngƣời, mới 

cho đƣợc hành khách lên bờ. Trâm mặt đã xanh lè. 

muốn nôn lắm, mà cố kềm lại. Chúng tôi quyết định 

trả $25.00 chung nhau đi tua bằng xe riêng trong 

thành phố, ông bà Nam muốn đi lên chỗ coi Penguin, 

giá cũng chỉ $25.00. Tôi phải giải thích cho văn hữu 

nghèo (mà ham) của tôi là $25.00 là chỉ tới bến, còn 

muốn ra đảo phải đi ít nhất hai tiếng bằng phà 

(ferry), giá cũng cả trăm đô la. Nhóm Dƣơng Đức 

Trƣờng đi tại tàu gần bốn trăm đồng một ngƣời. Coi 

con Penguin không phải đơn thuần hai mƣơi lăm 

đồng đâu.  Thế là chàng bỏ ý định, nhập bọn rong 

chơi với chúng tôi.  Cái mỏm đất  ―Punta Arenas‖ 

này thuộc Chí Lợi (Chile), nó không có ngƣời nghèo, 

chỉ có ngƣời trung lƣu, và ngƣời giàu, đúng là hải 

đảo thần tiên. Trƣóc khi lên đây, thuyền trƣởng đã ra 

thông cáo, vì lý do tế nhị, chúng ta không nên mang 

những mũ, áo có dấu hiệu đảo Falkland, vì làm nhƣ 

vậy là khiêu khích dân địa phƣơng.  Chúng tôi có 

ghé đƣợc Falkland đâu mà có đồ đó. Chúng tôi dạo 

chơi, mua sắm thả dàn, vào lúc xế trƣa, cả bọn tìm 

tiệm ăn ngon, nhƣng chẳng thấy. Bạn Thái bàn là 

thuyền nhỏ, sóng to, chi bằng chúng ta về tàu, ăn 

không mất tiền, mà đồ ăn còn ngon hơn ở đảo.  Vợ 

tôi đã mua đƣợc túi đồ chơi cho con, cho cháu nặng 

trĩu, bắt tôi vác trên vai.  Cả toán nghe Thái thế mà 

hay, ngay sau khi chúng tôi về tàu, có thể chuyến 

chúng tôi là chuyến chót. Thuyền trƣỏng ra lệnh 

không chở ngƣời về nữa, sóng to, quá nguy hiểm, ông 

ta hứa sẽ tìm giải pháp khác, vì ông ta đang kẹt trên 

1,700 hành khách ở trên bờ.  Biện pháp đầu tiên, 

ông xin hải quân Chí Lợi dùng tàu to của hải quân 

chở hành khách ra tàu lớn, thay vì dùng tàu nhỏ của 

Princess. Hải quân cóc chịu, ông bèn đƣa giảp pháp 

thứ hai. Hành khách xếp hàng trên ―pier‖ có thể bị 

gió thổi bay xuống biển, xin tàu hải quân cặp bến, 

làm giao liên cho hành khách, có nghĩa là thay vì đợi 

trên ―pier‖, hành khách xuống tàu hải quân đợi, và 

từ tàu hải quân  lên tàu nhỏ về tàu lớn. Hải quân 

Chí Lợi cũng cóc chịu, thế là ông thuyền trƣởng nổi 

điên, hăm dọ a sẽ đề nghị hủy bỏ cảng này trong 

những chuyến ―cruise‖ tới.  Và quyết định cho cái 

tàu to tiến gần bờ, quay ngang để cản bớt gió, và từ 

từ chuyển vận hành khách về tàu. Gió đƣa sóng nhồi, 

mãi đến sau nửa đêm, hành khách mới lên hết trên 

tàu. Vì trễ giờ khởi hành con tàu đã tăng tốc độ, nó 

chạy nhƣ điên trên biển, để lấy lại những giờ đã mất, 

mong về bến đúng giờ cho chuyến đi kế.Sáng sau, tôi 

lại gặp Dƣơng Đức Trƣờng, tôi hỏi: 

―Hôm qua đi về mệt không Trƣờng?‖ Anh ta trả lời : 

―Đi làm mới mệt, đi chơi làm sao mà mệt đƣợc anh?  

Khoẻ re nhƣ bò kéo xe‖. Rồi anh kể chuyện Penguins 

cho tôi nghe,  muốn đi coi Puinguin có ba giá: giá 

thông thƣờng là toán của Trƣờng, khoảng gần bốn 

trăm một ngƣời đi tàu nhỏ, loại tàu có thể giảm sóng, 

vì nó trống ở dƣới đáy, loại đắt tiền là ―speed boat‖ 

loại này chạy nhanh kinh khủng, và có thể lƣớt sóng, 

loại thứ ba là đi xe bus đến nơi mua vé đi phà qua  

là rẻ nhất, nhƣng rốt cuộc chỉ có đoàn của Trƣờng là 

coi đƣợc, những loại kia là hốc xịt hết. Lý do là tàu 

của Trƣờng đi sớm, chƣa có gió to sóng mạnh, cả tàu 

chỉ lao chao tí chút, nhƣng mọi ngƣời đến đảo chơi 

với Pennguins ngon lành. Loại thứ hai ―Speed boat‖ 

của nhà giàu chạy nhanh, nhƣng đi trễ, sóng to quá, 

chiếc tàu cứ nhƣ bay trên nƣớc lƣớt trên sóng, hành 

khách nôn mửa ra tới mật xanh mật vàng. Cả đoàn 

tới đảo cứ ỳ ra trên tàu mà nôn cho đến khi về, chả 

gặp đƣợc con Penguin nào cả, một bà khách trên tàu 

đã than là mất tiền, không đƣợc coi, mà còn đầy 

thân, phải ngửi những mùi nôn ọe của hành khách, 

hôi hám, kinh hãi tới chết đƣợc. Trƣờng lại nói tiếp: 

―Những ngƣời đi phà còn khốn nạn hơn, anh biết rồi, 

chiếc phà nó làm bằng phẳng ở dƣới đáy, để có thể 
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chở nhiều nguời, hàng hóa và xe cộ, khi nó bị sóng 

nhồi, thì những luồng sóng đánh vào đáy phà trong 

một bề mặt tiếp xúc lớn, nó đã mang chiếc phà lên 

cao, và nhồi xuống nhƣ là đi trên ―Roller Coasters‖ 

liên tục vậy. Những hành khách trên đó còn khốn khổ 

hơn ―speed boat‖, vì bị nhồi nhiều liên tục, mà lại 

phải ở dƣới biển lâu hơn, vì phà chạy rất chậm.  

Đến đảo cũng thi nhau mà ói rồi trở về. Tụi em may 

hơn những ngƣời kia, rồi cũng không khá, cả toán trở 

về hứng chí, đi ăn đi chơi trên đảo, đến khi trở về, 

thấy ngƣời ta đông nghẹt, xếp hàng, không ai về tàu 

đƣợc. Trong toán có anh chị Thanh bạn với anh 

Dụng từ thời học luật ở Sài Gòn, anh Thanh đến từ 

Oregon, đi chơi chung nhóm, anh Thanh tƣớng ngƣời 

to khoẻ, vững vàng nhƣ lực sĩ, thế mà đứng đợi lâu 

quá, cũng xụm bà chè bỏ cuộc, rồi mãi tới sau nửa 

đêm bọn này mới về đƣợc tàu, chuyến đi thật vất vả, 

nhƣng rất vui và nhiều kỷ niệm.‖ 

Trƣờng vừa nói xong, thì tiếng loa lại vang lên, vẫn 

lời ngọng nghịu tiếng Anh của ông thuyền trƣởng 

Ravera ngƣời Y Ta Lồ, ông xin lỗi về tất cả những 

bất tiện xảy ra, từ lúc lên tàu ở Brazil, cho đến thời 

tiết khắc nghhiệt của biển cả, không hẳn tất cả lỗi 

của Princess, nhƣng thông cảm với khó khăn của du 

khách, ông quyết định cho mỗi ngƣời một trăm đô la 

để mua sắm trên tàu. Trừ cho 50% phí tổn của 

chuyến đi. Mua vé đi chơi sang năm, sẽ lấy nửa số 

tiền này bù vào tiền vé mới. Tôi cũng hiểu rằng đồng 

tiền những hành khách bỏ ra để đi trên tàu này đều 

trả khác nhau, có ngƣời đƣợc bớt, đƣợc trừ, có ngƣời 

đƣợc thƣởng vì vào ―members‖, nhƣng vợ chồng tôi, 

là công dân hạng hai, nên trả nhiều nhất, trả nguyên 

con, không trừ bồi gì cả, do đấy một nửa số tiền trả 

lại của chúng tôi cũng sẽ nhiều nhất, âu cũng là cái 

lộc trời cho. 

Tôi kể lại chuyến đi này để cảm ơn các bạn tôi, 

những ngƣời bạn mà tôi quý mến nhƣ trong gia đình, 

đã tình cờ hội ngộ cùng chuyến hải hành. Tôi vui 

sƣớng vì mỗi chiều, gần hai chục mạng chúng tôi, 

ngồi ăn cơm chung , vui chơi đùa bỡn, và cái thích là 

tha hồ ba hoa, chẳng ai giận dỗi. Nhƣng rồi cũng 

đúng nhƣ nhà văn Nguyễn Đức Nam thƣờng mƣợn 

câu thơ của ông ―con dê ở trong cái lu‖ nói : ‖Ở 

chốn trần gian có nhiều điều không thể hiểu‖.  Ăn 

uống sung sƣớng, từ tôm hùm, bí tết, gà, vịt, cừu, dê, 

mỗi món mỗi vị. Cơm Tây, cơm Ý, cơm Tây Ban Nha 

đủ cả, nhƣng mít ta chê hết, anh Dụng đem theo ít gà 

kho xả, ít tôm khô tự tay anh làm, thế là mọi ngƣời 

xin cơm trắng, chia nhau ăn ngon lành. Vài hôm thực 

phẩm của vợ chồng Dụng, Trúc Mai đã hết, thì mít ta 

lại yêu cầu nhà hàng, kho thịt, kho gà theo kiểu Á 

Đông. Những ngƣời hầu bàn thật dễ thƣơng, họ là 

những ngƣời Thái lan, ngƣời Phi Luật Tân, nên cũng 

hiểu ngƣời Á  Đông. Họ chiều khách yêu cầu nhà 

bếp, nấu những món Á Đông đặc biệt cho chúng tôi 

ăn. Trƣớc khi chấm dứt bài viết, tôi muốn nhận diện 

một lần, kỷ niệm chuyến đi với những bạn tôi gồm: 

Nhóm một là chúng tôi đi từ Cánh Đồng Mùa Xuân 

(Springfield) Chi Lan Từ Doanh mà Chi Lan là chủ 

sậu, có hãng du lịch Unique Travel, chị đã dùng 

hãng này để đăṭ vé cho nhóm chúng tôi. Thái, Hằng 

là hai ngƣời bạn trẻ, hãy cứ coi là trẻ, cho dù Thái 

mới về hƣu ở bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, vợ chồng 

văn hữu Nguyễn Đức Nam, và vợ chồng tôi Cƣờng, 

Trâm. Tuy không có mặt trong chuyến đi nhƣng cũng 

phải nhắc tới, đó là anh chị Vũ An Thanh, ngƣời đã 

ghi tên đi từ đầu với chúng tôi, nhƣng vì lý do đặc 

biệt đã phải ở lại.  

 

 
 

Nhóm hai gồm 11 ngƣời, nhƣ tôi đã nhắc trong 

chuyện nhƣ Trƣờng, Thu, Dụng, Trúc Mai, Hòa, Kiều 

Thu, anh chi  ̣ Thanh từ Oregon, Thông và Cơ là hai 

ngƣời tôi chƣa nhắc trong câu chuyện, nhƣng cũng 

phải kể ra đây. Mỗi sáng vợ chồng tôi đều tiếp anh 

Thông ăn sáng, vì chị Cơ thƣờng ngủ trễ, nên Thông 

ta đói bụng cứ phải lên lầu ăn trƣớc. Trong nhiều lần 

đi chơi chung với cặp vợ chồng này, tôi học đƣợc 

cách cho tiền của họ. Lấy tiền của ngƣời đã khó, mà 
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cho đồng tiền đi còn khó hơn.  Đúng vậy, anh chị 

này quan niệm đồng tiền đi trƣớc là đồng tiền khôn. 

Có nghĩa là ăn uống gì, hay cần chuyện gì, anh chị 

Thông, Cơ  cũng đều cho tiền trƣớc và do đấy cái 

đồng tiền đó đi rất xa. Chỉ những ngƣời khôn ngoan 

lịch duyệt mới làm đƣợc nhƣ vậy.  

Ngƣời thứ 11 mà tôi muốn nói tới ở phần chót để đúc 

kết câu chuyện.  Anh Hà là anh họ của Dƣơng Đức 

Trƣờng, anh Hà đơn phƣơng nhập bọn có một mình, 

ngƣời ta đi đủ về đôi, riêng anh đi lẻ về loi một mình. 

Lý do giản dị là phu nhân anh đã quá vãng, cho dù 

trong quá khứ hai ngƣời đã xây dựng một gia đình 

hạnh phúc, và rất thành công về tài chánh tại 

Houston. Anh đang là ngƣời lữ hành đơn độc, con 

ngƣời của anh, quả thật là đen tình đỏ bạc. Anh đã 

trúng một cái số rất lớn trên tàu, anh chẳng cờ bạc, 

chỉ theo bạn, ngồi chơi, đặt mƣời đồng bạc cầu vui, 

và anh đã trúng $5,000.00. Số tiền quá lớn so với số 

vốn $10.00.  Tôi đùa bảo anh, rất không may anh đã 

đi chơi theo bọn tôi. Nếu vận may nhƣ vậy, anh mà ở 

lại Houston, mua số Power Mega, biết đâu anh chả 

trúng cả bạc tỷ, chung với mấy ngƣời Mỹ vừa trúng 

số tuần qua.  Trong một bữa ăn chung, anh Hà thấy 

vợ chồng tôi khắc khẩu, cãi vã nhau dữ quá, anh Hà 

bảo:  ―Anh chị đang sống hạnh phúc đó, bớt cãi cọ 

đi‖. Tôi hiểu ở hoàn cảnh anh, mới nhìn thấy những 

ngƣời chúng tôi là hạnh phúc. Tôi cũng hiểu thế, tôi 

cũng cảm ơn anh, và chỉ thầm mong cho bà vợ tôi 

cũng hiểu nhƣ tôi, nhƣ anh Hà, bớt chét chét cái 

miệng ăn thua. Thì quả thật lúc đó tôi mới hạnh 

phúc. 

 Khi chúng tôi đến điểm chót dời tàu là Valporaiso, 

một hải cảng lớn nhất của Chí Lợi, từ đây chúng tôi 

phải đi hai tiếng đồng hồ trên xe van để đến 

Santiago, thủ đô của Chí Lợi.  Từ đó sẽ bay về Mỹ. 

Suốt chặng đƣờng xa xôi, qua bao nhiêu quốc gia 

Nam Mỹ, tôi thấy ngƣời dân hiền hòa, lƣơng thiện, 

buôn bán ngay thẳng, ít nói thách, gặp ngƣời trả giá, 

họ không muốn bán, thì chỉ cƣời, và vui vẻ xếp lại đồ 

hàng, không có vẻ bực mình, chống đối, hay chửi bới 

khách hàng nhƣ ngƣời mình. Thấy ngƣời mà buồn 

cho dân mình, còn lâu lắm ngƣời mình mới có thái độ 

cởi mở nhƣ họ. Còn bạn bè thì sao? Tôi thấy hầu nhƣ 

đa số bạn tôi hoặc là hƣu trí, hoặc đã qua đời, ít ai 

còn đủ sức lực để tiếp tục đi làm. Những nguời đã 

chết thì mồ yên mả đẹp, những ngƣời còn sống thì lại 

chia ra nhiều quan niệm sống khác nhau, ngƣời thì 

bo bíu đồng tiền. Không thấy tiền vô, thì họ không 

muốn ra. Cho dù tiền hƣu, tiền để dành vẫn còn 

nguyên cả. Nếu bị bịnh tật tới cƣớp đời sống họ đi, 

họ vẫn còn tiền y nguyên. Rồi những đồng tiền này để 

làm gì? Cho con ƣ? Chúng nó cũng cảm ơn, nhƣng 

chúng cũng chẳng cần, chỉ tiêu phí, vì chúng nghĩ là 

đồng tiền ngoài dự tính. Có ngƣời bạn khác, nhìn ra, 

biết ngộ cuộc đời, đồng tiền cực khổ của mình, mình 

xứng đáng tiêu dùng nó, trƣớc khi mình nhắm mắt. 

Tôi thích những ngƣời này, và đồng quan niệm sống 

với họ, ngày nào mình không vung tay quá trán, thì 

ngày đó mình đi chơi hƣởng cuộc đời còn lại với bạn 

bè, bằng hữu, đầy đủ và ý nghĩ a.  Tóm lại những 

ngƣời bo bíu, chỉ biết ôm đồng tiền, thì họ đã chết 

ngay từ lúc họ về hƣu. Còn gì để nói.   

 

Viết xong tại Disney World, Ngày 1, tháng 2, 2016. 

 

Quốc Thái Đinh Hùng Cƣờng
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MONTYA 

Cùng nhau tập thể nhẩy Zumba 

Hoạt cảnh vui tƣơi thích quá là 

Múa máy tay vung nƣơng điệu nhạc 

Nhịp nhàng chân tiến ƣớm salsa 

Mambo bƣớc meringue lắc 

Hip-hop lùi, ngang, nhún cha cha 

Khoẻ mạnh thân hình cân lại giảm 

Cùng thêm vóc dáng mảnh mai ra! 

 

 

 

Zumba! 

 

 

Hỡi các bạn 

Nếu thích nhảy 

Cùng thích thon ngƣời 

Thì cùng nhau 

Zumba nhé! 

Nhạc Latin dồn dập 

Lôi cuốn nhƣ thác lũ 

Này Cha-cha rồi salsa 

Này samba rồi rumba 

Hip-hop cũng góp phần 

Merengue chẳng thiếu! 

Đôi vai xoay lui tới 

Hai cánh tay vung vẩy 

 

 

 

Tay lắc mạnh, nắm đấm mạnh 

Ôi đôi  chân 

Lên gối xuống gối 

Ngang dọc mải miết 

Liên hồi không ngơi 

Suốt một giờ đồng hồ 

Quay phải rồi quay trái 

Năng lực tiêu đi 

Mồ hôi nhỏ giọt! 

 

Tập riết rồi quen 

Quen rồi không bỏ 

Thấy mình nhƣ trẻ 

Sinh lực thêm ra. 

Zumba nhé các bạn!
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Bà Ngoại Tôi  
 

. 

 
 

Từ lúc có trí nhớ, tôi đã sống gần bà ngoại. Tôi không nhớ 

đích xác mình lên mấy, chỉ biết là tôi  chƣa đến tuổi đi học, 

và vì mẹ tôi phải bận bịu may vá bán buôn để nuôi đàn con 

mồ côi sáu đứa, nên bà ngoaị trở thành cô giáo vỡ lòng của 

tôi. Bà là ngƣời dâỵ tôi đọc những mẫu tự đầu tiên của đời 

học trò.  

Khi tôi lên sáu, đúng tuổi vào lớp năm của bậc tiểu 

học, tức là lớp một bây giờ, bà dẫn tôi đi xin học ở trƣờng 

tiểu học Nguyễn Tri Phƣơng. Ngày khai trƣờng đầu tiên 

trong đời, bà dẫn tôi đến trƣờng. Sau khi tôi sắp hàng đi vào 

lớp, bà không về mà ngồi lại trên thềm xi măng, xế cửa lớp 

học để chờ tôi. Dòng chữ đầu tiên tôi viết trên trang giấy 

trắng là tên, tuổi và ngày, tháng, năm sinh, theo lời thầy 

giáo bảo. Sau đó, thầy gọi từng học trò lên bàn, thầy xem 

chữ viết và bắt đọc lại. Có trò thì thầy bảo về chỗ ngồi, có 

đứa thì thầy lại bảo đứng sang một bên. Tôi nhớ mãi hôm 

ấy, sau khi làm xong bổn phận, thầy giáo bảo tôi về chỗ 

ngồi. Tôi chẳng biết số phận của những đứa phải đứng ra 

sao, chỉ thấy vui vui trong lòng, vì khi trở về chỗ ngồi, tôi 

liếc vội ra ngoài cửa lớp và bắt gặp hàm răng hạt huyền của 

bà óng ánh. Bà cƣời. 

   Sau hồi trống, thầy giáo tuyên bố: em nào về chỗ 

ngồi, ngày mai đi học, em nào  

 

 

 

đứng, ngày mai không đi học nữa vì chƣa biết viết. Lúc đó, 

tôi mới biết rằng bà ngoại đã chuẩn bị cho mình thật chu 

đáo, biết đọc biết viết thật vững rồi mới xin cho đi học. Hôm 

ấy trên đƣờng về bà rẽ vào chợ, mua cho tôi mấy cái bỏng 

đƣờng làm quà thƣởng. Đó là loaị g ạo rang rƣới mật mía 

rồi nắm tròn nhƣ quả banh, bà bảo:  

-―Con giỏi lắm, thế là con đƣợc nhận vào học rồi 

đấy!‖  
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Khi lên lớp tƣ, tức lớp hai bây giờ, tôi bắt đầu đọc 

báo cho bà. Cứ buổi chiều, hai bà cháu ra ngồi sân trƣớc, 

bà mở to tờ báo ra và chỉ vào từng bài bảo tôi đọc. Sau một 

thời gian đọc chậm, tôi đã quen với lối chữ in nên đọc nhƣ 

cái máy. Có lẽ nhờ đọc báo từ bé mà sau này tôi yêu thích 

đọc sách, một thói quen tốt cho cuộc đời học sinh. Nhắc đến 

bà, tôi không thể nào quên món bánh đa vừng nƣớng mà bà 

hay mua làm quà cho anh em chúng tôi, mỗi lần đi chợ về. 

Thƣờng thƣờng, trong năm đứa cháu ngoại, hai anh tôi 

nhận phần rồi đi chỗ khác chơi, còn tôi và hai em hay luẩn 

quẩn bên bà để nghe kể truyện.  

Truyện bà kể có nhiều loại nhƣng tôi không biết 

xếp chúng vào loaị nào . Nó không phải là cổ tích vì chẳng 

có bóng dáng của bà tiên, ông bụt. Nó cũng không phải là 

truyện trinh thám hồi hộp, tuy nhiên, khi nghe bà kể, tôi 

cũng bị nổi da gà. Nó đầy những từ ngữ khó hiểu, những ý 

tƣởng mông lung và những hình ảnh tang thƣơng của kiếp 

con ngƣời. Những từ ngữ ấy không đi theo thứ tự abc, 

nhƣng lại đi theo biến cố của dòng lịch sử Việt Nam với các 

cuộc xâm lăng của giặc Tầu, sự xâm chiếm của ngƣời Nhật, 

sự đô hộ của thực dân Pháp, cuộc di cƣ vĩ đại của dân miền 

bắc, bỏ của chạy lấy ngƣời vào nam năm 1954, và sự xuất 

hiện của quân đội Mỹ.  

Tầu xã-phang: Tôi hầu nhƣ quên hết những truyện 

bà tôi kể về ngƣời Tầu vì nó chẳng có gì đáng nhớ, duy có 

một từ ngữ, mà tới nay, hơn nửa thế kỷ tôi vẫn không quên 

đó là Tầu xã-phang: 

-―Đám Tầu xã-phang năm đói tràn sang nƣớc mình 

vô số kể. Nó bẩn lắm con ạ, ngƣời nó đầy ghẻ. Ghẻ Tầu bé li 

ti, mọc ở khe kẽ. Tóc nó dài, húi trọc ở đằng trƣớc, đằng sau 

để dài, thết đuôi sam, đi đến đâu nó khạc nhổ đến đấy, vừa 

đi nó vừa thò tay vào đũng quần gãi ghẻ… Vô phúc cho các 

quán bán hàng rong bên đƣờng, khi đi qua nó cứ tự tiện vọc 

tay vào thức ăn, cái gì cũng bốc cho vào mồm. Trên thì 

nhai, dƣới thì vãi ra đầy đƣờng…‖  

 Vừa đi vừa ăn là không đàng hoàng. Mẹ tôi dạy 

thế, ngoài bánh trái, tôi không đƣợc phép bốc thức ăn bằng 

tay mà phải dùng đũa hay thìa. Vì vậy, hình ảnh bọn Tầu: 

―… vừa đi vừa gãi ghẻ… trên thì nhai, dƣới thì vãi…‖ là 

hình ảnh đám lâu la du thủ du thực trong trí tuởng tuợng 

của tôi.  Tôi ghê sợ sự bẩn thỉu của Tầu xã-phang, đến độ 

chẳng buồn hỏi bà xã-phang là gì. Cho tới nay, cái tên xã-

phang vẫn còn là một dấu hỏi trong tôi khi nhớ lại chuyện 

xƣa.  

 Nhật nhĩ man: Hình ảnh ngƣời Nhật trong tâm trí 

bà tôi đầy tính phi nhân bản, nhƣ bà tôi đặt tên cho họ: bọn 

Nhật nhĩ man. 

-―Con ạ! Hơn triệu ngƣời miền bắc Việt Nam chết 

đói năm Ất Dậu, 1939, vì chúng bắt dân miền bắc trồng đay, 

thay vì trồng lúa. Trong khi đó, ở trong nam thì thóc lúa dƣ 

thừa, chúng lấy đốt thành than để chạy xe hỏa. Đến khi 

miền bắc nhận đƣợc viện trợ gạo của miền nam chở ra thì 

số ngƣời sống sót, vì bị nhịn lâu ngày, bao tử teo lại mà 

không biết, đã ăn rõ nhiều cơm gạo mới vào và bị thủng 

ruột mà chết. Có ngƣời vì háu ăn quá mà húp vội húp vàng 

cháo nóng, không kịp thổi nên phải bỏng, lột cả lƣỡi.‖ 

Cảnh dã man nhất đƣợc bà tôi mục kích là một 

ngƣời đàn ông, đi qua trại lính của Nhật, vì cần đại tiện mà 

có lẽ không nhịn đƣợc, đã xả xú uế ra đó, nơi có cắm bảng: 

―Cấm ỉa đái‖. Xong việc, ông ta đứng lên đi thì bị lính Nhật 

túm cổ. Nó dí dao vào bụng bảo ngƣời ấy phải ăn đống 

phân ấy, không ăn, nó đâm lòi ruột. Sợ chết, ngƣời đàn ông 

ấy đã nằm rạp xuống ăn. Tiêu thụ xong đống phân, ông ta 

cũng ngã lăn ra chết không kịp ngáp. 

Pháp: Thỉnh thoảng, khi kể truyện, bà tôi cũng 

chêm tiếng Pháp vào. Tiếng Pháp của bà cứng đơ, ngƣợng 

ngịu, nghe không êm tai nhƣ cô giáo dạy Pháp văn trong 

trƣờng tôi. Bà bảo bà chƣa học hết tiểu học đã kết hôn với 

ông ngoại tôi, rồi ở nhà phụ ông buôn bán và sinh đẻ. Câu 

truyện liên quan đến nƣớc Pháp không dữ dội nhƣng chứa 

đựng sự khinh bạc chua chát, có liên quan đến anh trai của 

bà tôi. 

Ông là con trai đầu lòng, đƣợc ông cố ngoại tôi 

cho đi Pháp du học. Sang đến Pháp, ông chẳng học ngành 

nghề gia đình muốn mà lại học hội họa. Ông có một tác 

phẩm đoạt giải thƣởng hạng nhất. Sau giải thƣởng ấy, ông 

trở thành họa sĩ nổi tiếng ở Paris. Từ khi đi du học, ông 

không trở về thăm nhà lần nào. Bà lục tủ lấy ra bức tranh 

đen trắng, vẽ một trăm con khỉ. Tôi ngắm nghía bức tranh 

ấy, nhƣng chẳng hiểu gì cả. Khi hỏi bà ý nghĩa nghệ thuật 

của nó, bà tôi kể: 

 -― Đây, ông chụp lại bản chính gửi về cho nhà 

mình đấy con! Chữ ký của ông đây này: Vũ Gia. Thằng tây 

nó to xác mà dốt. Nó đâu hiểu đƣợc ẩn ý của ông. Một trăm 

con bú dù mà có con nào ngồi giống con nào đâu! Con nhìn 

kỹ mà xem, mỗi con bú dù nhăn nhó một kiểu, nghĩa là trăm 

năm giặc tây đô hộ nƣớc ta, ngƣời Việt Nam ta đau khổ 

trăm năm. Ông giải thích nhƣ thế!‖ 

 Xem kỹ, tôi thấy quả đúng nhƣ vậy, mỗi con ngồi 

một kiểu và nhăn một vẻ. Tôi thích cái biệt hiệu của bà: gọi 

khỉ là bú dù. Thật lạ! 
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Cộng Sản Bắc Việt: Hình ảnh ghê sợ khác đi vào 

trí nhớ của tôi thời thơ ấu là Việt Cộng. Bà bảo:  

-―Cộng Sản đi đến đâu thì máu đổ thịt rơi đến đấy. 

Con tố cha, vợ tố chồng, tan cửa nát nhà hết con ơi!‖  

Những điều bà nói không khác thực tế vì khi đƣợc 

xem các cuốn phim tài liệu quay cảnh di cƣ vào nam khổng 

lồ của hàng triệu dân miền bắc, tôi hiểu đƣợc sự sợ hãi của 

ngƣời dân chạy trốn chế độ Cộng Sản nhƣ thế nào. Gia đình 

tôi bị rơi vào thảm trạng bị chia hai , bà ngoaị vào nam 

trƣớc với năm con gái, đó là bác, mẹ tôi và ba ngƣời dì . 

Ông ngoaị tôi ở lại với con trai, bác tôi, chờ bán xong cái 

máy in, vốn liếng của cả gia đình, rồi mới vào sau. Chƣơng 

trình tính là nhƣ thế nhƣng không thực hiện đƣợc vì máy in 

bị tịch thu, bác tôi vào tù vì chống đối chế độ. Ông ngoaị 

tôi, sau ngày nam bắc chia đôi đƣợc gần hai năm đã lặng lẽ 

qua đời. Tôi nhớ mãi, ngày nhận đƣợc tin này từ Lào gửi 

qua, bà tôi, mẹ tôi và các dì khóc ròng…. Vì vậy, ngay từ 

thuở còn học tiểu học, tôi đã hiểu thấu đáo Cộng Sản Bắc 

Việt gieo tang tóc cho dân tình nhƣ thế nào rồi.  

 Tin Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ra đời in trên 

báo năm 1960 làm bà tôi thất vọng và hoảng sợ. Tôi nhớ bà 

thở dài thuờn thƣợt: 

- ―Thôi chết rồi, thế này thì chẳng bao lâu ở trong 

nam, muời ngƣời có đến chín ngƣời nằm vùng.‖  

Nghe bà thốt lên nhƣ vậy, ngƣời anh thứ hai của 

tôi, lúc đó mới chỉ là cậu bé mƣời tuổi, xòe ngay bàn tay ra 

đếm: bà ngoại, bác, mẹ, hai dì, và năm anh em, rồi phá lên 

cƣời nhƣ nắc nẻ:  

-―Ha! Ha! Bà nói thế thì nhà mình có mƣời ngƣời, 

chín ngƣời nằm vùng theo Việt Cộng, chỉ còn một mình bà 

là quốc gia.‖ 

 Bà tôi cáu, lần đầu tiên, tôi thấy bà giận dữ quát:  

-―Mày câm mồm, trẻ con chẳng hiểu gì, rồi thì 

chúng mày sẽ khổ!‖  

Ngày ấy, vì đọc báo cho bà, tôi biết tin tức thời sự 

nhƣng không hiểu rõ cục diện biến chuyển thế nào trên bàn 

cờ chính trị. Tôi chỉ thấy bà không đi chùa thƣờng nữa. Có 

đi thì bà chỉ đến Viện Hóa Đạo. Khi phong trào ào ạt xuống 

đƣờng lan tràn, nhiều Phật tử bị Việt Cộng giật dây xúi dục, 

đem bàn thờ Phật ra ngoài đƣờng cái, chận xe cộ lƣu thông, 

bà ngoại tôi lắc đầu chép miệng:  

-―Thế này thì hỏng! Hỏng mất rồi!‖ 

Mỹ: Thấm thoát, tôi đã hoàn tất bậc tiểu học. Thời 

kỳ Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền nam, sau khi Tổng Thống Ngô 

Đình Diệm bị sát hại, tôi sửa soạn lên trung học.  Khi tôi 

đỗ vào đệ thất ở Trƣng Vƣơng, bà bảo tôi giỏi rồi, không 

phải đọc báo cho bà nữa.  Chỉ có khi nào gội đầu, bà mới 

nhờ tôi gỡ tóc cho bà. Tóc bà dài lê thê. Gỡ tóc cho bà cũng 

là một cái thú, gỡ tới đâu, tôi lại cuốn vào lòng bàn tay 

mình cho tới khi cả bàn tay tôi quấn đầy tóc thoảng hƣơng 

chanh và bồ kết. Bà luôn luôn dặn tôi: ―Se sẽ kẻo bà đau.‖ 

Một buổi chiều chải đầu cho bà, tôi bắt gặp ánh mắt của bà 

nhƣ lạc vào cõi xa xăm nào đó. Lúc ấy, tôi chẳng biết bà 

nghĩ gì, chỉ nghe bà thở dài:  

-―Thân phận nƣớc mình nhƣ phận nàng Kiều con 

ạ, ba chìm, bẩy nổi chín cái lênh đênh. Thôi thì dựa vào 

thằng giầu, còn có miếng xƣơng mà gặm, đi với thằng nghèo 

thì chỉ có chết đói!‖ 

Câu nhận định của bà làm tôi liên tƣởng tới đồng 

đô la đỏ và hộp kẹo chocolate của Mỹ, do một ngƣời khách 

nào đó đến chơi biếu bà tôi. Sau bữa cơm, bà gọi các cháu 

ra, phát cho mỗi đứa một cục. Hộp kẹo thật to, lại có tới hai 

lớp nên cả nhà ăn mãi mới hết. Lúc ấy, tôi cứ mơ đƣợc sang 

Mỹ để ăn kẹo chocolate cho đã… 

 Tết Mậu Thân 1968: Năm Mậu Thân là năm kinh 

hoàng vì nhà tôi nằm trên lộ trình của Việt Cộng chuyển 

quân từ các vùng ở ven đô nhƣ Phú Lâm, Bình Thới, Phú 

Thọ Hòa về chùa Ấn Quang. Đêm khuya, đứng ở trên gác 

phía sau, lén nhìn qua khe vách, thấy đám bộ đội di động 

nhƣ những bóng ma, tôi bủn rủn tay chân vì nghĩ rằng hình 

ảnh máu đổ thịt rơi của quá khứ trở thành thực tại, và biết 

đâu gia đình tôi thế nào mà chẳng có cảnh tang tóc, khi Việt 

Cộng đã tiến vào đến thành phố. Biến cố tết Mậu Thân gắn 

liền với ngƣời Mỹ vì lúc ấy, lực lƣợng quân đội Mỹ đổ bộ 

vào miền nam lên cao nhất. Bà tôi bảo:  

-―Lại có chuyện mua bán đổi chác gì đây, nên Mỹ 

nó lờ đi để cho Việt Cộng tràn vào. Ai mà qua mặt đƣợc CIA 

và FBI!‖ 

Màu xuân tang tóc qua đi, nhà tôi may mắn không 

ai bị thƣơng tích nhƣng nỗi lo sợ bao trùm trong gia đình. 

Cũng năm ấy, anh trai lớn của tôi tình nguyện gia nhập vào 

trƣờng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Khổ cho bà tôi, không cản 

đƣợc ý định của đứa cháu ngoại mà bà cƣng nhất nên cứ 

mỗi chiều, sau khi thắp hƣơng tụng kinh niệm Phật, bà lại 

thắp thêm một nén nữa trên bàn thờ tổ tiên và bảo:  

-―Nén hƣơng này để bà cầu xin cho anh con và bác 

con không bắn nhầm nhau ngoài chiến trƣờng!‖ 
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Kể từ đó, bà ngoaị tôi trở nên ít nói. Bà không bàn 

chuyện chính trị nữa. Thỉnh thoảng, khi ngồi một mình, bà 

ngâm khe khẽ hai câu thơ: ―Cây Nô en không đèn mà sáng. 

Cột thuyền buồm không gió mà giƣơng.‖ Đó có phải là niềm 

mơ ƣớc cuối đời của bà cho đất nƣớc Việt Nam không? Tôi 

tự hỏi vì sau tết Mậu Thân, tháng tƣ năm 1969, bà tôi qua 

đời. 

Trong số mƣời hai cháu ngoại ở trong nam với bà, 

tôi gần bà nhất vì là đứa cháu gái lớn, có thể giúp bà nhiều 

việc vặt nhƣ gỡ tóc, chạy ra chợ mua trầu, phơi cau khô, ôm 

tráp trầu theo bà đi chùa, v.v …, nên có thật nhiều kỷ niệm 

với bà. Tôi vẫn mơ có đƣợc đôi bàn chân giống bà, bé nhỏ, 

có cái gan bàn chân thật cong nên tƣớng đi của bà vững 

chãi. Vì yêu bà nên tôi rất yêu bài học thuộc lòng Bà Tôi 

trong quyển Quốc Văn Toàn Thƣ. Đây là bài thơ lục bát tôi 

thuộc từ năm học lớp tƣ, nhƣng không nhớ tên tác giả: 

Bà ơi cháu rất yêu bà. 

Đi đâu bà cũng mua quà về cho. 

Hôm qua có chiếc bánh bò. 

Bà chia cho cháu phần to nhất nhà. 

Mỗi lần cháu chạy chơi xa. 

Bố cháu có đánh thì bà lại can. 

Cháu không nói bậy nói càn. 

Bà xoa đầu cháu khen ngoan nhất nhà. 

Nhớ về bà ngoại, tôi không thể quên những câu 

truyện bà kể, đầy tính chất lịch sử và chính trị, đã trở thành 

nền móng tƣ tƣởng cho tôi trong lãnh vực khoa học xã hội, 

của dân tộc và đất nƣớc. Từ đó, tôi có một nhận định cho 

riêng mình: nƣớc nghèo lệ thuộc nƣớc giầu, cả dòng lịch sử 

nhƣ thế, nếu không kể tới biệt lệ. 

Ngoảnh nhìn lại, tôi đã ở vào tuổi của bà, là tuổi 

mà ngày xƣa bà tôi có cả đàn cháu. Tới nay thì tôi vẫn 

chƣa. Từ khi có con, trong những bữa cơm gia đình, tôi hay 

kể cho chúng nghe chuyện của thời thơ ấu. Đó là lúc tôi 

lồng vào câu truyện của gia đình, những hình ảnh và biến 

cố trong lịch sử Việt Nam. Tôi vẫn mơ đến một ngày đƣợc 

ôm cháu trong lòng , kể cho chúng nghe truyện Phù Đổng 

Thiên Vƣơng, Đinh Bộ Lĩnh và nhất là cuộc khởi nghĩa của 

Hai Bà Trƣng, là hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử 

Việt Nam và còn đƣợc xếp vào bậc nữ anh hùng đầu tiên 

của thế giới.  

Đặng Thị Kim Dung –2015 (TV 64-71)     
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Khi biết yêu thì đã muộn ma ̀ng 

Mơ ngày mai pha ́o nhuô ̣m đầy hiên  

Mơ trăng sao trên trời đƣa lô ́i  

Đƣa em vê ̀ một chốn bi ̀nh yên... 

Tiễn ngƣời đi xa mô ̣t buổi chiều 

Đông về xe lạnh gió buô ̀n thiu 

So ́ng tình xao đô ̣ng cao vời vợi 

Giấc mô ̣ng hồi sinh thoa ́ng phiêu diêu 

  
  

( thân tặng Diệu Trang ) 
  

Desiree Thanh Bình Pha ̣m 

(Live well - Love much - Laugh often) 
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Báo Cáo Tài Chánh Đại Hội T.V. 2015 

 
 

Thu: 
Từ BTC 2014:             $     1,000  

Tiền Đại Hội:                   $    10,650  

Đại Hội:             $    32,565 

Hậu Đại Hội (bus,Nottoway, Houma, Kim Sơn):              $  17,929.55 

Quảng Cáo:             $     8,460 

Bán CD (TV Trần Anh Tú tặng phí tổn/$5x 212)        $     1,060 

Bán DVD (TĐH & ĐH)           $     1,585 

Bán sách tặng từ tác giả (Đỗ Dung & Mynh Nghiêm-Boventer)  $       545   

Bán ĐSTV             $     1,175   

    Tổng cộng:          $74,969.55 

Ủng hộ: 
Cô Hồng Diệp           $150 

Cô Nguyễn Thị Đức (CA)  $400 

Cô Trần Lệ Khanh (WA)  $  50 

Cô Vũ Tố Lan (MD)   $  50 

Cô Hoàng Phƣơng Liên (VA) $  50 

Thầy Nguyễn Khắc Minh  $300 

Cô Đặng Thúy Nga (IL)  $150 

Cô Nguyễn Thị Tâm (Canada) $100 

Thầy Trần Đắc Thanh         $150 

Cô Đỗ Minh Thuận (CA)  $160 

Cô Vũ Thị Tuyến   $200 

Cô Phạm Lệ Tuyết (MI)  $200  $1, 960 

 

LS Teresa Ngọc Hoàng  $200 

Phạm Chiều Phong   $100  $   300 

 

TV Vũ Thị Bình          $  50 

TV Giang Hoàng          $  55 

TV Thanh Hƣơng-Họa sĩ (FL)       $ 235 

TV Nguyễn Thị Khanh   $ 200 

TV Võ Mỹ Liên          $  27 

TV Phạm Tuyết Mai          $ 100 

TV Liên Nga Oei   $ 100 

TV Nguyễn T. Hồng Phúc  $100 

TV Nguyễn Kim Quy          $100 
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TV Nguyễn Anh Vân (CA)  $150            $1,117        $3,377 
  

THU tổn̉g cộng:                 $78,346.55 
 

 

 

Chi: 
Rosemary‟s Garden (TĐH):   $10,552.50 

Marriott Hotel (ĐH):    $26,561.20 

Marriott charged sàn sân khấu bị hƣ hại: $    764.36 

HĐH / New Orleans:    $ 18,454.07 

(Ăn sáng, Parking, Tour & Ăn trƣa 

@ Nottoway, Houma, Kim Sơn Buffet)       $56,332.13 
 

Video, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng….  $  3,660.00 

Khánh tiết:     $  3,942.20 

(Hoa, banners, đóng và gỡ 2 phông sân khấu, cổng trƣờng TV, Uhaul, linh tinh…) 

Văn nghệ: (giày, áo, quần, thâu nhạc …) $     484.37                     

Sang băng DVD, Bƣu điện, refund… $     741.72 

Phân Ƣu:     $     820.00 

Đóng góp Đền Giỗ Hai Bà:   $     100.00 

In ĐSTV & Vé TĐH, ĐH   $  11,000.00 

Website TV cho tới 5-2016   $     222.90 

Khao quân (nhà hàng Quê Hƣơng):  $     514.00  

Trao lại BTC 2016:    $   1,000.00     $22,485.19  

  

             CHI tổng cộng:           $78,817.32 

 

 

Lỗ:            <$    470.77>    

Tồn Quỹ (TV Hoàng Yến trao lại):  $   9,343.96  

Mua Laptop mới cho GĐTV Houston:      $     372.30 

Tồn Quỹ/Quỹ Chung hiện tại:  

(bank balance March, 2016):                    $8,500.89  

 

 

Ban Tổ Chức 2015 
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ồ

 
Tin Buồn trong Gia Đình Trƣng Vƣơng từ tháng 1, năm 2015 đến tháng 3, 2016. 

-TV Nguyêñ T. Kim Dung (64-71), tƣ̀ trần taị Houston, TX ngày 24/3/2016, hƣởng tho ̣65 tuổi. 

-Phu quân của Tiến Sĩ Đào Thị Hợi (Cựu Giáo Sƣ trƣờng Nữ Trung Học Trƣng Vƣơng Sàigòn) là Giáo Sƣ 

NGUYỄN NGỌC BÍCH, Pháp Danh TÂM THIỆN, đã mãn phần ngày 3 tháng 3 năm 2016  (Nhằm ngày 25 tháng 

1 năm Bính Thân) trên chuyến bay từ Washington DC qua Manila, Phi Luật Tân. Hƣởng Thọ 79 Tuổi. 

-TV Hà Kim Thịnh (TV 61-68) Pháp danh Diệu Phúc, em của  TV Hà Kim Thúy (TV 56-63) và chị của TV Hà 

Kim Thục (TV 62-69), đã qua đời ngày 11 tháng 2 năm 2016 tại Houston, TX. Hƣởng thọ 70 tuổi. 

-Nhạc mẫu TV Nguyễn Thanh Hƣơng (TV73-80), là cụ bà Anna Phùng Thị Tính đã từ trần ngày 1 tháng 2, 2016 tại 

Arlington, Texas. Hƣởng thọ 87 tuổi. 

 

-Thân phụ TV Bùi Thúy Phƣợng (TV61-68), là Cụ ông NGUYỄN PHÚ SANH (MICHAEL) Pháp Danh THIỆN 

ĐẠO, đã qua đời ngày 17 tháng 1 năm 2016  tại San Jose, California, USA. Hƣởng Thƣợng Thọ 91 tuổi. 

 

- Thân mẫu của TV Vũ Thị Lan Phuơng, TV Vũ thị Loan Phƣợng, và cũng là Nhạc mẫu của TV Đỗ Thị Hoằng (TV 

61-68) là Cụ bà  VŨ NGỰ THỦY, Nhủ danh PHẠM THỊ DỰ, Tự VŨ THỊ BẬT,  Pháp danh CHÚC PHÒNG , đã 

qua đời  ngày 6 tháng 1 năm 2016. Hƣởng Thƣợng Thọ 99 tuổi.  

 
-Thân phụ anh Khƣơng Hữu Lộc, Phu quân Trƣng Vƣơng Vũ Thị Hạnh Phƣớc, là cụ ông Khƣơng Hữu Bá, Pháp 

Danh Quảng Chánh, qua đời tại Ft Worth, Texas, ngày 21/12/2015. Hƣởng thọ 86 tuổi. 

 

-Cựu Giáo sƣ Nữ Trung Học Trƣng Vƣơng Saigon, bà Chung Thị Thanh Thủy, Pháp danh Phƣớc Lạc, qua đời tại 

California, ngày 17/12/2015, hƣởng thọ 77 tuổi.  

 

-Phu quân TV Nguyễn Thị Minh Thọ (TV56-63), là cụ ông Nguyễn Nam Anh, Pháp danh Phổ Minh, qua đời ngày 

14/12/2015 tại Nam California. Hƣởng thọ 86 tuổi.   

             

- TV Đặng thị Đoan Trang (TV60-67), từ trần tại Nam California, ngày 29/11/2015. Hƣởng thọ 69 tuổi.  

  

-Hiền tỷ TV Nguyễn Thị Hoa (TV54-61), TV Nguyễn thị Kim (TV60-67) và TV Nguyễn Thu Hà (TV63-70) là Cụ 

Bà Nguyễn Thị Thảo, Pháp danh Diệu Hoa, mất ngày 1/11/2015, tại Houston Texas. Hƣởng thọ 87 tuổi. 

 

-Phu quân TV Nguyễn Thị Tuyết (TV53-60) là  Cụ Ông Trần Quang Ích, Pháp danh Quảng Tín, mệnh chung ngày 

2/10/2015, tại Houston, Texas, hƣởng thọ 92 tuổi. 

 

-Phu quân TV Nguyễn Thị Nga (TV56-63), là Ông Cung Nhật Tân, qua đời ngày…tháng 9/2015 tại San-Jose, 

Califronia. 

-Phu quân TV Vũ Phƣơng Thảo (TV60-67) là cụ ông Nguyễn Ngọc Trúc, Pháp Danh Minh Trực, đã tạ thế ngày 

3/9/2015 tại Houston Texas. Hƣởng thọ 86 tuổi. 
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-Phu quân TV Ngô Thị Ngân (TV61-68) là Ông Ronald G. Hope, tạ thế ngày 10/8/2015 tại Houston, Texas. Hƣởng 

thọ 79 tuổi. 

 
-Thân mẫu TV Vũ Phƣơng Thảo (TV60-67), là Cụ Bà Vũ Đâu Mâu, nhủ danh Mai Thị Kính, Pháp danh Diệu Phúc, 

từ trần ngày 16/06/2015. Hƣởng thọ 88 tuổi. 

 

-Thân mẫu TV Sao Mai (TV58-65) là Cụ Bà Dƣơng Đức Thụy, Khuê danh Phạm Thị Tài, Pháp danh Trí Năng, từ 

trần ngày 6/06/2015 tại Austin, Texas. Hƣởng đại thọ 99 tuổi. 

 

-TV Ngô Kim Nhụy (TV53-60), qua đời ngày 12/06/2015 tại Houston, Texas. Hƣởng thọ74 tuổi. 

 

-Thân phụ anh Phạm Gia Cổn, Phu quân TV Nghiêm Thục Nhàn (TV56-63), là Cụ Ông Phạm Gia Khang,Pháp danh 

Tâm Tuệ,  qua đời ngày 17/05/2015, tại Nam California. Hƣởng thƣợng thọ 98 tuổi. 

 

-Phu quân TV Trần Thị Cẩn (TV56-63, là Ông Phan Bang Giáp, qua đời ngày…tháng 5/2015 tại Nam California. 

 

-Phu quân TV Nguyễn Thị Minh Châu (TV59-66), là Ông Nguyễn Quốc Thụy, qua đời ngày 18/04/2015. Hƣởng thọ 

77 tuổi. 

 

-TV Phạm Thị Minh Tâm (TV55-62), cũng là chị dâu của TV Nguyễn Thị Bƣớm/Diệu Loan (TV58-65), Pháp danh 

Diệu Khai, qua đời ngày 13/04/2015 tại Houston Texas. Hƣởng thọ 72 tuổi. 

 

-Thân mẫu anh Phạm Huy Cƣờng, Phu quân TV Đàm Châu Hà (TV53-60), là Cụ Bà Phạm Xuân Mai, nhủ danh 

Maria Lê Thị Hoà, cựu Giám Thị trƣờng nữ Trung Học Trƣng Vƣơng Saigon, qua đời ngày 12/03/2015 tại San Jose, 

California. Hƣởng đại thọ 101 tuổi. 

 

-Thân mẫu TV Tôn Nữ Đoan Trang (TV56-63), cụ bà Tôn Thất Hối, nhủ danh Phan Thị Thƣ, Pháp danh Nguyên 

Thể, qua đời ngày 23 tháng 2  năm 2015 tại tiểu bang Califronia. Hƣởng đại thọ 109 tuổi. 

 

-Thân mẫu TV Vũ Tuyết Nhung (TV56-63), Cụ Bà Hồ thị Quế, pháp danh Diệu Quỳ, qua đời ngày Thứ Bẩy 14 

tháng 2, năm 2015, tại tiểu bang Florida. Hƣởng đại thọ 104 tuổi. 

 

- Cựu nữ Giáo sƣ Trƣng Vƣơng Saigon, Cụ bà Nguyễn Thúy Lan, Pháp danh Nhật Hạnh Hƣờng, từ trần ngày 

3/02/2015 tại Fremont, California. Hƣởng thọ 85 tuổi. 

 

-Thân mẫu Phu quân của TV Nguyễn Thị Minh Châu (TV69-76), Cụ bà Phạm Thị Sói, Pháp danh Diệu Lan, qua đời 

ngày 30/01/2015 tại Houston, Texas. Hƣởng thọ 90 tuổi. 

Gia đình Trƣng Vƣơng xin chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc linh hồn ngƣời quá vãng sớm hƣởng phúc vĩnh 

cửu. 
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Lá Thư Cảm Tạ 
 

 

 

Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt 

“Trưng Vương Muôn Thuở”  năm 2016 

 

 

Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp tích cực, trên mọi phương diện, về tinh thần, 

cũng như công sức những ngày đêm dài, của toàn thể các Chị, Em cựu nữ sinh 

Trưng Vương, để Ngày Họp Mặt của chúng ta năm nay đạt đuợc thành tựu như ý. 

 

Ban Tổ Chức cũng xin cảm ơn sự đóng góp văn, thơ, nhạc, họa của quý Thầy Cô,  quý 

rể Trưng Vương, cùng hậu duệ gia đình Trƣng Vƣơng, cho tờ Đặc San Trưng Vương 

online 2016 thêm phần phong phú và đặc sắc. 

 

 

Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt Trưng Vương năm 2016 
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