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           Những đợt giá lạnhh bão tuyết khủng khiếp đã tung hoành 

trên bầu trời nước mỹ trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, Đông Tây 

nước mỹ hoặc dọc đường Nam Bắc đều ảnh hưởng nặng nề, không 

khí giá lạnh và ẩm thấp kéo dài thời gian hơn những năm về trước. 

Đã làm trì trệ dòng chảy sinh hoạt thường nhật của đời thường. 

          Nhưng con người trước những đe dọa của thiên tai lại vẫn 

không ngừng hoạt động, có thể tê liệt từng phần nhưng chưa tê 

cứng, có thể ẩm ướt bùn lầy trên đường đi nhưng vẫn không cản 

được bước tiến của sinh tồn. Và một trong những điều kiện ắt có là 

vững mạnh về tư tưởng. 

           Người Mỹ nói chung là luôn lạc quan và tin tưởng vào 

guồng máy chính trị của chính đất nước mình. Người Việt lưu 

vong ít nhiều cũng đã học được niềm tin như người bản địa. Càng 

khó khăn thì người Việt càng dễ thích nghi bởi bản tính cần cù 

chịu đựng luôn hướng tới những mơ ước tương lai.  

           Mùa Xuân nồng ấm lại trở về, những cành đào nở muộn 

những cành mai chỉ ra lá không hoa, vẫn là mùa xuân. Mùa xuân 

chính thức của nước mỹ bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 Dương Lịch 

hằng năm, như vậy chỉ còn hơn tháng nữa là chúng ta lại đối đầu 

với nỗi đau nhức chưa nguôi ngoai. Tin Văn trong hoàn cảnh ấy 

cũng vẫn không thiếu mặt, những người viết vẫn lạc quan sáng tác 

cho dù cái ngày bi hận tháng tư năm nào lại sắp trở về. Có thể có 

người đã quên, cố gắng quên và đại đa số thì chưa quên và e rằng 

không thể nào quên. Chắc chắn hàng ngũ của những người dấn 

thân hoạt động trên mặt trận văn hóa là không thể nào quên, khi 

mà những người cầm bút trong nước còn bị bức hại, khi mà quyền 

          Lời vào tập 
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được phát biểu của người dân chưa được thừa nhận, khi mà nhà tù 

vẫn nhiều hơn trường học và bệnh xá, khi mà nền văn hóa ẩm thực 

bát nháo vừa được khai sinh và đang ru ngủ con người, khi mà nạn 

tham nhũng đang là cái gông trên lưng của người dân lương thiện. 

Khi mà một thiểu số tư bản đỏ còn đục khoét công sức của người 

dân, khi mà đa số người cầm bút trong nước chỉ được viết một 

chiều, khi mà ba triệu đảng viên đảng Cộng sản đang tranh gặm 

khúc xương của người nghèo khó vẫn còn, thì hào khí của 90 

mươi triệu dân đang mưu cầu phúc lợi xã hội và ngọn lửa đấu 

tranh của giới trẻ ý thức vẫn còn âm ỉ cháy, không tắt, nhất định là 

như thế. 

          Nếu, từ bên ngoài chúng ta đoàn kết hậu thuẫn và hổ trợ tích 

cực, tiếp lửa tranh đấu chắc chắn niềm tin hy vọng sẽ phục hồi. Và 

chúng ta những người cầm bút sẽ nói gì viết gì cho người đọc thấy 

được đường đi của lửa, ánh sáng của tương lai và niềm tin tất 

thắng “ lấy trí nhân thay cường đạo…” 

          Bạn viết trong ngoài hãy xắn tay áo lên và chúng ta cùng 

nhập cuộc. Tin Văn sẽ luôn luôn là diễn đàn mở rộng cho những 

tiếng nói khát vọng tự do có cơ hội nói lên hoài bảo của chính 

mình. 

          Có điều để đạt được mơ ước phải vượt qua nhiều chông gai, 

dĩ nhiên một cá nhân không là gì cả nhưng cả một tập thể bạn đọc 

cùng tiếp tay yểm trợ nuôi sống Tin Văn thì người viết vẫn còn đất 

hứa. 

          Những mong Quý bạn đọc tiếp tay cổ động phổ biến Tin 

Văn đền từng nhà từng người bằng cách ủng hộ mua báo dài hạn. 

Đăng quãng cáo hoạc ủng hộ tùy tâm.Vì tin Văn không phải là báo 

bán nên rất cần chi phí in ấn. 

          Chúng tôi tin chắc rằng bằng tất cả nhiệt tình còn lại sẽ luôn 

cải thiện đóng góp sáng tác mở hướng tương lai để trở thành món 

ăn tinh thần đích thực và không phụ lòng Quý vị là những người 

cùng chung quan điểm “Tiếng Việt còn là nước việt còn”. 

 

Trân trọng 

Ban Biên tập  
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@Nguyễn Lý Tưởng 

Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách 
Mạng Dân Chủ Tại Việt Nam 
  
                                    Dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua hơn 

một ngàn năm dưới sự đô hộ của người Tàu phương Bắc và kể từ 

khi Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm  

939, dựng nền  độc lập, mở ra một giai đoạn tự chủ suốt một ngàn 

năm. Mặc dù vẫn có những cuộc xâm lăng từ phương Bắc, dù trải 

qua mấy lần mất nước, nhưng tổ tiên ta cũng đã chiến đấu kiên 

cường đánh đuổi xâm lăng giành lại độc lập: Lý Thường Kiệt 

thắng quân nhà Tống, Trần Hưng Đạo thắng quân Nguyên, Lê Lợi 

thắng quân Minh, Nguyễn Huệ thắng quân Thanh Trong bài “Bình 

Ngô Đại Cáo”…Nguyễn Trãi đã viết (thay cho vua Lê Thái Tổ) : 

“Dẫu cường nhược có lúc bất đồng, song hào kiệt đời nào cũng 

có”. 
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Từ ngày dựng nước cho đến tiền bán thế kỷ 20, nước ta vẫn theo 

chế độ quân chủ phong kiến, vua thay Trời để cai trị muôn dân nên 

gọi là Thiên tử (con của Trời). Trên nguyên tắc, địa vị đó chỉ dành 

cho vua Trung Hoa là nước lớn trong thiên hạ, tất cả các nước nhỏ 

(trong đó có Việt Nam chúng ta (được gọi là chư hầu) đều phải 

thần phục Thiên tử. Dòng họ nào được Thiên tử thừa nhận và được 

phong vương thì có quyền cha truyền con nối. Nếu có ai chống lại 

hay gặp trường hợp nước khác đem quân gay hấn thì Thiên tử sẽ 

đem quân đến giúp để tái lập trật tự cho quốc gia đó. Dân có bổn 

phận trung thành tuyệt đối với vua. Về phần vua, sẽ chịu trách 

nhiệm với Trời. Vì thế, cứ ba năm một lần, vua đi đến một chỗ đất 

nằm về phía Nam của kinh thành gọi là Nam Giao để tế Trời. Trời 

ở đây không phải là một bầu khí quyển màu xanh bao bọc quả đất 

chúng ta mà Trời đã được mọi người tin là một đấng tối cao, Đấng 

thiêng liêng, Đấng Tạo Hóa, Đấng an bài mọi sự trong vũ trụ. 

Sách Trung Dung viết: “Thiên mệnh chi vị tính” (Tính là do Trời 

ban cho) “Đạo xuất ư Thiên” (Đạo do Trời mà ra), “úy Thiên” (sợ 

Trời), “duy Thiên vi đại” (Chỉ có Trời là lớn hơn cả), “Thiên võng 

khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không 

lọt)…đều là nói về một Đấng Tối Cao trong vũ trụ mà tổ tiên 

chúng ta gọi là Ông Trời. Đó là niềm tin của dân tộc chúng ta từ 

thời vua chúa cho đến ngày hôm nay. Dù hình thức thờ phượng có 

khác nhau nhưng niềm tin vẫn là có một Đấng Tối Cao tạo dựng 

nên vũ trụ và muôn loài muôn vật. 

        Đối với Trung Hoa là nước lớn, Việt Nam chúng ta vẫn theo 

lệ triều cống, vẫn xin phong vương, xin được thừa nhận nhưng bên 

trong chúng ta vẫn là một nước độc lập, vua của ta vẫn tự xưng là 

Thiên tử đối với con dân trong nước. Tất cả những gì ở trong lãnh 

thổ của nhà vua đều là của nhà vua. Vua ban cho dân đất ruộng để 

canh tác, ngay cả mạng sống của  người dân cũng đều nằm ở trong 

tay nhà vua. Dân phải trung với vua, “vua xử thần tử, thần bất tử 

bất trung” (vua ra lệnh cho bề tôi tức là dân phải chết  nếu không 

chết nghĩa là không trung thành với vua). Nho giáo được truyền 

vào nước ta và chế độ quân chủ lấy “tam cương, ngũ thường” của 

Nhọ học làm nền tảng tổ chức xã hội. Tam cương là Quân Thần, 

Phụ Tử, Phu Phụ (Vua tôi, Cha con, Vợ chồng) và ngũ thường là 5 

điều phải thực hành để xây dựng đất nước, ổn định xã hội. Đó là 

“Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”.  
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        Ruộng đất trong nước đa số là ruộng công, mỗi làng có một 

số ruộng công để chia đều cho dân canh tác trồng trọt mà sinh 

sống. Số ruộng tư rất ít. Miền Bắc và miền Trung ít có người làm 

chủ được trên một trăm mẫu ta (hơn 30 mẫu Tây) ngoại trừ Miền 

Nam là đất mới khai khẩn nên nhà nước khuyến khích dân bỏ 

công, bỏ tiền ra khai phá và cho trở thành ruộng tư. Vì thế mới có 

nhà giàu trên vài trăm, vài ngàn mẫu đất. Nhà nước cho mở khoa 

thi để tuyển chọn nhân tài, ai có tài, có học, thi đậu thì được ra làm 

quan (tức được phục vụ trong bô máy nhà nước) những người 

không được phục vụ nhà nước thì gọi là dân.  

Tuy gọi là chế độ quân chủ phong kiến nhưng không có sự phân 

biệt giai cấp. Con nhà nghèo, con nhà bình dân mà thi đậu cử nhân 

thì vẫn được ra làm quan. Môt anh học trò con nhà nghèo, mới 

đêm hôm trước còn ngủ nhà trọ hay ngủ ngoài đình, ngoài 

chợ…Hôm sau nghe rao bảng, có tên trong danh sách đậu cử nhân 

thì vẫn được ra làm quan giúp nước, thay vua cai trị dân, có quyền 

xét xử.  

       Luật pháp của Việt Nam từ thời Lê Thánh Tông (niên hiệu 

Hồng Đức, thế kỷ 15 ) vẫn có những điều luật rất tiến bộ nhằm 

bảo vệ quyền làm người của dân (chẳng hạn điều 669, điều 665, 

diều 683, 687, 691, 707 trong luật Hồng Đức) quy định rằng: một 

nghi phạm dù bị bắt giữ vẫn được luật pháp coi như vô tội cho đến 

khi tòa có đủ chứng cớ rõ ràng để tuyên án kết tội. Trong khi xử 

án, nghi phạm có quyền phản bác những lời buộc tội và đưa ra các 

lý lẽ biện minh rằng mình vô tội. Dù tòa án có kết tội rồi, can 

phạm có quyền xin thượng tố để xin tòa tuyên xét lại. Khi nghi can 

được thẩm vấn thì luật cấm không được thẩm vấn quá ba lần và 

sau mỗi lần thẩm vấn phải đưa cho ngươi khác thẩm vấn và không 

được tra tấn, đánh đập để lấy khẩu cung…Đạo Nho dạy người làm 

vua phải có bổn phận lo cho dân được no ấm, hạnh phúc. Vua phải 

xét mình để xem có làm điều gì sai trái, bất công đối với dân hay 

không. Vua phải chịu trách nhiệm đối với Trời…Những dấu hiệu 

thiên tai, mất mùa, bệnh dịch xảy ra là điềm Trời cảnh cáo nhà vua 

đã làm mất lòng Trời, có điều phạm đến Trời…Mạnh Tử được nhà 

Nho sắp vào hàng thứ hai sau Khổng Tử, được gọi là Á thánh, đã 

chủ trương: “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân là 

quý rồi mới đến xã tắc, sau đó mới đến nhà vua) Xã tắc:  là nơi để 

lập đền thờ tổ tiên của nhà vua (tượng trưng cho quốc gia). Có dân 

mới có nước (xã tắc), có nước mới có vua (chính quyền, nhà 
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nước). Như vậy, dù cho là chế độ quân chủ thì vẫn lấy Dân làm 

trọng, vua không làm trái ý dân vì ý dân là ý Trời. 

          Từ xa xưa cho đến thế kỷ thế kỷ 19, nước Việt Nam chúng 

ta vẫn sống dưới chế độ quân chủ: có những vua tốt gọi là minh 

quân biết thương dân, lo cho dân…Sử sách gọi là thời kỳ thịnh trị 

của đất nước…Nhưng cũng có những vua hôn mê, u ám, lo ăn 

chơi trụy lạc không biết lo cho dân  khiến cho dân  đói rách, lầm 

than…Sử gọi là thời kỳ đen tối, suy vong của đất nước.   

          Từ hậu bán thế kỷ 19 đến hết thế kỷ 20, nước ta trải qua hai 

thời kỳ đen tối: Từ 1862 đến 1945, nước ta bị giặc Pháp xâm lăng, 

đô hộ. Từ 1945 đến nay, bị Cộng Sản độc tài cai trị. Trong thế kỷ 

18, có hai cuộc cách mạng Dân Chủ trên thế giới: lần thứ nhất, vào 

năm 1776, thành lập nước Hoa Kỳ và lần thứ hai, năm 1798: cuộc 

cách mạng lật đổ chế độ quân chủ thành lập chế độ Dân Chủ Cộng 

Hòa tại Pháp. Gần 100 năm sau hai cuộc cách mạng Dân Chủ nói 

trên, người trí thức ở nước ta chưa bao giờ nghe nói đến chế độ 

dân chủ. Mãi cho đến khi người Pháp xâm lăng nước ta vào hậu 

bán thế kỷ thứ 19 và Phong Trào chống xâm lăng giành độc lập 

của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của các Nho sĩ trí thức vào hậu 

bán thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì nước ta mới có Phong Trào vận 

động Duy Tân theo gương nước Nhật rồi qua tiền bán thế kỷ thứ 

20, các nhà Nho ở nước ta mới nghe nói đến chế độ Dân Chủ. Cụ 

Phan Chu Trinh vào những năm 20 của thế kỷ 20 mới viết những 

bài phê bình “Quân Trị Chủ Nghĩa” và “Dân Trị Chủ Nghĩa” tức 

so sánh giữa chế độ Quân Chủ và chế độ Dân Chủ. Vào những 

năm 1920-1930 mới có những Đảng Cách Mạng Việt Nam chủ 

trương tranh đấu để xây dựng một chế độ Dân Chủ ra đời. Qua 

sách vở của các nhà Tân học Trung Hoa hay Nhật Bản mà giới trí 

thức Việt Nam vào tiền bán thế kỷ 20 mới biết đến tư tưởng Dân 

Chủ (nhờ đọc sách của Tàu và Nhật viết bằng Hán văn). 

         Nói tóm lại: Khát vọng Dân Chủ là khát vọng của dân tộc ta 

từ khi nước ta bị người Pháp đô hộ nhất là vào thế kỷ 20. Cũng vì 

khát vọng đó của toàn dân mà vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng 

của nhà Nguyễn đã đồng ý từ bỏ ngai vàng để trao quyền lãnh đạo 

cho ông Hồ Chí Minh năm 1945. Nhưng sau khi cướp được chính 

quyền rồi, Việt Minh đã thực hiện một chế độ độc tài, đảng trị, dựa 

vào sức mạnh và vũ khí của Nga, Tàu là hai nước đàn anh trong 

Khối Cộng Sản Quốc Tế, bắt nhân dân ta hy sinh xương máu, gây 

nên cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn để thực hiện chủ nghĩa 
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Cộng Sản, thực hiện một chế độ độc tài trên dân tộc Việt Nam 

chúng ta. Trong lịch sử Việt Nam  từ xưa tới nay, chưa bao giờ 

người dân bị đối xử tàn tệ, bị khinh miệt như trong chế độ Cộng 

Sản hiện nay; chưa bao giờ người dân bị áp bức bất công như hiện 

nay. Do đó mà có cuộc đấu tranh giữa những người quốc gia yêu 

chuộng tự do dân chủ và những người Cộng Sản chủ trương độc 

tài đẳng trị, tiêu diệt các quyền tự do dân chủ của con người. Cuộc 

tranh đấu đó đã khởi đi từ 1945 cho dến hôm nay vẫn chưa chấm 

dứt. 

          Vấn đề hiện nay là giữa dân tộc Việt Nam chúng ta đã bị 

phân chia làm hai lực lượng: một bên là Đảng CS chủ trương độc 

tài, độc đảng, tiêu diệt tôn giáo và lệ thuộc đàn anh Trung Cộng. 

Một bên là những người yêu chuộng tự do dân chủ, đối lập với 

Cộng Sản, tiếp tục tranh đấu đòi hỏi thực hiện một chế độ tư do 

dân chủ cho dân. Giữa hai khối đó mà chúng ta thường gọi là Phe 

Quốc Gia và Phe Cộng Sản cần phải có một cuộc đối thoại để thực 

hiện hòa giải Dân tộc, tạo đoàn kết để có sức mạnh chống xâm 

lăng, bảo vệ đất nước. 

           Muốn tránh khỏi một cuộc tranh đấu bằng vũ lực, gây đổ 

máu thì đảng Cộng Sản đang cầm quyền hiện nay phải thực hiện 

các quyền tự do dân chủ cho dân: phải tôn trọng quyền đối lập 

chính trị, phải có chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng, tam quyền 

phân lập, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, 

tư do tư tưởng, tôn trọng quyền tư hữu của người dân. Phải trả lại 

tài sản, ruộng đất của dân và tài sản của các tôn giáo nhất là các 

nơi thờ tự, các cở sở văn hóa xã hội từ thiện của các tôn giáo đã bị 

Cộng Sản tịch thu từ 1975 tại Miền Nam cũng như từ 1945 đến 

nay tại Miền Bắc Việt Nam. Chỉ có con đường thực thi các quyền 

tự do dân chủ cho dân, thực hiện một chế độ dân Chủ cho dân thì 

mới có hòa giải dân tộc, đoàn kết dân tộc và bảo vệ đất nước trước 

họa xâm lăng của Trung Cộng mà thôi. 

                                         

GS Nguyễn Lý-Tưởng                                  
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                                                                    TNS Ngô Thanh Hải 

@Trương Sĩ Lương 

Phỏng Vấn Thượng Nghị Sĩ Ngô 
Thanh Hải – Canada 
           LTS: Nhân mùa Quốc Hận 30-4 sắp tới, tưởng niệm 39 

năm ngày CSVN cưỡng chiếm miền Nam Tự Do, đồng thời đánh 

dấu 39 năm chế độ bạo tàn CSVN ngự trị trên quê hương, tạo nên 

vạn nỗi đau thương cho dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài 39 

năm nghiệt ngã ấy, các tổ chức đấu tranh chánh trị của con dân 

Việt nói chung, luôn luôn nỗ lực dấn thân cho một ngày về trong 

danh dự. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) là một trong 

số những tổ chức chính trị có tiếng tăm từ thập niên 1980 vẫn kiên 

trì nỗ lực hoạt động đấu tranh cho quê nhà sớm có Tự Do Dân 

Chủ. 

          Trong mùa Quốc Hận năm nay, chúng tôi có dịp được 

phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ (TNS) Ngô Thanh Hải của Canada --, 

và cũng là nhà lãnh đạo của LMDCVN -- để độc giả và những 

người quan tâm tới quê nhà có thể hiểu thêm về tình hình đấu 

tranh tại quốc nội và hải ngoại nói chung. 

Trước nhất, xin trang trọng giới thiệu vài dòng về TNS Ngô Thanh 

Hải: Ông sinh năm 1947, được đào tạo tại Pháp và Canada, đậu 

Cử nhân Nhân Văn (ưu hạng) tại Đại học Paris - la Sorbonne, và 

Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Ottawa. Ông là nhân vật xuất sắc 

trong ngành giáo dục ở Canada, Malaysia và Nam Việt Nam 

(VNCH). Trước khi trở thành TNS của Thượng Viện Canada, ông 

từng giữ chức Thẩm phán Tòa Di Trú Quốc Tịch tại Ottawa, 

Canada vào năm 2007 và nhiều chức vụ khác ở chính quyền sở tại 

vào những năm trước đó.  
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        Năm 1975, sau khi lìa bỏ quê nhà tìm tự do, ông đã dấn thân 

vào con đường đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam bằng cách 

tích cực sinh hoạt cộng đồng khắp Canada, đồng thời, là sáng lập 

Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cho Việt Nam Tự Do – Canada; và 

nhất là hoạt động chánh trị trong tổ chức Liên Minh Dân Chủ Việt 

Nam do GS Nguyễn Ngọc Huy sáng lập vào đầu năm 1981. 

oOo 

        TSL: Thưa ông, là TNS, ngành lập pháp của Canada, Ông có 

cơ hội tiếp xúc với nhiều giới lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, xin 

ông cho biết cái nhìn tổng quát về hiện tình Việt Nam trong giai 

đọan gần đây nhất? 

          TNS Ngô Thanh Hải: Theo nhận xét của tôi, nếu để các vấn 

đề chánh trị qua một bên, thì tình hình kinh tế của Việt Nam trong 

những năm gần đây đang bộc lộ những nguy cơ trầm trọng ảnh 

hưởng đến mức sống của người dân và tương lai của đất nước. 

Những yếu tố rõ ràng là quản trị yếu kém, các tập đoàn nhà nước 

thua lỗ nặng, doanh nghiệp phá sản, lạm phát gia tăng, chênh lệch 

giữa giàu nghèo rất cao. Mô hình kinh tế hiện nay làm giàu cho 

“nhóm lợi ích” hơn là cho toàn dân. Việt Nam đang ở vào tình 

trạng của các nước cộng sản trước đây là các xí nghiệp quốc doanh 

đóng góp rất ít vào sự tăng trưởng kinh tế, nhưng hưởng rất nhiều 

đặc lợi từ nhà cầm quyền, và từ đó kìm hãm sự tăng trưởng của 

các xí nghiệp tư nhân. Ngoài ra, luật đất đai của Việt Nam hiện 

nay thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước quản lý, do đó, 

quyền tư hữu không được tôn trọng và đi ngược lại bản Tuyên 

Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Tóm lại, người dân mất đất vì bị 

trưng dụng và bồi thường không đúng mức, và nạn tham nhũng 

trầm trọng đã xảy ra. Ngoài nạn tham nhũng, hai yếu tố tác hại nữa 

là gian dối và bạo lực xảy ra khắp nơi, ngay cả trong các cơ quan 

công quyền và trường học. Luật pháp thì có nhiều nhưng không 

minh bạch và cơ quan tư pháp không được độc lập. Vấn đề trầm 

trọng hơn là các hải đảo và chủ quyền quốc gia không được bảo vệ 

vì bị nhà cầm quyền Trung Cộng khống chế và sự lấn áp trên biển 

Đông càng ngày càng rõ rệt. Về giáo dục Việt Nam thiếu một triết 

lý làm nền tảng, thanh thiếu niên lạc hướng, tội phạm học đường 

xảy ra thường xuyên, nạn bằng cấp giả, gây nguy cơ cho đất nước. 

Ai cũng thấy các cơ sở tôn giáo được xây cất lại sau chiến tranh, 

nhưng tự do tôn giáo bị hạn chế, tài sản tôn giáo bị tịch thu, tôn 
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giáo không có tư cách pháp nhân nên không thể bảo vệ quyền hiến 

định của họ.  
          Đó là tình hình về kinh tế và xã hội, còn nói về chánh trị, 

nhà cầm quyền của đảng CSVN phải ý thức và chịu trách nhiệm 

về vai trò của họ hiện nay, họ cần phải thực hiện hòa giải hòa hợp 

dân tộc một cách chân thật để huy động tiềm lực của dân tộc vào 

việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ. Và bất cứ lời kêu gọi hay chủ 

trương hòa giải nào cũng phải bắt đầu từ việc giải quyết những 

mâu thuẫn xã hội, chế tài những kẻ vi phạm và đền bù xứng đáng 

cho nạn nhân. Điều trước tiên là trả tự do cho tất cả các tù nhân 

chánh trị và giải tỏa cho tất cả các người bị quản thúc tại gia, kế đó 

là truy tố những kẻ vi phạm tội ác chiến tranh trước 1975 và 

những sai lầm về cải cách ruộng đất, cải tạo học tập, cướp nhà 

cướp đất, đày đi kinh tế mới…đó là những mầm mống làm phân 

hóa dân tộc cho đến ngày hôm nay. Một khi sự hòa giải được thực 

hiện đúng mức dựa vào khái niệm công lý và sự thật thì sự hòa 

giải mới được giải tỏa, dân tộc, tôi nhấn mạnh đến dân tộc chớ 

không riêng cho một tổ chức nào, mới có thể đi đến sự hòa hợp. 

Và sau cùng chủ nghĩa cộng sản phải được thay thế vì chủ nghĩa 

nầy xây dựng trên giai cấp đấu tranh và đã gây ra những tội ác 

khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam và nhân loại.  
        TSL: Được biết, sau vài lần gặp gỡ giới lãnh đạo CSVN, với 

tư cách là Thượng nghị sĩ của Canada, khi tiếp xúc với giới cầm 

quyền CSVN, đặc biệt là các giới chức ngoại giao, như mới đây 

ông có dịp tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh 

Sơn, xin ông cho biết chiều hướng của họ (CSVN) trước tình hình 

thế giới đang thay đổi; ý đồ của CSVN trước vấn đề đối ngoại? 

Đối với Cộng Đồng NVQG hải ngoại như thế nào? 

         TNS Ngô Thanh Hải: Theo tôi, đảng CSVN đang đứng trước 

hai sự lựa chọn, một là giữ nguyên hiện trạng, tức là giữ nguyên 

độc quyền về chánh trị nhưng cởi mở về kinh tế để có thể hội nhập 

vào cộng đồng thế giới, thí dụ như hy vọng được chấp nhận vào 

TPP trong năm 2014 nhưng trong việc nầy họ cũng gặp khó khăn 

vì quyền lao động trong đó có sự thành lập nghiệp đoàn công nhân 

tự do. Thứ hai là cởi mở về chánh trị để từ từ dân chủ hóa Việt 

Nam như Miến Điện. Chúng ta có thể tin tưởng rằng đảng CSVN 

thay đổi bản chất hay không? Lịch sử hiện đại chưa thấy điều nầy 

xảy ra, do đó, chúng ta có thể kết luận rằng mô hình họ theo là mô 

hình của Trung Cộng, tức là kìm kẹp về chánh trị nhưng cởi mở về 
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kinh tế. Đảng CSVN vẫn 

phải “đi dây” giữa Hoa Kỳ 

và Trung Cộng và mở rộng 

bang giao với các quốc gia 

Âu Châu, Ấn Độ, Nhựt Bản 

và khối các quốc gia Đông 

Nam Á. Còn đối với Cộng 

Đồng NVQG hải ngoại, tôi 

nghĩ CSVN sẽ tiếp tục gây 

ảnh hưởng bằng NQ 36 từ 10 năm qua, nhưng NQ nầy hoàn toàn 

thất bại dù họ nỗ lực hoạt động và tốn kém nhiều tiền bạc và nhân 

lực. Chúng ta biết rõ rằng đảng CSVN đã áp đặt chủ nghĩa cộng 

sản lên dân tộc Việt Nam. Đây là một chủ nghĩa không đáp ứng 

với nhu cầu của đất nước và trái ngược lại với truyền thống văn 

hóa và con người Việt Nam. Vấn đề mà người dân Việt Nam cần 

là một nền dân chủ đa nguyên và pháp trị, quyền con người được 

tôn trọng và kinh tế được phát triển.  
         TSL: Chúng tôi được biết, hiện tại TT Nguyễn Tấn Dũng 

đang sử dụng đảng như một hình thức pháp lý để nắm quyền lực. 

Vấn đề mà chúng ta nhìn thấy, từ mấy năm qua, NTD đã xây dựng 

một thế lực khá mạnh, riêng cho “nhóm lợi ích” của ông ta. Nếu 

được xin ông đánh giá về thế lực của ông NTD? 

         TNS Ngô Thanh Hải: Tôi đồng ý với nhận định của anh về 

vị thế khá vững của ông NTD trong đảng CSVN. Một số dư luận 

báo chí cũng cho rằng ông ta là động lực cởi mở tại Việt Nam, 

nhưng theo nhận xét của riêng tôi thì vì hoàn cảnh hấp thụ và sinh 

hoạt chánh trị, ông NTD không phải là một nhân vật có đủ khả 

năng và uy tín để làm một cuộc thay đổi chánh trị tại Việt Nam 

như ông Gorbarchev đã làm tại Liên Sô vào năm 1991. Mà không 

thay đổi được khung cảnh chánh trị thì nền kinh tế không thể phát 

triển và nội lực dân tộc không thể huy động được. Nếu có sự thay 

đổi nào đó thì sự thay đổi đó cũng không có ý nghĩa gì đối với đất 

nước và con người Việt Nam, vì trên bản chất chủ nghĩa cộng sản 

không thể thay đổi. Lời phát biểu của ông NTD trong thông điệp 

Tân Niên 2014 sau khi nói vòng vo, NTD vẫn lấy “tư tưởng của 

Hồ Chí Minh làm chí hướng” và định nghiã dân chủ là: “Dân chủ 

dưới sự lãnh đạo của đảng (CSVN)”. 

          Như quý báo đã nhận thấy, cái nhìn của NTD rất hạn hẹp 

nếu không nói là thiển cận trong tình hình hiện tại. Điều mà chúng 
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ta muốn thấy là bộ máy công quyền phải được phi đảng hóa kể cả 

quân đội và cảnh sát công an, vì hai tổ chức này là phục vụ cho 

quốc gia và dân tộc mà thôi. Hơn nữa, các cơ quan tư pháp và lập 

pháp hiện nay đều hành xử theo chỉ thị của đảng CSVN.  
         TSL: Là một nhân vật từng làm việc với GS Nguyễn Ngọc 

Huy mấy mươi năm qua trong LMDCVN, xin ông có thể cho biết:  
         a) Hoạt động của LMDCVN trong thời gian gần đây? 

    TNS Ngô Thanh Hải: LMDCVN ở hải ngoại đã thành lập từ 

năm 1981 tức là đã 1/3 thế kỷ. Đây là một thời gian khá dài nên có 

thể nẩy sinh những biến đổi cho một tổ chức chánh trị để thích 

ứng với môi trường sinh hoạt chánh trị thay đổi liên tục. Nhưng tôi 

có thể xác định với quý báo rằng lập trường tranh đấu căn bản của 

LMDCVN không hề thay đổi, đó là tranh đấu cho tự do, dân chủ, 

nhân quyền và một Việt Nam không cộng sản. Nếu lấy thời điểm 

“trong thời gian gần đây”, tôi xin được nhắc lại những công tác 

của chúng tôi trong vòng 4 năm qua tức là thời gian tôi được tín 

nhiệm vào vai trò lãnh đạo tức là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành 

Trung Ương, chúng tôi đã củng cố và kiện toàn 3 mặt trận tranh 

đấu của chúng tôi. Thứ nhứt là kiện toàn tổ chức tại các cơ sở, 

đồng thời huấn luyện đoàn viên để tạo ra một sức mạnh tập thể. 

Cũng ở hải ngoại, chúng tôi đã phát triển Ủy Ban Quốc Tế Yểm 

Trợ VN Tự Do, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tại quốc nội, chúng tôi đã 

củng cố lại Ủy Ban Quốc Nội để theo sát những biến chuyển bên 

nhà hầu có phản ứng chính xác và hữu hiệu. Quý báo chắc đã theo 

dõi sự lên tiếng và hỗ trợ của LMDCVN đối với những nhân vật 

bất đồng chánh kiến bên Việt Nam như LM Nguyễn Văn Lý, Việt 

Khang, Phương Uyên…Tôi quan niệm mặt trận chánh của chúng 

ta là ở quốc nội, hải ngoại dù muốn dù không vẫn là hậu phương 

yểm trợ mà thôi.  
        b) Mục tiêu của LMDCVN là tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, 

Nhân Quyền VN, xin ông cho biết nhu cầu cấp bách và khẩn thiết 

của Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại, cũng như các tổ chức chính 

trị hải ngoại trước công cuộc đấu tranh cho quê nhà? 

        TNS Ngô Thanh Hải: Như tôi đã trình bày ở trên, đồng bào 

hải ngoại là hậu phương của đồng bào quốc nội. Hậu phương ổn 

định thì tiền tuyến mới yên tâm chiến đấu. Nhiều tổ chức chánh trị 

ở hải ngoại đã hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu ở quốc nội bằng 

những phương cách khác nhau. Tôi nghĩ các tổ chức chánh trị tiếp 

tục làm những gì những tổ chức nầy đang làm để nuôi dưỡng 
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những phong trào dân chủ ở quê nhà. Nếu phối hợp cùng nhau làm 

một mặt trận chung là điều những ai ưu tư về tình hình Việt Nam 

đều mong muốn, nếu không được như vậy thì chuyện ai nấy làm, 

nhưng xin đừng chỉ trích hay phê bình lẫn nhau. Đảng CSVN đã 

và sẽ không bao giờ để các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại yên 

ổn, hãy đọc NQ 36 thì biết rõ âm mưu của CSVN như thế nào. 

         Tóm lại, CSVN đã chiếm trọn Việt Nam gần 40 năm qua, họ 

đã làm được những gì cho Việt Nam? Ngày hôm nay họ vẫn còn 

tranh giành quyền lực giữa hai phe và không quyết định được dân 

chủ hóa hay độc tài, đi với Tây Phương hay theo Trung Cộng! Đối 

với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, một Cộng Đồng chống 

cộng, đảng CSVN vẫn âm mưu phân hóa và dùng quỷ kế: tiếp xúc 

với một thiểu số người thân cộng và du sinh không đại diện cho 

Cộng Đồng, rồi tuyên truyền khống chế được Cộng Đồng Người 

Việt Hải Ngoại. Hãy nhìn xem lá cờ đảng CSVN xuất hiện ở 

những nơi nào ngoài các khuôn viên cơ sở ngoại giao của họ? Nhu 

cầu của chúng ta ở hải ngoại là đoàn kết gây sức mạnh để thực 

hiện công tác yểm trợ quốc nội một cách hữu hiệu.  
        c) Là một thượng nghị sĩ của Canada và hiện là Chủ Tịch Ban 

Chấp Hành Trung Ương LMDCVN, Ông đòi hỏi gì nơi nhà cầm 

quyền CSVN, ngoài việc đòi họ trả tự do cho các tù nhân chính trị 

đang bị cầm tù vì họ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền 

VN? 

        TNS Ngô Thanh Hải: Tôi là một TNS của Canada và là một 

thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền của quốc hội Canada. Việc tôi 

yêu cầu nhà cầm quyền của đảng CSVN trả tự do cho các tù nhân 

chánh trị, đang bị cầm tù tại Việt Nam hay các nơi khác, là một 

việc làm bình thường như đã được tiến hành tại Hạ Viện Hoa Kỳ 

hay Quốc Hội Liên Âu. Chỉ có khác là tôi đã đặt thẳng vấn đề với 

một viên chức cao cấp của nhà cầm quyền CSVN, là Phó Ngoại 

Trưởng CSVN Nguyễn Thanh Sơn khi ông ta và phái đoàn xin gặp 

tôi tại Thượng Viện Canada. Nhưng đó không phải là mục tiêu của 

công cuộc tranh đấu của LMDCVN hay các tổ chức chánh trị ở hải 

ngoại vì luật lệ của CSVN hiện nay không minh bạch, các cơ quan 

tư pháp không độc lập. Do đó việc bắt giam hay phóng thích đều 

do đảng CSVN quyết định. 

          Mục tiêu tranh đấu của chúng tôi ở một phạm vi rộng lớn 

hơn, đó là tiến đến một nền dân chủ pháp trị, phi chánh đảng trong 

các cơ quan công quyền kể cả quân đội và cảnh sát công an, tôn 
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trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, đa nguyên đa đảng, tam 

quyền phân lập, tôn trọng nhân quyền kể cả quyền tư hữu ghi 

trong bản Hiến Chương Liên Hiệp quốc, xóa bỏ chủ nghiã cộng 

sản và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế để 

từ đó soạn thảo một bản Hiến Pháp phản ảnh nguyện vọng của 

toàn dân 

          TSL: Thưa ông, nếu điều kiện chính trị và an ninh cho phép, 

ông nghĩ là các đảng phái đấu tranh chính trị có nên về VN để đấu 

tranh trực diện với CSVN hay không? Với vai trò của một TNS 

như ông thì sao?  
          TNS Ngô Thanh Hải: Quốc nội là mặt trận chánh định đoạt 

sự thành bại của công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt 

Nam, hải ngoại giữ vai trò yểm trợ. Không những khi có điều kiện 

thuận lợi mới về Việt Nam tranh đấu, mà ngay cả trong quá khứ 

và vào thời điểm nầy, một tổ chức chánh trị muốn thành công phải 

có cơ sở trong nước, dù chưa thể công khai trực diện với CSVN về 

chánh trị, nhưng chúng ta vẫn có thể tranh đấu trên những mặt trận 

khác cho đến khi thành công. Chúng tôi quan niệm đây là một 

cuộc chiến toàn diện mà quý báo đã nhận thấy là CSVN chỉ còn 

dựa vào bạo lực để bảo vệ Đảng. Bạo lực vào thời đại nầy chỉ có 

tác dụng giới hạn, người dân sẽ đứng lên, nhứt là những người dân 

Việt Nam bất khuất!  
         TSL: LMDCVN là một lực lượng đấu tranh chống cộng có 

đường hướng rất rõ ràng, quyết liệt do GS Nguyễn Ngọc Huy sáng 

lập từ đầu thập niên 1980 đến nay, đó là chiến lược. Về mặt chiến 

thuật, tình thế đấu tranh tại quê nhà đang có những biến chuyển -- 

từ vô cảm, sợ hãi đến đứng lên đấu tranh mạnh bạo, trực diện v.v.. 

Trước tình thế như vậy, chúng ta có cần thay đổi chiến thuật để 

đấu tranh trực diện, tiếp tay với đồng bào quốc nội hay không? 

Xin ông cho biết đường hướng của LMDCVN trong giai đoạn 

này? 

          TNS Ngô Thanh Hải: Đây là câu hỏi lý thú và đây cũng là 

dịp để tôi trình bày rõ ràng về sách lược của LMDCVN trong giai 

đoạn hiện tại. Anh cũng biết lập trường căn bản hay nói khác đi, 

chiến lược của LMDCVN không thay đổi, đó là tranh đấu cho một 

nền dân chủ thật sự cho Việt Nam không cộng sản vì chủ nghĩa 

cộng sản kìm hãm sự phát triển của đất nước như anh đã quan sát 

trong gần 40 năm qua, chưa kể đó là nguyên nhân phát sanh ra 

cuộc chiến tranh tương tàn với bao nhiêu đổ vỡ cho dân tộc và đất 
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nước. Chiến lược đó không bao giờ thay đổi vì đó là nền tảng và là 

sự tồn tại của LMDCVN, một tổ chức chánh trị quy tụ rộng rãi 

đồng bào đủ mọi thành phần sát cánh trong hơn 30 năm qua trong 

mục tiêu nầy. Tuy nhiên, các diễn biến chánh trị thay đổi thường 

xuyên, chiến thuật của LMDCVN có thể được cập nhựt hóa cho 

phù hợp với bối cảnh chánh trị toàn cầu và tại Việt Nam. Dù chiến 

thuật thay đổi như thế nào thì chiến lược trên đây cũng không thay 

đổi. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận những hành động nào 

trực tiếp hay gián tiếp kéo dài sự thống trị độc tôn của đảng 

CSVN, dân tộc Việt Nam phải nói lên tiếng nói của họ qua các 

định chế dân chủ trong một xã hội phóng khoáng hơn như hiện 

nay. 

         Như anh đã nhận thấy, người dân Việt Nam bây giờ không 

còn sợ hãi như những năm trong thập niên 1980, lý do đơn giản là 

vì nhu cầu sinh tồn, đảng CSVN bắt buộc phải mở cửa xã hội và 

không thể tự tiện áp dụng chánh sách khủng bố như trước đây họ 

đã từng làm. Anh cũng biết là đảng CSVN cai trị bằng khủng bố 

qua hệ thống cảnh sát công an của họ, khủng bố gieo sự sợ hãi. 

Một khi sự khủng bố giảm thiểu, tất nhiên người dân không còn sợ 

hãi và họ sẽ đứng lên như chúng ta đã thấy trong thời gian gần 

đây. Đường hướng của LMDCVN trong giai đoạn nầy, tại hải 

ngoại, chúng tôi nỗ lực kết hợp với các đoàn thể quốc gia cùng chí 

hướng để tạo một tiềm lực mạnh của người Việt Quốc Gia. Đối 

với quốc nội, chúng tôi sẽ hỗ trợ những cá nhân hay phong trào 

tranh đấu cho dân chủ để phát triển lực lượng nầy. Một điều quan 

trọng nữa là chúng tôi nỗ lực trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo để 

giới trẻ đứng lên tiếp nối con đường phụ huynh của các em đã đi 

qua, và tôi rất lạc quan vì giới trẻ ngày hôm nay có đầy đủ điều 

kiện để tiếp tục hoàn thành sứ mạng. Tôi tin chắc chắn rằng ngày 

đó sẽ không còn xa, lúc đó, trong vai trò của một TNS, tôi sẽ đóng 

góp tích cực cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do và tôn trọng 

nhân quyền.  
      TSL: Xin cám ơn TNS đã dành rất nhiều thì giờ cho cuộc 

phỏng vấn, kính chúc ông nhiều sức khỏe để tiếp tục dấn thân cho 

quê nhà mau có Dân Chủ Tự Do. Đồng thời, xin cám ơn quý độc 

giả đã theo dõi nội dung buổi đàm luận hữu ích này. 

 

Trương Sĩ Lương 
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NGƯỜI ĐI  

THƠ NGÁT HƯƠNG ĐỜI 

 

Nguyễn Tất Nhiên 

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ  
  

Đôi mắt tròn, đen, như búp bế  

Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ  

Anh vái trời cho cô dễ dạy  

Để anh đừng uổng mớ tình si  

  

Anh vái trời cho cô thích mộng  

Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ  

"Đêm qua có một chàng bươm bướm  

Nguyện chết khô trên giấy học trò "  

  

Anh chắc rằng cô sinh trong nam  

Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?  

Khi nghe ai luyến thương Hà Nội  

Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng  

  

Anh vái trời cho cô dửng dưng  

Coi như Hà Nội - xứ hoang đường  

Để anh còn dắt cô đi dạo  

Còn rủ cô vào rạp cải lương  

  

Anh vái trời cô thích cải lương  

"Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"  

Mốt mai thê thảm quanh đời sống  

Cô sẽ còn đôi chút lạc quan  

  

Đôi mắt tròn, đen, như búp bế  

Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường  

Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện  

Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương 

                                                                 Nguyễn Tất Nhiên (1973) 



Tin Vaên 19 

 

 

  
 
  

 

 

Hồ Dzếnh 

Trở lại 
Lea roses comme avant palpiten,t  

 come avant* VERLAINE 
 

Trời trong đến nỗi không mây 

Cây im đến nỗi bong đầy mặt sân 

Tôi về giữa xứ  bâng khuâng 

Nfghe thơ lục bát gieo vần nhớ xưa 

 

Chạy dài lớp bí, giàn dưa 

Vẳng nghe dấu cũ, hồn mơ đương tàn 

Mộng long xây giữa nhân gian 

Một căn nhà nhỏ, mấy gioàn trầu không 

 

Những nguồi tôi vẽ chưa xong 

Thi nhau trên bức bình phong méo đầu 

Phẳng lì ngõ trước, ao sau 

Đêm đêm cá đớp trăng sầu, đêm đêm 

Con người tôi gọi bằng em 

Nhớ tôi nhưng cũng thành duyên lâu rồi 

Mộng tàn nước chảy mây trôi 

Tôi lui hồn lại nhưng đời đã xa… 

 

*những bông hồng như xưa, xao xuyến, như xưa 
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 Tú Xương 

Tự cười mình 
 
Ở phố Hàng Nâu* có phổng sành 

Mặt thờ lơ láo, mắt thời xanh* 

Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó 

Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh. 

Bài bạc kiệu cớ cao nhất xứ 

Rượu ché trai gái đủ tam khoanh. 

Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi 

Cứ việc ăn chơi chẳng học hành. 

 

Lúc túng toan lên bán cả trời 

Trời cười: thằng bé nó hay chơi… 

Cho hay cộng nợ là như thế 

Mà vẫn phong lưu suốt cả đời 

Tiền bạc phó cho con mụ kiếm* 

Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi 

Còn dăm ba chữ nhồi trong ruột 

Khéo khéo khộng mà nó cũng rơi. 

 
*Phố Hàng Nâu (Nam Định) 

*Có bản chép: mắt thời nhanh 

* con mụ(chỉ vợ nhà thơ) 
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@ Dương Thượng Trúc 

    Cọp Cô Đơn. 
          Tặng BĐQ Chiêu, người lính Mũ Nâu lẻ loi ở Oklahoma. 

          nhân một lần gặp gỡ ngày16-10-2010. 

  

  

Gần bốn mươi năm, tao với mày ngẫu nhiên gặp gỡ. 

ngọn sóng đời đẩy đưa, mây nước hội ngộ thật tình cờ. 

tao nhìn mày mà cứ tưởng như mơ. 

một giấc mơ dài hơn phần tư thế kỷ. 

thế sự biển dâu với biết bao điều hệ lụy. 

còn thấy được nhau, là mừng lắm, phải không mày? 

Ôi ! Cảm động làm sao hai tiếng “Ông…thầy”. 

mày mấp máy trên đôi môi thâm sì khói thuốc. 

đời có xá chi cái điều thua được, 

bởi ai đem thành bại luận anh hùng. 

đánh mất quê hương là nỗi đau chung, 

nhưng quyết giữ niềm tự hào màu cờ sắc áo. 

giữa một rừng bê-rê rộn ràng, đông đảo  

chiếc Mũ Nâu thật kiêu hãnh lẻ loi.  

mày vẫn dửng dưng ngẩng mặt nhìn đời. 

tỏa hào khí của một thời uy dũng. 

của một thời, hai tay còn ôm ghìm thân súng. 

mắt nhìn trừng trừng dưới ánh sáng hỏa châu. 

đêm từng đêm lặn lội chốn rừng sâu. 

giữ giấc ngủ yên bình cho người hậu tuyến. 

hơn ba mươi năm, giã từ cuộc chiến. 

tủi tủi mừng mừng gặp được mày: 

 một con “ Cọp cô đơn”. 
  
Thủy Gia Trang - Cuối Thu 2010 
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Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.   
Sống mãi với 
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ 
Viết nhân ngày giỗ lần giỗ thứ ba của ông  

 27/03/2011-26/03/2014 

 Mũ Nâu 11 Dương Thượng Trúc 
                                      

           Cuộc chiến tranh trên quê hương thân yêu bắt đầu leo thang 

một cách khốc liệt vào đầu thập niên 1960 nhất là sau hai trận 

đánh ở Bình Giã cuối năm 1964 và Đồng Xoài đầu năm 1965, rồi 

tháng 11 cùng năm này, tại Cao nguyên trung phần, quân đội Hoa 

Kỳ cũng đụng độ một trận dữ dội với cộng quân tại vùng phía bắc 

Pleime trên sông Ia Đrăng. 

Trong khi ấy, tình hình chính trị tại thủ đô Sài Gòn vô cùng rối 

ren, xáo trộn. Hết đảo chánh lại tới chỉnh lý, hết giải nhiệm thì đến 

truất quyền. Cộng thêm với sự tuyên truyền khuấy phá và rủ quyến 

của bọn nằm vùng. Nên không thiếu những cuộc xuống đường, 

mít tinh xảy ra như cơm bữa. Nhất là khi phong trào hippy lan tràn 

vào VN với lối sống hiện sinh, đôi khi thác loạn, khiến chẳng ít 

thanh thiếu niên trở nên hoang mang, không định hướng được 

tương lai, mất niềm tin vào cuộc sống.  
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          Mãi cho đến cuối năm 1965 đầu năm 1966, sau khi Quân 

đội chính thức nắm quyền lãnh đạo quốc gia, mới vãn hồi phần 

nào tình hình. Đời sống xã hội ổn định hơn. 

Đấy cũng chính là bối cảnh để một khúc hát vô cùng oai hùng ra 

đời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đánh thức niềm tin ở giới trẻ. 

Để mọi người nhìn thẳng vào thực trạng của một dân tộc nhược 

tiểu. Tự lượng giá bản thân mình. Đó chính là nhạc phẩm Việt 

Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.  

Ca khúc này được viết bởi con chim đầu đàn của phong trào du ca 

VN, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. 

Tự bản thân đầu đề nhạc phẩm đã nói lên cái khí phách anh dũng 

của con cháu Lạc Hồng, một ngàn năm nô lệ không bị đồng hóa, 

gần một trăm năm đô hộ chẳng chịu khuất phục.  

Vẫn hiên ngang ngẩng đầu đi trong đau nhức khôn cùng. 

Tuy không phải là tất cả, nhưng ít nhiều nhạc phẩm này cũng góp 

phần tác động đến lòng tự hào dân tộc, giúp mọi người lấy lại 

niềm tin. Và cảm thấy bầu máu nóng như sục sôi trong huyết quản 

với những lời ca vô cùng hào hùng: 

 

…Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. 

Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. 

Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm. 

Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng… 

 

          Đông tây kim cổ, mỗi con người khi dấn thân nhập cuộc 

một bộ môn văn học nghệ thuật nào, đều cố để đời một tác phẩm, 

có khi vỏn vẹn một bài thơ, một bản nhạc mà qua bao không gian, 

thời gian, tên tuổi còn được nhắc nhở tới, tưởng chừng một thần 

tượng lưu danh thiên cổ 

Như thi hào Nguyễn Du đã tự hỏi: 

 

Bất tri tam bách dư niên hậu. 

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như  

Ba trăm năm nữa làm sao biết.  

Thiên hạ ai người khóc Tố Như? 

(Dương thượng Trúc phỏng dịch) 

            

           Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, suốt một đời phục vụ nhạc du 

ca, bước chân không từ bỏ một vùng nào, không ngưng nghỉ, 
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không mệt mỏi, số lượng sáng tác chiếm một bề dày đáng kể, 

trong số đó nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" vượt 

lên hàng đầu, người ta thấy rền vang trong mọi sinh hoạt. 

Không ít người ngâm nga những lời ca hết sức ngang tàng của 

Nguyễn Đức Quang dù chưa một lần biết mặt, một con người luôn 

có nụ cười ngạo nghễ trên môi.  

            Chưa dễ mấy ai quên, vào mùa hè năm 1973, nhạc phẩm 

"Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang đã 

được coi như nhạc sinh hoạt chính của trại hè sinh viên toàn quốc, 

tập trung sinh viên các trường đại học, kể cả các sinh viên du học 

về nước nghỉ hè, do Bộ Giáo Dục và Thanh Niên tổ chức lần đầu 

và lần cuối tại trường Thiếu Sinh Quân, Vũng Tàu.  

Những ngày tháng đó cuộc chiến còn khốc liệt. Người Mỹ đã rút 

quân về nước nên máu có chảy trên ruộng đồng thì chỉ còn máu 

Việt Nam. Ấn tượng "mùa hè đỏ lửa" còn in hằn sự kinh hoàng 

trong tâm tưởng mọi người, trận chiến trải rộng khắp nơi, khét lẹt 

mùi thuốc súng. Tuổi trẻ mơ ước kết thúc chiến tranh. Cuối trại hè, 

họ quây thành vòng tròn quanh cột cờ của trường Thiếu Sinh Quân 

cất cao tiếng hát cho vơi đi những khắc khoải. Nhạc phẩm"Việt 

Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang khiến họ 

không ngưng tuôn chảy những dòng lệ: 

 

"Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 

Xương da thịt này cha ông miệt mài 

Từng giờ qua 

Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi 

Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 

Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 

Còn Việt Nam 

Triệu con tim thì còn triệu khối kiêu hùng"  

           

          Họ khóc thương cho mọi người dân, cớ chi chiến tranh diễn 

ra trên mảnh đất này mà không là nơi khác.  

Không bao lâu sau đó, tháng 1.1974, nhạc phẩm "Việt Nam Quê 

Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang được ca vang trên 

những đường phố ở Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ sau khi 

Trung Quốc đổ bộ Hoàng Sa, cùng lúc những bản tin từ Đà Nẵng 

đánh đi các nơi vội vã, thông báo trên đài phát danh sách những 

anh hùng đã hy sinh khiến nhiều người nhỏ lệ tiếc thương.  
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Cho đến nay vẫn chưa ai quên những người đã chết dưới tầm đạn 

của hải quân Trung quốc xâm phạm quần đảo Hoàng Sa tháng 

1.1974, và quần đảo Trường Sa tháng 3.1988.  Tính đến nay đã 

hơn bốn mươi năm mà cộng sản Việt Nam vẫn bất lực, không tháo 

được cái vòng kim cô Trung quốc trên đầu, nhường cho thiên triều 

cả một lãnh hải chạy dài trên ba ngàn cây số, khiến ngư phủ Việt 

Nam chỉ dám đánh cá ven bờ, dân chúng bị áp bức, đè đầu cưỡi 

cổ. Tuổi trẻ trong nước đã chán ngán đến buồn nôn những nhạc 

phẩm như "Dậy Mà Đi", "Nối Vòng Tay Lớn"...được nhắc nhở 

đến trong những ngày đầu phong trào, nay họ tìm thấy lại nhạc 

phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức 

Quang diễn tả lòng yêu nước trong sáng, nhiệt tình... 

 

Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng 

Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm 

Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi 

Ôm vết thương rỉ máu ta cười dưới ánh mặt trời 

             

          Nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của 

Nguyễn Đức Quang sinh ra cùng sự thăng trầm của đất nước, với 

nỗi thao thức của tuổi trẻ lên đường, những tâm trạng của người 

lính trận trong cuộc chiến tự vệ đầy gian khổ của miền Nam...đã 

diễn tả hết những bi thương, công phẫn, thách đố của bao lớp 

thanh niên trước sự tàn phá của chiến tranh và tham vọng của con 

người, nổi bật lên như một biểu tượng lòng khát vọng của một dân 

tộc đã vượt qua biết bao gian nan, khốn khó cho sự sống còn, cùng 

những dân tộc khác trên mặt đất này. 

 

Ta khua xích kêu vang trời trước mặt mọi người 

Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi. 

Nụ cười xa vời, nụ cười của long hờn sôi. 

Bước tiến ta tràn tới, tung xiềng vào mặt nhân gian… 

              

          Trước năm 1975, từ thành phố đến thôn quê, từ các trường 

trung học tỉnh lẻ đến các trường đại học lớn tại Huế, Sài Gòn, từ 

các phong trào Hướng Đạo, Du Ca đến các tổ chức trẻ của các tôn 

giáo như Thanh Niên Thiên Chúa Giáo, Gia Đình Phật Tử, từ các 

quân trường Đà Lạt, Thủ Đức, Quang Trung, Nha Trang, Đồng 

Đế...đến các tổ chức, đoàn thể xã hội từ thiện đều không ai không 
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thuộc nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn 

Đức Quang.  

            Nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của 

Nguyễn Đức Quang sau biến cố 30.4.1975, bị đảng cộng sản Việt 

Nam xếp vào danh sách các tác phẩm "văn hóa đồi trụy", còn tìm 

mọi cách xóa bỏ, tận diệt. Nhưng nhạc phẩm vẫn sống hùng sống 

mạnh, hiên ngang ra đi và trở về. 

             Sau Tháng Tư Đen năm 1975, mặc dù là quân nhân biệt 

phái, Nguyễn Đức Quang vẫn phải gánh chịu sự đầy ải trong các 

trại tù Cộng Sản khoảng ba năm. Và Việt Nam Quê Hương Ngạo 

Nghễ cũng đã theo chân tác giả cùng hàng trăm ngàn sĩ quan và 

công chức miền Nam đi vào các trại tù mọc rải rác khắp nơi từ 

Nam ra Bắc, đến tận những chốn đèo heo hút gió.  

Nhiều hồi ký, bút ký kể lại nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương 

Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang được hát lên, kín đáo hay 

công khai, ở nhiều trại tù khắp mọi miền đất nước. Trong đói khát 

tận cùng, khổ nhục, đớn đau, những lời ca "Việt Nam Quê Hương 

Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang vô tình biến đổi thành những 

hạt cơm trắng, hạt nếp thơm nuôi sống tinh thần những người lính 

miền Nam thất thế.  

            Nhữnng năm sau đó, nhạc phẩm lại được ca lên vang dội 

giữa Thái Bình Dương giông bão, hát vang ở các trại tỵ nạn 

Palawan, Paula Bidong, Panat Nikhom...trong nỗi khắc khoải nhớ 

nhà, hát vang rền ở những trại Sungai Besi, White Head...trong 

các ngày chống cưỡng bách hồi hương, hát lên ở San Jose, Santa 

Ana, Boston, Paris, Olso, Sydney trong những cuộc xuống đường 

cho tự do dân chủ Việt Nam, hát lên ở những trại hè, trại họp bạn 

Hướng đạo, những Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại hải ngoại.  

Vào cuối năm 2007, "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" được 

tuổi trẻ cất cao tiếng hát trong dịp biểu tình phản đối quân Trung 

quốc bành trướng, bá quyền chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa, mãi về sau, người ta mới biết đó là nhạc phẩm của 

Nguyễn Đức Quang được sáng tác giữa thập niên 1960. Thật bất 

ngờ cảm động khi thấy trên mạng những mẩu tin nóng bỏng viết 

vội trên đường phố, những mẩu phim chụp nhanh cuộc biểu tình, 

những tấm hình ghi lại cảnh xô xát giữa dân chúng, thanh niên, 

sinh viên và công an chìm nổi, được nghe lại nhạc phẩm quen 

thuộc "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức 

Quang. Nhạc phẩm này người ta cảm nhận được qua lần gặp gỡ 
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một niềm vui khi tuổi trẻ say sưa hát ở California, Washington 

DC, Paris, Olso, Hà Nội, Sài Gòn trong các lần biểu tình chống 

quân Trung quốc: 

 

Ta như giống dân đi tràn trên ngọn lửa hồng. 

Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm. 

Da chan mồ hôi, nhễ nhại cuộn vòng gân xanh. 

Ôm vết thương rỉ máu, ta cười dưới ánh mặt trời. 

               

              Trong số hàng hàng lớp lớp thanh thiếu niên hát vang 

trong nước hôm nay, có thể đa số họ chưa một lần nghe đến tên 

Nguyễn Đức Quang, và nếu có nghe, có đọc qua bộ máy tuyên 

truyền của Đảng cộng sản Việt Nam, thì đây chỉ là một "nhạc sĩ 

ngụy đã theo chân đế quốc". Nhưng điều quan trọng, không phải 

biết hay không biết, nghe hay không nghe, mà nhạc phẩm này đã 

đáp ứng được ước vọng về tương lai và tình yêu quê hương của 

tuổi trẻ. Văn hóa không giới hạn trong đời sống của một dân tộc, 

nó biểu hiện những gì được lưu giữ lại sau những tàn phá và lãng 

quên. 

              Trung tuần tháng 6/2013 nhà cầm quyền CSVN đã bắt 

giữ em Đinh nhật Uy một kỹ sư vi tính, sinh năm 1983, với tội 

danh lợi dụng quyền tự do ngôn luận chống phá nhà nước (điều 

luật 258), qua trang face book của em… 

Nhưng rồi trước áp lực của công luận và quốc tế, trong phiên xử 

ngày 29/10/2013 họ đã phải tuyên án 15 tháng tù treo cho người 

bạn trẻ này. 

Thay vì là án nặng nề như em của Uy là Đinh nguyên Kha với 

mức án 8 năm tù ở.  

Và thật bồi hồi xúc động khi chúng ta nghe các bạn trẻ trong nước 

cất tiếng hát vang lời ca bất khuất trước mặt những tên cán bộ 

công an đại diện cho bạo quyền Cộng Sản, khi đón chào Đinh nhật 

Uy ra khỏi trại tù Long An ngày 29/10/2013. 

Họ đã ngẩng cao đầu, hiên ngang trước guồng máy kềm kẹp để 

khẳng khái hát lên những lời ca hào hùng: 

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người. 

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam. 

Làm người ngang tàng điểm mặt mày của nhân gian. 

Hỡi những ai gục xuống, ngoi dậy hung cường đi lên. 



28 Tin Vaên 

 

Trong những buổi lễ tưởng niệm Nguyễn Đức Quang, thân quyến, 

cùng các bằng hữu và cả những người ái mộ ông thuộc nhiều thế 

hệ, trong đó có những người đã sát cánh từ gần nửa thế kỷ qua, 

không khỏi bùi ngùi, xúc động khi nhớ đến Nguyễn Đức Quang, 

một con người dáng cao nghều, giọng ca dũng mãnh, không cần 

micro, chỉ với tiếng đàn guitar trầm ấm, đặt chân đến khắp nơi, từ 

những vùng khói lửa mịt mù nơi tuyến đầu, đến các thôn xóm 

nghèo nàn trong các đô thị, từ các sân khấu ngoài trời nơi khuôn 

viên những trường đại học, trung học đến tận các làng mạc xác xơ, 

mượn tiếng hát, lời ca để nói lên những tâm tình của một thế hệ trẻ 

sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh nhưng trong tâm tưởng vẫn 

hoài mong mơ ước một nền hòa bình chân chính. 

Nguyễn Đức Quang cũng là tên thật của của người nhạc sĩ sinh 

năm 1944 tại Sơn Tây bắc Việt. Năm 1954 khi Việt Nam bị chia 

đôi thì ông theo gia đình di cư vào Nam, định cư ở Đà Lạt. Ông 

nhập học và tốt nghiệp khóa 1 trường Đại học Đà Lạt phân khoa 

chính trị kinh doanh. 

           Bắt đầu từ thập niên 1960 ông được biết đến qua nhiều 

nhạc phẩm với chủ đề thanh niên, tranh đấu, và cộng đồng. Tác 

phẩm đầu tay của ông là "Gươm thiêng hào kiệt", viết vào năm 

1961 cho phong trào Hướng đạo. Ông là một trong những người 

lập ra phong trào Du ca vào năm 1966 tại Miền Nam Việt Nam. 

Tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể những bài "Chiều qua Tuy 

hòa", "Việt Nam Quê hương ngạo nghễ", "Về với Mẹ Cha", "Bên 

kia sông", "Xin chọn nơi này làm Quê hương".  

Nguyễn Đức Quang không chỉ viết nhạc đấu tranh, nhạc sinh hoạt 

cộng đồng, ông cũng sáng tác khá nhiều nhạc phẩm tình cảm ướt 

át. Bởi trái tim người nghệ sĩ nào mà chẳng có những rung động 

lãng mạn.  

            Cảm tác từ một bài thơ của thi sĩ Nguyễn tất Nhiên, ông đã 

phổ thành ca khúc rất được giới thưởng ngoạn yêu thích, nhưng 

cũng đã gây nên không ít tranh luận, như bài Vì tôi là Linh Mục. 

Trong phong trào Hướng đạo tại Việt Nam, ông là một hướng đạo 

sinh và một trưởng hướng đạo. 

Ông đã được tưởng thưởng cao quý nhất: Bắc đẩu huân Chương 

của Hướng đạo VN 

            Năm 1979 ông vượt biên sang Hoa Kỳ tỵ nạn và định cư ở 

Little Saigon, California. Ông hợp tác với các Nhật báo Người 

Việt, Viễn Đông rồi sau đó đứng ra lập tuần báo Chí Linh và 
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Nguyệt san Phụ nữ Diễn đàn. Một thời ông cũng đóng góp trên 

chương trình phát thanh và truyền hình VOC.  

Cho dù các ca khúc của Nguyễn Đức Quang được viết cách đây 

gần 50 năm ở trong nước, âm nhạc của anh mỗi khi vang lên bao 

giờ cũng thổi vào trong lòng người nghe hơi nóng của một trái tim 

bốc lửa. 

           Tuổi trẻ, đó là hơi thở trong toàn bộ những sáng tác của 

anh. Và quê hương là hình ảnh đẹp đẽ trong tiếng nói của anh. Các 

ca khúc của Nguyễn Đức Quang có thể nói tràn ngập những lời 

tình tự dân tộc. 

            Có người nói, âm nhạc của Nguyễn Đức Quang không 

thiếu những tình khúc. Điều này không sai, nếu tình khúc được 

hiểu như những khúc ca viết cho một mối tình khổ đau, chia ly, 

tan vỡ. Những Vì Tôi Là Linh Mục, Thiên Thu, phổ thơ Nguyễn 

Tất Nhiên… chỉ là một chút màu xanh trong bức tranh hoành tráng 

của tuổi trẻ trong âm nhạc của anh. 

 Nguyễn Đức Quang viết và hát và anh biết rõ anh đang viết gì, hát 

gì! 

            Vào giữa thập niên sáu mươi, bẩy mươi, trong khi Sài Gòn 

và các tỉnh trong nam vang lên một số những ca khúc não nuột, 

sướt mướt, những khúc bi ca nấc lên từ một trầm tư siêu hình, bốc 

hơi từ một thứ triết học trên mây,… Nguyễn Đức Quang - dù mới 

vừa bước vào tuổi hai mươi - đã chọn mặt đất, thực tại xã hội, dân 

tộc và quê hương làm hướng đi của anh. 

 Nhạc Nguyễn Đức Quang đã đánh thức một tuổi trẻ bị chìm đắm 

trong cơn mê dài của những dòng nhạc ru ngủ. Những ca khúc của 

anh mang tên Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương, Xương Sống 

Ta Đã Oằn Xuống, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Không Phải 

Là Lúc…, Hy Vọng Đã Vươn Lên… đã làm nên một Nguyễn Đức 

Quang khoẻ mạnh và vạm vỡ. 

             Không phải là lúc ngồi đặt vấn đề nữa rồi, phải dùng bàn 

tay mà làm cho tươi mới… Nguyễn Đức Quang đã nói như thế với 

những người cùng trang lứa với anh, và cái thông điệp ấy không 

phải chỉ riêng cho một tuổi trẻ Việt Nam. Thông điệp ấy anh đã 

gửi đến cho toàn thể con người Việt Nam trong một xã hội đang 

tan rã, trong một đất nước đang bị chia cắt từ đất đai đến tấm 

lòng… 

             Nếu xem những khúc bi ca làm đẫm ướt trái tim là bóng 

tối thì những ca khúc của Nguyễn Đức Quang là ánh sáng. 
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 Nếu xem những tình khúc nức nở, nghẹn ngào là quá khứ thì nhạc 

của Nguyễn Đức Quang bao giờ cũng là của hiện tại. 

Chiều 25/2/2011 chương trình: “Đêm du ca Nguyễn Đức Quang 

và thân hữu” tổ chức tại Paloma Cà phê ở San Jose đã được đông 

đảo khán giả ủng hộ, khiến ban tổ chức phải cáo lỗi, vì không đủ 

chỗ ngồi. Đáng tiếc là vắng mặt Nguyễn Đức Quang, vì ông phải 

vào bệnh viện bất ngờ. 

            Tuy thế, tình cảm của đồng hương dành cho phong trào Du 

ca nói chung và Nguyễn đức Quang nói riêng với Việt Nam Quê 

Hương Ngạo Nghễ vẫn nồng nàn như thuở nào. Nhất là trong gian 

đoạn mà dân tộc đang phải đối đầu với hiễm họa xâm lăng của kẻ 

thù truyền kiếp bắc phương. 

           Bây giờ là cuối tháng ba, trời đã sang mùa, cái giá lạnh 

những ngày đông đang lùi dần nhường chỗ cho tia nắng Xuân ấm 

áp, ngọt ngào, thế mà lòng chúng ta vẫn chất ngất nỗi quạnh quẽ, 

hoang vu. Bởi cũng vào một ngày cuối tháng ba này cách đây 3 

năm, chính xác hơn là lúc 4 giờ sáng giờ California, ngày 

27/3/2011,  Du Ca Nguyễn Đức Quang đã lìa bỏ chúng ta, đã đi về 

bên kia sông: nơi chan chứa ánh mặt trời, với núi cao chập chùng, 

với cỏ hoa đan lối: 

 

Này người yêu người yêu anh ơi! 

Bên kia sông là ánh mặt trời. 

Này người yêu người yêu anh hỡi. 

Bên kia đời cỏ hoa đan lối. 

Bên kia núi, núi cao chậpchùng. 

Bên kia suối suối reo lạnh lung. 

Là bài thơ toàn chữ hư vô… 

           

Du ca Nguyễn Đức Quang ra đi tính đến hôm nay: 26/3/2014 là 

vừa tròn 3 năm.  

          Bài viết này như một nén hương lòng, tưởng nhớ đến ông 

với sự trân trọng và mến mộ sâu sắc, một người nghệ sĩ đã đem lời 

ca tiếng nhạc góp phần nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lớp 

trẻ, cũng như đã thôi thúc lòng tự hào dân tộc. Dù ông ra đi đã ba 

năm, ba mươi năm hay bao lâu chăng nữa thì tác phẩm của ông 

vẫn được chúng ta trân quý, gìn giữ và các thế hệ mai sau vẫn tiếp 

tục ngẩng cao đầu hát vang những lời ca hào hùng, ngạo nghễ. 
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Trong gia đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tương tàn, hàng hàng 

lớp lớp thanh niên đã lên đường theo tiếng gọi non sông, sẵn sàng 

hy sinh cuộc sống ấm êm, từ bỏ mọi ước vọng thanh xuân để đi 

vào vòng lửa đạn, mong gìn giữ cuộc sống an bình cho muôn dân. 

Thì không ít kẻ gục đầu trong những quán cà phê đèn mờ, bên 

khói thuốc nồng nặc, gậm nhấm những ca từ liêu trai, ma mị, quái 

đản đầy tính phản chiến để tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng 

đần độn rằng đây là một cuộc chiến thiếu chính nghĩa, có sự can 

thiệp của ngoại bang.v.v…Thật ra đó chỉ là một cái cớ để họ trốn 

tránh trách nhiệm của người trai khi Tổ quốc cần đến. 

Và Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ đã là gáo nước lạnh tạt vào 

những tâm hồn mê muội đó. Để họ thấy rằng dù trong hoàn cảnh 

nào, thì giống nòi Lạc Việt vẫn hiên ngang ngạo nghễ, vẫn ngẩng 

cao đầu trước bất cứ thế lực xâm lược nào. 

Dù kẻ thù có hung hãn, mạnh mẽ đến đâu, thì cũng phải chùn chân 

trước tinh thần bất khuất và sự đoàn kết của nòi giống tiên rồng, 

mà lịch sử đã nhiều lần chứng minh. 

 

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại  

Xương da thịt này cha ông ta miệt mài  

Từng ngày qua  

Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi  

Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang  

Trên bàn chông hát cười đùa vang vang  

Còn Việt Nam  

Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng lần.  

                                                                           

Mũ Nâu 11 

Thủy gia Trang 26/3/2014 

Bài viết này được dùng trong chương trình Tác Giả và Tác Phẩm 

đã phát thanh trên Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại 

lúc 8 tối, giờ ngày 26/03/2014, do Huy Tâm thực hiện. 

Có thể nghe lại ở trang You Tube 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang - Huy Tâm biên soạn và diễn đọc. 

Tài liệu trích dẫn và tham khảo: 

-Du ca Nguyễn Đức Quang của nhà văn Nhật Thịnh. 

-Nhạc Nguyễn Đức Quang Tuổi Trẻ, Mặt Đất và Hiện Tại của nhà 

văn Nguyễn Xuân Hoàng.  
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@Quan Dương   

     Một ngày ở trại A-30 
 

 

 

Tiếng kẻng dục hừng đông thức dậy 

Dây xích rời hai cửa buồng giam 

Bộ xương khô vo tròn nhúm giẻ 

Chà hàm răng bằng chiếc bót cùn 

 

Thêm tiếng kẻng ba hồi giục giã 

Súng AK đạn giặc lên nòng 

Gã tù binh nạn nhân lịch sử 

Củ khoai mì lót dạ thay cơm 

 

Gió bấc thổi liếm vào kẽ áo 

Hai hàm răng lập cập rùng mình 

Chiếc cuốc vác gã tù binh ngụy 

Đường ra đồng hai cẳng run run 

 

Bùn đất đỏ ôm mưa rưng rức 

Bấm ngày đi mười ngón chân trần 

Chiếc lon gô bên hông thầm nhắc 

Mũi súng thù đòi nợ sau lưng 
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Trưa nhát cuốc đào từng nấm mộ 

Chôn cuộc đời đang độ thanh xuân 

Mặn bờ môi giọt mưa rát mặt 

Thương non sôn gãy gánh nửa đường 

 

Lưng chén cơm trộn thêm chén nước 

Vài cọng rau cải thiện quơ quào 

Hạt muối mặn ngậm không nỡ nuốt 

Nước miếng trào vừa ngọt vừa đau 

 

Chiều loang lở bên bờ suối đục 

Rửa bộ xương nặng nợ tiền khiên 

Có con bướm bay ngang bắt gặp 

Bốn mắt nhìn nhớ thuở hoa niên 

 

Cặp loa nặng ngồi trên nóc trại 

Đè ngửa tai cưỡng hiếp bạo tàn 

Triệu tinh trùng nhân danh chủ nghĩa 

Mang súng ruồng khắp chốn nhân gian 

 

Gã tù binh đùm trong miếng giẻ 

Theo đàn trâu mệt mỏi vô chuồng 

Tiếng xích sắt trói đêm nức nở 

Ngỡ tiềng hò ai gọi qua sông. 

 

Quan Dương 
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@Lưu Nguyễn Từ Thức  

Tháng giêng và tiếng súng 
 

Tháng giêng về trời buồn giá buốt  

Tiếng pháo đì đùng nổ khắp nơi 

Hồn lưu vong nhớ về tiếng súng  

Khắc sâu vào hồn nước muôn đời. 

 

Tiếng pháo lệnh tháng giêng Kỷ Dậu 

Gò Đống Đa tốc chiến một lòng 

Giặc xăm lăng máu đỏ sông Hồng 

Danh rạng ngời anh hùng áo vải. 

 

Tiếng súng Mậu Thân, sầu tê dại 

Thảm sát dân ngày Tết linh thiêng 

Tiếng oán than còn vang sử sách 

Bao nhiêu người chịu nỗi oan khiên. 

 

Tiếng súng tháng Giêng năm bảy tư 

Giữ non sông, diệt chiến hạm thù 

Thà làm ngụy nêu gương dũng liệt 

Cùng cha Rồng cởi sóng muôn thu.   

 

Cũng tháng Giêng thành nhân pháp trường 

Chống bá quyền mộng vỡ đau thương 

Tiếng súng sau cùng thân gục ngã 

Thương con, mẹ ngất lịm bên đường 

 

Mỗi tháng giêng, ta chẳng hổ ngươi 

Ghi dấu đời, rượu nổ, tiếng cười 

Vị bánh ngọt bỗng nhiên đắng chát 

Bóng quê hương mờ nhạt cuối trời. 
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@Nguyễn Hữu Nhật 

 

tôi 
đứng không yên, ngồi không yên 

mà nằm thì sợ triền miên chuyện buồn 

đành đi như kẻ mất hồn 

trở về vì thấy chán hơn ở nhà 

chạy vào từng bước xót xa 

ngẩn ngơ giây lát lại ra ngoài đường. 

 

nguyễn du 
lụa tằm may áo cho người 

còn trơ thân nhộng một đời tố-như 

lòng đau trong mỗi ý thơ 

ngó sen chưa dứt, sợi tơ đã lìa. 

* 1766-1820. 

đoàn thị điểm 
rợ hồ quét sạch mới yên 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1766
http://vi.wikipedia.org/wiki/1820
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thành rung ngựa hí, hịch truyền sóng dâng 

dáo đâm mây thủng chín tầng 

vang hồi trống điểm, dội vầng nguyệt lay. 

* 1705-1748. 

 

cao bá quát 
cao-bá-quát là người thường 

nhưng thơ ông lẫn thịt xương thánh thần 

nặng tình thương nước, xót dân, 

lòng từ tâm trải, xa gần đều hay. 

* 1809 -1855. 

 

lý bạch 
lý-bạch cúi xuống hôn trăng 

thuyền nghiêng thơ mất thăng bằng chìm theo 

nước sông pha rượu nhạt phèo 

chiếc giày cỏ lạnh, mái chèo gỗ run. 

* 701- 762. 

 

đỗ phủ 
“cửa son rượu thịt bốc hơi 

ngoài đường chết đói, bao người trắng xương” 

thơ đỗ-phủ sáng như gương 

thời nay cũng giống đời-đường ai soi? 

* Thơ Đỗ Phủ / “Chu môn tửu nhục xú / Lộ hữu đống tủ 

cốt.” 

* 712-770. 

bạch cư dị 
buông rơi sen trắng nở thơm, 

người lão bộc nhặt hạt cơm nuôi gà, 

bạch-cư-dị chợt hiểu ra 

vội vào đốt hết thơ hoa trong phòng 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1705
http://vi.wikipedia.org/wiki/1748
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@Lương Nguyên Hiền  

         

  

Hermann Hesse Nhà văn của thế kỷ: 
Hermann Hesse - Câu chuyện dòng sông 

Kỷ niệm 50 năm ngày mất của tác giả 
   

         Hermann Hesse sinh ngày 2-7-1877 tại thành phố Calw 

(Đức). Ông là một nhà văn hiện đại của nước Đức và cũng là một 

nhà thơ, một họa sỹ tài hoa. Ông nổi tiếng với những tác phẩm tiêu 

biểu như “Siddhartha” (Câu chuyện dòng sông), “Der 

Steppenwolf” (Sói đồng hoang) và “Das Glasperlenspiel” (Trò 

chơi ngọc thủy tinh),.... Năm 1946, ông được trao giải Nobel Văn 

Chương vì các tác phẩm của ông đều mang đậm nét nhân bản 

được viết bằng một giọng văn trong sáng nhưng rất sâu sắc. Cũng 

trong năm đó, ông được trao thêm giải Goethe của thành phố 

Frankfurt am Main và năm 1955 ông nhận giải Hòa Bình của hội 

kinh doanh sách Đức. Hermann Hesse là một trong những nhà văn 

Đức có sách bán nhiều nhất thế giới ở thế kỷ 20, sách ông được in 

ra 150 triệu cuốn và dịch ra 60 thứ tiếng. Rất nhiều tác phẩm của 

ông đã dịch ra tiếng Việt, có cuốn dịch ra ba bản khác nhau như 

cuốn “Narziss und Goldmund”: “Nhà khổ hạnh và gã lang thang” 

do Phùng Khánh, “Đôi bạn chân tình” do Vũ đình Lưu và 

“Narcisse và Goldmund” do Viễn Nguyên dịch. 

          Hermann Hesse ra đời trong một gia đình có truyền thống 

theo Kitô giáo. Cha ông là mục sư và mẹ ông là con gái của một 

nhà truyền giáo. Cha mẹ của ông đã từng sống nhiều năm ở Ấn Độ 

và làm việc cho Hội truyền giáo Basel ở đó. Ngay từ nhỏ, ông hay 

bị rối loạn tâm thần và thường xuyên có xung đột với cha mẹ. 

Năm 1891 ông vào học trường thần học ở Maulbronn (Đức), sau 

đó ông bỏ học vì thấy mình không thể đi tu được. Năm 1895 đi 

làm cho một tiệm sách ở Tübingen, nơi đây được gần gũi với sách 

vở, ông có dịp đọc rất nhiều về thần học cũng như các tác phẩm 

của Goethe, Lessing, Schiller,… Thời gian này, Hermann Hesse 

đã bắt đầu làm thơ và viết sách, ông cho ra đời một tập thơ đầu 



38 Tin Vaên 

 

tiên năm 1898, nhưng không gây được sự chú ý của mọi người. 

Năm 1904, ông phát hành một tác phẩm “Peter Camenzind” (Tuổi 

trẻ và cô đơn, Vũ đình Lưu dịch), đây là một tiểu thuyết lãng mạn 

nhưng có tính cách giáo dục, đã được đọc giả đón nhận một cách 

nồng nhiệt. Sự thành công này tạo nên khúc quanh lớn trong đời 

ông, từ đó ông để dành hết thời giờ vào sự nghiệp sáng tác. Cùng 

năm đó, ông kết hôn với cô Maria Bernoulli người Thụy Sĩ. Hai 

vợ chồng dọn về ở Bodensee (Đức) và có với nhau 3 đứa con trai.  

        Năm 1911, để đi tìm một sự yên ổn nội tâm, Hermann Hesse 

làm một cuộc hành trình dài qua Tích Lan và Indonesia, nhưng 

như ông nói, ông đã thất vọng. Tuy nhiên, chuyến đi này đã tạo 

nên nguồn cảm hứng sau này để ông viết cuốn tiểu thuyết nổi 

tiếng về Ấn Độ là “Siddharta” vào năm 1922. Tác giả viết về một 

câu chuyện ở thời điểm Đức Phật còn tại thế và lồng vào trong đó 

những giá trị của triết lý phương Đông. Năm 1916 cha ông mất, 

gia đình không hạnh phúc đã đưa ông đến sự khủng hoảng tinh 

thần trầm trọng. Nhưng cũng chính là thời gian dẫn ông đến điểm 

cao sáng tạo mới, ông viết cuốn tiểu thuyết “Demian” (Tuổi trẻ 

băn khoăn, Hoài Khanh dịch) nói về nỗi băn khoăn của tuổi trẻ đi 

tìm cái “tôi” của mình. Năm 1919, ông một mình dọn đến 

Montagnola (Thụy Sĩ) và ở đây cho đến khi mất. 

         Năm 1924, ông kết hôn lần thứ hai với cô Ruth Wenger, 

nhưng cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã bị coi là thất bại. Năm 

1927, ông xuất bản tiểu thuyết “Der Steppenwolf” (Sói đồng 

hoang, Chơn Hạnh và Phùng Thăng dịch), đây là cuốn tiểu thuyết 

có tính cách tự truyện và coi là thành công nhất của Hermann 

Hesse. “Der Steppenwolf” là một lời phê phán sự tha hóa đạo đức 

của nền văn minh phương Tây và cũng phản ảnh cuộc đấu tranh 

nội tâm của ông, sự xung đột giữa bản tính của người và bản tính 

của thú. Đặc điểm của Hermann Hesse không phải như phần đông 

các tiểu thuyết gia khác, tác giả đưa ra căn bệnh của xã hội, nhưng 

không hướng dẫn đến sự tự hủy hoại, mà trái lại dẫn đến sự chữa 

trị của căn bệnh ấy. Hermann Hesse cho rằng sự an bình của 

phương Đông sẽ là liều thuốc an thần cho sự khủng hoảng của xã 

hội phương Tây. Không một nhà văn nào lại có ảnh hưởng nhiều 

đến tuổi trẻ như Hermann Hesse, phong trào Hippie của thập niên 

60 đã đi từ những tư tưởng trong các tác phẩm của Hermann Hesse 

là muốn chối bỏ thực tại để trở về lại nội tâm con người. Nhiều 

người Hippies của những năm 60, họ đã tự coi họ là sói đồng 
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hoang với sự thôi thúc từ bỏ mọi ràng buộc của xã hội và sự khát 

khao một cuộc sống tự do phóng khoáng. Bản nhạc “Born to Be 

Wild” và cuốn phim “Easy Rider” vang bóng một thời cũng mang 

ít nhiều tính chất con người hoang dã trong “Der Steppenwolf”. 

        Năm 1930, Hermann Hesse cho ra cuốn tiểu thuyết “Narziss 

und Goldmund”. Đây là một cuốn sách dễ đọc nhất trong những 

tác phẩm của ông và viết về một câu chuyện cổ tích thời trung cổ, 

nói lên sự tương quan giữa tư duy và hành động. Năm 1931, ông 

kết hôn lần thứ ba với cô Ninon Dolbin. Trong khi đó, tình hình 

chính trị ở Âu châu đang căng thẳng, đảng Đức Quốc Xã ở Đức 

nắm được chính quyến, thế chiến thứ hai đang được châm ngòi để 

bùng nổ. Ông viết những bài bình luận để bênh vực các đồng 

nghiệp đang bị chính quyền Đức khủng bố, bắt bớ và đả kích chế 

độ độc tài Đức Quốc Xã. Vì vậy, không một tờ báo nào ở Đức vào 

thời đó dám đăng bài của ông và sách của ông thì bị cấm bán. Sau 

chiến tranh, các thế hệ trẻ ở Đức mới tìm đọc lại sách của 

Hermann Hesse. Có thể nói rằng tác phẩm của Hermann Hesse 

được nhập cảng lại từ Mỹ vào Đức, sau khi ở Mỹ vào những năm 

60 có sự bùng nổ của “Hiện tượng Hesse” qua phong trào Hippie 

với “Der Steppenwolf”. 

         Thế chiến thứ hai, cũng là thời gian để ông ấp ủ đưa ra quyển 

tiểu thuyết “Das Glasperlenspiel”, tạm dịch ra tiếng Việt là “Trò 

chơi ngọc thủy tinh” (Tuồng ảo hóa, Nguyễn Ngọc Minh dịch), 

xuất bản năm 1943 ở Thụy Sĩ. Câu chuyện có tính cách giả tưởng, 

nói lên sự cần thiết phải dấn thân hành động vì tương lai tốt đẹp 

của nhân loại. Đây là tác phẩm lớn cuối cùng của ông đã góp phần 

đưa ông lên đài danh vọng với Giải Nobel Văn Chương cao quý 

năm 1946. Ông mất ngày 9 tháng 8 năm 1962 ở Montagnola 

(Thụy Sĩ). 

          Câu chuyện dòng sông: “Siddhartha” là cuốn tiểu thuyết có 

tính tự truyện như hầu hết các tác phẩm của Hermann Hesse, nói 

lên thân phận con người, mà nhân vật trong truyện cũng là chính 

ông và không ít đọc giả cũng cảm nhận được bóng dáng của mình 

thấp thoáng trong đó. Bởi vì mỗi người trong chúng ta ai ai có thể 

là nhân vật Siddharta trong cuộc sống. 

        Với lời văn đầy cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng như một bài ru 

ca ngọt ngào và thổi vào trong đó những nét huyền bí của nền văn 

minh Ấn Độ, những giá trị tinh thần phương Đông, Hermann 

Hesse đã thành công khi viết cuốn tiểu thuyết “Siddhartha”. Cũng 



40 Tin Vaên 

 

chính vì tính chất rất gần gũi Á đông đó, “Siddhartha” được đọc 

giả Việt Nam đón nhận một cách nồng nàn. Tác phẩm này đã được 

dịch ra 2 bản tiếng Việt: “Câu chuyện dòng sông” do Phùng 

Khánh và Phùng Thăng dịch từ tiếng Anh và “Siddhartha” do Lê 

Chu Cầu dịch từ tiếng Đức. “Câu chuyện dòng sông” là một bản 

dịch nổi tiếng được xuất bản từ năm 1965 và được tái bản lại 

nhiều lần, ngay cả những năm gần đây. Nữ sĩ Phùng Khánh, tức là 

Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, và người em gái của bà là nữ sĩ 

Phùng Thăng đã làm cho người đọc có cảm giác hình như 

Hermann Hesse đã đặc biệt viết cuốn sách này cho người Việt.  

         Câu chuyện lấy thời điểm Đức Phật còn tại thế, kể về hành 

trình tâm linh của một anh chàng trẻ tuổi theo đạo Bàlamôn tên là 

Siddhartha. Anh và người bạn thân Govinda rời bỏ gia đình và quê 

hương để gia nhập đoàn Sa Môn tu khổ hạnh, đây là lần ra đi thứ 

nhất của anh để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Anh hy vọng sự khổ 

hạnh sẽ làm anh giác ngộ và đạt tới được vô ngã. Nhưng dần dần, 

anh thất vọng vì cảm thấy khổ hạnh không đem đến cho anh bình 

an thực sự. 

         Sau đó anh đến tìm gặp được Đức Phật, mặc dù không một 

chút nào nghi ngờ về giáo lý của Ngài, nhưng anh không xin ở lại 

để tu theo Ngài như Govinda, bạn anh đã làm. Anh ra đi vì không 

phải để tìm một giáo lý hay một người thầy hay hơn, giỏi hơn mà 

để chứng nghiệm sự giác ngộ của mình chỉ bằng trải nghiệm, chứ 

không bằng sự truyền đạt qua sách vở hay ngôn từ. Lần ra đi này 

là thứ hai để đi tìm lấy chính mình. 

           Siddhartha đi lang thang và gặp được Kamala, một kỹ nữ 

nổi tiếng xinh đẹp và giàu có. Anh chàng Sa Môn trẻ tuổi vô sản 

này chỉ có 3 cái khả năng là biết suy nghĩ, biết chờ đợi và biết nhịn 

đói do nhờ sự luyện tập mà có. Khả năng biết suy nghĩ có nghĩa là 

sáng suốt, tỉnh táo, biết chờ đợi có nghĩa là kiên nhẫn, thinh lặng, 

lắng nghe và cuối cùng biết nhịn đói có nghĩa là biết buông xả, từ 

bỏ.Với 3 khả năng đó, anh đã chinh phục được người đẹp Kamala. 

Anh đã được nàng dạy cho nghệ thuật yêu đương, học cách kiếm 

tiền, tiêu tiền sau khi trở thành một cộng sự viên đắc lực cho nhà 

buôn giàu có Kamaswami. Anh từ từ rơi vào sa đọa, càng xuống 

tận cùng của dục lạc, anh càng thấy trống rỗng và chán ngấy. Đây 

cũng là lúc anh cảm thấy đánh mất ba cái khả năng biết suy nghĩ, 

biết chờ đợi và biết nhịn đói của anh. Bối rối tuyệt vọng anh lại bỏ 

ra đi, lần ra đi thứ ba này là để đi tìm sự giác ngộ. Anh tới một 
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dòng sông và định trầm mình tự vẫn, bỗng nhiên anh nghe vẳng lại 

từ dòng sông có tiếng “Om” linh thiêng mầu nhiệm vang lên trong 

tâm thức đã làm anh tỉnh thức. Cuối cùng, anh đã gặp người lái đò 

Vasudeva và quyết định ở lại với ông. Anh và Vasudeva sống êm 

đềm bên cạnh dòng sông và làm nghề chèo thuyền đưa khách qua 

sông. Hai người thường lắng nghe dòng sông như một người thầy 

của mình. Dòng sông đã dạy cho anh sự lắng nghe với tâm tĩnh 

lặng, lòng rộng mở, không đam mê, không cầu mong, không phán 

xét và không thành kiến. Dòng sông nói với anh hãy sống cho hôm 

nay và không sống cho cái bóng của hôm qua hay cái bóng của 

ngày mai. 

        Cũng trong thời gian này, nàng Kamala đã sinh cho anh được 

một cậu con trai, nhưng Siddhartha không hề hay biết gì về 

chuyện đó. Hai mẹ con trong chuyến hành hương viếng Đức Phật 

sắp nhập Niết bàn, Kamala bị rắn cắn. Trước khi chết, nàng đã gặp 

được Siddhartha và cho anh hay đứa trẻ này là con trai của anh. 

Anh sung sướng nhận đứa con mình và anh muốn nó sẽ có cuộc 

sống bình an giản dị như anh. Nhưng nó là một đứa trẻ sống quen 

trong giàu sang nhung lụa đã chống lại anh và bỏ ra đi, quay trở về 

thành phố của nó. Anh đau khổ định đi tìm con, nhưng Vasudeva 

khuyên anh nên để đứa con ra đi, nó phải tự trải nghiệm cuộc sống 

riêng của nó, như ngày xưa anh đã bỏ cha anh ra đi. Trong tận 

cùng của khổ đau, anh nghiệm rằng, trước đây cha anh đã phải 

chịu đựng đớn đau, khi anh bỏ ông ở lại một mình và bây giờ anh 

cũng lại phải gánh chịu sự đớn đau đó, khi đứa con bỏ ra đi. Qua 

đó anh chợt nhận ra con anh là một phần của anh, cũng như anh là 

một phần của cha anh và tất cả đều quy về một mối. Khi anh hiểu 

được tính nhất thể của cuộc sống, anh cảm nhận được sự khai sáng 

trong anh. 

        Vasudeva, người lái đò và người thầy của anh, biết anh đã 

được giác ngộ, tự coi nhiệm vụ mình đã xong, bỏ đi vào rừng bình 

an. Govinda, người bạn anh năm xưa thời thơ ấu, vẫn còn là một 

Sa Môn đi khất thực và vẫn đi tìm kiếm sự giác ngộ. Một hôm 

Govinda theo đoàn Sa Môn qua sông và gặp được Siddhartha đang 

chèo đò. Govinda hỏi anh làm sao để được giác ngộ? Siddhartha 

trả lời: người đi tìm kiếm vì đã có mục đích nên khó có thể tìm ra 

chân lý, chân lý thì không thể truyền dạy được mà phải tự mình 

chứng nghiệm, tất cả đều quy về một (Nhất thể) và tình thương là 

quan trọng nhất trên thế gian. 
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        Sau cùng, Siddhartha yêu cầu Govinda, người bạn đang đau 

khổ vì còn mãi đi tìm kiếm, hôn lên trán anh. Mặc dù ngạc nhiên, 

nhưng Govinda vẫn làm và khi Govinda vừa đặt môi lên trán của 

Siddhartha, Govinda bị chấn động và cảm thấy mình đang được 

khai sáng, mọi khổ đau khắc khoải đều tiêu tan, sự an lạc dần dần 

hiện hữu. Trong Thiền, người ta gọi đó là sự giác ngộ tức khắc 

(đốn ngộ) mà các bậc thầy thường dùng để thức tỉnh môn sinh, khi 

ngôn từ không còn hiệu quả. Govinda cảm thấy trong lòng tràn 

ngập vui sướng và cúi đầu xuống lạy Siddhartha. 

 

Kết thúc: 
         Trong tất cả tác phẩm của Hermann Hesse đều nói lên nỗi 

đau thương, bi phẫn của kiếp con người, trong đó có ông, nhưng 

ông cũng cho thấy có sự yêu thương thiết tha cuộc đời và những 

nỗ lực vô hạn để vươn lên khỏi thân phận yếu hèn của mình. Như 

một câu của Hermann Hesse viết trong bài thơ “Gestutzte Eiche” 

(Cây sồi trần trụi): 

“Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian 

điên dại này” (Und allem Weh zu Trotze bleib ich.Verliebt in die 

verrückte Welt) [1] 

 

Lương Nguyên Hiền 
Mùa thu 2012 
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@Trần việt cường 

 Chờ nhau vẫn mãi chờ nhau 
  

đêm sâu mưa nhỏ giọt buồn 

bên hiên lạnh giá xót lòng nhớ nhau 

vầng trăng khuất bóng còn đâu 

để vần thơ cũng gục đầu ngủ quên 

về đâu ngày tháng mông mênh 

trái tim tù tội buồn tênh giữa đời 

buồn tôi lệ nhỏ không lời 

hoa tàn héo rũ vẫn mời tay ai 

ngậm ngùi xuân đã tàn phai 

gió mưa vùi dập lá lay sóng nhồi 

chỉ còn một chút tình thôi 

em xin trao nốt tặng người phương xa 

cuối đường về giữa sân ga 

chuyến tàu mòn mỏi người qua chưa về 

chờ nhau dù phải ê chề 

chờ nhau dù trải qua mê sảng đời…. 
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@Lưu Thái Dzo 

Tháng tư trắng mở hội tình 
 (Ghi nhớ Quốc Nạn thứ 39 : 30/4/1975 – 30/4/2014) 

 

Tháng tư đen, tháng tư đen 

Nửa đêm thức giấc nghe tên, kinh hoàng 

Ngày muông thú bỏ rừng hoang 

Mặt trời đổi hướng, phố phường thay tên 

Và đêm, quỷ nhập động tiên 

Giai nhân run rẩy tắt đèn tân hôn 

Những bà mẹ trẻ lâm bồn 

Trong cơn hoảng sợ sinh con thiếu ngày … 

 

Tháng tư đen lại về đây 

 c lưu vong bổng nhớ ngày tóc tang 

Buồn lên theo sóng biển đông 

Hờn vong quốc dậy chập chùng trời Nam 

Chung tay dựng lại ngày xuân 

Tháng tư trắng mặc áo thần trắng tinh 

Núi sông phủ mới màu xanh 

Quê Hương vui mở hội tình trăm năm . 
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 Tình Cộng và số đã thành 
  

 

Nếu đem tình cộng với tình 

Số thành là những con tim khát thèm 

Âm thanh từ tiếng nói em 

Mùi thơm từ miệng môi mềm trao hôn 

Đằng sau sương khói giận hờn 

Thấy đơn cô cộng cô đơn nhãn tiền . 

 

Tình si cộng với tình điên 

Không còn đủ ghế công viên hẹn hò. 

Nếu đem tình mộng, tình mơ 

Cộng chung với nhớ vu vơ một người 

Số thành không phải nụ cười 

Nhưng là nước mắt đầy vơi quê nghèo. 

Tình thương cộng với tình yêu 

Số thành là ngọn thủy triều bao dung . 

 

Lưu Thái Dzo 
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@Nguyễn Bắc Sơn 

Căn Bệnh Thời Chiến 
  

Một ngày chủ nhật phơi giầy trận 

Ta bỗng tìm ra một vết thương 

Vết thương bàng bạc như là khói 

Ngưng đọng nhà ai ở cuối đường 

  

Mày gởi một chân ngoài trận mạc 

Mang về cho mẹ một bàn chân 

Mẹ già khóc đến mù hai mắt 

Ðời tàn trong lứa tuổi thanh xuân 

  

Chiều chiều ngồi nhà hút ống vố 

Cao giọng ngâm chơi khúc cố văn 

Chiến tranh xa tít như là mộng 

Thôi kể ra mày cũng yên phần 

  

Ta may mắn tay chân lành lặn 

Nhưng tâm hồn trống rỗng bơ vơ 

Mỗi ngày chữa bệnh bằng ly rượu 

Tối nằm đánh vật với cơn mơ 

  

Ta mắc bệnh ung thư thời chiến 

Thoi thóp còn một trái tim khô 

Sợ hãi con người hơn thú dữ 

Nhìn nơi nào cũng thấy hư vô 

  

Mai kia trong những ngày ngưng chiến 

Ta chắc rằng không thể yêu ai 

Nhà thương điên nếu còn chỗ trống 

Xin chiếc giường cho xác tàn phai 

  

Mai kia khi thành đồ phế thải 

Ta lên cao nguyên nằm dưỡng thương  

  



Tin Vaên 47 

 

  

 
   

 

  

 

@ Huỳnh Công Ánh 

     Ngoái lại 
 

Bây giờ vai vác gươm, ngoái lại 

Thuở tung hoành, ngựa phóng cát tung 

Tay vội phủi bâu áo sờn bám bụi 

Gió lộng cờ bay quân tiến trùng trùng 

 

Bây giờ ngoái lại ngày xưa ấy 

Giày mòn, chân chưa mỏi xông pha 

Áo bạc thếch đầu không cần nón 

Thừa hiên ngang tung hoành giữa sơn hà 

 

Ngoái lại tháng tư xưa lành lạnh 

Súng, giày vung vãi ngợp ven đường 

Đạn sẳn lên nòng. Đành không bắn 

Gục đầu tay trói lấy tai ương 

 

Bây giờ háo hức tung hoành lại 

Ngặt sức già “ngựa nản chân bon” 

Vận nước, vận mình, đổ thừa vận 

Thẹn lòng, nhoi nhói xoáy từng cơn. 
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@Minh Xuân 

    Tháng tư đen 
 

mỗi năm tháng TƯ  về 

ba mươi đen tháng tư 

nát  lòng người di tãn    

chất ngất hờn thiên thu… 

 

nước mất…là nhà tan 

nỗi đau đớn kinh hoàng!!! 

những đời dân xứ  Việt 

quê hương ơi! điêu tàn!!! 

 

người chen người chạy loạn 

biết  phương nào… bình an? 

trời bão dông, biển sóng? 

quê hương! thôi xin chào! 

 

ba chín năm trôi qua 

đổi đời tên cũng đổi 

giặc Bắc phương tràn vào 

gieo kinh hoàng khốn khổ 

 

biển…đảo đem dâng Tàu     

lao tù…trong hiểm địa 

 người kéo cày thay trâu …   

tự do ai định nghĩa… 

 

ba chín năm… xa  xứ 

tháng TƯ đen lại về 

vết thương còn mưng mủ 

mưa lệ nhòa ngất mê…!!! 
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@Vương Hồng Ngọc 

     Lần đầu hát lại Quốc Ca  
 

 

 

Nầy công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi 

Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống 

Vì tương lai Quốc dân, cùng xông pha khói tên 

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền 

…………………. 

  

Công dân ơi mau hiến thân dưới cờ 

Công dân ơi mau làm cho cõi bờ 

Thoát cơn tàn phá  

Vẻ vang nòi giống 

Xứng danh ngàn năm giòng giống Lạc Hồng   

 

“Quốc ca Việt Nam” là bài nhạc mở đầu cho một cuốn băng 

những bản hùng ca thời chiến. Tôi thường tìm đến băng nhạc này 

mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu 

dấu.  Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội 

những bước chân hiên ngang, nhịp nhàng, dáng vấp kiêu hùng, của 

những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, những anh hùng của thời đại 

chúng tôi.  Băng nhạc này do một cựu Đại tá Việt Nam Cộng Hoà 

đã tìm thâu lại những bản nhạc của Cục Chính Huấn và gửi tặng, 

khi ông biết tôi rất nhớ những bản hùng ca ngày cũ.  Đã bao nhiêu 
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năm rồi, tôi vẫn giữ gìn nó như một món quà quí, và đã sang lại 

thêm băng thứ hai để cất giữ, phòng khi băng hư hoặc lạc mất.  

Sống trên quê hương mới, thỉnh thoảng đi dự những buổi lễ hay 

những buổi họp mặt cộng đồng của người Việt, tôi có dịp hát lại 

bài Quốc Ca Việt Nam.  Mỗi lần cất tiếng hát, trong cảnh trang 

nghiêm của lá cờ vàng ba sọc đỏ, lòng tôi lại rưng niềm cảm xúc.  

Bài hát này tôi đã hát biết bao lần, dưới lá cờ thiêng liêng trên đất 

nước mình, từ thuở bé thơ khi chưa hiểu đủ nghĩa lời ca, cho đến 

dài theo tháng năm của tuổi lớn lên, vào đời, mà mỗi khi hát, nghe 

mỗi lời ca rộn ràng xao động từ trong tâm thức.  Từ khi Sài Gòn bị 

đổi tên, bài Quốc Ca Việt Nam không còn được hát nữa.  Gần 

mười năm sau cuộc đổi đời, với bao cố gắng miệt mài theo đuổi 

mục đích chính của mình, cuối cùng tôi cũng đã đến được bến bờ 

tự do.  Và nơi đây, trong trại tị nạn trên đất Thái, lần đầu tôi đã hát 

lại bài quốc ca Việt Nam dưới lá cờ vàng với những dòng nước 

mắt trong niềm cảm xúc dạt dào. 

……… 

         

Rồi cái ngày mà chúng tôi trông đợi cũng đã đến. Mười giờ sáng, 

tất cả khoảng chín mươi người, đươc tập trung lại, hàng một, nối 

đuôi nhau đứng dài sau cổng trại.  Đây là trại chuyển tiếp thứ hai 

của nhóm chúng tôi, nơi dành cho những người vượt biển, đã 

không may tắp vào đất Thái.  Nắng tháng ba trong vắt, sóng biển 

nhấp nhô theo làn gió nhẹ, mây trời cùng sóng nước xanh ngắt một 

màu.  Mặt biển SongKhla sáng nay mang đầy vẻ bình yên, hiền 

hòa, không mang sắc nét của biển trong những ngày thiên nhiên 

giao động, trở mình.  Nhưng cũng đâu biết được, có thể bên sâu 

dưới mặt nước êm đềm kia, đang có những đợt sóng ngầm mạnh 

mẽ, chờ đợi thời khắc để thả tung niềm phẩn nộ.  

Trên bờ biển này, nơi tảng đá kia, hơn một tháng nay, tôi vẫn 

thường ngồi đó, chờ mặt trời lên mỗi sớm mai, ngắm buổi chiều 

tàn khi vầng dương dần chìm bên kia đỉnh núi.  Đó là hạnh phúc 

nhỏ nhoi của tôi trong những ngày dài chờ đợi nơi đây.  Lòng chợt 

nghe bùi ngùi cảm xúc, khi nghĩ đến lúc phải chia tay với nơi chốn 

tạm dừng chân này, dù chỉ hơn một tháng trời ngắn ngủi.  

  Hai nhân viên người Thái, súng lủng lẳng bên hông, cẩn 

thận kiểm điểm lại số người, ra hiệu cho chúng tôi tiến về bốn 

chiếc xe GMC chờ sẳn.  Tôi đảo mắt thêm một vòng, ngắm vội 

thêm phút cuối cái đẹp thơ mộng trên bờ biển này, một trại chuyển 
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tiếp trên bước đường tị nạn của tôi.  Xa xa, mấy thân dừa lả ngọn, 

đong đưa những cành lá xanh mướt như vẫy chào chia biệt.  

Chỗ ngồi đã ổn định, tấm bạt sau xe được kéo xuống, đoàn xe 

chuyển bánh.  Ngồi trong chiếc xe phủ kín khiến tôi liên tưởng 

đến những đoàn xe GMC, Motovah, tải đưa những người lính thất 

trận của Việt Nam Cộng Hoà, di chuyển đến các trại tù trên quê 

hương mình sau khi nước nhà thống nhất.   

Xe chạy khá lâu, dằn xốc trên những đoạn đường gập ghềnh sỏi 

đá, chợt giảm tốc độ, chậm lại rồi dừng hẳn.  Bốn nhân viên Thái 

có nhiệm vụ chuyển người, nhảy xuống trước.  Họ nói chuyện lao 

xao bằng ngôn ngữ riêng.  Chừng mười lăm phút sau, tấm bạt phủ 

sau xe được kéo lên.  Chúng tôi lần lượt xuống xe, xếp hàng một, 

trước một cổng sắt thật lớn.  Thủ tục giao và nhận người vừa xong 

thì trời đã xế chiều nên chúng tôi không có dịp nhìn ngắm cảnh vật 

chung quanh.  Tuy nhiên quang cảnh con đường mòn vắng vẻ dẫn 

vào đây cho thấy sự biệt lập của nơi chốn này.  Chúng tôi lần lượt 

đi qua chiếc cổng.  Sự kiên cố và lớn lao của nó gây cho tôi cái 

cảm giác sợ hãi về đời sống tù nhân và sự giam cầm.   

          Ánh sáng đầu ngày đánh thức mọi người.  Sau khoảng ba 

tiếng đồng hồ chợp mắt, tôi đã nghe mình tỉnh táo hơn.  Người đại 

diện khu nhà tôi ở, đến dặn dò chỉ dẫn về giờ giấc và những sinh 

hoạt trong ngày.  Buổi sáng trước giờ chào cờ là thì giờ cho mọi 

người quét dọn, làm vệ sinh quanh trại.  Mỗi ngày hai buổi, 8 giờ 

sáng và 5 giờ chiều, cả trại phải đứng xếp hàng trước khu nhà của 

mình để chào cờ Thái.  Loa phóng thanh kêu gọi tập họp chào cờ 

trước mười lăm phút.  Nhân viên Thái giữ trật tự trại có nhiệm vụ 

tuần tra, với chiếc roi trên tay, đi kiểm soát quanh các dãy nhà, nơi 

vệ-sinh  v.v... Thật không may cho những ai bị bắt gặp còn lảng 

vảng đâu đó trong giờ này.  Trong giờ khắc chuẩn bị chào cờ, nhìn 

sự trống vắng trên các con đường đi lại, sự yên lặng hoàn toàn 

trong sân, từng dãy người xếp ngay hàng thẳng lối, người ta có thể 

liên tưởng đến cái kỷ luật ở sân trường quân đội.  Tôi đã nghe kể 

lại nhiều câu chuyện và cũng đã chứng kiến nhiều hình phạt của 

những trường hợp vi phạm kỷ luật trại tại đây.  Hình phạt được áp 

dụng như cạo đầu, treo tay, cho đứng ngoài nắng đến ngất xỉu, bị 

quất bằng roi cá đuối, v..v.. .  Tôi thấy thương và nghe xót xa cho 

thân phận người mình.  Những người đến được nơi này, bằng 

những con tàu mỏng manh trên biển cả, hay bằng đôi chân máu 

chảy lặn lội qua bao cánh rừng sâu, họ đã trải qua biết bao hiểm 
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nguy, đối diện với sống chết, đói khát, cướp bóc và hãm hiếp.  Giờ 

đây họ còn bị người Thái đối xử như tù nhân trong các trại tị nạn 

khốn khổ này.  Còn những gian nan nào nữa tôi chưa đươc biết 

của gần hai triệu người dân Việt đã xả thân đi tìm TỰ DO ?!!.  Ôi 

dân tộc tôi, những người dân khốn khổ của một nước nhược tiểu, 

đã phải chiến đấu triền miên với đói nghèo, chiến tranh và tang 

tóc.  Giờ đây khi nước nhà thống nhất, người dân tôi không được 

hưởng thái bình.  Chúng tôi đang phải tuôn ra biển, trốn vào rừng 

sâu, đi vào cái chết để tìm sự sống, một đời sống tự do, nhân bản.   

Trong thời gian trại đóng cửa, không nhận thêm người, cũng 

không giải quyết cho người đi, dân tị nạn biết mình sẽ phải ở đây 

lâu nên đã tranh đấu xin mở trường ốc trong trại, để con em họ có 

nơi chốn học hành.  Nhóm đại diện trại đã bằng nhiều cách, thuyết 

phục được vị trưởng trại về đề nghị này, và ngôi trường đã được 

thành hình vài năm trước.  Trường mở rộng thêm lớp, đủ cho hai 

buổi sáng chiều.  Sau vài ngày nhập trại, biết được có trường sở, 

tôi đã liên lac với người có trách nhiệm để xin một chân dạy thiện 

nguyện.  Hai tuần lễ sau, tôi được thông báo đến nhận lớp.  

Trường lớp được xây cất đơn sơ với cột kèo bằng tre, lá.  Giờ chào 

cờ sáng chiều của trường cũng cùng giờ chào cờ của trại.  Tôi xúc 

động biết bao khi biết được mỗi ngày thứ hai, sau phần chào cờ 

Thái còn có thêm phần chào cờ Việt.  Được kể trước đây, nhóm 

đại diện trường phối hợp với đại diện trại của người mình, đã khổ 

công tranh đấu với người Thái ở đây, để xin được phần danh dự 

chào lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hoà trong trường học.  Đây là 

một thành tích đáng kể của cộng đồng người Việt tị nạn của trại 

trong thời điểm này.  

          Trong sân trường của trại tị nạn Sikiew, buổi sáng tháng tư, 

nắng trong vàng màu lụa mới, mang đầy nét bình yên của một nơi 

chốn không chiến tranh.  Trên hai trụ cờ, lá cờ của đất nước Thái 

và lá cờ vàng ba sọc của VNCH đang nhẹ bay trong gió.  Nhìn lá 

cờ với màu sắc thân quen ngày nào đang tung bay trên một đất 

nước không phải là quê hương mình, tôi bỗng nghe lòng mình nao 

nao sóng vỡ.  Trên lá cờ như ẩn hiện những hình ảnh của một 

chiến trường đẫm máu, thân thể những người lính ngã gục với 

những vết thương máu chưa kịp chảy.  Hình ảnh những người lính, 

âm thầm, từng đêm, tay ghì súng, mắt không rời bóng tối, để giữ 

gìn từng tấc đất cho quê hương.  Đâu đây như có tiếng kèn tử sĩ 

thê lương, bên hình ảnh người quả phụ, đầu phủ tang trắng bên mộ 



Tin Vaên 53 

 

huyệt, đưa tay nhận lá cờ được xếp lại ngay ngắn từ nắp quan tài 

của người chồng vừa tử trận. Và đứa trẻ thơ đầu chít khăn tang, 

ngơ ngác nhìn chiếc quan tài đựng xác người cha, đang từ từ được 

phủ đầy đất mà chưa đủ trí khôn để hỏi tại sao!!.  Tôi thấy thấp 

thoáng hình ảnh những người lính trận, mặt đầy hào khí, đang 

dựng lại ngọn cờ trên cổ thành Quảng-Trị năm nào khi vùng đất 

nầy được tái chiếm.  Như đâu đây vẫn còn âm vọng bi thương của 

những tiếng đạn cuối cùng từ những đứa con tổ quốc, chọn cái 

chết bên cạnh lá cờ, trong lòng đất mẹ trước cơn hồng thuỷ.  Biết 

bao xương máu đã đổ ra, biết bao hệ luỵ kéo theo, biết bao cuộc 

đời đã nằm xuống để giữ vững màu cờ, sao giờ đây lá cờ đang 

tung bay ở một nơi chốn không phải trên quê hương đất mẹ!!!. 

Bài quốc ca Thái từ loa phóng thanh vừa dứt.  Một giọng ca cất 

lên bắt nhịp cho bài quốc ca Việt Nam:  

           “Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi….”.   

Tôi cất giọng hát lớn theo.  Những lời ca bỗng trở nên quá thân 

thương, quá ngọt ngào, quá hùng tráng!. Những lời ca đang trên 

môi miệng tôi bỗng trở nên ấm, nồng.  Cảm xúc trong tôi chợt 

dâng lên, oà vỡ, thành những giòng lệ chảy dài trên môi má.  Ôi 

những lời ca mà tôi tưởng chừng không bao giờ được hát nữa!.  

Trong tôi man mác cái cảm giác của sự trở về, gặp lại người thân 

đã ngỡ như xa rời vĩnh viễn.  Tôi nghe mình nấc lên theo tiếng ca, 

tiếng nấc tức tưởi trong trạng thái vui mừng lẫn tủi thân của một 

trẻ thơ lạc mẹ vừa được tìm về.  Nhìn màu sắc thân quen của màu 

cờ, tôi nghe lại một chút an ổn và niềm hy vọng. Trên đường lưu 

vong lạc loài nơi đất khách, tôi đã mang theo được trong tôi cả cái 

quê hương khốn khổ tội tình.  Hồn thiêng sông núi, anh linh của 

những người đã nằm xuống cho hai chữ TỰ DO, như đang quyện 

lấy chúng tôi và lá cờ vàng ba sọc đang tung bay ngạo nghễ.   

 

Quốc ca quyện lấy cờ vàng 

Đường lưu vong vẫn ngập tràn hồn quê  

 

Vương Hồng-Ngọc 
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Vương Hồng Ngọc 
Nén hương cho Tháng Tư   
 

Gió tháng tư về trời lành lạnh 

Chắc các vết thương lại râm đau 

Chừng như dấu cắt còn âm ỉ   

Mùa về rưng rức nỗi Xưa. Sau 

 

Tháng Tư nghe trùng trùng bão động 

Người đi tìm sống giữa biển Đông  

Những bàn tay mỏi. mòn vẫy gọi  

Tuyệt vọng buông đời giữa cuồng phong 

 

Tháng Tư giẵm lên nhau mà chạy  

Biển người hối hả ngược trời Nam 

Tiếng đạn tiếng bom gào tiếng khóc  

Hỗn mang điạ ngục giữa trần gian 

 

Tháng Tư lòng mừng ngưng tiếng súng 

Sao lệnh tan hàng nghe rát tim 

Tiếng ngựa rã bầy kêu thống thiết  

Động hồn sông núi dội rừng thiêng  
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Tháng Tư ngọn cờ buồn kéo xuống 

Tức tửi thở hơi cuối đời nhau  

Tiếng súng giữ thành buông tiễn biệt 

Một dải giang sơn nhuộm đẫm màu 

 

Bóng ngã nghẹn lòng rời yên ngựa  

Lặng đếm đời mình giữa rừng sâu 

Để lại những đôi vai gầy guộc 

Gánh đời. Tay vuốt giọt mưa mau 

 

Tháng Tư ngậm nghe niềm tủi nhục 

Vận nước ai bày đến trắng tay 

Hấp hối Sài Gòn giờ bức tử  

Vết đen lịch sử thuở nào phai  

 

Lúc mảnh cơ đồ liền một dải 

Là khi muôn ngả rẽ dòng. Trôi 

Khóc con lên núi con xuống biển 

Lệ Mẹ Âu Cơ chảy đến giờ 

 

Tháng Tư tưởng niệm niềm đau lớn 

Thăm những linh hồn chưa ngủ yên 

Thắp nén hương lòng dâng sông núi 

Thấy lá cờ đau vẫy hồn thiêng 

 

Vương Hồng-Ngọc 
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@Nguyễn Đức Nhơn 

     Sau Mùa Chinh Chiến 
  
anh bỏ đi rồi, tôi ở lại 

chờ bao oan nghiệt trút lên đầu 

tôi vẫn đứng giữa một trời ly loạn 

tàn chiến chinh mùa nắng lửa mưa dầu 

  

chiều hun hút giữa rừng thiêng nước độc 

đêm uy linh nhờn nhợn tiếng ma Hời 

từng giọt máu căng phồng bày muổi đói 

tôi bỗng sờn da, bỗng rợn người 

  

đêm về lạnh lẽo đêm Cà Tót 

hiu hắt mưa khuya tạt chiếu nằm 

núi rừng vây hãm người thua cuộc 

nghe vẳng từ xa tiếng hổ gầm 

  

những bước chân đi thật não nề 

mây mù giăng kín nẽo sơn khê 

bao nhiêu chiếc bóng vô hồn ấy 

sáng sớm ra đi chiều lại về 

  

rồi lại chiêu mai lại sáng mai 

rồi lại bao nhiêu tiếng thở dài 

cái gô và chiếc quần bao cát 

nó lại cùng tôi đứng giữa trời !... 

  

Nguyễn Đức Nhơn 
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Đường Vắng 
  

ta ngồi trên lưng ngựa 

mang kiếm sét giầy cùn 

gõ nhịp trên đường vắng 

bóng chiều bay mông lung 

  

lũ quạ xòe cánh mỏng 

lượn quanh bờ chiến hào 

quạ kêu vang rừng núi 

còn tanh mùi binh đao 

  

rừng giáp rừng hiu quạnh 

ta hát bài sơn ca 

núi rừng vang tiếng vọng 

chim giật mình bay xa 

  

cũng bày trò chiến quốc 

cũng hợp tung liên hoành 

bủa vây trùm trời đất 

trò chơi còn mới toanh 

  

con ngựa già đuối sức 

ta thấy lòng quặn đau 

con ngựa già ngã gục 

ta nát cả tâm bào 

  

 

 

 

 



58 Tin Vaên 

 

ta lột giầy vứt kiếm 

ném mũ cởi chiến bào 

một mình trên đường vắng 

ta và ta dìu nhau 

 

ta cười vang cười ngất 

bầu rượu cạn từ lâu 

bỗng dưng ta muốn khóc 

khóc đến tận ngàn sau. 

 
  

 
Chào Thua 
 

chập chờn 
nửa tỉnh 
nửa say 
nửa yên phận bạc 
nửa cây cú đời 
theo em suốt mấy năm trời 
chưa nghe em nói 
một lời yêu ta! 
 biết em 
nửa chính 
nửa tà 
nửa nâng niu 
nửa chà đạp nhau 
than trời 
trách đất được sao? 
thôi đành 
ngã mũ cúi đầu chào thua! 

 

Nguyễn Đức Nhơn 
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@ Yên Sơn 

     Một Mẩu Chuyện Xưa 
(Viết khi chợt nhớ về người bạn cố tri Trần Gia và hai Tôn Nữ) 

 

Sau khi ăn trưa, cà phê cà pháo ngoài chợ Đông Ba, Phi Hành 

đoàn trở lại phi trường Phú Bài đón hành khách để về Saigon. 

Buổi trưa Huế bầu trời xanh biên biếc, mây nhẹ như tơ, lòng thanh 

thản, sảng khoái vô cùng. Tôi đem trả chiếc xe pick up mượn của 

trạm hàng không quân sự, miệng huýt gió vang vang bài Không 

Quân Hành Khúc rồi bật cười tự bảo, “mình chẳng cần vượt biên 

giới, cũng chẳng quyết chiến đấu nên làm gì có chiến công ngang 

trời được! Nhưng KQVN lướt trên ngàn mây gió là chuyện đương 

nhiên rồi.” 

Đang thảo luận với nhân viên Trạm Hàng Không thì Gia, Sĩ quan 

Điều Hành Viên của phi vụ, và là bạn trang lứa cùng đơn vị, tới 

bên nói nhỏ: 

- T. ơi! Mi xin giùm ông Trưởng Phi cơ cho tau gởi hai người nhà 

về Saigon hỉ? 

-  Răng mi không hỏi thẳng anh ấy? 

-  Tại mi có thớ hơn tau. 

- Thớ cái con khỉ khô. Tôi đáp lời hắn,“nhưng mi gởi ai rứa?” 

-  Hai O: một đứa em họ, một đứa cháu gọi bằng Cậu. 

-  Răng khi nảy ngoài phố mi trốn ở mô mà không “chơi đẹp” với 

anh em? 

- Tau phải chạy về nhà đón hai đứa nớ. 

- Chứ không phải mi cố ý trốn tránh bổn phận? 

- Dù có ở đó cũng mô có đủ tiền mà đãi! 

- Mới lãnh lương có tuần lễ mà răng hết rồi? Chắc tại mi bài bạc 

hết rồi chứ chi? 

- Mô có, tau vừa lãnh lường là phải chuộc thẻ lương, phải đóng 

tiền cơm tháng, phải trả tiền nhà! 

- Thôi mi ơi, đừng tả oán nữa nghe ốt dột quá! 



60 Tin Vaên 

 

Tôi xin anh TPC với lời bảo lãnh thì được nhận lời. Thường anh 

em trong phi đoàn vẫn giúp đỡ nhau, hoặc giúp anh em KQ các 

đơn vị khác mỗi khi có nhu cầu cấp bách miễn là không ảnh 

hưởng đến an ninh hoặc vi phạm an phi. 

Những lời đối đáp trên nghe như đùa nhưng 

không xa sự thuật là mấy. Sự thật xót xa cho 

số phận của những trang hào kiệt đương thời. 

Lương sĩ quan phi hành được coi là cao so với 

các sĩ quan cùng cấp bậc ở các đơn vị khác; dù 

vậy, cũng chẳng thấm vào đâu với đời sống 

đắt đỏ ở Saigon. Nếu không phải là con cái 

thuộc gia đình khá giả, không được gia đình 

tiếp tế, không xin được ở trong cư xá SQ độc 

thân thì khó lòng xoay xở. Nhiều khi tôi tự 

hỏi, lương bổng của mình là thế thì mấy ông bạn có gia đình, các 

anh em HSQ, Binh Sĩ thì họ sống làm sao!? Thế nhưng, dù có phải 

“giật gấu vá vai” cách nào đi nữa, phe ta vẫn phải ra vào tươm tất, 

áo quần bảnh bao theo cái truyền thống được nghe từ vào đời. 

Gia trở lại phi cơ với hai O áo dài trắng trơn rất nữ sinh, tóc dài rất 

Huế gọi nhau bằng dì cháu. Tôi đón chào hai nàng sau khi Gia giới 

thiệu. Dì khoảng đôi mươi, cháu cỡ đôi tám. Bốn con mắt tròn vo, 

lúng liếng cười nhẹ, lí nhí gật đầu chào rồi cúi đếm bước chân, riu 

ríu theo sau tôi trước đoàn hành khách xếp hàng lên tàu. Tôi chọn 

hai chỗ ngồi gần phòng lái cho hai nàng rồi cùng anh TPC làm thủ 

tục cất cánh. Đi máy bay cũng như đi xe hơi, ngồi càng gần phía 

trước càng an toàn và đỡ chóng mặt. 

Về tới Saigon vào lúc chiều đã nhạt nắng. Phi hành đoàn và hai cô 

nương được xe pick up đưa về phi đoàn. Chúng tôi ký sổ trực cho 

phi vụ hoàn tất rồi mạnh ai nấy giông. Gia chỉ có một chiếc Honda 

nên không thể chở cả hai O cùng một lúc. Hắn lại cười cầu tài với 

tôi, nhờ tôi giúp đưa một O cùng hắn về nhà ngoài phố. Sẵn dịp về 

nhà ngoài khu Trương Minh Giảng nên tôi vui vẻ nhận lời. Khi 

Gia hỏi ai muốn đi với tôi, cả hai O đều nhìn nhau không nói. Tôi 

nói đùa với Gia rằng “mi muốn tau làm em hay làm cháu mi cũng 

được” rồi đứng nhìn hai O đang xấu hổ cúi gằm mặt nhìn xuống 

chân. Ngó hai khuôn mặt thẹn thùng ửng hồng đôi má trắng non 

trông dễ thương chi lạ! Tôi nhìn O cháu buộc miệng nói “O đi với 

cậu hỉ?” O nhỏ bẽn lẽn chưa biết nói gì, đưa mắt ngó Cậu Dì. Gia 

vội đỡ lời: “Ừ, Văn Chương đi với cậu T.” 
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Ra khỏi cổng Huỳnh Hữu Bạc, buổi chiều xe cộ đầy đường phải 

chen lấn nhau mà đi. Tôi vừa chạy vừa quay lại nói chuyện với cô 

nhỏ nghe tiếng được tiếng mất. Chỉ biết chắc một điều, tên cô nhỏ 

là CHTN Văn Chương, học trò Đồng Khánh. Dì CTTN Hoa đang 

học ở Văn Khoa Saigon, theo dì chơi vài tuần và sẽ trở lại Huế đi 

học. Tôi nghĩ thầm “lại là con cháu Hoàng tộc”. Xe cộ tấp nập nên 

phải chen chúc, lạng lách, nhiều lúc phải đạp thắng gấp. Cô nhỏ 

nói như than “cậu lái xe hai bánh như lái máy bay!” Ban đầu cô 

nhỏ còn ké né cố giữ cứng vào yên xe, cho đến khi quẹo vào hẻm 

nhà trọ của tôi thì vòng tay cô nhỏ đã ôm chặt hông tôi từ lúc nào. 

Thấy xe quẹo vào con hẻm xa lạ, cô nhỏ hoảng hốt buông tay hỏi 

tôi: 

- Cậu chở Chương đi mô rứa? 

- Yên chí đi, Cậu ghé ngang phòng trọ thay quần áo để ra phố cho 

dễ coi hơn. O có thể ngồi chờ cậu ngoài xe. 

Phòng tôi mướn ở trong một con hẻm nhỏ đối diện với một bãi tha 

ma, là phần nối dài của một căn nhà lớn của một gia đình người 

Bắc, ngó ra đường Bùi Thị Xuân. Lúc này trời đã nhá nhem tối 

làm cho con hẻm dài hun hút dưới ánh đèn điện vàng vọt mờ nhạt. 

Gió lồng lộng chạy dọc theo con hẻm và rượt đuổi nhau vi vút trên 

mấy tàng cây bên ngoài bờ tường ngăn cách. Tôi dừng xe trước 

cửa phòng, bảo nàng ngồi trên xe chờ tôi một lát nhưng cô nhỏ vọt 

ngay vào nhà khi cánh cửa vừa hé, 

- Cậu ở chỗ chi mà dễ sợ rứa! 

Cái giọng Huế ngọt lịm kéo dài chữ rứa nghe như một khúc nhạc 

vui. Tôi mỉm cười: 

- Bộ O sợ ma hả, ma không sợ mình mắc chi mình sợ ma? 

Có lẽ chữ ma đánh động thêm nỗi sợ hãi sẵn có nên cô nhỏ quýnh 

quíu ôm chặt tôi, hơi thở dồn dập. Không biết mùi hương tóc hay 

hương thơm con gái xông ngạt ngào vào mũi cùng hơi ấm của thân 

thể nhẹ run của nàng cũng làm tôi tê điếng một lúc. Hai tay tôi quờ 

quạng trong vùng ánh sáng mờ ảo, đập nhè nhẹ lên lưng nàng để 

trấn an. Trong một giây thảng thốt, tôi đặt môi hôn nhẹ lên suối 

tóc huyền “Không răng mô, có chi mà sợ, để Cậu mở đèn,” rồi nhẹ 

nhàng gở tay nàng ra, bật điện phòng. Có lẽ ánh đèn điện sáng tỏ 

làm cô nhỏ đỡ hồi hộp. Căn phòng trọ vuông vắn, nhỏ đủ cho một 

chiếc giường ngủ nho nhỏ, tủ lạnh nhỏ và tủ áo quần cũng nhỏ. 

Phòng tắm chung nằm ngoài hành lang. 
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Nàng bẽn lẽn ghé ngồi vào một góc giường, đôi mắt chứa đầy vẻ 

âu lo nhìn tôi. Tôi lấy lon coca cola mời nàng uống và tỏ ý muốn 

tắm vội một chút nhưng cô nhỏ không chịu. Cô nói với tôi cần 

phải về ngay kẻo cậu dì trông chờ. Tôi vội vàng vào phòng tắm 

dùng khăn ướt lau mình, thay quần áo xong trở lại phòng cầm chìa 

khóa trên tay 

- Cậu đưa O về hỉ ?  

Nàng ngó tôi rất nhanh, cười nói nhỏ nhẹ:  

- Trông cậu bi chừ giống như một anh chàng sinh viên. 

Tôi âm trầm: 

- Thì cậu cũng đã là sinh viên mấy năm trước thôi. 

Chúng tôi lên xe, bây giờ thì nàng rất tự nhiên ôm hông tôi như cũ 

và chỉ dẫn cho tôi hướng về nhà ở Quận 2. Màn đêm đã vội vã 

buông xuống. Phố xá đã lên đèn rực rỡ, xe cộ không còn tấp nập 

như khi chiều. Tôi cố chọc nàng: 

- Cậu đưa O đi ăn kem dừa trước khi về nhà hỉ? 

- Không được mô Cậu, mọi người ở nhà chắc đang trông đợi, để 

hôm khác Chương hứa đi với Cậu 

Khi chúng tôi bước vào cổng đã thấy hai anh em nhà họ Trần đang 

có vẻ ngóng trông. Hoa hết nhìn tôi lại nhìn Văn Chương. 

- Răng mi chạy đi mô mà lâu rứa? Gia hỏi. 

- Tau phải ghé ngang phòng trọ thay quần áo nì nì. 

- Tau tưởng giao trứng cho ác rồi chớ! 

- Kể như may cho mi đó, giao trứng cho ác mà trứng con nguyên 

lành. 

Cả đám cùng cười xòa làm cô nhỏ lính quýnh bước chân. Gia và 

Hoa nài nỉ tôi ở lại dùng cơm với gia đình, cô nhỏ nhìn tôi với ánh 

mắt đồng tình nhưng tôi ngại ngần từ chối dù trong lòng cũng 

muốn ở lại. Tôi bắt tay Gia và lưu luyến từ giã hai nàng sau khi 

hẹn gặp nhau lần tới… 

Phố lên đèn thôi về đi kẻo muộn 

Sợ chia ly nên chẳng dám quay nhìn 
                      (thơ Tường Vi Đức quốc) 

Đầu Thu 2013 
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@Yên Sơn 

Nhịp gõ thời gian 
 

Nhìn tờ lịch 

Bỗng giật mình thảng thốt 

Đã tháng mười hai, hai không một ba 

Thời gian đi quá nhanh 

 Biến trẻ thành già 

Như giấc mộng hoa 

Đêm mùa hè ngắn ngủi 

 

Chiều sập xuống chung quanh đầy bóng tối 

Tai lắng nghe tiếng gõ nhịp thời gian 

Và nỗi buồn tràn lấp mơn man 

Đổ ập xuống trên vai đời gầy guộc 

 

Bước  ra sân  

Khum tay mồi điếu thuốc 

Hơi gió đông chao ngọn lửa bập bùng 

Khói thuốc vờn bay hòa sương bạc mênh mông 

Lòng nhưng nhức từng phiến sầu rời rã 

 

Gió thổi mạnh rung hàng cây trút lá 

Gió lùa thêm đau phận lá rạt rài 

 Một chiếc lá vàng đậu xuống bờ vai 

Thì thầm tiếc mùa qua quá vội 
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Ngồi xuống bên hiên 

Chìm sâu giữa lòng bóng tối 

Nghe thân phận mình réo gọi một niềm riêng 

Đất Mẹ xa mờ khuất mấy đại dương 

Không về được  

Vì những ác gian của thiên đường mù che chắn 

 

Ba mươi tám năm qua 

Biết bao mùa mưa nắng 

Mà như mới đây cho lòng vẫn nặng lòng 

Thận phận này còn gì để lắng đục khơi trong 

Khi sương bạc rụng đầy vùng tóc rối 

 

Thế cuộc vần xoay 

Định mệnh an bài 

Nhưng mặc cảm ẩn tàng  

Như một điều lầm lỗi 

Cố vươn vai nhưng chẳng biết về đâu 

Dòng đời này còn bao nhiêu dài 

Còn được bao lâu 

Khi đêm tối vẫn mông lung  

Không hy vọng có một ánh đèn le lói 

 

Có ngàn lời muốn nói 

Nói với ai cho cạn nỗi niềm riêng 

Nói làm sao cho vơi bớt ưu phiền 

Cho ngày tháng đi qua không là niềm luyến tiếc 

 

Yên sơn 
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 @Túy hà 

     ở một chỗ nào không vô ưu 
@ 

giọt nắng cuối 

rơi vào ly nước lạnh 

sóng sánh hồn trăng 

chớm dậy thì 

giọt mồ hôi từ bờ xa đá dựng 

đã tan theo hơi thở hoàng hôn 

cuối chiều 

nắng gọi vô âm 

ngại ngần  

người nhìn người rất lạ 

dường như 

người bất bại nhưng lòng người đã bại 

luống cuống, rét run 

níu nắng chiều đang rụng 

xuống vực sâu bờ nhớ 

đất thở dài 

@ 

đêm rét mướt 

đêm tạ ơn đông đá 

chàng jack lang thang không chỗ đi về 

linh hồn ngu ngơ 

giữa làn ranh sanh tử 

cửa thiên đường- địa ngục khép vì đâu 

@ 

Ơi ới gọi nhau 

những đời thua thiệt 

vọng ngôn hí lộng chẳng được gì 



66 Tin Vaên 

 

vô ngôn bất vọng chạm cuồng si 

có thể tôi 

gã si tình hạng bét 

nên thường xuyên chạm cửa hững hờ 

có thể tôi 

gã si tình hạng nhất 

gõ cửa đời 

quay quắt với vọng mơ 

@ 

Chiều nắng chết 

cánh chim di mãi miết 

chệch hướng bay 

đau đáu một đời ngông 

lời thú tội 

như tiếng rên thảm thiết 

từ thượng nguồn hay đáy vực 

khác gì nhau 

những hạt bụi 

bay vào đêm khô khốc 

sao vẫn nghe thấm lạnh 

xác lẫn hồn 

tiếng xương cốt chạm nhau 

như bùa chú 

réo rắc bên tai 

lúc mãn đời. 

@ 

Ơn em 

nhang tàn chưa kịp tạ 

hồn bay đi 

chưa khép cửa vô ưu. 

 

Túyhà 
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Còn đó đảo xa 
 

       Em có nghe biển hát 

Từ hoàng sa trường sa 

Em có nghe lời cát 

Khóc ngất giữa chiều tà 

       Em có biết anh là 

Hóa thân con còng gió 

Trên bãi bờ cát mặn 

Sóng cuốn đời đi xa 

      Em có nghe lịch sử 

Có tên Ngụy Văn Thà 

In bóng cờ trong gió 

Lồng lộng khắp trời xa 

      Em có nghe tiếng oán 

Vong quốc tử sĩ ca 

Hồn chưa hề siêu thoát 

Thân xác là châu sa 

      Em có nghe biển khóc 

Vang vọng thủy mộ quan 

Cửa u minh khép chặt 

Người thủy táng không nhà 

      Ôi! Tháng giêng mười chín 

Năm bảy bốn nộ cuồng 

Có những người nằm xuống 

Viên đạn cuối không hàng 

      Lịch sử chưa sang trang 

Vì còn đang viết tiếp 

Biển đảo chưa bình yên 

Vì nhiều người không biết 

       Em ơi! Đừng em nhé 

Nghe biển hát gió ru 

Hãy nhìn con sóng nhảy 

Đầy oan khiên hận thù 

       Đêm sẽ qua ngày tới 

Có nhiều điều phải quên 

Chỉ một điều phải nhớ 

Việt Nam ta ngàn năm. 
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@Văn Nguyên Dưỡng 

       Hương xưa 
 

 

Thăm thẳm chiến trường xa chợt biến, 

Nghìn trùng nhớ mãi mớ vô chung... 

Mắt biếc em cười trong khói súng, 

Dừng chân buông một tiếng thơ thương. 

 

Uống mãi dòng trăng sao chẳng cạn, 

Vốc từng đêm mộng vẫn chưa vơi... 

Chiến quốc người xưa quên chẳng hỏi 

Sa trường ai có nhớ cố nhân?.. 

 

Em trắng, em trong, em dáng ngọc, 

Não nùng em khóc biệt quan san. 

Ta nghe chất ngất trường thiên hận 

Đánh đĩ tang bồng cái súng gươm. 

 

Tóc trắng buông chùng đau gối lạnh 

Não nề đêm tẻ thoáng hương xưa. 

Hình như sông núi đang mê ngủ, 

Trường thành trống điểm có hay không?!. 
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 @Phạm Ngũ Yên    

Bến Sông Trí Nhớ 
(Tặng Võ Như Lăng, Hồ Danh Lịch) 

  

1. 

Một ngày quẩn quanh tiếng gió chạm trên đường, khi đêm chưa 

kịp về thắp sáng những ngọn điện. Những vì sao chờ đợi nhấp 

nháy một niềm tin. Thành phố nơi tôi sống đang chộn rộn những 

tin tức sôi động của chiến tranh, của giá lên xuống xăng dầu. Tôi 

đi qua những nhịp cầu vòng vo dẫn về điện Capitol. Qua những 

thung lũng ngút ngàn một màu xanh để chỉ tìm một quán cà phê có 

chỗ ngồi thoải mái. Thời gian lầm lũi bên ngoài. 

         Mùa xuân chói chan những góc phố nắng. Hơi nước bốc lên 

ràn rụa như hơi thở trên môi người đàn bà. Sự buồn bã bắt đầu từ 

một bài thơ cũ. Như một vết thương cũ trong lòng. Dưới đáy ly cà 

phê đã không còn hơi nóng, hình như đã nghe ngấm ngầm sự tan 

vỡ. 

        Người đàn bà vừa hời hợt quay lưng. Trong khi tôi mệt lã 

nhìn đời sống cuốn trôi đi những hi vọng. Mới ngày nào nàng còn 

vui vẻ đi bên cạnh tôi, giờ đã nguội lạnh những tia lửa cháy trong 

lòng. Rồi lá sẽ vàng dưới thăm thẳm trời xanh. Nàng sẽ khác xưa 

như mọi tình yêu nào cũng vậy. 

         Sinh nhật vừa qua con gái tôi mua cho tôi một chiếc cà vạt 

sặc sỡ để mang trong những dịp lễ lạc. Nó chọn màu đỏ xen lẫn 

với màu tím than. Mới đầu tôi tỏ ý không thích, nhưng dần dà tôi 

thấy coi cũng được. Màu tím nhắc tôi một tình yêu phai lạt bên kia 

đời. Nơi có một người đàn bà vừa ngậm ngùi một son sắc. Vài lần 

tôi mang nó đi dự đám cưới. Vài lần đi hội họp trong cộng đồng. 

Thành phố Austin nóng cháy da trong mùa hè. Nhưng mùa xuân 

lúc này đang tràn đầy giông bão. Màu sắc của chiếc cà vạt trên cổ 

tôi giống như ngọn lửa đơn điệu bất chợt cháy trong tim người đàn 

ông già. Bao nhiêu năm tháng chồng chất theo nhau trong đó nỗi 

buồn vùi chôn một non trẻ. 

 2. 

Quê ngoại tôi ở bên kia cầu Cỏ May, có tên là Vũng Vằng, cách 

Vũng Tàu 25 cây số. Ðó là một làng xã hẻo lánh và quê mùa. 
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Ngày đó Vũng Vằng là một xả nhỏ thuộc quận Long Ðiền. Sau 

nầy thời đệ nhứt Cộng Hòa Long Ðiền sát nhập cùng với Bà Rịa 

để trở thành tỉnh Phước Tuy. Tất cả đất đai thuộc phạm vi Long 

Ðiền- Bà Rịa khởi đầu do quân lính của vua Gia Long khai phá 

trong thời gian Nam Tiến. 

         Vũng Vằng là một vùng đất nằm giữa biển và sông, đặt biệt 

có các ruộng muối vuông vứt như mặt bàn cờ. Mùa hè muối phản 

chiếu mặt trời lấp lánh giống như những chiếc gương vĩ đại. Cuối 

tháng năm, khi bắt đầu có những cơn gió mùa thổi về và sắp có 

những cơn mưa dầm, người ta cào muối lại thành đống và đậy 

đệm cẩn thận, sau đó chuyển vào vựa, trước khi bỏ vào các bao 

đệm, đem bán trên Sài gòn. 

         Thời thơ ấu của tôi đơn điệu trôi qua những ruộng muối như 

vậy. Bên những cánh cò trắng ẻo lả bay lượn trên những ruộng lúa 

mơ màng. Tôi chưa kịp đến trường vì còn nhỏ. Ðất đai không sinh 

lợi nhiều ngoài những tôm cá hạn chế được đánh bắt từ bến sông 

và chờ đợi một mùa muối tràn trề. Dân làng không đông, chỉ có 

vài chục nóc nhà mọc ven mé sông quây quần chung quanh một 

bến ghe nhỏ. Trời thương dân làng nên đời sống kinh tế quanh 

năm đủ ăn, không bị mất mùa. Vì là mãnh đất nằm giữa biển và 

sông nên nước ở đây không mặn không ngọt, mà lờ lợ. Ðó là nước 

dùng để xài và giặt giũ. Nước uống thì lấy lên từ một cái giếng 

duy nhất trong làng. Nước ngọt trào ra quanh năm từ lòng giếng 

bên dưới như một phép lạ. Truyền thuyết kể rằng khi Vua Gia 

Long khai khẩn đến vùng đất nầy, không tìm thấy nước ngọt để 

dùng, Ngài đưa quan binh đến giữa làng, cúng tế và sau khi cầu 

nguyện, Ngài chỉ vào một nơi và bắt binh sĩ đào giếng 

         Mọi người không ai hi vọng sẽ tìm thấy mạch nước vì đất 

chung quanh nơi đó có pha trộn đá vôi. Nhưng khi đào sâu chừng 

vài sải tay, nước ngọt từ trong lòng đất tuôn ra. Kể từ đó, dân 

chúng gọi là giếng Gia Long. Càng ngày, giếng được xây thêm 

bằng đá chung quanh để ngăn mưa lũ. Việc lấy nước từ dưới lên 

chỉ dành cho đàn ông trai tráng. Ðàn bà con gái không được được 

lấy. 

        Cuối những năm 40, người Nhật còn cai trị và chiếm đóng 

miền Nam. Trong ký ức của tôi còn nhớ những người lính mặc đổ 

kaki vàng mang kiếm đi lại trong vùng. Họ đồn trú trong một trại 

lính bên kia sông. Buổi sáng mẹ tôi ra giặt giũ ngoài bờ sông, gần 
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nhà. Tôi xẩn bẩn bên cạnh bà trong khi nhìn những người lính lố 

nhố bên kia bờ. Dáng điệu của họ làm tôi sợ hãi. 

        Có những chuyện không đầu không đuôi trong giấc ngủ và 

sáng ra tôi buồn. Những tiếng chim sầu muộn rớt bên cánh đồng 

và con nước lên xuống từng ngày. 

        Tôi còn phải kể ra đây những cánh diều bay trên tuổi thơ của 

tôi. Ðối với tôi, chúng là những hình ảnh rất thơ mộng và chất đầy 

mơ ước. Những cánh diều ngẩn ngơ bay trên bầu trời xanh mà sợi 

dây lúc nào cũng ngắn. 

        Khi lớn khôn, tôi không còn có cơ hội để tự mình  chạy theo 

những cánh diều. Tôi cũng không còn thì giờ để làm thủ công một 

con diều như ngày xưa như ông ngoại tôi đã làm cho tôi. Ðồng 

ruộng đã dần dà mất đi thay vào đó những đường phố, nhà cửa. 

Khung trời cũng hẹp theo cùng với đất đai. 

        Bà ngoại tôi mở một quán nhỏ bên bờ sông. Quán không có 

gì nhiều ngoài một vài món đồ dùng cho việc bếp núc. Vài chai 

nước mấm. Vài chai dấm. Vài hủ chao. Vài hủ đường tán màu 

vàng sậm còn dính những sợi mía. Một thùng dầu hôi mang hiệu 

con gà trống. Bên vách lá ngã màu thời gian, bà treo vài con khô 

mực, khô đuối, khô sặc dành cho dân nhậu. Và quan trọng nhất, là 

những bình rượu đế luôn được châm đầy mỗi tuần. 

        Bà ngoại thức dậy từ khuya để chuẫn bị cà phê cho khách. Ðó 

là những nông dân phải ra đồng sớm. Những người chủ ghe chuẫn 

bị cho một chuyển đi. Những bạn hàng cũng ghé lại quán của 

ngoại tôi để nói dăm ba câu chuyện trước khi đón xe ra chợ Bà 

Rịa. Tôi ngủ phía sau vách ngăn phía sau quán. Giấc ngũ bị ngắt 

quãng nhiều lần, theo những câu chuyện khi lớn khi nhỏ, giống 

như âm điệu một lời ru. 

        Nhiều đêm, tôi cố gắng thức thật khuya để theo dõi một vài 

hoạt cảnh huyên náo ngoài bến sông, khi ghe thuyền cập bến. 

Những người đàn ông da đen nhẻm vì nắng gió sông hồ, áo phanh 

ngực và lúc nào cũng đi chân không, vào ngồi đầy những băng ghế 

trước quán. Những xâu cá, những con cua được họ mang từ dưới 

ghe lên và nhờ ngoại tôi nướng dùm. Mùi thơm bay lên ngào ngạt 

cả một góc quán làm tôi thèm thuồng. Họ nói đủ thứ chuyện mưa 

nắng, chuyện mùa màng. Chuyện những cảnh đời ngang trái rút ra 

từ những tuồng hát đương thời. Lâu lâu có người dể tính xoa đầu 

tôi và dúi vào tay tôi một một miếng khô nóng hổi. Tôi bỏ nhanh 

vào miệng để thưởng thức mùi vị đặt biệt của thức ăn, trước khi bà 
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ngoại rầy tôi: “Con nít con nôi không được xẩn bẩn bên bàn rượu 

của người lớn...” 

        Tôi không biết tại sao có những điều thuộc về người lớn mà 

con nít không được tham dự vào. Bốn năm tuổi tôi chưa đi học để 

hiểu rõ những tác hại của rượu chè, nhậu nhẹt. Tôi chỉ cảm thấy 

thú vị khi được chứng kiến những sinh động của người lớn. Tôi 

muốn được thức khuya như họ và ăn những món ăn ngon lạ lùng 

được lấy ra từ lò than nóng. Tôi muốn được vui như họ và buồn 

như họ. 

         Nhưng tôi không thể thu về những điều đơn giản như vậy vì 

vòng tay còn non yếu quá. Nhiều chục năm sau, tôi có cơ hội để 

nắm bắt những giá trị thơ ấu trong tay thì tôi đã mất đi niềm háo 

hức. Những ly rượu và những món đồ nhắm đưa cay từ một quán 

gió bên đường, chỉ có cảm giác sảng khoái trong vài phút giây, 

chớ không làm đậm đà dài lâu hạnh phúc đầu đời. 

        Một hôm, không biết ông ngoại tôi đem về từ đâu một chiếc 

máy hát quay bằng dây thiều. Thời đó chưa thịnh hành những 

chiếc rađio, những băng cassette. Cho nên chiếc máy hát nhỏ như 

vậy đã làm xôn xao mọi người và quy tụ biết bao thanh niên và 

thiếu nữ trong làng đến ngồi quán của ngoại tôi. 

        Ðêm tối mênh mông những cánh gió bên ngoài sông. Tiếng 

nước chạm vào khoang thuyền đang ngủ yên như tiếng nhịp của 

sên phách. Tôi bị cuốn hút vào những điều lạ lùng từ chiếc máy 

hát có hình dáng một chiếc hộp vuông màu đen kia, có một tay 

quay bên hông. Và những đĩa hát bằng mi ca có nhiều vòng trên 

mặt. Lúc đó tôi nghe người lớn nói về những đĩa hát có tên là Asia 

đang thịnh hành tại Sài Gòn. Những tài danh thời đó là Thành 

Công, Bạch Huệ. Sau nầy là Út Trà ôn, Út Bạch Lan, Thành 

Ðược... 

        Ðĩa hát mà ông ngoại tôi có được có hai bài vọng cổ có tựa là 

“Tình Mẫu Tử” và “Mổ Tim Tĩ Cang”, hình như do nghệ sĩ Thành 

Công và Bạch Huệ trình bày. Tôi còn nhớ câu đầu trong “Tình 

Mẫu Tử” như thế nầy: 

          “Con ơi tháng chạp tới đây là ngày mà tên con sẽ ghi vào 

cuốn sổ nhân duyên, trên cung đàn bấm phím tơ loan hòa bản cầm 

sắc cho duyên con trẻ được bền duyên giai ngẫu...” Lời ca ướt rượt 

của Bạch Huệ làm thổn thức những người phụ nữ có mặt. Như 

tiếng một đời mưa trên một bến sông buồn. Nội dung viết về tâm 

tình của người mẹ sắp sửa chia tay với con gái mai này về nhà 
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chồng. Bao nhiêu trìu mến và kỳ vọng gởi đến đứa con thân yêu 

mà bất cứ một bà mẹ Việt Nam nào cũng đều trải qua. 

         Ðôi lúc những vòng trên đĩa hát bị trầy, tiếng ca bị cà lăm 

làm mọi người buồn cười. Lúc đó ông ngoại tôi lấy tay nâng cái 

đầu kim lên để cho đĩa xoay qua một vài vòng và đặt xuống lại, 

tiếng ca tiếp tục như cũ. Ðôi khi đang hát nửa chừng, âm thanh bị 

chùng xuống, hụt hơi, ông ngoại tôi lại dùng tay lên dây thiều 

bằng cái tay quay bên hông máy. 

          Trong trí óc thơ dại của tôi ngày đó, tôi không biết làm sao 

mà hai ba người có thể nằm gọn trong một chiếc thùng nhỏ xíu 

như vậy để cất lên tiếng hát làm rung động lòng người. Tôi đi 

vòng vòng chung quanh máy để xem coi có một cánh cửa bí mật 

nào hay không. Tôi cũng xin với ông ngoại cho tôi được “quay 

dây thiều” mỗi khi tiếng ca bị nhão. Lúc đầu ông ngoại tôi không 

cho, nhưng sau đó chìu theo ý muốn của tôi và dạy tôi quay. 

Nhưng khả năng của tôi chỉ có thể quay được vài tua là hết sức, rồi 

bỏ cuộc. 

         Khi tôi hoàn thành được cái công việc đơn giản đó, là quay 

được nhiều vòng cho dây thiều căng lại, là đến lúc tôi không còn 

sống tại Vũng Vằng. Ba má tôi chuyển về Vũng Tàu để làm ăn và 

cho chúng tôi có cơ hội đến trường. 

        Tôi luyến tiếc cái quán nhỏ của bà ngoại tôi. Những đêm về 

sáng choàng thức vì nghe có tiếng người vào mua đồ trong quán. 

Những đêm mưa tiếng mưa bay trên mái nhà lợp bằng lá dừa 

nước. Những mái chèo buông rơi lọt thõm xuống mặt sông váng 

vất phù sa cùng lá bần tươi trôi dập dềnh. 

        Tôi cũng nhớ ruộng muối quanh năm lấp lánh màu bạc vì 

phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nhớ những vai áo bà ba đen lâu 

ngày trở thành màu bùn của những người thợ cào muối. Nhớ chiếc 

giếng Gia Long mà nhiều đêm đã chứng kiến những lời tỏ tình 

đằm thắm của các thanh niên lấy nước với các cô gái chung làng. 

Tiếng gầu rơi xuống lòng giếng lạnh tăm như tiếng trái tim rớt 

ngang trên một bài vọng cổ. 

          Cái tình quê như vậy hình như không còn đi theo tôi suốt 

những ngày khôn lớn. Nó không có mặt hay bị chìm khuất trong 

cái hỗn độn của đời sống đương thời và cái u ám của chiến tranh. 

Tôi đi vào đời không còn nghe những âm thanh êm đềm nơi quê 

ngoại. Không còn thấy trên đầu những cánh diều ngơ ngẩn để trì 

kéo sợi dây mơ ước như trì kéo hạnh phúc tươi non. 
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        Người ta nói sự thổn thức về một quê hương chỉ có thể hiện 

hữu và lên tiếng một khi trái tim ướp đầy hương vị của quá khứ. 

Như một sợi dây đàn chỉ có thể bật lên một âm điệu khi căng 

thẳng, tình yêu quê cũng vậy. Chỉ có thể rung động và ngào ngạt 

những cảm xúc, khi con người chạm đến một khổ đau. 

 3. 

Lâu quá rồi, tôi không còn cơ hội để nhắc lại cho con gái tôi một 

âm vọng đã từng rung lên từ một sợi dây đàn. Tuổi con tôi, bây 

giờ chắc cũng không đủ trình độ để nghe được những điều như 

vậy, đàng sau cái trí nhớ già nua của ba nó. 

        Năm nay nó 20 tuổi. Nó vừa qua hết Trung Học và đang vào 

học trường ACC gần nhà. Nó vừa đi học vừa đi làm và cách đây 

một tháng nó vừa thay đổi việc làm lần thứ ba. Mùa xuân nó 

phóng xe chạy trên đường cùng với tiếng gió rít bên ngoài kính xe. 

Nó không có một quá khứ tròn trịa để quay về với bước đi đầu 

tiên. Khi chập chững vào đời. Mọi thứ đều có sẳn với tiện nghi của 

Mỹ Quốc. 

     Những vì sao rưng rưng một đêm nào khi tôi chạy từ San 

Antonio về. Khung trời lạc lõng trên đầu nhắc tôi một quá khứ vỡ 

òa. Nơi có tiếng mưa rơi ào ạt trên mái nhà ngoại tôi. Nơi có dòng 

sông đen ngòm ở một khúc quành vì phù sa tụ lại. Tôi không biết 

con sóng vô tư có còn mãi đập vào hông thuyền như ngày tôi còn 

nhỏ?  

         Khi tôi vào lính, làng cũ đã đổi tên. Tôi không một lần ghé 

về thăm. Tâm hồn tôi chỉ còn lại một màu xanh ngỡ ngàng của 

biển. Mọi thứ tuột khỏi trí nhớ tôi ít nhiều. 

  

Sau năm 75, nghĩa là sau một cuộc đổi đời, làng cũ của tôi nghe 

nói trở thành một hợp tác xã làm muối. Những trái tim đôn hậu đã 

bị muối làm cho rĩ sét và bến sông nghe nói ghe thuyền không 

được đậu lại vì “nhà nước” sợ dân làng tổ chức vượt biên. 

  

Không phải mọi dòng sông đều có riêng một tiếng nói. Dòng sông 

quê ngoại của tôi cũng vậy. Nó chỉ có tiếng nói riêng một khi lòng 

sông tự nó ngậm chật phù sa làm bằng những tình tự của chính 

người sống nơi đó.  Những phù sa vô tư chảy hoài trên mọi thời 

gian, sẽ rất chân thật vì nơi đầu nguồn chứa đựng những tấm lòng 

đôn hậu của cha ông. Không hề biết có căm thù giai cấp. Sự đau 

khổ của những người sanh ra trước tôi, trong thế hệ thứ nhứt, đã 
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quá thừa. Chúng ẩm ướt mồ hôi nước mắt và chật chội một hồn 

sông. 

        Khi tôi về Vũng Tàu và lớn lên theo những bè bạn chung 

quanh, thì đêm thị thành đã hiếm hoi những vầng trăng và ngày sẽ 

không còn một cánh diều. Mỗi ngày, tôi chờ đợi một tiếng chim 

rơi sầu muộn mang giai điệu cánh đồng để ôn lại một bài học đầu 

đời? Nơi khởi đầu một trang cổ tích? 

 4. 

Qua rồi những ngày mưa bão đem cái rét mướt lạ lùng đậu xuống 

vầng trán em, khi tôi chở em đi quanh ngọn đồi vùng Lopp 1. 

Hôm nay vẫn con đường này nhưng tâm hồn tôi và em đang ướt 

đẫm mưa bụi. Mới tuần rồi buổi sáng có tin tức bão loan đi và 

người ta co ro đi dưới cây sơn táo để băng qua quán cà phê bên kia 

đường. Sự lãng mạn của mưa và sự nồng nàn của hương tóc em 

trộn lẫn vào nhau tạo thành một hạnh phúc làm ngại ngùng những 

bước chân. Vài con chim đen đứng núp trong bụi dẽ bộp dáng điệu 

áo não. Biết làm sao để đi về dưới lòng mưa mà trái tim vẫn ấm 

hương lửa tình đầu và manh áo cơ hàn vẫn đủ che một lòng rách 

nát? 

        Có những lúc mà tình yêu chỉ còn lại một người một mình đi 

trên con đường dài qua đổi. Phía đầu kia không có ai. Phía đầu nầy 

là mênh mông của đời sống. Năm tháng đi qua âm thầm và nhạt 

nhòa một hạnh phúc. 

        Ðâu rồi nụ cười và ánh mắt rực lửa một ngày đông khi tôi 

cùng nàng đi vào quán cà phê. Những sợi khói bốc lên từ chiếc 

tách như hơi thở nồng ấm bên vai. Khi tôi hôn nàng, vệt son trên 

môi cũng ngọt mùi đường. 

       Sài Gòn mùa này cũng mưa nắng thất thường. Nghe nói có vài 

nơi bị ngập và hai bên đường nước tràn lan như mặt sông. Thành 

phố đang trở mình như thịt da chờ nghe lời ân ái. Gió lạnh thổi về 

trên những cuống lá sắp đổi màu. Những ngỏ xưa quen ngậm 

những hòn gạch nồng nàn bước chân người qua lại. Vài khóm hoa 

giấy vươn mình trên các tường gạch loang lổ màu vôi. Hình như 

bao giờ cũng vậy. Gió dù khẻ khàng nhưng cũng làm cho người ta 

cảm nhận được rét mướt. 

         Khi tôi vào lính, không có nhiều kỷ niệm để tôi đem theo 

làm hành trang vào quân trường. Ngôi nhà cũ dưới chân núi Lớn 

Vũng Tàu. Những cây bàng già rụng sớm những chồi non vì gió 

biển ùa lên mỗi ngày. Những con còng đuổi theo nhau về đâu trên 
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bãi cát nước ròng? Một góc kia, nơi có quán cà phê Năm Tròn, vài 

khoang thuyền làm biếng không ra khơi. Mọi thứ góp lại, đã làm 

nhức nhối tâm hồn đứa con trai không muốn đi xuống cuộc đời. 

Và còn nữa, những mối tình thơ dại... 

         Năm 1965 tôi quyết định bỏ học vì không còn tha thiết đến 

chuyện sách vở. Tuần lễ cuối của tháng 7 tôi đạp xe đến thăm một 

người bạn gái.  Buổi chiều vừa ướt át một cơn mưa. Tôi không 

biết nàng có để trong trái tim một chút nắng hanh ngày hôm qua 

vừa tàn và thời gian có xóa đi những dấu vết quen thuộc. Hay 

ngậm mãi vết thương trong lòng như tôi. 

         Tôi đưa nàng ra quán sinh tố đối diện với khu nhà lồng Chợ 

Vũng Tàu. Quán có tên là Phương Lan. Bên kia đường Trưng Nhị, 

căn tiệm mang tên Nguyễn Văn Tư, có bạn tôi là Nguyễn Thanh 

Điền đi ra đi vào. Ðâu đó dòng nhạc vang lên lời hát trong ca khúc 

TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES do  Françoise Hardy hát. 

Một tiếng hát thời thượng của thập niên 60.  Bài hát cũ nhưng luôn 

mới mẻ trong lòng những người đang yêu nhau. 

        Bản nhạc sau nầy do Thanh Lan ca, thịnh hành trong các 

phòng trà và trong các băng nhạc trước 1975: 

  

Tous les garçons et les filles de mon âge 

Se promènent dans la rue deux par deux 

Tous les garçons et les filles de mon âge 

Savent bien ce que c'est qu'être heureux 

Et les yeux dans les yeux 

Et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux 

Sans peur du lendemain 

Oui mais moi, je vais seule 

Par les rues, l'âme en peine 

Oui mais moi, je vais seule 

Car personne ne m'aime. 

Mes jours comme mes nuits 

Sont en tous points pareils 

Sans joie et pleins d'ennui 

 (Lời Pháp) 

           Tôi đi xa, nhưng vẫn nhớ Vũng Tàu.  Nhớ Sài Gòn. Nỗi 

nhớ bồn chồn của từng đêm vắng. Vì từ những đêm hoang như 

vậy, tôi trưởng thành. Tôi biết đau khổ và biết tương tư một tiếng 
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cười, một giọng nói. Những người con gái đại diện cho những mối 

tình 50 phần trăm. Những gót son hồng chưa nhuốm màu tro đất. 

         Mùa xuân đến rồi mùa xuân đi. Không một lời chào thăm 

hay một lời từ giả. Rồi mùa hè sẽ trở về. Những chùm phượng đỏ 

nằm trong sân trường thương cuộc đời ngắn ngủi. Và tiếng ve sầu 

báo hiệu một tình yêu. 

         Ly sinh tố mãng cầu xiêm trước mặt nàng và ly cà phê cho 

tôi. Em nhìn xuống lòng bàn tay rối chỉ nghe lạ một tình đầu. Còn 

tôi, hình ảnh nào bên kia đường phù hoa để mộng đêm về trăn trở? 

Ðể ghi trong lòng những xúc động mới mẻ về một thời học trò. 

Trong đó có lần tôi dùng dao khắc tên người yêu trên mặt bàn. Gió 

đêm thổi từ biển về, nghe hiu hắt vì chạm phải phố xá hai bên. 

Qua những ngã tư xô lệch những khung tường vàng rêu và những 

con chó quanh quẩn bên các thùng rác. Ðời sống hổn độn những 

tiếng xe hai bánh gầm rú và tiếng khẻ khàng của thời gian trộn lẫn 

vào nhau. 

         Một lúc bàn tay nàng nằm trong bàn tay tôi. Biết bao giờ 

giây phút này trùng lập lại, dù muộn màng. Như một bản đàn vang 

lên một cung bậc mới, sự chia tay sẽ vang lên lời hẹn hò tái ngộ. 

        Tôi rời xa nàng từ hôm đó. 

 Chiếc xe nhà binh đưa tôi vào trình diện Trung Tâm 3 Tuyển Mộ 

Nhập Ngũ. Việc đầu tiên là tôi đến phòng hớt tóc của quân trường 

để người thợ hớt tóc tu sửa lại mái tóc thư sinh. Những lọn tóc 

rụng xuống theo những nhịp kéo như tuổi trẻ rụng xuống bên hiên 

đời. Ðứa con trai nhìn vào gương thấy dội ra từ nơi đó hình ảnh 

một người khác. Ngô nghê và lạ lẫm. Quá khứ đã ào ạt bỏ đi. 

Không đọng lại một vết tích. 

  

Buổi chiều tôi tìm đến những chiếc giường cá nhân dưới cây bả 

đậu. Những tân binh cũng đã quy tụ về đó như một chỗ dừng nghĩ 

tâm hồn. Vì họ đã tìm thấy dưới bóng mát của tàn lá kia sự chở 

che thật lòng. 

        Bầy chim sẻ ngoài hàng rào thôi không đậu xuống. Chúng 

bay mất để trong lòng những đứa con trai khao khát một lời chim. 

Vài ba người châm đỏ một điếu thuốc quân tiếp vụ và sau đó 

chuyền tay nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự chia xẻ lạ lùng như 

vậy. Một người khác so dây đàn. Và tiếng hát bật lên từ một người 

khác nửa. 
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        Nếu phải chờ đợi một niềm vui nhỏ mà có thật trong ngày 

tháng quân trường, tôi sẽ không ngại ngần mà nói ra một buổi 

chiều như vậy trong khi chờ chuyển trại. Chúng tôi quây quần bên 

nhau và tặng nhau những lời ban mai nắng mật. Những nụ cười 

làm hành trang cho một thời mười tám tuổi. Mai mốt ra đơn vị, ai 

biết ai sẽ còn lại hay mất mát giữa đời? 

       Người đàn ông ngồi trước mặt tôi có lẻ già trước tuổi đang 

nhìn xuống hai bàn chân có những ngón chân khô ráp của mình. 

Anh cất tiếng hát. Những sợi khói rụng rời, quấn quít từ một thanh 

quản khàn đục. Tiếng hát mà sau này khi ra hải ngoại tôi nghe 

được từ Tuấn Vũ. Cũng lướt thướt và mộng mị của khói thuốc. 

Của buồng phổi bị ém và những thanh âm bung ra giữa chừng: 

      “Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành, tình ngăn cách rồi. 

Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi 

Em ơi! bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn, 

Ðèn vàng nhòa sương chưa tắt, 

Khu phố xưa lạnh buồn tênh. 

  

Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng 

Em ơi! pháo vui như vô tình xé nát tim anh. 

Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn, 

Tình ôi phũ phàng, 

Một ngày dù duyên chưa thắm, 

Chuyến đò xưa sao nỡ quên! 

  

Thương còn thương những chiều đời chưa biết nhiều, 

Nghẹn ngào nhìn nhau không nói. 

Yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau, 

Ngỡ ngàng tình trong mắt sâu. 

  

Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh 

Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh. 

Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giãi thềm. 

Từng giờ buồn trông phố vắng, thắm hình em qua bóng đêm ...” 

                                              (Phố Vắng Em Rồi/ Mạnh Phát) 

         Chiều trôi lặng lẽ và dường như gia nhập vào lòng đêm lúc 

nào không ai biết. Những cành lá của cây bả đậu vừa nhòe nhoẹt. 

Chỉ còn những đóm lửa chuyển động trên đôi môi khô khốc như 

một ánh điện mệt mõi Sài Gòn. Tôi nhớ tha thiết nàng. Nhớ đến 
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một chiều mưa và ngụm cà phê nóng bỏng trong môi. Chiếc áo hở 

vai và mái tóc cột chặt phía sau thành một cái đuôi nhỏ. Ðôi lúc tôi 

trêu ghẹo nàng về cái đuôi đó. Nàng cười. 

         Mọi thứ, bổng như đóm lửa đang trở mình thao thức trên 

những đầu ngón tay. Mọi thứ đã xa, trong đó nỗi buồn xua đuổi 

niềm vui ra khỏi bờ cuộc sống. Những ngọn cỏ hấp hối bên đường 

thương cho cuộc đời ngắn ngủi. 

 5. 

Nhiều khi tôi lẫn lộn giữa mộng và thực. Giữa một tình yêu thời 

mới lớn và một say đắm cuối đời. Tôi không biết mình có thể bình 

thản để tham dự vào những tình huống xãy ra với một cảm xúc 

chân thật. Có những vết thương tự nó lành miệng không cần băng 

bó. Nhưng cũng có những vết thương không thuốc nào chữa lành. 

Như buổi sáng nay, tôi ngồi nghe tiếng chim. 

 Tiếng của những con chim cu đất buổi sáng ở vùng  Nam Texas 

lúc nào cũng buồn và gợi cho chúng ta nhớ về thời niên thiếu an 

bình… Tiếng chim kêu rời rạc và lọt thõm vào vũng nắng rưng 

rưng, nghe như tiếng rớt đòi đoạn của một nhịp vọng cổ miền 

Nam. Người ta nói quá khứ không lớn lao nhưng nó làm nặng trái 

tim những kẻ luu vong. Bao nhiêu năm đổi đời dâu biển, tôi vẫn ủ 

chật một tiếng cười trong lòng. Ðàng sau tiếng cười đó là một 

cuộc tình phờ phạc. Trong khi nàng đã không còn giữ lại một chút 

gì để mang theo khi về nhà chồng. Nàng đốt tất cả hình ảnh, thư từ 

và những bài thơ tôi viết cho riêng nàng. Những món quà lưu niệm 

tôi làm cho nàng chắc cũng bị nàng tiêu hủy (một con bướm, một 

đóa phượng khô được ép vào quyển lưu bút). Nàng xóa sạch  

những chứng cứ như một can phạm xóa sạch những vết tích khi 

rời khỏi phạm trường. 

         Dẫu sao, đó vẫn là một thứ tro quá khứ của tình yêu mà tôi 

không muốn quên. Không thể quên. Và dù bây giờ tôi không còn 

đi bên cạnh nàng, không còn nhìn thấy lại đôi mắt rực lữa của thời 

mà hai thân thể bị cuốn hút vào nhau, nơi căn gác trọ nghèo nàn 

cạnh khu gia binh. Và những câu thơ của một mùa không ngủ… 

  

Phạm Ngũ Yên 
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@Thy Lan Thảo 

Có phải thực lòng 
                                       

 

 

Mấy ly rượu uống hôm mình gặp 

Em đã mời anh buổi đoàn viên 

Cho tới hôm nay hương vị rượu 

Vẫn còn thấy đắng bởi ưu phiền... 

  

Đêm giã từ đơn sơ mâm tiễn 

Con khô mực nướng, chai Rivalet 

Em rót từng ly qua ngấn lệ 

Anh hẹn không lâu sẽ trở về !! 

  

Nửa chai rượu tiễn em còn giữ 

Dù nước trường giang đã rẽ dòng 

Em đã theo chồng sao lại nhớ 

Những lời ước hẹn thả trôi sông... 

  

Sau tám năm dài đầy hoang nhục 

Xích xiềng lê khắp trại tù giam 

Giã biệt Nam Hà trời nóng lắm 

Vẫn in trong dạ cảnh giam cầm ... 

  

Bước về vẫn tưởng tròn mơ ước 

Gặp lại tình xưa vui biết bao 

Ta bước vô nhà em đổi sắc 

Chớp mắt nhìn ta lệ ứa trào!! 

  

Đã phụ tình nhau sao lại khóc 

Để dành nước mắt đó đi em 

Khóc cho chiến sĩ từng anh dũng 

Nay sống trong tù đen bóng đêm ! 
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Em bảo bến xưa vẫn đợi thuyền 

Tại đời sương gió chận tình duyên 

Trời mưa, trời nắng...rồi giông bão 

Xã hội đầy ma em khó yên... 

  

Lặng lẽ ta nhìn chuyện đổi thay 

Cảnh xưa, tình cũ, nắng ban ngày 

Mà sao trước mắt ta mờ ảo 

Hay tại men đời đã thấm say ... 

  

Chai rượu uống đêm em đưa tiễn 

Còn đúng nửa chai đợi đến ngày 

Mừng tiệc đoàn viên thuyền cặp bến 

Đâu ngờ rượu cũ...cảnh hôm nay.! 

  

Chắc em cũng hiểu lòng ta đã 

Chai cứng từ khi mưa tháng tư 

Những cảnh đổi dời đâu có lạ 

Đời ta mất hết lúc vô tù.! 

  

Em chớ buồn thương, đừng hối tiếc 

Hãy vui mà sống trọn tình ch ồng 

Trường giang xuôi ngược thuyền qua lại 

Em rẽ phương nào miễn nước trong !! 

  

Anh uống một ly mừng cho em 

Dễ dàng bôi xoá vết trong tim 

Tám năm anh sống trong tù ngục 

Ảnh của em hiện đến từng đêm 

  

Cuộc đời dâu bể ai ngờ được 

 Một tháng tư, trời Nam tối đen .! 

  

            thylanthảo 
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@Dạ dung vũ 

    Quốc lộ một 
 

Trên quốc lộ một  

chuyện lính tan hàng 

đau lòng mất nước 

một cách không ngờ 

chí trai hùng dũng 

nhận lệnh tan hàng 

uất ức tràn lan 

Trố mắt đứng nhìn 

Thằng em tự sát 

Ứa máu bầm gan 

Nuốt lệ tan hàng 

Buông súng tùy thân  

Huynh đệ theo thầy 

Một lòng không bỏ 

Lệ ứa không lời 

Xiết chặt tay nhau 

Huynh đệ chi binh 

Giây phút tử sinh 

Khắc cốt chí tình 

Như bóng theo hình 

Tóc điểm sương pha 

Chuyện người lính cũ 

Canh cánh trong lòng 

Nổi đau mất nước 

Nhục chí hùng anh 

Trên con lộ một 

TRÁI ĐẤT TRÒN XOAY 
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Cũng trên quốc lộ 

Xuân Hòa Xuân Lộc  

Mây Tào Hàm Tân 

Căn Cứ độ sinh 

Nữ sinh áo trắng  

Giã từ thơ ngây 

Vần theo thế sự 

Vào rừng thay cha 

Cưa củi làm than 

Chặt cây dựng nhà 

Cắt tranh trầm lá 

Phá rừng đốt rẫy 

Làm lúa trồng ngô 

Khoai sắn bí bầu 

Không chi là chẳng... 

Độ nhựt sinh nhai 

Đói no ấm lạnh 

Chịu khổ bấy chầy 

Mười mấy năm qua  

Người giống như ma 

Chịu khổ qua phà 

Nữ sinh thành bà 

Ngồi nhớ chuyện xưa 

Ngậm ngùi kể lại 

Ai cũng như ai 

Chuyện người mất nước  

Nỗi đau quốc hận 

Nghiệp dĩ đời người 

Cộng nghiệp trả chung 

Học tâm buông xả 

Thanh thản nhẹ nhàng 

Về nơi cõi tịnh 

DDung 
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@Thái Bạch Vân 

  Mong ngày trở lại 
 Ta nào muốn phải lìa xa quê mẹ 
Nơi mang tiếng khóc ban đầu mà ra . 

Và lớn lên trong à...ơ ru hát , 

Để ngọt bùi chia xẻ một đời ta. 

       Ta nào muốn phải lìa xa xứ sở 

Nơi trường xưa bạn cũ rất thiết tha . 

Nơi thầy cô từng trao ra tâm huyết , 

Cho ta tình thương rất đỗi mặn mà. 

  

Ta không đành phải lìa xa chốn cũ 

Nơi dày công xây dựng một tương lai. 

Nơi ta tưởng sẽ một đời tung cánh  , 

Giữa quê hương văn vật bốn ngàn năm . 

       Ta đâu nở để xa lìa đất tổ 

Nơi ngàn thu yên nghỉ của mẹ cha . 

Và là nơi bao người thân đang sống , 

Trong nỗi đọa đày,khổ nhục đắng cay . 

  

Nhưng giữa trời quang mây đen vần vũ 

Giữa đất lành bỗng bảo táp phong ba. 

Và sấm sét nổ ngang đầu dân Việt , 

Rồi trong phút chốc nước mất mhà tan 

.       Trước thảm cảnh của nồi da xáo thịt 

Dưới bàn tay sắt máu của khảo tra . 

Trước đảo điên của tâp đoàn  thống trị 

Ta đành phải cảnh đất nước lìa xa . 

  

Vì lẽ sống ra đi tìm đất sống 

Vì tự do phải chịu cảnh ly hương . 

Nơi trời tây chập chùng bao nỗi nhớ , 

Ngày lại ngày dằng dặt với niềm thương . 

         Trong đáy lòng vẫn mong ngày trở lại 

Vẫn một lòng tha thiết với quê hương .    

Ta ra đi đã thệ lời hẹn ước ,         

Chẳng hề quên tình đất nước thiêng  liêng.                                                                                                           
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@ Phan Các Chiêu Hằng 

  

 Chỉ là 
  

là sương mỏng buổi chiều thu 

là mường tượng khói của mù mịt xa 

là mơ hồ vạt nắng tà 

mà sao rất thật lệ ta khóc người. 

  

Những mùa xưa 
  

những mùa xưa lá đỗ 

đã âm thầm về đâu 

tháng mười qua bước nhỏ 

nắng chìm dưới mưa mau 

  

những mùa xưa vàng ngát 

nụ hoa bên lối chờ 

chiêm bao về đã lạc 

đường quen bướm ngẩn ngơ 

  

những mùa xưa tóc mướt 

những mùa xưa tay mềm 

những mùa xưa mắt biếc 

xoay vòng giữa nhớ quên 

  

chiều nay nhìn mưa xuống 

ơ thờ bên lũng xa 

những mùa xưa cõi tạm 

ừ thôi, mùa xưa qua… 
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@TT.Hiếu Thảo 

Chợ Trà Đường Quê tôi. 
 

Có ai về ghé Trà Đường 

Cho tôi gởi chút tình thương chợ làng 

Nhớ mùa xuân mới nắng sang 

Chị em tôi đó rộn ràng áo hoa 

Nhớ mùa trẩy hội tháng ba 

Chợ tôi bày bán thật là nhộn vui 

Mẹ già đứng đó ngậm ngùi 

Thương cho em bé sụt sùi mồ côi… 

Chợ tôi đủ thứ mặc dầu 

Làng tôi vẫn bảo chợ tôi Trà Đường 

 

Tôi yêu cuộc sống quê tôi 
 

Tôi yêu cuộc sống cần lao 

Tôi yêu cuộc sống đồng bào quê tôi 

Dậy từ mờ đất tinh khôi 

Đến khi chiều tối vẫn ngồi chờ trăng… 

Vào mùa nhiều lúc khó khăn 

Bát cơm ăn vội nhọc nhằn có khi 

Để cho đồng lúa xanh rì 

Chờ mùa hái gặt hội thi lại về 

Một ngày rảnh rổi chân đê 

Bà con lại ngắm cò về lả la… 

Quê tôi cực khổ ấy mà 

Thắm tình đậm nghiã mặn mà tôi yêu… 
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@ Đỗ Bình    

     Lá rụng thôn trăng 
  

 

          Đã từ lâu tôi muốn viết về những khuôn mặt từng vang bóng 

một thời trong giới văn học nghệ thuật nay đã khuất bóng, nhưng 

viết về một người đã khuất nhất là người đó lại nổi tiếng là một 

việc làm rất khó khăn và tế nhị. Do đó, ngay khi họ còn đương tại 

thế nếu có dịp trong những sinh hoạt văn hóa tôi thường hay giới 

thiệu. Trong một lá thư cũ viết cho văn thi sĩ Phương Triều, một 

khuôn mặt sinh hoạt trong làng Việt Nam trải dài nửa thế kỷ, lúc 

ông còn sinh thời cư ngụ ởAustin Hoa Kỳ để khen ngợi vìệc làm 

của ông qua những bài viết đăng trrên các tạp chí văn học mục 

đích giới thiệu bằng hữu trong giới văn học nghệ thuật đến công 

chúng. (Trước khi từ giã cõi đời Phương Triều đã nhận được Cuốn 

Các Tác Giả Viết về Phương Triều, Lê Huỳnh xuất bản 2005) 

Trong thư có đoạn :«Giới thiệu những khuôn mặc cũ , hay khám 

phá ra một tài năng mới đến công chúng, bạnđọc là việc làm rất 

đúng đắn và hữu ích. Tuy nhiên đối với những văn nghệ sĩ có tài 

năng thật sự, họ có khả năng tự bay cao mà chẳng nương cánh ai. 

Nếu có họp thànhđàn thì họ cũng bay cao bằng chính đôi cánh 

của mình. Ở hải ngoại chúng ta được hưởng không khí tự do nên 

có bổn phận giới thiệu những tác phẩm hay, và đem những tác 

phẩm đó vào thư viện, hoặc đưa lên trang sách báo để công chúng 

thưởng lãm. Nếu một mai tác giả đó có ra đi thì tác phẩm của họ 

vẫn còn ở lại. Nếu không gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam ở 

hải ngoại là chúng ta có tội với Văn Hóa Dân Tộc vì để nó mai 

một đi ! Thử hỏi nếu không ai viết về nhữngđọa đầy trong những 

trại tù CS, những nỗi sợ hãi, sự nghèo đói khi khi CS chiếm miền 

Nam, những bi thảm trên đường vượt biên, và những năm dài 

người đân sống cơ cực trên đất Bắc dưới thời Xã Hội Chủ nghĩa 

thì hôm nay con cháu chúng ta ởhải ngoại biết gì về thời kỳ khốn 

khó đó ? Viết lên những dòng nước mắt không phải để gây chia rẽ, 

khơi hận thù, mà viết để những người sau biết thêm về những giá 

trị Con Người, Tình Yêu và Tổ Quốc, để gìn giữ nó tươi đẹp hơn». 
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           Vơí những ý nghĩ trên tôi không còn do dự khi viết lên 

những dòng để tưởng nhớ về Mạnh Bích người nghệ sĩ đa tài và 

uyên bác mà tôi qúy mến. Mạnh Bích tên thật là Nguyễn Mạnh 

Yên, sinh năm 1929 tại Thừa Thiên trong một gia đình nho phong. 

Ông là một Nhà giáo, Nhà văn, Nhạc sĩ, ông sáng tác từ lúc còn 

trẻ.Những tác phẩm về tâm linh gồm bộ Tam Thức : 

Dòng Sông Trầm Lặng,  

Lá Rụng,Gió Cuốn Mây Bay, 

Tập biên khảo :Tam Giáo và Việt Tính do Bạn Văn xb 12. 2001,  

và những tác phẩm bằng tiếng Pháp , trong đó có cuốn Le 

VietNam crucifié nói lên những nỗi thống khổ của dân Việt qua 

những cuộc tranh chấp ý thức hệ trên thế giới. ược giải thưởng văn 

chương của Hội NhàVăn Pháp Ngữ Quốc Tế (Association Des 

Écrivains De Langue Francaise).  

          Trong lãnh vực âm nhạc, ngoài những sáng tác, ông còn phổ 

thơ của Tưệ Nga, HồTrọng Khôi, phạm Thị Nhung, Hoài Việt. 

Thôn Trăng là tác phẩm đầu tay, Tình ca Người Vượt Biển, Ngoài 

Song, Không Bao Giờ Rm Khóc, Giọt Sương, Mùa Xuân Mưa bay, 

Bé Cười, Anh Ghép Têm Em Vào Tên Anh, Tình Gìa, Về Với 

Paris, Còn mãi Yêu Em, Trăng rằm Tháng Tám, La Valse Du 

Bonheur.. Tôi biết có rất nhiều bằng hữu của anh đã viết về điều 

này. Ở đó họ sẽ phân tích tỉ mỉ về những giá trị về những tác phẩm 

văn học của anh. Nơi đây tôi chỉ xin viết đôi dòngcảm nghĩ về con 

người Mạnh Bích. Tôi vẫn thường nghĩ : «Tài năng chỉ phát triển 

sau khi có sự hiện hữu của con người. Đối với nghệ sĩ , phong 

cách sống cũng làđiều lkhông thể tách ra khi muốn nhận xét, đánh 

giá thật thấu đáo vềmột tác giả,tác phẩm nào đó.» 

           Ở vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước trong những buổi 

sinh hoạt văn học ở Paris, giới hâm mộ văn học chưa quen với tên 

tuổi Mạnh Bích, người ta nhìn ông qua lăng kính một nhà giáo. 

Trong các buổi sinh hoạt của văn bút, ông xuất hiện rất thầm lặng 

bên cạnh các khuôn mặt nổi tiếng như nhà văn Từ Nguyên, nhà 

thơ Hoài Việt, nhà văn Từ Trì, nhà thơ Hồ Trọng Khôi, nhà văn 

Tô Vũ...vv…Dạo ấy tôi thưòng gần ông để trao đổi về âm nhạc, vì 

tôi biết ông là tác giả bài Thôn Trăng mà có thời tôi yêu thích và 

hát lúc còn trẻ. Mạnh Bích là người rất dễ mến, và dễ gần gũi vì 

bản tính đôn hậu, khiêm nhường, ông lại ít nói về mình do đó ít ai 

biết vì luôn giữ một thái độ từ tốn, phong cách của một nhà giáo. 

Hơn nữa ông lại có một bản tính hay giúp đỡ bằng hữu, ai nhờ 
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việc gì nếu thấy giúpđược ông không hề quản ngại, có lẽ thế ông 

hay nhận một vai trong ban tiếp tân. Thật vậy ông chỉ muốn làm 

vừa lòng mọi người nên miệng luôn nở nụ cười, ông đến với mọi 

người trước để tỏ tình thân thiện đồng hương. Vì thế mà sau này 

ông là một trong số ít người có khả năng làm gạch nối nhiều sinh 

hoạt hội đoàn của Người Việt Tự Dơ ở Paris, cái gạch nối cần thiết 

giữa bản sắc đa dạng của những hội đoàn trong sự bấp bênh tình 

người ! 

Dù tuổi tác của ông và tôi có chênh lệch, bên ông tôi không thấy 

khoảng cách của lớp người thế hệ trước, mà chỉ còn lại tình nghệ 

sĩ. Ông thích nói chuyện với tôi về âm nhạc, và gởi tặng tôi những 

CD trong đó có nhiều nhạc phẩm mới nhất là những bài do ông 

hát.Tôi rất thích tính kín đáo pha chút hài hước của ông. 

            Trong buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật mang chủ đề Hồn 

Đại Việt do Văn Đoàn Văn Bá tổ chức, mà tôi giúp thực hiện. 

Hôm đó ngoài việc giới thiệu những sách tác mới của nhà văn, 

kịch tác gia kiêm đạo diễn Văn Bá (GS, BS Nguyễn Văn Ba), tôi 

mời Nhạc sĩ Mạnh Bích tham dự, và hỏi :«Trong số những nhạc sĩ 

được giới thiệu, anh muốn xuất hiện lúc nào ?»Anh cười xòa trả 

lời tôi : Lúc nào thấy tiện thì ra, nhưng cứ giới thiệu các cụ sinh 

hoạt văn nghệ lâu năm nhất ra trước thì tiện hơn.»Tôi theo ý ông 

và đã giới thiệu 3 thế hệnhạc sĩ sáng tác hiện đang có mặt. Thế hệ 

đầu gồm các nhạc sĩ:Xuân Lôi, Lương Ngọc Châu, Lê Mộng 

Nguyên, Trịnh Hưng, Mạnh Bích, Phạm Đình Liên.Thế hệ kế 

tiếp gồm các nhạc sĩ: PhạmĐăng, Trần Văn Toàn, Ngọc Bích, 

Nguyễn Minh Châu.Thế hệtrẻ gồm: Các nữ nhạc sĩ: Linh Chi, 

Trang Thanh Trúc, Tố Liên.Đây là lần đầu tiên ở Paris những 

nhạc sĩ khác thế hệ về lãnh vực sáng tác nhạc Việt gặp nhau để 

tâm tình nghệ thuật. Hiện diện đêm nay còn có một số nhạc sĩ sáng 

tác nhạc Việt khác, nhưng có lẽ vì khiêm tốn chưa muốn giới thiệu 

. Hôm đó Nhạc sĩ Mạnh Bích rất vui, hòa mình trong không khí 

âm nhạc, ông thuật lại những nguyên nhân dẫn bước vào lãnh vực 

âm nhạc, nguồn cảm hứng để viết lên bài Thôn Trăng, và nguồn 

cảm hứng đang dạt dào, nhưng vì thời lượng giảng dạy ở các 

trường trung học, đại học chiếm quá nhiều thời gian nên ông phải 

tạm ngưng sáng tác ! Mãi đến lúc ông ở tù vì tội vượt biên, lúcđó 

ông mới sáng tác lại. Sau buổi họp mặt văn nghệ đó một thời gian, 

những nhạc sĩ như:Xuân Lôi, Lương Ngọc Châu, Trịnh Hưng, 
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Mạnh Bích đã giã từ thế giới âm nhạc, vĩnh viễn ra đi tìm cõi khác 

! 

          (Nhạc sĩ Xuân Lôi sinh trong gia đình văn nghệ nên vào 

làng âm nhạc ngay từ thuởcòn nhỏ, những nhạc phẩm nổi tiếng 

của ông viết chung với các nhạc sĩ khác nhưY Vân, Nhật Bằng, Lữ 

Liên... Nhạc phẩm Bâng Khuâng là ca khúc đầu tay ông viết năm 

1947, bài Về Làng Cũ, cùng với Nhật Bằng năm 1949, bài Nhạt 

Nắng, cùng với Y Vân năm 1955, bài Đường Chiều, cùng với Lữ 

Liên năm 1956. Hương Giang Mong Nhớ, cùng với Dương Thiệu 

Tước viết năm 1959.  

Nhạc sĩ Lương Ngọc Châu là một danh thủ vĩ cầm ở đất Hà Thành 

trước năm 1954, thày dạy nhạc của một số nhạc sĩ nổi tiếng ở 

tmiền Nam trước năm 1975. Ông qua Pháp rất sớm, do đó giới 

thưởng thức âm nhạc miền nam ít có biết !Bài Tiếng Hát Lênh 

Đênh của nhạc sĩ Lương Ngọc Châu mang chất thính phòng, bán 

cổ điển nên đòi hỏi một chất giọng ấm, sang và kỹ thuật trình bày 

điêu luyện. Bài này đã được Tài tử Ngọc Bảo trình bày ở Hà Nội 

trước năm 1954, Sau năm 1954 ở Sài Gòn do danh ca Sĩ Phú, và ở 

hải ngoại do BS, nhạc sĩ Phạm Anh Dũng soạn lại hòa âm và trình 

bày. Bài Thôn Trăng là tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Bích 

viết sau năm 1954 ở Huế,được ca sĩ trình bày rất nhiều lần vào 

những năm đầu thập niên 60. Bài Tôi Yêu và Lối về Xóm 

Nhỏ..vv..của nhạc sĩ Trịnh Hưng rất nổi tiếng được trình bày liên 

tục từ thập niên 50 cho đến nay, bài hát đã hòa vào trong những 

vũ khúc dân gian. Riêng nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, với số tác phẩm 

đồ sộ lên đến vài trăm ca khúc, trong đó có những nhạc phẩm đã 

được chọn làm nhạc phim như: BỤI ĐỜi vào tnăm 1957 do Lê 

Mộng Hoàng làm đạo diễn, nhưng bài Trăng Mờ Bên Suối viết 

năm 1949 là nổi hơn cả. Vì là một bài thơ được chính tác giả soạn 

thành nhạc nên đã lột tả tận cùng của cảm xúc qua âm thanh, gợi 

lên một không gian lãng mạn, với những hình ảnh mơ mộng của 

tình yêu lứa đôi. Lời và nhạc hài hòa dễ đi vào lòng người đã in 

đậm dấu hơn những ca khúc khác của tác giả ! Mặc dù lời ca và 

cấu trúc của những nhạc phẩm đó không thua gì bài Trăng Mờ 

Bên Suối.  

         Thời gian là một thử thách tàn nhẫnđối với tất cả sản 

phẩm văn học nghệthuật cho dù đã được một thời ca ngợi. 

Một tác phẩm nếu nổi tiếng do được quảng cáo rầm rộ, thì 

cũng sẽ bị đào thải hoặc tàn lụi một khi giá trị đích thực về 
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mặt văn học nghệ thuật không có ! Một ca khúc mang tính 

nghệ thuật dù viết đã lâu nhưng sẽ vượt thơì gian thấm sâu 

trong lòng người cho đến hôm nay và sẽ còn về sau. Một tác 

phẩm mà đời công nhận là một hạnh phúc lớn cho tác giả. Ca khúc 

mà Nhạc sĩ Mạnh Bích thường hát mỗi khi họp bạn văn nghệ sĩ là 

nhạc phẩm ông viết riêng tặng vợ là chị Bích Khuê, ông vừa đàn 

vừa hát rất say mê, có lần anh đàn chị hát. Cõ lẽ Nhạc sĩ Mạnh 

Bích là một trong số trí thức văn nghệ sĩ phái Nam hiếm hoi ở 

Paris ca ngợi tình yêu và sự hy sinh của vợ trước bằng hữu một 

cách chân thành, không né tránh. Ngôn ngữ nàyđối với người Tây 

Phương thì rất thân quen, trân trọng, nhưng đối với bản tánh người 

Á Châu thường hay rụt rè khi nói đến phái Nữ, nhất là người đàn 

ông Việt lại nói về vợ mình. Tôi rất qúy về sự trân trọng và chân 

thành này. Ở những buổi ấy tôi nhìn tuổi đời của ông và hình như 

có chút linh cảm tiếng hát và những phát biểu đó sẽ là vật vô cùng 

qúy báu lưu niệm cho con cháu ông sau này nếuđược ghi lại qua 

phim ảnh. Chị Bích Khuê là một hiền thục, có tài và sắc, trước 

năm 1975 là một GS trung học dạy các trường trung học Pháp ở 

Sài Gòn. Những lần nhà văn Mạnh Bích ra mắt sách do Văn Bút, 

hay Bạn Văn tổ chức, (ông là một trong những người sáng lập ra 

nhóm Bạn Văn cùng Nhà thơ Hoài Việt, và Nhà văn Từ Nguyên) 

ông gởi thiệp mời chúng tôi, và không quên viết những dòng chữ 

đầy tình cảm. Với những lời chân tình ấy có lẽchẳng ai trong số 

bằng hữu nỡ từ chối lời mời tha thiết đó, dù họ có bận vào ngày ấy 

cũng cố gắng thu xếp để đến với ông. Do đó những sinh hoạt có sự 

góp mặt của ông trong ban tổ chức thường có kết quả tốt là đông 

bằng hữu đến tham dự. 

Ở những buổi tiếp đón nhữngvăn nghệ sĩ từ xa qua thăm Paris, nhà 

văn Mạnh Bíchđã nhiệt tình với bằng hữu mà tôi xin ghi lại vài 

người, từ Hoa Kỳ sang như:Nhà thơ Hà Huyền Chi, Nhà thơ Du 

Tử Lê, Nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt, Nhà thơ Phan Khâm, Nhà thơ 

Như Hoa Lê Quang Sinh, Nhà thơ Lê Trọng Nghĩa, Họa sĩ Vũ 

Hối, Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân, Nữ Ký giả Trùng Dương, Nhà văn 

Hàn Song Tường, Nhà thơnữ Ngọc An, Nhà thơ nữ Hoàng Xuyên 

Anh, Nhà thơ nữ Ngọc Bích, Nhà thơ nữ Dư ThịDiễm Buồn. Ở 

Nhật : Học giả Đỗ Thông Minh. NaUy : Nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh, 

Nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật. Ở Đức : Nhà văn Bùi Hạnh Nghi, Nhà 

văn Trần Phong Lưu, Nhà thơ Tùy Anh, Nhà báo Phạm Văn 

Kiểm. Ở Úc : Anh chị Nhạc sĩ Lệ Mai & Phạm QuangTuấn. Ở 
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Canada : Học giả Lê Hữu Mục, Nhà văn Trà Lũ, Nhà văn Nguyễn 

Ngọc Ngạn, Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, anh chị Nhạc sĩ Lê Dinh, 

Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và Nhạc sĩ Trường Sa..vv… 

         Còn quá nhiều những điều phải nói về con người Mạch Bích, 

nhưng qua trang giấy này khó có thể diễn đạt được hết ý. Viết về 

ông lòng tôi lâng lâng như những nốt dạo nhạc. Người nhạc sĩ ấy 

đến như giai điệu đẹp của cung đàn và ra đi như nốt ngân vút cao 

và bay vào cõi thinh không nhưng âm điệu còn vang lại trong 

lòngnhững ngưòi qúy ông, trong đó có bài Thôn Trăng mà tôi đã 

biết những dòng nhạcấy lúc tôi mới tập làm quen với âm nhạc./.  

 

Đỗ Bình 

 Tình thơ 
 

Ngày đó đôi ta cách quãng đường  

Tan trường chung bước lá me vương.  

Em đi tím cả trời phương ấy  

Năm tháng buồn theo mộng khói sương ! 

 
  

Trăn trở 

 
Tháng tư gío lạnh phương này 
Bỗng dưng ta muốn thật say quên đời 
Rượu chưa nhấp, lòng chơi vơi 
Đã nghe tiềm thức vọng thời tóc xanh. 
Chiến trường sinh tử mong manh 
Mịt mù khói lửa vây quanh lối về! 
Bạn bè bỏ lại cõi mê 
Hồn phiêu rũ sạch lời thề năm xưa. 
Còn ta ngơ ngẩn bốn mùa 
Ngồi đây gẫm cuộc được thua tháng ngày 
Xót đàn chim hạc chân mây 
Bờ quê biển đảo đổi thay chia lìa ! 
Bãi hoang vùi dấu mộ bia 
Đồi xưa cỏ mọc buồn kia lưng trời ! 
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@Trần Hồng Văn 

     Đôi Mắt 
 

                                                                 Truyện Ngắn Trung Hoa. 

 *Trần Hồng Văn phóng tác. 
 

          Tận cùng phía nam bán đảo Liêu Đông là một cấu trúc dựng 

đứng và kết thúc bằng những chỏm đá nửa chìm xuống tận đáy 

biển, nửa kia vươn lên tận những tầng mây xanh. Nhìn từ xa 

những tảng đá này tựa như những người khổng lồ đang đùa dỡn 

với làn sóng biển tới tấp xô tới. Ngư dân ở đây rất khỏe và can 

đảm, hàng ngày họ ra những hòn đá này kiếm cá và chiến đấu với 

những đợt sóng biển đôi khi rất hung dữ. 

Mỗi năm khi hoa cúc dại bắt đầu nở làm những cánh đồng cỏ vàng 

rực thì những đàn cá lạ không hiểu từ đâu bơi về để đẻ trứng tại 

những khe đá dọc theo bãi biển. Bề ngoài những con cá này coi 

thật xấu xí với thân hình ngắn cũn cỡn và chiếc miệng rộng. Lần 

đầu tiên nhìn thấy chúng ai cũng sợ, nhưng rồi dân ở nơi đây cũng 

quen đi và mỗi khi hoa cúc dại bắt đầu nỡ rộ tại các cánh đồng cỏ 

thì ngư dân lại đổ xô ra đây đánh bắt chúng. Để không làm mất 

trật tự, những con cá thông minh đang cần nơi đẻ này xếp hàng lần 

lượt đợi tới phiên mình, nếu đuôi một con dính vào khe đá bên 

trái, đuôi con sau sẽ để vào khe đá bên phải. Từ xa nhìn vào sẽ 

thấy một dải cá dài bám chặt theo kẽ đá và khi đó ngư dân muốn 

bắt bao nhiêu con cũng được. Mà bắt loại cá này rất dễ, chỉ việc 

túm được chiếc đuôi dài của nó là xong. Mặc dù bề  ngoài trông 

thật xấu nhưng thịt lại trắng như tuyết, mềm và thật ngon và đặc 

biệt là chúng lại đẻ thật nhiều trứng màu vàng óng ánh. Dân làng 

đặt tên cho loài cá này là “cá cúc”. Trong vòng vài năm gần đây, 

nhu cầu về hải sản tăng vùn vụt nên ngư dân phải làm việc nhiều 

hơn. Nhưng kiếm tiền không dễ, họ phải lặn sâu hơn, phải luồn 

lách giữa những tảng đá ngầm sắc cạnh, tuy vậy vì phải bơi và lặn 

nên họ không thể mang nhiều con một lúc được. Phải nói trong 
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đám dân bắt cá loại cá này thì Thuận là một tay lành nghề. Mỗi khi 

lên bờ, bao giờ ông cũng chia cho đàn trẻ vài con. Nhưng dần dần 

mức thu hoạch giảm đi thấy rõ. Lý do? Thật giản dị, ông ta đã 

nhiều tuổi rồi. 

Năm nay những cánh đồng cỏ lại bắt đầu rực rỡ màu vàng với loài 

hoa hoa cúc dại làm lão già Thuận cảm thấy bồn chồn và bất an. 

Dân làng bắt đầu chạy xô ra biển bắt cá và cả thằng Lý An ở làng 

bên cũng tới tham dự nữa. Năm ngoái hắn là tay vô địch, số cá hắn 

bắt được gấp đôi số lượng mà người trong làng bắt được nhiều 

nhất.      

     Ngồi trên chiếc chõng tre, già Thuận lẩm bẩm: 

- Còn thua tôi hồi xưa nữa. 

Bà vợ nói trong tay không ngừng mạng chiếc lưới: 

- Mình già rồi. 

Già Thuận im lặng, mắt nhìn mặt biển phẳng lì dưới làn gió thu 

nhẹ. Ông nhìn thấy từng đàn “cá cúc” màu nâu tương phản với 

màu xanh của nước biển đang bơi lượn dưới tận đáy biển. Chúng 

đang tìm một chỗ để đẻ trứng, cố đẩy chiếc bụng căng phồng vào 

một khe đá nào đó. Nín thở, ông già từ từ bơi lại gần rồi túm lấy 

chiếc đuôi một con cá thật lớn, thật nặng … Ngất ngây với cảm 

giác tưởng tượng này, ông bật cười lớn. Bà vợ nhìn ông: 

- Nghĩ về quá khứ huy hoàng à? 

Ông bước xuống, nhìn bà vợ rồi mỉm cười: 

- Tôi sẽ bắt cho bà một con cá cúc thật lớn. 

- Bộ ông chán sống rồi sao? 

Nhìn đôi mắt có vẻ lo sợ của bà, ông nói: 

- Nói dỡn thôi mà.   

            Sáng hôm sau ông già Thuận đi ra bãi biển. Đám đông dân 

làng đang vây quanh Lý An. Tay phải cầm một chiếc dao sắc nhọn 

còn tay trái nắm một con cá cúc còn sống đang dãy dụa, hắn như 

đang chuẩn bị cắt đầu con cá. Nhưng con cá không đầu hàng một 

cách dễ dàng, mặc dù không còn ở dưới nước nhưng nó vẫn chiến 

đấu mãnh liệt. Có lẽ con cá không đẻ kịp trước khi bị bắt. Đặt nó 

trên một tảng đá, Lý An nhanh nhẹn đưa lưỡi dao dọc theo bụng 

con cá. những viên trứng màu vàng lóng lánh tràn ra trông tựa như 

những viên dầu cá thu bán ở ngoài tỉnh, đám trẻ con nhào tới rồi 

tranh nhau nhặt. Lý An đập mạnh sống dao vào viên đá rồi la lớn: 

- Ranh con, tao cắt hết ngón tay tụi bay bây giờ. 

 Hoảng sợ, lũ trẻ thụt lùi lại. Có tiếng ở phía sau: 
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- Anh bắt được nhiều cá rồi sao còn tiếc mấy cái trứng như vậy? 

- Nếu tôi không ăn thì để cho heo ăn. - Vừa nói hắn vửa làm sạch 

bụng con cá. 

 Nổi giận vì câu nói của Lý An, ông già Thuận bước lại 

gần rồi nhìn hắn: 

- Bộ ngoài việc bắt cá anh không còn làm được việc gì khác à? 

Nói nghe thử xem sao. 

 Lý An nhìn lên, thấy ông già Thuận thì đổi giọng: 

- Kìa, ông ngoại. Ông mang hai con về uống rượu đi. 

- Cám ơn, tôi tự mình đi kiếm lấy. - Ông cảm thấy bị tổn thương vì 

lời nói giả đạo đức đó. 

- Ông nói là … ông sẽ đi một mình? Hắn cười nhạo báng. Với tuổi 

của ông thì … đi bắt vài con sò lông là tốt rồi. 

 Ông già bừng bừng nổi giận. Loài sò lông sống nơi bùn 

lầy cạn nước, tại bãi biển khi thủy triều rút, đàn bà và trẻ con 

thường tới để bắt, vì vậy ở vùng biển này khi chế diễu người nào 

không biết hay bơi dở họ gọi là “thằng bắt sò lông”. Đây là hình 

thức khinh miệt hay nhạo báng cực mạnh. Dĩ nhiên là ông không 

thể chịu đựng được sự lăng nhục này. 

 Ông quay về nhà, đi vào căn nhà kho nhỏ cất sát bên căn 

chòi. Lục lọi một lúc, ông  tìm thấy chiếc kính lặn bụi bám đầy và 

chiếc giỏ mây. Nhìn vào nhà ông thấy bà vợ đang cắm cúi vá lưới, 

ông lặng lẽ bước ra. Ông không chịu đựng được lời chế diễu của 

Lý An và nhất định phải chứng tỏ cho nó biết tài của mình. Ông 

cũng thương bà vợ, vài năm gần đây trong khi mọi người trong 

làng làm ăn khấm khá, bà vẫn lui cui vá thuê những chiếc lưới, hai 

tay bà đầy sẹo vì những vết cắt. Ông thường khuyên bà làm ít đi, 

nhưng bà không nghe. Ông thì làm bảo vệ ban đêm cho một vựa 

cá nhưng lương chẳng được là bao.  

 Sau khi đi một vòng quanh bãi biển, ông tới chỗ có hòn đá 

dựng ngược, nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy ông cả. Đã nhiều 

năm không xuống nước, ông không muốn làm trò cười cho mọi 

người nếu có việc gì sơ xuất xẩy ra. Ông nheo mắt nhìn mặt biển 

rồi cưởi dần bộ quần áo trên người. Đứng im lặng một lát, ông 

cảm thấy nguồn sinh lực tuổi trẻ lại đang tràn ngập, làn máu nóng 

như đang bừng bừng trong cơ thể. Ông vớt nước lên thấm ướt đầu, 

vai, lưng bụng và chân để cơ thể quen với cái lạnh của nước biển. 

Ông đeo chiếc kính lặn vào, đeo chiếc giỏ rồi lặn dần ra xa. 
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 Ông già trở lại biển! Khởi đầu chỉ có hai làn bọt nước ở 

hai bên. Ông đang làm gì đây? Cố bắt hai con cá? Dù cho những 

thắc mắc luẩn quẩn trong đầu nhưng ông thấy hai chân của mình 

vẫn mạnh và nhịp bơi vẫn như xưa. Khi sải nhanh và im lặng qua 

những làn sóng, ông tự an ủi là mình bơi vẫn còn giỏi. Đối với dân 

trong làng, người bơi giỏi phải làm cho mặt nước im lặng, không 

làm nước bắn tung tóe. Ngư dân địa phương phải trải qua nhiều 

năm tập luyện mới có được khéo léo này, nếu không sẽ làm cá 

trốn đi hết. Chỉ có ông già Thuận và Lý An mới đạt được tài nghệ 

như vậy. 

 Nước xanh thẵm của đại dương tựa như tấm vải sa tanh 

mơn trớn làn da của ông, bao bọc lấy ông như hai người bạn thân 

thiết ôm lấy nhau sau nhiều năm xa cách. Ông hân hoan thầm nhủ 

là hôm nay chắc sẽ bắt được nhiều cá. Ông hiểu rõ biển cả, ông 

biết thật rõ nơi nào loài cá cúc ưa tới. Dù cho có nhiều tảng đá 

nhẵn nhụi, bề ngoài trông đẹp mắt nhưng ông thèm để ý tới. Ông 

bơi tới những tảng đá sần sùi có dáng xấu xí, nơi mà đoàn cá 

thường tới để đẻ. Ông chúi đầu quan sát thật kỹ những kẽ và hốc 

đá. Nếu con cá không động đậy thì rất khó phân biệt vì màu da của 

nó giống như màu của tảng đá vậy. Được một lúc, ông tỏ ra thất 

vọng vì không thấy con nào. Nơi này thật sạch sẽ, tựa như ai vừa 

quét dọn. Rõ ràng là không cần phải luẩn quẩn ở đây nữa. 

 Già Thuận trồi lên và nhìn mỏm đá nằm phía trên mặt 

nước. Mỏm đá này hình như cũng đang nhìn ông rồi nói với ông: 

“Lâu quá không gặp, ông bạn già ơi. Chúng mình đều già và thay 

đổi nhiều rồi đấy”. 

 “Tôi già rồi, mà bạn cũng già đi hay sao?” Nhìn quanh, 

ông thấy mỏm đá và biển cả cũng có gì thay đổi, nhưng thay đổi 

như thế nào đây? Thật khó mà diễn tả ra được. Thủy triều đang 

dâng, mực nước cao dần và phần dưới của tảng đá ngày càng chìm 

sâu hơn. Có thể bọn cá cúc bây giờ khôn hơn nên đã trốn sâu dưới 

đáy biển rồi. Ông nhẹ nhành lặn xuống sâu hơn, thật nhẹ sợ quấy 

động đàn cá dưới đó. Nhưng cho dù lặn sâu tới đây ông cũng 

không thấy dấu vết của chúng ẩn náu dọc theo những hòn đá này 

cả. Dòng nước tối tăm và vách đá dựng đứng làm ông  thất vọng, 

tuy vậy ông không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm, đôi mắt mở to 

dưới đôi kính lặn. Cuối cùng ông phải trồi lên với nỗi chán 

chường. Khi chiếc đầu đã nhô lên khỏi mặt nước, cảnh trí huy 

hoàng và làn gió nhẹ làm nỗi chán nản khi nãy biến đi mất. Ông la 
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to những tiếng vui mừng, gió căng đầy buồng phổi, ông cũng cảm 

thấy bắp thịt được dãn lỏng dần chứ không còn bị căng thẳng dưới 

áp xuất của nước khi ở dưới sâu bên dưới nữa. 

 Khi đã hoàn toàn phục hồi, ông lại lặn xuống, bơi từ hòn 

đá này tới hòn đá kia. Thình lình ông thấy một chùm đốm màu 

vàng lóe lên trong một khe nứt. Không còn thắc mắc gì nữa, đó là  

trứng của một con cá cúc. Nỗi mừng chưa dứt thì bất chợt một đàn 

cá trèo đồi (Chú thích: loại cá quả có thân hình dài và chiếc mõm 

rộng và nhọn) từ đâu phóng vụt tới tấn công đám trứng này. Dù 

cho còn dính vào khe đá, vị ngon và ngọt của trứng quyến rũ 

chúng. Những chiếc miệng rộng và đuôi ve vẩy, chúng bơi vọt tới 

và ngấu nghiến nuốt lấy những chiếc trứng vừa mới được sinh ra. 

Khi hoàn toàn ăn hết đám trứng, chúng lại bơi đi tìm mồi khác. 

Ông già thắc mắc là sau khi đẻ xong thì con cá cúc mẹ đâu? Tại 

sao nó không ở lại để canh chừng đám trứng vừa mới đẻ xong? 

Bất chợt hình ảnh của Lý An hiện ra. “Đồ khốn nạn”. Ông mắng 

thầm. “Mày đã bắt con cá mẹ chứ gì”. Ông bơi vòng lại rồi trồi lên 

mặt nước. Chắc chắn là nơi này đã bị tên trẻ tuổi đó thu dọn sạch 

sẽ rồi và không thể tìm kiếm ở đây được nữa. Ông hít một hơi dài 

rồi lặn xuống và bơi tới hòn đá khác ở phía xa.  

 Tại vùng đá mới, dù cho ông bơi nhẹ nhàng tới đâu cũng 

chỉ thấy đàn cá trèo đồi hung dữ đi kiếm mồi, thỉnh thoảng ông 

cũng thấy một con cá cúc nhỏ nhưng nó lẩn tránh thật nhanh khi 

ông tới gần. Giờ đây thì ông hoàn toàn thất vọng, nhiệt tình lúc 

đầu cũng như lòng tự tin và hy vọng đã biến mất. Trồi lên mặt 

nước, ông nhìn chung quanh. Biển cả rộng mênh mông, hồi còn trẻ 

ông rất quen thuộc với nó, nhưng bây giờ ông đã già và nó cũng 

thay đổi nhiều, ông còn cảm nhận thấy nó đối xử với ông thật lạ 

lùng và còn không thân thiện nữa. Tại sao vậy? Ông nhìn quanh 

lần nữa, thế giới xanh của biển bây giờ biến tầm nhìn của ông xa 

hơn. Rồi bất chợt ông hiểu lý do tại sao lại đâm chán nản: biển im 

lặng và vắng quá. Trước kia không bao giờ có tình trạng như vậy 

mà luôn luôn náo động vì có đông đảo những đàn cá: đàn cá trèo 

đồi đi từng đàn đông đúc như những đám mây, đàn cá lù đù 

thường lặn sâu xuống đáy biển rồi lại trổi lên mặt nước tựa như 

những luồng nước xoáy, đuôi chúng sáng và phản chiếu tựa như 

thép nguội, và còn nhiều loài cá khác nữa mà khi ông bơi, chúng 

len lỏi qua người, đụng vào tay, vào chân của ông nữa . Dù cho 
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xuống nước đã lâu nhưng ông không còn thấy quang cảnh như 

xưa.  

 Cảnh hoang vắng của biển làm ông sầu muộn, ông nằm 

ngửa để mặc cho sóng đưa đẩy, tựa như chiếc lá bị nhồi lên đẩy 

xuống trong biển cả mênh mông, đây là kỹ thuật ông thường áp 

dụng để bắp thịt và xương cốt bớt mệt mỏi mỗi khi bơi lặn trong 

một thời gian dài. Ông nghĩ là biển cũng già đi như ông. Một lúc 

sau ông thấy mình đã bị sóng đưa ra xa bờ, nhưng ông vẫn nằm 

yên suy nghĩ. Vài con chim hải âu miệng kêu quang quác bay xà 

về phía ông, chúng tưởng ông là một con cá bị thương nên rủ nhau 

tới để kiếm mồi. Một con can đảm nhất bay bổ xuống. Lấy tay 

tung nước lên, ông la lớn: “Tao chưa chết mà, đồ khốn”. Bầy chim 

sợ hãi bay tán loạn theo mọi hướng, miệng kêu thất thanh. 

 Phía xa là bãi biển, nhà cửa san sát mọc vô trật tự. Xưa kia 

có đông đảo như thế này đâu. Ông chép miệng: “À, người đông 

như vậy hèn chi chẳng còn cá mà bắt nữa”. Nghĩ là phải quay trở 

về tay không mà thôi, đây là một việc chưa từng xẩy ra. Ông bơi 

theo một vòng tròn, mắt nhìn xem hướng chẩy của dòng nước. Đối 

với ông, biển cả như ở trong bàn tay, ông có thể nói vị trí và 

khoảng cách tại một nơi tới bãi biển là bao xa. Nhưng bây giờ tất 

cả còn nghĩa lý gì, biển không còn cá mà chỉ toàn là loài sò lông 

thôi. Có lẽ những loài bào ngư hay sò điệp cũng bị săn bắt ráo riết 

nên chỉ còn loài sò lông thôi. Nghĩ tới việc phải về với hai bàn tay 

trắng hay phải bắt mấy còn sò làm ông bị tổn thương, thêm vào đó 

hương vị thơm ngon của loài cá cúc thúc đẩy ông lặn xuống lần 

nữa và lần mò tới hòn đá gần đó. Ông không chịu được câu nói 

chế diễu của thằng Lý An: “Lão già Thuận bây giờ là người đi bắt 

sò lông rồi”. Máu dồn lên tận đầu, ông cố dương đôi mắt lên nhìn 

cho kỹ. Biển vẫn tĩnh lặng, ngôi mặt trời đã lên cao và chắc là dân 

làng đang chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Nghĩ tới đây ông thấy bao tử 

cồn cào và định quay trở về bờ nhưng bất chợt thấy một bóng 

người bên hòn đá phía xa. Ông nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng 

vẫn không thể xác định được là ai, điều này làm ông phân vân. 

Nghĩ tới việc bị mất mặt, ông thà ở đây cho tới chiều chứ không 

thể trở về với hai bàn tay không, hãy nán lại đây, biết đâu sẽ có 

một con cá cúc to lớn bơi tới. Biển cả vẫn là biển cả, chẳng lẽ nào 

mà giống cá này lại bị tuyệt chủng. Ông quay lại bất chợt nhìn 

thấy một vòng nước xoáy cách đó không xa. Ủa, có phải là “hòn 

Ông Địa” không nhỉ. Làm sao ông lại quên hòn đá này được. 
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Trước kia, khi những con hải sâm bò ra để kiếm ăn trước khi mùa 

đông tới, ông thường chèo thuyền ra đây bắt chúng suốt ngày. Có 

thể nói nơi đây là kho tàng đã nuôi sống ông suốt thời trai tráng và 

có thể hôm nay hòn Ông Địa này cho ông một con cá cúc thật to 

chăng. Ông hy vọng như vậy và niềm hứng khởi lại tràn ngập trái 

tim ông.                    

 Ẩn hiện dưới làn sóng, hòn đá có hình tròn ngộ nghĩnh 

nên được ngư dân đặt tên là “Hòn Ông Địa”. Thấy ông đang bơi 

lại gần hình như nó cười và nói với ông: “Tới đây, tôi có nhiều cá 

cho ông”. 

 Ông ra sức bơi nhanh hơn, trong đầu vẽ ra cảnh từng đàn 

cá cúc đang ẩn náu nơi đây. Khi tới gần, luồng nước chẩy ngày 

càng nhanh. Khi lặn sâu hơn nữa, quang cảnh trước mặt làm ông 

tức giận: tại một khe đá vài con cá trèo đồi đang tranh giành nhau 

đám trứng cá cúc. 

 Thằng Lý An khốn nạn, nó lại bắt mất con cá mẹ rồi. Nếu 

ông không ở độ sâu như thế này thì ông đã hét lên một tiếng thật 

to cho thoả cơn bực tức. Ông trồi lên mặt nước để nghỉ một lát vì 

đã quá mệt, không thể duỗi thẳng lưng ra được nữa. Ông chán nản 

nhìn Hòn Ông Địa nhưng hòn đá lại như cười chế diễu ông: “Ông 

già rồi, không thể thi đua với bất cứ ai được đâu”.  Bây giờ 

ông nhận ra một điều là không còn hy vọng bắt được con cá nào, 

và khi trở về, mỗi khi đi ra ngoài đường thì cúi đầu thật thấp để 

chịu nhận đầu hàng. Ông sửa lại chiếc kính lặn và nhìn sâu xuống 

nước lần nữa. Tất cả mọi thứ đều như trong suốt và rõ ràng. 

Những con cá trèo đồi đã biến hết, những khe đá trơ trọi và trống 

vắng. Ánh nắng chiếu xuyên qua nước trở nên vàng úa, vài con 

sứa quấn vào nhau bên những viên đá chiếu sáng rực rỡ như 

những hạt kim cương. Ông già đã bao lần nhìn thấy cảnh đẹp dưới 

đáy biển và chẳng bao giờ biết chán, nhưng bây giờ ông lại không 

còn hứng thú thưởng thức cảnh này nữa. Biển mà không có cá thì 

còn gọi là biển không đây? Ông quyết định quay trở về và tự nhủ 

từ giờ về sau sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng khi vừa 

quay đầu định rời nơi thân yêu nhất đời này thì ông thấy có gì ở 

phía dưới chân. Ông dụi mắt vài lần nhưng vẫn nhìn không rõ. 

Như có một tảng đá to lớn màu sắc rực rỡ đang di chuyển phía 

dưới. Khi người ta già thì thị giác giảm đi rồi chăng? Đá có thễ bơi 

được không đây? Ông già muốn kêu lên một tiếng thật to, bây giờ 

tảng đá kia chuyển động chậm rải và còn đang nổi lên nữa. Ông 
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tháo chiếc kính lặn ra rồi dụi mắt vài lần nữa. Ông nhìn thật kỹ lần 

nữa rồi từ từ lặn xuống để quan sát kỹ hơn, tim ông đập thình thịch 

Trời, một con cá cúc khổng lồ mà từ trước tới giờ ông chưa bao 

giờ nhìn thấy. 

 Biển cả trở nên sáng hơn, đẹp hơn và những ngọn sóng 

như ấm áp hơn. Hơi thở của ông như đứt quãng. Không ai có thể 

bắt được cá cúc trước khi nó đẻ cả mà phải đợi khi nó để chiếc 

bụng vào khe vách đá. Là người dày kinh nghiệm, ông đợi cho tới 

đúng thời điểm. Con cá khổng lồ quẫy chiếc đuôi và nhẹ nhàng 

bơi xuống tảng đá ngầm, nó thận trọng kiếm nơi an toàn nhất để 

đẻ trứng, bơi từ góc này sang cạnh kia. Khi tới một hốc đá gần mặt 

nước nó ngừng lại. Thay vì chui vào hốc đá này, nó nhìn lên mặt 

nước với vẻ đầy thận trọng. Bây giờ thủy triều đang dâng cao, bất 

chợt nó phóng nhanh lên gần đụng mặt nước. Nín thở, ông già 

Thuận kích động làm thân hình run rẩy. Ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi. 

Ông nói thầm: “Lý An, hãy đợi đó, mở to mắt ra mà nhìn nhé, tao 

sẽ dạy cho mày một bài học”. Con cá khổng lồ nương theo làn 

nước bơi lên cao hơn nữa. Chiếc bụng trong suốt căng phồng đầy 

trứng, da mỏng như giấy bóng kính, nó không có gì tỏ vẻ vội vã 

mà như thể đang đợi thời điểm thuận tiện nhất. 

 Phản chiếu dưới tia nắng mặt trời, chiếc đầu con cá sáng 

rực màu vàng trông tựa như đoá hoa cúc. Đây là lần đầu tiên ông 

nhìn thấy quang cảnh huy hoàng như vậy: những chiếc vẩy cứng 

cáp phản chiếu ánh nắng rực rỡ trông như làm bằng đồng và 

những chiếc ngạnh to lớn vươn ra như chiếc bờm ngựa. Ông tự 

nhủ: “Một con cá tuyệt vời”. Nó lại theo làn nước trồi lên lần nữa 

như thể muốn leo lên chỏm đá để đẻ ở đó. Thật kỳ lạ, ông già hơi 

sửng sốt vì chưa từng thấy hiện tượng lạ lùng như vậy. Với những 

con cá khác, chúng chỉ cần tìm một kẽ đá rồi bám vào đó để đẻ 

cho xong là được rồi. Còn con này đang đợi gì đây? Ông già bắt 

đầu cảm thấy bồn chồn vì nghĩ nó không phải là con cá bình 

thường. 

 Thủy triều đã dâng lên tới mức tối đa và hòn Ông Địa bây 

giờ đã chìm xuống dưới mặt nước. Biền cả hoàn toàn yên tĩnh, 

thình lình con cá bơi vụt nhanh. Nó bơi tới bơi lui vài lần để xem 

nơi này có thực sự an toàn không rồi bơi vế phía khe đá như thể 

không còn đợi lâu hơn được nữa. Ông già nghĩ ngay ra là nó đợi 

thủy triều lên, nó khôn ngoan như con người. Khi thủy triều bắt 

đầu rút thì đẻ. Khi đẻ xong nước tại khe đá cũng rút xuống và đàn 
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cá trèo đồi không thể tới kịp. Khi đó những chiếc trứng mới đẻ ra 

được ánh nắng làm cho khô, vỏ sẽ cứng đến nỗi cả gọng càng con 

cua lớn cũng không thể chọc thủng được.        

 Ông già bị cuốn hút vào điều kỳ diệu này. Ông nói thầm: 

“Thật là lạ lùng, không còn ngạc nhiên là tại sao mày có thể sống 

sót tới ngày nay”.   

 Sau khi uốn éo chiếc thân vài lần, con cá khổng lồ bắt đầu 

đẻ những buồng trứng tròn và lớn. Trong khi đó, ông già vẫn bình 

tĩnh đợi. Với tất cả kinh nghiệm, ông biết là loài cá cúc rất cảnh 

giác khi đang đẻ và vẫn có đủ sức kháng cự để vượt thoát được kẻ 

thù nghịch. Đó là lúc  ngư dân thiếu kinh nghiệm thường bị vuột 

mất cơ hội. Những ngư dân này khi thấy cá bắt đầu đẻ thì bơi lại 

để tóm lấy đuôi nó, nhưng con cá vẫn có thể vùng vẫy thoát đi 

được. Nếu kiên nhẫn đợi cho nó đẻ được nửa chừng thì lúc đó nó 

nằm yên bất động và ngư dân chế ngự nó dễ dàng, muốn làm gì 

cũng được. 

 Ông già Thuận chăm chú nhìn con cá. Vì nó quá khôn 

ngoan, ông phải thật thận trọng. Thủy triều đã ở mức cao tối đa và 

mặt biển phẳng lặng như tờ, ngay cả hòn Ông Địa vài phút trước 

như cười và pha trò nhưng bây giờ cũng câm nín như đang đợi 

một biến cố nào vậy.  

 Bụng con cá xẹp xuống dần, khi sức lực của nó giảm dần, 

chiếc đuôi to lớn thõng xuống, nó ép sát mình vào khe đá. Tới giờ 

rồi, hai tay sải nhanh và đôi chân đạp mạnh, ông già bơi tới chỗ 

con cá. Ông nắm chặt lấy chiếc đuôi rồi kéo xuống. Động tác này 

ông đã làm đi làm lại biết bao nhiêu lần, nhưng con cá này quá lớn 

khiến cánh tay ông như tê dại. Ông nhìn con cá, lúc này đôi mắt 

nó đầy vẻ buồn rầu, như muốn tỏ lời với ông: “Ông già ơi, hãy 

thương xót mà thả tôi ra, tôi còn đang đẻ, mà biển cả bao la này 

còn thiếu gì thứ nữa … “  

 Ông sững người không biết phải làm gì tiếp. Với những 

ngư dân khác, đặc biệt như thằng Lý An thì chẳng hề quan tâm tới 

tình cảm của con cá này. Nhưng đối với ông, vì một nguyên do 

nào đó từ trong tận cõi sâu thẳm của tâm hồn khiến ông ngập 

ngừng. Có lẽ ông và con cá đều giống nhau là đã già rồi chăng? 

Hay là ông quá mềm yếu? Có điều chắc chắn là nước mắt của ông 

đang chẩy dài xuống. Nhìn gần ông thấy con cá to hơn nhiều, 

những chiếc vẩy tựa như những mảnh đá màu nâu hay chiếc áo 

giáp. Chắc là nó đã trải qua biết bao khó khăn mới sống sót được 
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để có một thân hình to lớn như thế này. Biết bao nhiêu lưới dăng 

của ngư dân, những ngọn giáo, móc câu nơi nước cạn, thợ lặn nơi 

bãi biển, làm sao nó có thể thoát được trước bao nguy hiểm như 

vậy. Biển cả cũng đã bao bọc những con cái của nó nữa. 

 Ông già Thuận không còn đủ can đảm nghĩ thêm nữa. Còn 

về phần con cá, nó cũng hiểu là không còn lời nào năn nỉ con 

người kia nữa nên cố gắng đẻ thêm ra càng nhiều trứng vào lúc 

tuyệt vọng này càng tốt. Cuối cùng ông già buông con cá ra và 

ngoi lên khỏi mặt nước, ông không còn đủ can đảm nhìn nó nữa, 

cái nhìn tuyệt vọng của con cá làm ông không chịu đựng thêm 

được. Việc gì đã xẩy ra vậy? Có phải là ông đã già nên trái tim 

không còn cứng dắn như thời trai trẻ nữa hay sao? Trong suốt 

cuộc đời, lòng can đảm đã đưa ông thành một ngư dân giỏi giang 

nổi tiếng nhất vùng này, ông đã từng hãnh diện nhìn những con cá 

chim dãy dụa dưới ngọn giáo, từng vung ngọn dao trên thân con 

cá, bẻ ngang chiếc càng con cua to lớn hay cứa dọc chiếc bụng 

mềm của con hải sâm và lúc đó ông cảm thấy sảng khoái biết bao 

… Còn bây giờ, ông nhìn theo mặt biển phẳng lặng rồi nhìn xuống 

phía dưới có con cá khổng lồ. Ông lơ đãng bơi một vòng rồi tự 

nhủ:”Mình tới đây để bắt cá chứ đâu phải để nhìn vào mắt nó”. 

Quyết định rồi ông lại lặn xuống lần nữa, lần này ông tự nhủ là 

quyết không để tình cảm chi phối nữa, chỉ cần nắm lấy chiếc đuôi 

nó rồi vài phút sau mọi việc sẽ đâu vào đó. Nhưng khi tiến lại gần 

và chuẩn bị nắm lấy chiếc đuôi, một lần nữa ông lại nhìn thấy ánh 

mắt như van nài của nó, ánh mắt này bây giờ còn toả ra những tia 

ấm áp như của người thân yêu nhất đời nữa. Ông nghĩ: “Chắc nó 

nghĩ là mình không làm hại nó đây”. Một lần nữa, ông lại quay 

đầu lại và trồi lên khỏi mặt nước. Rồi thình lình ông thấy có ai đó 

đang bơi lại gần và chẳng ai khác hơn là thằng Lý An. 

 Trẻ và khỏe, Lý An thoăn thoắt bơi về phía ông: 

 -Bắt được con nào không, ông già? 

 Ông lơ đãng nhìn nó. Phải trả lời như thế nào đây? Còn Lý 

An thì lại nghĩ là ông bắt được nhiều cá nhưng không muốn nói 

cho nó biết. Hắn cáu kỉnh nghĩ là sáng nay đã ra chỗ này rồi nhưng 

không thấy một con cá cúc nào cả. Bơi lại gần ông, hắn nhìn chiếc 

giỏ mây tróng rỗng đeo ở phía sau lưng rồi ngạc nhiên hỏi: 

 - Ủa, cá của ông đâu rồi?  

 Ông già Thuận không trả lời, mắt nhìn xuống chỏm đá nơi 

con cá cúc đang đẻ. Lý An thấy lạ, hắn lặn xuống rồi bơi về phía 
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hòn đá này. “Trời, con cá to quá”. Hắn trồi lên mặt nước , hít một 

hơi dài rồi lại lặn xuống. Ông già với tay nắm lấy bàn chân làm nó 

sặc sụa. Ông giận dữ quát to: 

 - Không được bắt con cá đó và mày cũng đừng để ai bắt 

nó, nghe chưa. 

 - Ông nói cái gì vậy? 

 Tức giận và cảm thấy sức khỏe đã phục hồi, ông già bơi 

theo một nhịp đều, thân hình ông hụp xuống trồi lên nhịp nhàng. 

Ông gằn giọng nói với nó: 

 -Tao không bắt nó mà đang canh chừng cho nó đẻ đó. 

 Lý An không tin vào tai mình. Tưởng là nghe nhầm, hắn 

trố mắt nhìn, chắc là ông già đang mưu tính gì đây. Có thể ông ta 

đang dùng còn cá này làm cái bẫy dụ cả đàn cá vào đây. Bực 

mình, hắn bơi vòng ra phía sau hòn Ông Địa, nhưng cũng chẳng 

thấy một con cá nào mà chỉ là biển cả mênh mông hiu quạnh. 

Quay trở lại chỗ cũ, nước biển trong vắt, hắn có thể nhìn xuống 

thật sâu, con cá cúc khổng lồ vẫn ở chỗ khe đá cũ, chiếc đuôi phe 

phẩy và hắn cũng hiểu là nó đẻ sắp xong và nếu không bắt liền thì 

nó sẽ bơi đi mất. Nghĩ là làm liền, hắn lặn thật nhanh về phía con 

cá, nhưng ông già Thuận đã ở trước mặt hồi nào. Hắn nhìn ông 

như muốn hỏi:  

 - Bộ ông muốn thả nó hay sao ?  

 - Nó đang đẻ mà 

 - Thì sao chứ? Biển cả mênh mông …   

 Ông già lơ đãng nhìn chỗ khác. Lý An bơi vòng quanh 

ông rồi chỉ vào ông như muốn nói: “Để tôi bắt nó cho ông nhé”, 

nhưng ông già đã nhanh nhẹn chặn đường. Hắn nhìn ông tỏ vẻ 

giận dữ, không còn lễ độ nữa: “Nếu ông không muốn thì để tôi bắt 

nó”.    

 Ông xô nó rồi chỉ về phía mình: “Con cá của tao”. 

 “Nhưng biển này là của mọi người”, hắn bắt đầu sử dụng 

sức mạnh, dùng chân đá và tay đấm ông. Ông gầm lên: 

 “Mày dám đánh tao và bắt con cá này à”. 

 Hai mắt mở hắn to ngạc nhiên vì sức mạnh và sự phẫn nộ 

của ông. Hắn lùi lại rồi một lát sau trồi lên mặt nước rồi bơi đi 

khỏi. Thủy triều đã rút, biển cả đã làm xong công tác, hòn Ông 

Địa đã trồi hẳn lên khỏi mặt nước và cuối cùng những trứng màu 

vàng óng ánh trong khe đá phơi bày ánh dưới ánh mặt trời. 
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- Thật kỳ diệu”. Ông già thốt lên với nụ cười tươi như vừa hoàn 

thành một sứ mạng quan trọng. Bây giờ ông thấy mệt mòi và nghĩ 

là đã tới lúc phải nghỉ rồi. Ông bơi nhẹ về phía bờ. Phía xa, nơi 

hòn đá mà hồi sáng ông bắt đầu nhẩy xuống biển, ông nhận ngay 

ra hình bóng bà vợ già hom hem đầy lo lắng đang đi tìm ông. Ông 

nghĩ thầm: 

 - Mình già rồi, có lẽ bà ấy đi tìm mình cả nửa ngày. - Cúi 

mặt xuồng làn nước, ông thấy xấu hổ khi phải đối diện với bà. 

 Bước chân lên gần bãi biển, ông nói to cho bà vợ nghe: 

 - Bà ơi, tôi làm bà thất vọng, đi cả buổi mà chẳng kiếm 

được con cá nào. 

 Chạy bổ về phía ông, bà quên tháo đôi vớ ra mà bước lên 

cả nước, bà dìu ông lên. Thình lình ông đứng khựng lại, ông muốn 

nói lời nào thật chân tình và từ đáy lòng với bà. Suốt cuộc đời 

chung sống với nhau, ông chưa bao giờ thốt lên được một câu nói 

ân tình với bà cả. Nhưng đôi môi lạnh cóng, ông không thể thốt 

lên một tiếng. 

 Mãi một lúc sau, ông mới cầm tay bà và nói: 

 -Con cá đó to thật, mà lại đẻ nhiều trứng nữa. 

 

 

 

*Trần Hồng Văn. 

 

 

Tác giả: Sinh năm 1945 trong một gia định lao động tại huyện 

Đại Lương, tỉnh Hải Nam, Đặng Cấn đã tỏ ra có năng khiếu về 

viết văn tư thời thơ ấu. Khi bắt đầu học ở bực trung học, một 

người thầy đã khuyến khích và nâng đỡ ông, nhưng sau khi người 

thầy này bị gán cho tội “tư sản hữu khuynh” và cho nghỉ việc, ông 

trở nên quẫn trí. Rồi sau đó đến lượt cha ông bị gán tội “chống 

đối cách mạng”. Ông phải nghỉ học vào năm 13 tuổi vì gia đình 

không đủ tiền cho ông theo học. Tới năm 17 tuổi, Đặng Cấn đi 

làm thợ hàn. Ban ngày làm ở hãng, ban đêm ông đeo đuổi nghề 

viết văn mà ông ưa thích. Cho đến nay, tên tuổi của ông đã được 

công nhận và đoạt nhiều giải thưởng văn học tại Trung Quốc, như 

Giải Thưởng Văn Học Thượng Hải.    
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@  Đào Lê 

     Phai lụa áo nhàu 
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@  Lê thị Hoài Niệm 

     Phân ưu 

 
        Chồng chị bạn thân đã “mãn phần” sau một cơn bạo bệnh. 

Dẫu biết rằng đời người trước sau gì rồi  cũng đến lúc phải ra đi, 

nhưng nỗi xúc động khó mà kềm giữ nổi để những giọt nước mắt 

tiếc thương không vương trên vầng mắt. Thành thật “phân ưu” 

cùng Chị và gia đình, chứ nỗi buồn mất chồng, mất cha ai mà 

“chia” nổi. 

         Lúc này ở Houston, người giã biệt dương trần nhiều quá, già 

có, trung niên có và trẻ cũng có. Nhà quàn nhiều khi không “đủ 

chỗ” để gia đình tang quyến tổ chức tang lễ cho người quá cố, phải 

đợi những người nằm trước …dời đi, mới có phòng trống mà đặt 

quan tài. 

        Đám tang của chồng chị bạn tôi “đông vui quá!” Vì hôm nay 

là  ngày thứ bảy, nhiều người được nghỉ việc nên đến viếng đám 

tang đông? Không! Không phải vậy đâu, vì dẫu là ngày nghỉ, 

nhưng bình thường nếu người “nằm đó” không quen biết, làm việc 

chung, giao thiệp rộng với nhiều người, thì làm sao có nhiều người 

đến viếng? 

        Hình như mỗi một người khi sinh ra đều có một vận mệnh 

gắn liền với đời sống nơi dương thế? Nếu người có số  “làm Tổng 

Thống”, thì dẫu sinh ra ở đâu và làm nghề gì rồi cũng sẽ có ngày 

được …làm Tổng thống!. và cuộc đời của người Chồng chị bạn tôi 

cũng có “sao quan lộ” chiếu mệnh trong nhiều tháng năm dài, đến 

khi tan hàng rã đám, đó là lý do anh có nhiều người quen 

biết…thân, sơ…. 

      Anh nguyên là một sĩ quan trong binh chủng LLĐB từ khi ra 

trường khóa 12 Thủ Đức, và đơn vị đóng ở Nha trang, anh cũng đã 

nhiều lần “nhảy toán” sang vùng ba biên giới, có khi sang tận .. đất 

Lào. Là một người hùng trong quân đội, và anh đã gặp vợ anh- 

bạn tôi ở NT, trước khi được đổi về làm ở “Phủ Tổng Thống” sau 

tết Mậu Thân.  
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         Một số những người bạn thân quen mà chúng tôi biết hầu 

như có mặt để “phân ưu” cùng gia đình tang quyến. Quan tài Anh 

đặt nằm ngay dưới một Thánh Giá treo trên tường. Nghe nói lúc 

sáng, trước khi vị MS đến làm lễ, trên bàn thờ, nơi đặt di ảnh của 

Anh, hình mặc quân phục một quân nhân QLVNCH, đã có “một 

bát nhang” và những món cơm cúng. Nhưng khi vị MS đến, thì tất 

cả đã …dẹp đi, không hiểu là “lệnh hay ..kỵ”? 

Vị mục sư làm “lễ nhập quan” cũng đơn giản, ông giảng về đạo 

Chúa, ngườì sống tin chúa thì khi mất đã “nằm trong tay Chúa”, 

như vậy là đã về nước Chúa. Cũng mừng!. Rồi nguyên cả ban hát 

của nhà thờ lên hát. Đám tang mà có hát hò không vui sao được, 

nhất là những bài hát cao vút, lời như Thánh kinh, khi nghe hát ai 

có tâm trạng buồn đâu mà khóc? ( nghe nói bây giờ bên trong 

nước VN, khi gia đình có người mất , có “ca sĩ chuyên môn hát 

đám tang” đến giúp vui, hát đủ loại nhạc, làm không khí tang lễ vô 

cùng vui vẻ?). Có vậy người chết mới không quyến luyến mà siêu 

thoát sớm. Cũng như bên đạo Phật, Khi vị Sư làm lễ, cũng giảng 

như thế, nhưng vì nhiều vị “kinh kệ” quá, mà đâm ra buồn não, 

khó mà cầm được nước mắt tiếc thương. 

          Thì ra, gia đình Anh trước đây vẫn thường đi Chùa, có lẽ 

gần gũi với đạo “thờ cúng Ông bà”, chứ chưa hẳn anh đã qui y ( 

nếu đã qui y, thì không được theo… “tồn hữu ác đảng”), nên 

những ngày gần cuối đời, trước khi biết mình không qua khỏi cơn 

bạo bệnh, gia đình đã tìm cho Anh một …hướng đi, vì các con của 

Anh, những người trẻ…không rành nhiều tiếng Việt, đã theo đạo 

TL, vì vị MS đã giảng đạo cho họ nghe bằng tiếng Mỹ. Đạo nào 

cũng tốt cả! cũng hướng dẫn cho con người làm lành lánh dữ khi 

sống, nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, khi hồn lìa khỏi xác, thì xác 

thân kia cũng sẽ trở về với cát bụi dù chôn xuống mồ hay hỏa 

táng. Còn linh hồn thì nào ai biết sẽ về đâu, người Phật giáo phải 

cầu nguyện nhiều lắm, “hy vọng” sẽ về Niết bàn, tiên giới (nhưng 

có nhiều người thường nói đùa: về dưới đông vui hơn, về trên 

thượng giới buồn tẻ lắm, chán ngắt, vì suốt ngày chỉ thấy tiên nữ 

bay phất phơ, tiên ông ngồi đánh cờ thật nghiêm trang chẳng thèm 

mở miệng nói chuyện..) trong khi đạo Chúa, vị MS giảng “chắc 

chắn” đã về với Chúa! Càng tốt. Chúa hay Phật cũng là niềm tin 

mà con người phải tìm đến trong đời sống, nếu muốn!. Nhưng tiếc 

thay, nghe đâu có một ít bạn bè cùng sinh hoạt trong những khi 

đến Chùa với AC, đã không đến viếng thăm và giã biệt Anh lần 
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cuối, vì đã không cùng “Tôn giáo” vào giờ phút cuối. Có nên 

“chấp nhất” như vậy không? Sống thoải mái, hài hòa và bao dung 

có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều? 

         Buổi “lễ phủ kỳ VNCH” thật trang nghiêm và cảm động. 

Thật ra, đây cũng là phần “tinh thần” còn sót lại, chứ đâu có còn 

binh chủng, quân chủng, ban chung sự hay ban ban gì đâu để có 

“đủ thẩm quyền” mà ban phát, mà khen thưởng, mà thực hành lễ 

nghi quân cách.. Nhìn những người “bồng súng” đi hàng đầu của 

ban phủ cờ,  hay lúc đứng canh quan tài, tôi chạnh lòng thoáng 

nghĩ: rồi một mai, chính những vị kia “nằm xuống” thì ai sẽ là 

người bồng súng đứng canh quan tài của họ nhỉ? Vì họ cũng đã 

lớn tuổi quá rồi, người thì bịnh, kẻ thì đau, thậm chí có người còn 

đi khập khiễng. Một nỗi buồn xót xa. Coi bộ những người đi …sau 

cùng sẽ là những người…thiệt thòi nhất. Xứ Người  có “quân đội”, 

người ta có cựu với tân, còn quân đội VNCH làm sao mà có lớp 

trẻ tiến lên thay thế lớp già???? 

         Nhưng dẫu gì thì chị bạn tôi vẫn còn cầm được trên tay một 

lá cờ VNCH đưọc xếp lại gọn gàng do những người “Lính Cũ” 

trao tận tay chị, sau khi quan tài được đẩy vào nơi hoả táng. ( chỉ 

có lúc này mới nghe được những tiếng khóc tiếc thương người quá 

vãng) Cũng là một hãnh diện và kỷ niệm sau cùng trong cuộc  đời 

người tị nạn của Gia đình một người Lính. 

 

Lê Thị Hoài Niệm 
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@Vĩnh Tuấn 

     Cõi muộn phiền 
 

 

Tình như dòng nước lũ 

Trăng ngả màu xanh xao 

Chảy xuôi vào lòng vực 

Một đời rồi hư hao 

 

Ta đi tìm tâm ảnh 

Đánh mất tự thuở nào 

Nghìn trùng đời ngiệt ngã 

Hồn lẫn xác thương đau 

 

Ta yêu em lầm lỡ* 

Đời bơ vơ tội tình 

Chắt chiu từng sợi nhỏ 

Rồi tan tác hư không 

 

Gỡ hoài con gút nhỏ 

Sao thấy nặng đôi bờ 

Mắt mờ cơn bão động 

Tình nào là trăm năm. 

 
*chữ nguyện tất nhiên 

 

 

  

 

 



Tin Vaên 111 

 

@ Trần Vấn Lệ 

     Gió ơi thổi giùm hương phấn 
 

           Chào em Thung Lũng Hoa Vàng!  Chào San José mùa Hạ! 

Chao ôi đất trời đẹp quá…những ngày bắt đầu tháng Tư! 

     Năm tháng người ta là Hoa, mình thì…đi vào nghĩ 

ngợi.  Tháng Tư coi như tháng cuối của một Vùng Trời Ước Mơ! 

       Tháng Tư, năm ngoái, bây giờ, ngổn ngang ruột gan người 

Việt. Lời Thủ Tướng Võ Văn Kiệt:  “Tháng Tư có triệu người 

mừng!”… 

          …”Có triệu người cũng đau lòng…bởi vì họ không muốn 

vậy!”.  Hỡi ai còn nhớ lời ấy, nỡ nào cứ để thời gian…? 

      Thời gian, bốn mươi năm tàn!  Thời gian mấy hàng nước 

mắt?   Bắc Nam đã liền Tổ Quốc…vẫn còn Bến Hải chia đôi! 

       Nghe nói người ta phục hồi cầu Hiền Lương hai màu như 

cũ.  Miền Bắc, màu xanh mắt cú, miền Nam vàng nỗi tái tê! (*) 

        Ờ nhỉ người ta nghĩ gì khơi lại vết thương kín miệng?  Tháng 

Tư đang về, đau điếng – Việt Nam !  Việt Nam !  Việt Nam ! 

 

Chào em Thung Lũng Hoa Vàng!  Chào San José mùa Hạ! Nước 

Mỹ đúng là kỳ lạ…người ta trồng hoa Hòa Bình… 

  

         Người ta trồng hoa Hòa Bình, không ai trồng Hoa Thù 

Hận.  Gió ơi thổi giùm hương phấn về cho Tổ Quốc tôi đi… 

  

(*) Hiệp định quốc tế Genève, ký kết ngày 7 tháng 7 năm 1954 tại 

Thụy Sĩ, xác định Việt Nam hết chiến tranh Việt Pháp, tạm thời 

chia đôi, lấy sông Bến Hải ở Quảng Trị làm ranh giới, cầu Hiền 

Lương sơn hai màu phân biệt Bắc Nam:  Bắc màu xanh, Nam màu 

vàng.  Sau năm 1956, không có Tổng Tuyển Cử để thống nhất, 

miền Bắc đổi sang màu đỏ, miền Nam vẫn giữ màu vàng.  Năm 

nay, 2014, cây cầu này được tu bổ làm di tích lịch sử, chính quyền 

cho sơn lại màu xưa.  Việt Nam vậy là…không thống nhất? 
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@ Võ Thạnh Văn 

    Từ buổi trăng về  
 

1- 

Tình vẫn ngủ nhưng lòng thao thức đợi 

Rong vẫn trôi theo đợt sóng ghẹo bờ 

Bóng mây qua cuối trời xanh vời vợi 

Từ thiên thu, cửa động khép ơ hờ 

2- 

Nghe trăn trối đáy vực ngầm vách rang 

Dội sườn non ngân tiếng thác giao mùa 

Đã bao đêm khép chừng vuông đá tảng 

Chờ người qua vẫy nước lệnh truyền thừa 

3- 

Ta cứ ngỡ bước người về động vắng 

Lòng nôn nao đêm thức đợi bình minh 

Khuya tịch mịch nghe chừng hang sâu lắng 

Trăng vàng xanh vữa rục rã tâm tình 

4- 

Trăng vàng lạnh suốt một đời trơ trọi 

Ta vàng hanh khánh mõ tụng kinh chiều 

Em vàng võ buổi ra đi bão gọi 

Và trở về tóc rối quạnh hiu 

5- 

Từ thuở ấy ta quên bài nhật tụng 

Em nhởn nhơ khép mắt lối đi về 

Nghiêng tai đón trăm vạn lời chúc tụng 

Tận đáy hồn chân lý héo cơn mê 

6- 

Bao thế kỷ nay vẫn còn bỡ ngỡ 

Dường tương tư bóng dáng thoảng hương trầm 

Nơi bến cũ trắng mấy lần dang dở 

Mé hồn ta sóng nước vỗ phăng đầm. 
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@Hoàng T Thanh Nga 

       Mưa Kỷ niệm 

                                                                   
 

Ngày 29/4/1975 anh Hai đưa bốn đứa em xuống tàu rời bỏ Việt 

Nam. Ngày đi anh Hai hai mươi bốn, chị Tư hai mươi mốt, chị 

Sáu mười tám, tôi mười bốn và nhỏ em kế mười hai tuổi rưỡi. Tôi 

còn ba đứa em, Má nhất định không chịu đưa em đi cùng vì sợ 

trong cơn biến loạn, người người đổ xô xuống tàu dẫm đạp lên 

nhau Má sẽ không bảo vệ được mấy đứa em nhỏ, lỡ xảy chuyện gì 

lại ân hận. Vả lại từ ngày Ba tôi mất vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, 

năm 1973 chị Năm tôi chết, rồi đến năm 1974 lại đến anh Ba, 

những mất mát đau thương dồn dập đến liên tiếp, Má như người 

rơi xuống vực sâu u uất, sầu muộn, giam mình trên lầu sau buổi 

mưu sinh như người tu hành cùng với ba “đệ tử” nhỏ, chẳng muốn 

rời khỏi ốc đảo của mình.  

Trước khi đi, tôi lên lầu từ biệt Má. Má tôi tiều tụy xuống sắc, từ 

ngày xảy ra nhiều tai ương bất hạnh, má ở trên lầu lủi thủi, không 

giao tiếp với ai, không tâm sự chia sẻ nỗi niềm, không biểu lộ cảm 

xúc thương yêu vui buồn, chỉ biểu lộ sự nóng giận, những cơn 

giận dữ bất ngờ tùy tâm trạng.  

Thấy tôi lên, Má ôm chầm vào lòng nước mắt tuôn rơi lả chả. Má 

rất lo lắng. Má nói tuy tôi là đứa nghịch phá nhất, nhưng bản chất 

hiền lành thật thà, dễ tin người. Mười bốn tuổi nhưng tôi vẫn khờ 

như đứa trẻ nít, chẳng thế mà thường bị bạn bè trêu chọc vì các 

kiểu khờ của tôi. Má sợ khi xa Má không ai lo lắng bảo vệ, tôi sẽ 

bị đời lọc lừa vùi dập, sẽ bị nhiều thiệt thòi. Những dòng nước mắt 

Má chảy xuống ngập lòng, khiến tim tôi mềm nhũn! Nhà đông 

con, lại toàn những đứa phá phách nghịch ngợm nên Má tôi luôn 

nóng giận la rầy, dùng đòn roi hàng ngày với con. Dĩ nhiên khi 

nóng giận làm sao ngọt ngào? Nên Má chỉ xưng hô “mày tao”. 

Trong cái đầu non nớt, tôi nhớ chưa từng được Má ôm ấp, hôn hít, 



114 Tin Vaên 

 

vuốt ve… Hôm chia tay bỗng được Má ôm vào lòng, xưng Má 

con. Tôi bồi hồi xúc động mãnh liệt không muốn  đi nữa!   

Tôi sẽ xuống nói với anh chị cho tôi ở lại nhà với Má, lấy lại mấy 

gói đồ gồm toàn vật kỷ niệm của bạn bè cùng hai bộ quần áo Má 

mới mua cho hôm tết treo sẵn sàng trên tay lái Honda, chỉ chờ tôi 

xuống là đi… 

Tôi  cũng sợ phải xa Má, sẽ không còn ai răn dạy che chở. Tuy tôi 

hay bị đòn phạt nhưng tôi rất thương Má (có đứa con nào chỉ vì bị 

đòn mà hết thương mẹ?) và biết Má tôi thương yêu hết thảy các 

con chẳng chừa...tôi. 

Vừa ra đến đường nơi các anh chị chờ sẵn, tôi chưa kịp nói lời nào 

thì bị lôi lên xe phóng chạy. Cuộc chia ly của Má con tôi quá lâu 

khiến anh Hai sốt ruột. Anh Hai không thể ở lại để bị bắt, sợ vc 

truy ra anh là con Ba, Quận Trưởng Mỏ Cày. Đối với chúng, Ba 

tôi thuộc thành phần có “nợ máu với nhân dân”, bản thân anh đang 

là thiếu úy cận vệ dinh Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Vả lại vợ 

anh đã theo gia đình đi di tản từ trước cả tháng, ba của chị dâu làm 

ở sứ quán Mỹ nên được ưu tiên đi trước. Thời gian chẳng còn 

nhiều, giặc đỏ đã vào đến Biên Hòa không thể chậm trễ. Sẽ không 

có những chuyến tàu “há mồm” của quốc tế cứu trợ người đi tìm 

tự do như năm đất nước chia đôi 1954, giờ chỉ còn vài chiếc tàu 

HQ đang neo đậu bến cảng sắp sửa nhổ neo xa rời VN vĩnh  viễn. 

Đúng như điều Má lo sợ, mọi người phải tranh giành dẫm đạp lên 

nhau mới có thể chen chân lên tàu.  

Năm anh em tôi nắm chặt tay len lách qua rừng người xô đẩy để 

tràn xuống tàu. Khi tàu nhổ neo chạy ra cửa biển, những dề lục 

bình vội vã giạt sang hai bên trông thật tội nghiệp. Ngày còn ở Mỏ 

Cày mỗi chiều tôi thường lội ven sông ngắt hoa lục bình chơi, 

cánh hoa mỏng manh tím tím thương làm sao!... 

Mắt nhòa nước, tôi cố rướn người nhìn lên bờ càng lúc càng xa, 

những chấm đen của từng nóc nhà ngọn cây mờ dần, khuất sau 

khúc sông quanh. Không biết nhà tôi ở đâu, hướng nào? Không 

biết Má tôi giờ đang làm gì? Chắc Má đang khóc nhiều!... Xa rời 

một lúc năm đứa con, nỗi đau nào lớn hơn!?  

Và chúng tôi, lần này ra đi đến phương trời xa thẳm, có chăng hy 

vọng ngày trở về cùng má!???... 

Vừa đặt chân lên đảo, anh Hai vội nhờ hội Hồng thập Tự liên lạc 

với gia đình vợ ở Florida rồi đi ngay, bỏ lại bốn đứa em gái bơ vơ 

lạc lõng ở đảo. Vài tháng sau chúng tôi được định cư vào Mỹ, tiểu 
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bang  Kansas, nhưng chị Sáu ở lại chờ người bảo trợ khác, chị 

không muốn đi chung vì sợ phải chia xẻ gánh nặng trách nhiệm 

hai đứa em với chị Tư. Sau khi yên ổn chị Tư lấy chồng, anh rể 

thấy hai đứa em vợ mơn mởn xuân thì, bèn nổi máu…cọ quẹt và 

anh còn có thói vũ phu đánh vợ. Tôi không chịu được cảnh ấy bèn 

đưa nhỏ em ra ngoài ở riêng. Mười lăm tuổi, tôi vừa đi học, vừa đi 

làm để nuôi thân và nuôi em. 

***** 

Tính tôi ham vui lại có tinh thần “nghĩa hiệp”, thường binh vực 

bạn bè yếu thế bị ăn hiếp, nên sau mấy năm sống ở đây tôi có 

nhiều bạn bè. Tối thứ bảy đi làm về muộn, chưa kịp ăn uống thì 

đám bạn rủ đi dạ vũ. Đi thì đi, đứa con gái mới lớn ham chơi như 

tôi sao có thể từ chối những cuộc vui, dù tôi chẳng mặn mà nhảy 

nhót cho lắm, đơn giản vì chỉ biết lơ mơ vài điệu! 

Mấy năm đầu sau ngày VN “thống nhất”, người Việt tỵ nạn trên 

đất Mỹ còn ít nên ở đây thường tổ chức hội họp vui chơi để gặp 

gỡ, chia xẻ nỗi niềm xa xứ cùng nhau. Nơi tổ chức dạ vũ giống 

một câu lạc bộ văn nghệ, cũng có đèn màu nhấp nháy mờ ảo, có 

ban nhạc rầm rộ, ca sĩ “cây nhà lá vườn”. Và điều làm tôi thích thú 

nhất là …thức ăn Việt -  Mỹ phong phú, tràn trề. 

Sẵn bụng đang đói tôi vô tư “ăn nhậu”, thỉnh thoảng ngước nhìn 

lên sân khấu cho có vẻ chú ý nghệ thuật chút, chứ thật ra không 

biết ca sĩ hát bài gì, người ta nhảy đẹp xấu ra sao, vì tâm tư  tôi 

còn mải để nơi bụng… 

Đang thoải mái xử dụng công năng cánh tay mà xúc gắp, bỗng 

thấy một cánh tay khác tiếp thêm thức ăn vào dĩa của mình. Nhìn 

lên tôi ngại ngùng …anh chàng cười bằng mắt: 

-Tôi muốn mời cô một bản, nhưng chờ cô ăn …lâu quá, để tôi lấy 

giúp. 

Trời đất! Ở đâu có kiểu vô đề “thành thật” quá vậy Trời? Nhưng 

tôi đâu phải dễ bị “hạ” chỉ bởi một câu nói: 

-À tốt quá. Có anh giúp tôi đỡ …mỏi tay, cám ơn.  

Và anh chàng kiên nhẫn ngồi chờ tôi đáp ứng cái bao tử rỗng. 

Trên sân khấu giọng ca sĩ thiết tha, nắng Saigon anh đi mà chợt 

mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô 

cùng…. 

 Hắn khai pháo tấn công: 

- Cô ấy sao biết tâm trạng của tôi mà hát bài này thật thích hợp. Vì 

tôi rất yêu màu áo cô … đang mặc.  
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Chà, chàng lẻo mép, tôi không vừa đáp lễ: 

-Áo này tôi mua tiệm đồ cũ, cũng còn mấy cái giống vậy, nếu anh 

thích tôi chỉ chỗ, mua về tặng …vợ. 

Hắn bắt qua chuyện khác, tự giới thiệu tên theo kiểu phim Hồng 

Kông: 

-Tên tôi Nguyễn Thanh Bình, Bình là bình an chứ không phải 

bình…bèo. 

Tôi đáp liền: 

-À…à còn tôi tên Nhan, Nhan là Dung Nhan chớ không phải 

…cây nhang. 

Hắn phá lên cười, cô bắt chước lanh ghê!  

Giờ tôi mới chịu nhìn kỹ anh ta, anh có vẻ lớn hơn tôi nhiều tuổi, 

không đẹp trai lắm nhưng ánh mắt nụ cười thân thiện dễ mến. Suốt 

buổi anh chỉ quấn quýt kế bên, tiếp thức ăn cho tôi mau no để mời 

ra sàn. Tuổi 17 dậy thì tôi còn …ham ăn, vả lại cuối tuần nghỉ học 

thì phải đi làm vất vả nên tiêu hao nhiều năng lượng cần bù đắp. 

Bình nói chuyện có duyên, hài hước, tôi dần thấy cảm tình… 

Từ ngày bị anh Hai bỏ rơi, mấy chị người thì lo gia đình riêng, 

người thì chỉ biết bản thân mình không màng đến em, tôi phải 

“gồng” làm người lớn, tự lo cho mình và bảo bọc đứa em nhỏ, đôi 

khi tôi thấy hụt hơi …Đôi cánh của tôi còn yếu ớt, tôi vẫn cần 

nương dựa cha mẹ, khỏi phải lo toan cuộc sống để hồn nhiên vô tư 

ăn học. Tôi vẫn cần những lời răn dạy của Má làm kim chỉ nam 

hướng sống và thậm chí cần được…bị đòn để nhớ những tội mau 

quên. Tôi cô đơn. Tôi mệt mỏi. Từ ngày thân thiết với Bình, tôi 

cảm thấy anh là chỗ dựa tinh thần. 

Bình luôn đón tôi vào những chiều tan học. Thay vì đi shool bus 

tôi theo anh đi bộ về, con đường ngắn dần lại so với những ngày 

đầu. Biết được hoàn cảnh sống của tôi hiện giờ, anh ra vẻ anh Hai, 

khuyên nhủ:  

-Em ráng học nghe, đừng lo làm quá quên học rồi… dốt. 

-Em đang học giỏi mà, nhưng nghèo quá hóa khổ, chán! 

Anh ngạc nhiên: 

-Sao lại chán? Em phải biết hãnh diện tự hào khi mình học giỏi 

chớ, dù đang còn nghèo. 

Tôi thở một cái dài thượt, trong khi miệng cười toe:  

-Có gì phải tự hào khi nghèo mà học giỏi? Em đang tự hỏi vì sao 

học giỏi mà vẫn nghèo? Hi…hi… 

Anh cốc nhẹ lên đầu tôi mắng đùa, lém quá! 
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Trên nẻo về, chúng tôi lang thang qua những con đường xào xạc lá 

khô. Anh bẻ hoa trên cành rắc lên tóc tôi, dang ra xa đứng nhìn 

như vừa hoàn thành một công trình nghệ thuật. Trời vào thu. 

Hương thu đẫm mùi lá cỏ nồng nàn, xác hoa Hải Đào điểm hồng 

trên hè phố. Mùa thu cho tôi nhớ về thuở thơ ấu xa xưa, những 

buổi chiều rong chơi ngoài vườn bẻ hoa trộm trái, hái bông điên 

điển ven sông về chơi đồ hàng. Miền Nam Việt Nam không có 

mùa thu, nhưng miền quê Mỏ Cày trời luôn mát dịu bởi rợp bóng 

cây hoa trái, hương lúa tràn đồng, “mùa thu” miền Nam chỉ có ở 

quê, hay chỉ có ở thời thơ ấu của tôi.   

Ở đây mùa thu  dịu dàng êm đềm, sắc thu tô màu cho lá vàng lá 

đỏ, làm nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Mùa thu đẹp đến ngẩn 

người, từ chiếc lá phong đổi màu đến hoa cỏ dại. Chợt Bình “rên” 

lên lời thơ, nghe lạ. Không phải của Lưu trọng Lư. Không phải 

của Huy Cận… 

Thu đến rồi đây em biết không 

Heo may se lạnh ngấm vào lòng 

Lá xanh từ biệt mùa thu cũ 

Để lại hồn ta trong mắt trong… 

Tôi vội ngăn: 

-Thôi anh, tội nghiệp…tác giả! 

Anh cười hóm hỉnh: 

-Có nghĩa bài thơ hay bị giọng ngâm của anh phá hoại phải 

không? 

-Thì…thì …có lẽ vậy. 

Anh lại cười bí ẩn rồi “ngâm” tiếp. 

Thu sang biêng biếc màu hoa tím 

Tím cả muôn chiều nhuộm tóc ai 

Tơ trời vương vấn hương thơm ngát 

Đưa ta lạc bước chốn thiên thai 

Bỗng nhiên ta trở thành thi sĩ 

Gởi ý vào thơ tặng riêng ai 

Oh…Thì ra là vậy, chàng “của tôi”  bỗng thành thi sĩ! Thu là mùa 

cho ý thơ lai láng, cho hồn người giao hòa với đất trời êm dịu, rồi 

“người thường” bỗng nhiên trở thành thi nhân. Và “địch quân” dễ 

dàng xâm chiếm trái tim khờ dại. Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc lá lao 

đao theo ngọn gió, trời xanh gợn những đụn bông mây trắng nõn 

lờ lững bay về nơi vô định. 
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Bình dịu dàng ân cần, quan tâm tôi từng chút, lại còn “văn hay chữ 

tốt”, gặp nhau thường xuyên nhưng anh vẫn viết thư trao tay mỗi 

lần đón đợi. Trao thư và trao sách. Tôi vốn thích đọc sách, thích 

coi thư. Lá “thư tình” lời ngọt ngào tha thiết, nét chữ “phượng 

múa rồng bay” làm tôi ngơ ngẩn… Sách quí tôi giữ gìn cẩn thận. 

Anh chinh phục bằng những tài “nhỏ” vậy mà chiếm một chỗ lớn 

trong tâm hồn tôi. Tôi mê muội trong cảm giác êm đềm được Bình 

nâng niu yêu quí. Không như mấy anh chàng bạn cùng tuổi trước 

đây, đã dở hơi lại không biết vỗ về chiều chuộng, chẳng làm tôi có 

một chút xôn xao, dù như cơn gió thoảng, còn khiến tôi mất hết nữ 

tính, lúc nào cũng phải phùng mang trợn mắt, biểu diễn vài đường 

quyền ”lả lướt” với “địch thủ”. Đối diện Bình lòng tôi chùng 

xuống, mềm oặt như đồ chua ngâm dấm. Bạn bè tôi cảnh báo, coi 

chừng cha nội có vợ, già khằng rồi, độc thân…tại chỗ thôi. Tôi 

đem điều thắc mắc này ngây thơ hỏi anh:  

-Bạn em nói anh có vợ rồi, phải không? 

Anh gật đầu xác nhận: 

-Đúng vậy, anh…sẽ có vợ, bây giờ thì chưa. 

Anh lại nói: 

-Em về hỏi bạn em coi có cô nào muốn làm phù dâu không? 

Tôi ngớ ngẩn: 

-Phù dâu cho ai? Bạn em đâu có đứa nào sắp lấy chồng. 

Bình quay đi giấu nụ cười, tôi nghe hình như có thanh âm phát ra 

từ cổ anh, “ngố”… 

Trời đang trong xanh quang đãng, bỗng đâu gió ùa về thổi phần 

phật trên những tàng cây, lá vàng lá xanh cuốn nhau bay liệng rợp 

trời. Mưa tuôn ào ạt bất ngờ. Bình và tôi cuống quýt tìm chỗ trú, 

nhưng ở xứ này đâu có những mái hiên nhà cho khách bộ hành 

tránh gió mưa bất chợt, anh cởi áo khoác che chung lên đầu tôi rồi 

cả hai cùng chạy… Dưới cơn mưa, chạy ngược gió mệt đứt hơi. 

Nhà còn xa, có cố sức chạy nhanh cũng đâu thể đến nhà trước khi 

ướt hết. Vậy sao phải chạy? 

Chúng tôi bước chậm lại, như hai kẻ thong dong nhàn hạ ngắm 

trăng nước trời mây, mặc kệ mưa gió quất vào người lạnh căm. 

Bất chợt Bình nắm tay tôi. Mưa ướt lạnh mà bàn tay anh ấm áp lạ, 

hơi nóng truyền vào cơ thể tôi đang rét run lập cập, tôi thoáng 

rùng mình như có một luồng điện chạy qua. Anh nhìn tôi ngần ngừ 

như muốn nói điều gì lại thôi. Đôi mắt nhòa trong màn mưa nhưng 

cái nhìn sâu thẳm chứa đựng bao điều. Cơn mưa bất chợt tự nhiên 
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có ý nghĩa riêng của nó. Tôi để yên tay tôi trong tay anh không 

phản kháng, tôi cảm giác được sự che chở vững vàng, được nương 

dựa giữa bộn bề cuộc sống, được bình yên nơi trùng trùng sóng 

gió… Chỉ một cái nắm tay mà cho biết bao cảm xúc. 

 

***** 

Bắt đầu từ bao giờ mà tôi nghĩ về Bình nhiều như thế? Nhớ nhung. 

Hình như tình yêu khiến người ta nhớ nhung? Cuối tuần đi làm 

đến tối, không thể song hành trên đường về. Tôi nhớ những buổi 

tan trường đón đợi, bước chân Bình nhẹ êm như sợ làm đau vài 

chiếc lá khô, chân tôi thì nghịch ngợm vui đùa với gió. Những câu 

chuyện không đầu không đuôi mà rộn rã cả quãng đường. Bóng 

mặt trời đỏ ối khuất chìm sau rặng cây, tia nắng mong manh của 

chiều úa tàn trên ngàn lá, lấp láy như nuối tiếc ngày qua. Một ngày 

sắp qua. Những buổi chiều như thế dần dần quan trọng trong cuộc 

sống của tôi, như chút đường chút muối thêm vị mặn mà cho tô 

canh chua. Dường như không có chút đó, tô canh chua lè, đời vô 

vị. 

Những lúc có một mình tôi cũng ngắm vuốt làm điệu, nhìn bóng  

mình  trong gương, mắt đen to tròn, hây hây má đỏ, khác hẳn hình 

ảnh xuề xòa lôi thôi như đứa con trai thường ngày. Trong tôi có  

tâm hồn mơ mộng, có êm đềm nữ tính, chỉ tại đám bạn “cà chớn” 

luôn chọc ghẹo làm tôi nổi cộc, mất hết vẻ duyên dáng của con gái 

tuổi dậy thì! 

Bình mời đến nhà dự tiệc sinh nhật của anh, thỉnh thoảng anh vẫn 

đưa tôi về nhà chơi, nghe anh gảy Guitar và hát, những lúc như 

vậy nhìn anh đầy nét nghệ sĩ. Hôm nay tôi diện bộ đồ thật đẹp, ôm 

đến một bó hoa to, hoa này tôi góp nhặt ở những mảnh vườn 

quanh khu apartment. Anh ở một mình nên chỉ có anh và tôi trong 

không gian riêng biệt. Tuy sống xa Má và anh chị, nhưng tôi vẫn 

nhớ lời Má dạy đám con gái, phải biết “giữ ngọc gìn vàng”, không 

để bị đời vùi dập, thiệt thòi. Hơn nữa Bình chẳng phải là loại 

người sàm sỡ, anh đã tạo được niềm tin cho tôi qua nhân cách. 

Anh loay hoay dọn bàn ăn ở bếp. Ngồi phòng khách tẩn mẩn sửa 

lại mấy đóa hoa mới cắm vào bình, có một cành cao quá, tôi nhìn 

quanh  tìm kéo cắt tỉa… Bỗng tia mắt chạm vào một bức thư để hớ 

hênh, bên ngoài chiếc phong bì đóng dấu bưu điện VN, với tên 

người nhận là Nguyễn Thanh Bình. Tò mò tôi cầm lên coi, nét chữ 

mềm mại của phái nữ… 
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Anh thương 

Dạo này sao ít viết thư cho em vậy? Chắc anh bận lắm phải 

không?Bận gì cũng nhớ đến em và con, viết cho em vài hàng báo 

bình an để em khỏi phải lo lắng không yên. Kể từ khi vợ chồng xa 

cách, anh ra đi cũng tháng này năm đó vậy mà đã tròn 3 năm, biết 

bao giờ gia đình mình mới sum họp? Con bé Ti đã học lên  lớp ... 

lá, mỗi sáng dạy biết tự rửa mặt đánh răng, ăn bánh uống sữa rồi 

đi học, con ngoan lắm…  

Đọc đến đây thì tôi đã hiểu!... Thẫn thờ buông lá thư, ngước nhìn 

tấm hình tôi mới tặng anh được đặt ở chỗ trang trọng nhất trên kệ 

sách, khuôn mặt tôi ngây thơ non dại. Thầm nhủ lòng…Thôi! 

Tôi về. Tiệc chưa bắt đầu tôi đã về. Lời chưa kịp nói tôi đã bỏ đi. 

Tim vừa giao động tôi đã vội vã bóp chặt lại, rồi về. Như dây tơ 

đồng mới rung lên nốt nhạc đã vội gãy phím chùng dây.  

Mùa thu làm say đắm lòng người, nhưng mùa thu có gió heo may 

lạnh se sắt như kim châm da thịt. Tôi nghe đổ vỡ lòng mình. Đổ 

vỡ tan hoang tất cả những dấu yêu chất chứa bao ngày. Suýt chút 

nữa tôi vô tình hủy hoại một gia đình, điều cấm kỵ ngày trước Má 

răn dạy rất nhiều, rất kỹ, đó là phần quan trọng tạo nên đức hạnh 

con gái…Dù sao tôi cũng còn một tương lai trước mặt, người phụ 

nữ và đứa bé kia mới thật sự cần Bình hơn. Tôi phải trả anh lại cho 

họ. 

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, đời là sự đổi thay luân chuyển không 

ngừng, như câu thơ Xuân Diệu: 

Hoa nở để rồi tàn 

Trăng tròn để rồi khuyết 

Bèo hợp để rồi tan 

Người gần để ly biệt… 

Mùa thu này tôi nhớ mãi. Cho dù thời gian có làm phai dấu! 

 

Hoàng T Thanh Nga 

SEP 2013 

 

 Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài 
học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học 

đó… Vì thế đừng từ bỏ giữa chừng 



Tin Vaên 121 

 

@ Lê Hữu Liệu 

    Xuân về ai có hay 

 

Bao người nô nức chờ Xuân mới 

Sao vẫn bâng khuâng nỗi nhớ nhà 

Thao thức từng đêm buồn diệu vợi 

Triệu người khốn khổ chốn quê xa… 

 

Bao kẻ lang thang chiều cuối năm 

Nhìn người sắm Tết, buồn xa xăm 

Thiên tai, bão lụt, nhà ly tán 

Dắt díu nhau, hành khất kiếm ăn! 

 

Bao Mẹ già trong những liếp tranh 

Xác thân gầy ốm, áo mong manh 

Bệnh đau thiếu thuốc, buồn đơn độc 

Chinh chiến lìa con lúc tuổi xanh! 

 

Bao mảnh đời thương binh khốn khổ 

Chiến tranh qua, cướp mất chân tay 

Tương lai gãy vụn, đời tăm tối 

Lê lết cho qua kiếp đọa đày!... 

 

Xuân chợt về nhưng ai có hay 

Buồn theo giọt nắng, gió lung lay 

Hoa khoe sắc thắm, chim đua hót 

Ước nguyện cho đời sớm đổi thay… 
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 @  Lan Cao 

        Nắng vỡ  
 

Nắng vỡ mặt trời 

Bụi thủy tinh rơi đầy xuống phố 

Nóng 

Lúng liếng 

Bỏng rát cánh đồng da thịt 

Đất  khô rang 

Há miệng gọi mưa về. 

 

Em  

Hốt hoảng 

Khóc tình yêu cháy 

Rịn mồ hôi nhỏ giọt môi gầy. 

Gió 

Nước mắt khô nhanh 

Trong  lồng ngực trắng 

Trái tim chưa kịp hoàn hồn 

Mây 

Mỏng quá 

Đỏ nắng vô thần cháy cỏ cây 

Tình yêu cong queo 

Hồn mệt lã 

Chưa tìm ra bóng mát. 

 

Ngón tay con gái 

Kiếm nước trên tóc khô 

Hơi thở ướt 

Từ đôi mắt vời vợi 

Ngóng xa xôi 

Len lén gọi Thu về. 
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Tuổi gậy 
 

Hơi thở ta còn 

Cuối mùa tuổi hạc 

Gượng nhìn trăng 

Ẩn hiện trước màn mây 

Lúc e thẹn 

Lúc xoe tròn mắt ngọc 

Nhìn 

Lão Ông cười trăng trước gió 

Đọc nhỏ thơ xưa 

Trữ tình quyến rũ 

Viết cho nàng 

Chừ xếp lại tặng ai đây. 

 

Cây gậy trên tay 

Run run bước tìm đêm tĩnh lặng 

Suy tư giá trị người già 

Cây Me đổ lá 

Muốn nói gì trên những bước xiêu xiêu 

Một nhóm người say 

Khập khểnh đứng lên không nổi 

Thương phận mình  

Lực đã bất tòng tâm. 

 

Buông gậy 

Thử  xem còn khỏe 

Gậy nằm yên ngủ thiếp trên đường 

Ta cũng thiếp bên lề mặt đá 

Mơ linh hồn 

Lệ trắng thấm ướt môi cằn 

Hương Kim Lan 

Phà hơi thở ấm 

Gậy đây 

Trổi dậy ta về. 

  

Cám ơn trời 
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Cho tôi cây gậy sống 

Cám ơn em 

Cho tôi giọt nắng hồng 

Vin vai nhau đếm nhớ 

Thì thầm 

Đếm cả thơ 

Cả tình yêu muôn thuở 

Trăng vội làm quen 

Cả ba nương nhau mà bước 

Mặc ly đời từng giọt cạn thời gian.  

  

 

Tạ ơn 

 

      Tạ ơn Trời 

Ban cho mình hơi thở 

Dẫu trăm năm cũng sống đẹp một thời. 

       Tạ ơn Đời 

Ngọt bùi và cay đáng 

Mộng như thuyền vươn sóng vượt ra khơi. 

       Tạ ơn Em 

Người cho ta sức sống 

Chí không sờn yêu Tổ quốc quê hương. 

       Có ngọn đèn  

Ta đâu còn sợ tối 

Nhìn mặt người rất lạ với rất thương. 

       Tạ ơn Thơ 

Muôn điều mơ mộng đẹp 

Giúp hồi sinh, bao nhiêu kẻ thất thời. 

        Tạ ơn người 

Cho tròn kiếp rong chơi 

Xin cúi mặt ghi thành lời trăn trối. 

        Vẫn xin thêm  

Hai chữ tạ ơn em 

Như  ngọn đuốc soi đời ta tắm tối. 

 

Lan Cao 
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@Lâm Chương 

     Chuồng Người  
  
 

Chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch xong vụ mùa. Tôi được miễn đi 

lao động, vì cái chân đau. Hôm qua lúc chuyển lúa vào bồ, tôi vô ý 

vấp ngã nơi bậc thềm nhà kho. Mặc dù đã được nắn bóp, sửa trặc, 

nhưng khớp xương mắc cá chân vẫn sưng đỏ, đau nhức.  

Khi các đội đã xuất trại, tôi chống cây gậy ra cửa, đứng nhìn lên 

sân trại. Giữa sân có đặt ba cái thùng phuy, dùng chứa phân người. 

Sau một đêm bài tiết của anh em trong trại, phân được xúc từng 

gánh đem đổ vào thùng. Hàng ngày, người của đội rau xanh sẽ 

chuyển ba cái thùng này bằng xe cải tiến đến vườn rau. Ðổ phân 

xuống hố, lấp phủ lên một lớp đất. Ủ phân. Một thời gian sau, 

phân từ màu vàng như đất sét nhão, biến thành màu xám như bùn, 

đã tới lúc có thể dùng được, xúc lên làm phân bón rất tốt. Phân 

được chế biến kiểu này gọi là phân Bắc. Mới đầu, anh em đội rau 

xanh rất tởm phân Bắc, nhưng thời gian lâu dài, tiếp xúc mãi thành 

quen, thấy cũng không có gì đáng gớm ghiếc, và khám phá ra cái 

công dụng tuyệt vời của nó. Chỉ cần rau muống nếm một chút 

phân Bắc, rau trở nên xanh tốt, tăng trưởng rất nhanh.  

Từ trong đội cải tạo hình sự, có hai tên cầm que đi đến thùng 

phuy. Nó bươi móc thứ gì trong đó. Một trong hai tên này, tôi 

quen. Hồi mới quen, tôi hỏi nó:  

- Mày tên gì?  

- Ný!  



126 Tin Vaên 

 

- Tên ngộ quá! Họ gì?  

- Nê !  

- Cái gì? Làm gì có họ Nê?  

- Có chứ! Rất nhiều! Tên họ của cháu: Nê văn Ný  

. Tôi chợt hiểu, bật cười:  

- Mày nói ngọng. Tên họ của mày là Lê văn Lý.  

- Người miền Nam của các chú thường nói thế. Ở đây chúng cháu 

gọi Nê Văn Ný!  

Từ đó trở đi, tôi cũng gọi nó là thằng Ný.  

Thấy nó bươi móc trong thùng phuy, tôi kêu lớn:  

- Ný! Mày làm cái gì đó?  

Nó quay lại nhìn tôi, rồi bỏ cái que, đi lại gặp tôi.  

- Hôm nay sao chú được nghỉ?  

- Tao bị bong gân chân. Còn mày?  

- Cháu chờ để trưa gánh đồ ăn thông tầm cho đội!  

- Mày tìm gì trong thùng phân?  

- Nhà bếp vừa đổ rác trong ấy. Cháu kiếm chút rau cải vụn.  

- Ăn uống dơ bẩn, có ngày bỏ mạng con ơi!  

- Cháu mang về rửa sạch, cho vào ca cống, đun sôi, vi trùng nào 

chả chết!  

Tôi nhìn thân hình gầy gò, cái mặt hốc hác của nó, và nghĩ đến 

mình. Tôi có khác nó gì đâu. Cùng một hoàn cảnh khốn khó, 

người ta không cần tỏ lòng trắc ẩn cho nhau.  

Ðứng tần ngần một lúc, nó hỏi:  

- Chú có thuốc nào, cho cháu xin một bi!  

-Vô đây!  

Tôi dẫn nó vào lán, ngắt trong cái bọc nhỏ, cho nó một bi thuốc 

lào. Rít xong hơi thuốc, nó nói:  

- Hôm nay, đội cháu có mấy thằng được chỉ định nên khung, mổ 

nợn cho cán bộ bồi dưỡng. Cháu không được đi. Tiếc thật!  

- Mổ lợn đâu có gì thích mà mày tiếc?  

- Thích chứ! Ðược xơi thịt!  

- Cán bộ cho ăn hả?  

- Không. Làm gì có người tốt thế!  

- Vậy ăn bằng cách nào?  

- Khi được chỉ định đi mổ nợn, thằng nào cũng phải măc hai nớp 

quần. Nớp trong được bó sát vào bìu dái như cái quần xì của người 

miền Nam. Ðến núc xẻ thịt thì xén vài cục, nén dấu vào quần, dưới 
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bìu dái. Trước khi về, cán bộ bắt đứng xếp hàng, mò xét khắp 

ngườii, nhưng không mò dưới bìu dái. Thế nà thoát!  

-Tụi mày tài thật!  

- Cách này dùng mãi, bị phát giác. Chúng nó bắt cởi đồ, chỉ còn 

độc cái quần trong, thò tay sờ vào quần, sờ nắn trong háng, nhột 

bỏ mẹ. Bắt gặp có dấu thịt, chúng nó dần cho nát đòn và cùm vào 

nhà kỷ nuật.  

- Khó khăn, nguy hiểm như vậy, tụi mày không sợ?  

- Trong khó khăn nẩy sinh sáng tạo. Chúng cháu nghĩ ra được 

cách giấu thịt, chỉ có trời biết.  

Nó ngừng lại, chỉ tay vào túi tôi:  

- Chú cho cháu thêm bi thuốc!  

- Mày có tài thật, đang kể chuyện tới hồi gây cấn là ngừng lại, đòi 

thứ này, thứ nọ.  

Dù cằn nhằn nhưng tôi vẫn ngắt cho nó bi thuốc lào thứ hai. Nó 

cẩn thận cho bi thuốc vào nõ điếu, châm mồi lửa, rít một hơi 

dài...Tôi giục: - Kể tiếp đi. Cái mánh lới giấu thịt của mày!  

- Thằng nào được chỉ định đi mổ lợn, khi trở về đội cũng phải nạp 

cho thằng đội trưởng hai cục thịt bằng ngón chân cái. Không có, 

nó thụi vào bụng cho thổ huyết! - Tao không muốn nghe chuyện 

thằng đội trưởng của tụi mày. Hãy kể phương pháp dấu thịt mà 

mày cho rằng sáng tạo.  

- Vâng! Phương pháp này không cần phải chuẩn bị đồ nghề gì cả. 

Lúc xẻo thịt, nếu cán bộ không để ý, cứ xén từng cục, cho vào 

mồm xơi tươi!  

- Ăn thịt sống hả?  

- Vâng! Xơi thịt sống thì đã có sao?  

- Tụi mày ăn uống như người tiền sử!  

- Người tiền sử nà người xứ nào mà ăn uống như chúng cháu?  

- Chẳng phải xứ nào cả! Ðó là tổ tiên của chúng ta nhiều triệu năm 

về trước. Khi chưa tìm ra lửa, loài người phải ăn thịt sống.  

- Ðấy! Họ vẫn khoþe mạnh, sinh tồn đến ngày nay. Cọp beo cũng 

thế!  

- Hãy nói vấn đề lấy thịt. Tụi mày ăn tại chỗ, nhưng làm sao lấy về 

cho thằng đội trưởng?  

- Chúng cháu xén sẳn vài cục, khi có nệnh về nà cho vào mồm 

nuốt ngay. Bọn cán bộ dù có con mắt thánh cũng không bắt gặp. 

Xét xong, chúng cháu vội về đội, móc họng, nôn ra niền, nạp đủ số 

cho thằng đội trưởng.  
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- Rồi thằng đội trưởng ăn bằng cách nào?  

- Hắn rửa cục thịt sạch chất nhớt, cho vào ca cống, đun lên nà có 

được bữa ăn ngon.  

Nói xong, thằng Ný đứng dậy:  

- Cháu phải về gánh cơm cho đội thông tầm. Cái chân chú đau, 

không nên đi đứng nhiều.  

Nó quay lưng, ra khỏi lán.  

Nhìn đôi vai gầy guộc của nó rút lại như đôi vai cuþa người bệnh 

ho lao, tôi gọi: -Ný! Mày trở lại lấy vài bi thuốc laòo, đêm nay hút 

cho đỡ lạnh!  

Vào những ngày cuối năm, trời bỗng dưng trở lạnh. Mưa phùn lất 

phất trên những vòm cây. Ðồi nương ẩm đục. Ngày hai mưới chín 

tháng Chạp, được phép trại trưởng, các đội khỏi phaþi xuất trại lao 

động bên ngoài. Thay vào đó, anh em được giao công tác dọn dẹp 

và làm vệ sinh trong trại, chuẩn bị đón Tết.  

Tôi đang ngồi nhổ coþ dọc theo những chân tường ngăn chia các 

đội. Thăng Ný đi ra. Hôm nay nó mặc bộ đồ lành lặn, sạch, mặt 

hiện niềm vui. Tôi nói:  

- Chưa Tết mà ngó mày, tao đã thấy mùa xuân!  

Nó báo tin: - Cháu được mẹ từ Vĩnh Yên nên thăm. Bộ đồ này 

cháu mượn của thằng bạn, để mẹ cháu không nhìn thấy cháu rách. 

Cháu đang chờ cán bộ dẫn ra nhà thăm nuôi.  

- Mày ngon rồi! Vừa có đồ ăn của trại, vừa được mẹ tiếp tế thêm. 

Tết này mày huy hoàng!  

- Vâng! Huy hoàng thật! Cháu không ngờ may mắn đến thế!  

Khoảng hai giờ chiều, cán bộ dẫn thằng Ný về trại, tay ôm bụng, 

mặt nhăn nhó, tái nhợt. Ngờ nó bị trúng gió, tôi theo nó vào lán. 

Nó năm vật lên sạp, lăn lộn, kêu đau bụng và lạnh. Tôi hỏi mượn 

mấy thằng bạn của nó ve dầu nóng để cạo gió.  

Thằng đội trưởng hình sự đứng nhìn một lúc, nói:  

- Chả phải trúng gió đâu! Nó bị bội thực đấy! Móc họng nôn ra là 

khỏi ngay!  

Nhiều thằng khác lao nhao:  

- Nôn ?đi! Nôn đi!  

Thằng Ný trườn về bìa sạp, rướn cổ, thò đầu ra ngoài, cho ngón 

tay vào miệng. Có thăng la lớn:  

- Hãy khoan!  

Và nó chạy ra ngoài, đem vô một cái thau bằng nhựa, bưng thau 

kề sát miệng thằng Ný:  
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- Hãy nôn vào đây!  

Thằng Ný móc họng, ụa mữa. Ðồ ăn lẫn nhớt dãi tuôn trào xuống 

thau. Thằng bưng thau bóc lên những miếng thịt còn dính lòng 

thòng nhớt dãi, đưa lên miệng ăn. Một thằng khác đang đói cũng 

ăn.  Có thằng nhăn mặt: - Gớm quá!  

Thằng bưng thau nói:  

- Gớm gì? Từ bụng kia sang bụng nọ mà thôi!  

Sáng mồng một Tết, mọi người quy tụ ra sân trại coi anh em văn 

nghệ trình diễn. Có đàn và trống xập xình vui tai. Tôi gặp thằng 

Ný đang lóng ngóng coi hát. Tôi hỏi:  

- Mày khỏe hẳn chưa?  

- Hôm sau nà khỏe ngay!  

- Mẹ mày thăm nuôi, sao tao thấy mày đi vào tay không?  

- Nhà cháu nghèo, không có tiền sắm sửa. Thăm nuôi là thăm cho 

có nệ thế thôi! Mẹ cháu chỉ mang cho cháu một con gà nuộc, và 

một cân xôi.  

- Sao không đem vô trại, để dành ăn từ từ?  

- Nếu đem vô trại, mấy thằng đầu gấu, chúng nó giành giựt cả. 

Thế cháu mới xơi hết tại chỗ!  

Tôi trợn mắt:  

- Mày ăn hết một lần hết con gà và cân xôi?  

- Vâng! Không còn cách nào khác! Lúc thì dư thừa phải nôn ra, 

bây giờ thì đói.  

Nhìn thằng Ný, tôi thấy nó đang tàn tạ, khô héo dần. Nó không có 

mùa Xuân. 

 

 
 

“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng 
mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.” 
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@ Trần Văn Sơn 

    Mưa Xuân 

  

Này em yêu anh chỉ chừng ấy tuổi 

Chừng ấy năm chưa vội phải xa đời 

Thêm tí nữa chờ xem cơn gió thổi 

Gió xoay chiều xô dạt đám mây trôi 

  

Này em yêu gió nói lời thú tội 

Mây của trời và mưa của biển khơi 

Anh đã nói trăm ngàn lời thú tội 

Rất dịu dàng như thuở mới yêu nhau 

  

Tuổi chúng ta cận kề bờ sinh tử 

Thêm một ngày thêm chút bụi trần gian 

Hoa nở muộn hắt hiu miền đất cũ 

Bên hiên đời còn đọng giọt mưa xuân 

  

Này em yêu gió bảo ta đừng vội 

Biết bao giờ, chờ mãi, ngọn Đông phong 

Mây che kín khung trời xưa mòn mỏi 

Phút cuối đời thèm một miếng quê hương 
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@  Nguyễn Thị Thanh Dương 

       Đi buôn thời 1975 
 

           Sau khi tổ hợp mì sợi ngưng hoạt động vì không còn bột mì 

và ông tổ trưởng tổ hợp trốn đi vượt biên chị Bông đã mất đi số 

vốn góp cổ phần trong tổ hợp và không có công ăn việc làm. 

Nhà chị gần ngay mấy cơ quan nhà nước (mà họ gọi là nhà máy ) 

nhưng với lý lịch “hắc ám” chồng đi “học tập cải tạo”, gia đình 

“ngụy quân nguỵ quyền” cha làm cảnh sát viên, lại là cảnh sát viên 

trong phủ thủ tướng và có em đi vượt biên.sống ở nước ngoài nên 

chuyện trở thành công nhân viên nhà nước có biên chế vững vàng 

chỉ là những giấc mơ xa vời chị không dám nghĩ đến. 

Hàng ngày nhìn người ta đi làm ra vào nhà máy, rồi cuối tháng 

mang về tiêu chuẩn nửa ký thịt nửa ký đường chi Bông thèm lắm, 

càng thấy danh hiệu “công nhân” của nhà nước to lớn biết bao, 

phần chị chỉ có thể làm công nhân ở cấp tổ hợp tư nhân mà thôi 

với công việc lúc có lúc không, với đồng lương èo ọt sống tạm bợ 

qua ngày. 

         Thời cuộc đã phát sinh ra nghề đi buôn đủ loại đủ kiểu, nói 

chung là đi buôn thời 1975. 

Buôn đi bán lại ngay tại địa phương các mặt hàng nhu yếu phẩm 

của công nhân viên nhà nước, của người dân nhịn ăn nhịn dùng 

bán đi lấy tiền chi tiêu cho chuyện khác, ra xa cảng miền Tây mua 

lại gạo thịt của những người buôn chuyến từ các thành phố miền 

Tây về bỏ mối bán lại cho bạn hàng chợ búa, hay đi sang vùng 

biên giới Campuchia để buôn các mặt hàng Thái Lan tuồn sang 

Campuchia từ đường, đậu, gạo, cá khô, đến thuốc lá, xà bông, 

vải.vóc, đồng hồ.v..v… Thuốc lá Samit và xà bông Táo đã trở nên 

quen thuộc với người tiêu dùng thành phố một thời.. 
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Xa hơn nữa là đi buôn Nam - Bắc bằng xe lửa. 

Xóm chị Bông đã thường xuyên có các hàng hoá từ miền Bắc vào, 

mỡ, trà, dép nhựa, và các nông sản theo mùa như dưa lê, củ tỏi, 

hành tây, khoai tây với gía rẻ, nhưng mua khoai tây thì được, mua 

miếng xương miếng thịt nấu khoai tây đâu có dễ vì tiêu chuẩn hạn 

chế và nhất là  không phải ai cũng có tiền ăn thịt. 

Cô Sa là gia đình buôn bán giỏi nhất xóm, gọi là “cô Sa” nhưng cô 

lớn tuổi ngang vai cha mẹ chị Bông, chẳng biết từ bao giờ  hàng 

xóm đã gọi là “cô Sa”có lẽ vì cô Sa có vóc dáng thanh lịch của 

người Hà Nội xưa, cô luôn tươi tắn dù tuổi đời vẫn chồng chất 

theo năm tháng. 

         Mẹ con cô đều khôn ngoan lanh lợi, cô là người tiên phong 

đi buôn tuyến xe lửa Nam- Bắc, rồi vài người khác cũng rủ nhau 

đi theo. Cô Sa ở cách nhà chị Bông chừng chục căn, hiểu rõ hoàn 

cảnh đã rủ chị Bông: 

-  Tổ hợp mì sợi không còn nữa cô Bông theo tôi đi buôn Nam Bắc 

thử một chuyến may ra kiếm tiền mà nuôi con trong lúc chồng còn 

đang tù tội cải tạo.. 

-  Nhưng cô Sa ơi cháu chẳng biết buôn bán là gì… 

-  Không sao, cô cứ theo chúng tôi, buôn có bạn bán có phường 

mà, chúng tôi mua gì thì cô mua nấy, hàng từ Nam ra hay từ Bắc 

vào đều có chỗ bỏ mối cả. 

Thế là chị Bông hào hứng đòi đi buôn, trước tiên bố chị đã kinh 

ngạc rồi ái ngại: 

-  Con mà đi buôn à? Con muốn làm “cô khờ” đi buôn à? chỉ đi 

Cần Thơ mà còn bị lừa phải trả 2 lần tiền cái vé chợ đen đắt đỏ và 

mua chục soài cũng xớn xác không để ý họ cho vào bịch mấy qủa 

xoài hư thối mang về cứ hí hửng khen rẻ. 

Chị Bông trấn an và năn nỉ bố: 

-  Con đi với cô Sa và các hàng xóm khác, mọi người sẽ chỉ dẫn và 

đùm bọc lẫn nhau, buôn Nam Bắc không sợ mất trắng như buôn 

hàng từ biên giới Campuchia vì kín đáo hơn với lại nhân thể con 

“du lịch” cho biết Hà Nội 36 phố phường như con đã biết qua sách 

vở. Ngày xưa bố ở nhà quê chẳng từng mơ lên Hà Nội đấy sao. 

        Được bố đồng ý về mặt tâm lý đã ổn định, chị Bông vẫn 

không dám tự tin liền rủ Nghĩa, một cô bạn vai em vì Nghĩa là bạn 

học đại học với thằng em kế của chị Bông, nhưng Nghĩa bỏ học dở 

dang vì sức khỏe yếu, mắt bị mờ dần đi. Nghĩa ở nhà phụ mẹ buôn 

bán vặt. 
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Cô sinh viên nửa vời cũng giống chị Bông ở chỗ vừa kết hợp đi 

buôn Nam Bắc kiếm tiền vừa nôn nóng muốn nhìn thấy Hà Nội 

trong văn học xưa. Hai chị em sẽ chung vốn trong chuyến đi, mua 

gì cùng mua và lời lỗ cùng chịu..Cả hai đều hào hứng.. 

Cũng như mọi lần, chuyến Nam Bắc này cô Sa coi như “lãnh đạo” 

chị em hàng xóm gồm 7 người, họ mua gì thì chị Bông mua nấy, 

các mặt hàng mang ra Bắc là cau, cau tươi hay cau khô, nhưng cau 

tươi có gía hơn cau khô, là len để đan áo, cà phê, ziper, thuốc lá 

Hoa Mai, Đà Lạt..v..v..Những thứ này sẽ bán trên mỗi chặng 

đường xe lửa đi qua. 

         Đến ga Hoà Hưng vào buổi trưa thật đông vui kẻ mua người 

bán tấp nập, cau tươi bán ngay tại sân ga, các bà tranh nhau chọn 

lựa những buồng cau trái to tròn và ngã giá, chị Bông và Nghĩa dù 

chậm chân cũng mua được hai buồng cau như người ta dù có thua 

kém không tươi ngon bằng. 

Mang được buồng cau và túi hành lý lên tàu thật vất vả, chị Bông 

o bế giữ gìn buồng cau như báu vật chỉ sợ người ta đụng chạm 

vào. 

        Buông mình ngồi xuống ghế vẫn chưa yên thân, chị phải liên 

tục né ngang né dọc như một người đang bị kẻ bạo hành dồn dập 

tấn công, hành khách vẫn chen lấn xô đẩy ngả nghiêng và nhồi 

nhét hành lý dưới gầm ghế, bên cạnh ghế và mấy khoang trên đầu, 

hết chỗ nhét thì họ treo hay móc lên khoang, lên thành ghế, chị 

Bông bị bao vây tứ bề bởi người và hàng hoá. 

Không có chỗ để ruỗi chân hay tỳ tay đã đành mà dường như 

không có cả chút không gian để thở, chị ngồi co quắp trong ghế 

.… 

        Dù thế nào thì  chuyến tàu Nam Bắc cũng hụ còi inh ỏi và 

phấn khởi lăn bánh rời ga Hoà Hưng mặc cho bên trong tàu bao 

nhiêu con người đang nhốn nháo chen vai thích cánh, đang chới 

với ngột ngạt vì mùi người, mùi hàng hóa đủ loại và ồn ào âm 

thanh nói cười   trong bể khổ của cuộc đời. 

Các bà trong nhóm cùng đi buôn dặn dò chị Bông và Nghĩa vì biết 

là mới đi xe lửa Nam Bắc lần đầu: 

-  Tôi dặn trước, hai cô ngồi ngay cửa sổ coi chừng khi qua mấy 

sân ga nhé, trẻ con ném đá lên tàu ai bị thương hay chết thì ráng 

chịu không có người bảo vệ cho mình đâu. 

- Ôi, đi xe lửa mà nguy hiểm như ra chiến trường ! 

Một bà khác cũng dặn dò: 
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-  Còn nữa, cẩn thận cả tiền bạc và hàng hóa đấy, hành khách cũng 

có khi là kẻ cắp trên tàu. Chúng ăn cắp hàng hoá và rạch túi nhanh 

như chớp, người chật như nêm thế này chúng càng dễ hành nghề. 

Chị Bông lại kêu lên: 

-  Ôi, đi xe lửa mà như lạc vào chốn giang hồ. 

Một bà kinh nghiệm kể: 

-  Chị Bông để ý sẽ thấy có những hành khách không cần ngồi 

ghế, họ bám cột đứng ở cuối khoang tàu, đến một địa điểm nào đó 

là họ nhanh chóng ra tay, thảy những bao hàng hóa xuống và phi 

mình ra khỏi khoang tàu tài tình như làm xiếc. 

-  Ôi, tàu đang chạy mà họ dám nhảy à? Liều thế….. 

- Ban đầu chúng tôi cũng thấy khiếp đảm như cô đấy, giờ thì quen 

rồi. 

Và bà giải thích ra vẻ kinh nghiệm: 

- Để giảm bớt sự chấn thương họ nhảy cùng chiều với con tàu 

đang chạy và ngã lăn ra bãi cỏ nên khá an toàn, địa điểm họ chọn 

trước thường vắng vẻ và có đồng bọn chờ sẵn. Thời buổi khó khăn 

chính quyền quản lý hàng hóa và ngăn sông cấm chợ nên người 

dân phải tìm mọi cách kiếm sống dù có nguy hiểm đến tính mạng 

như nhảy tàu, sai một ly đi một dặm chết người như chơi.. 

Chị Bông và Nghĩa cũng đã cẩn thận tiền bạc cất trong túi gài kim 

băng dấu kín sau lần áo trừ khi kẻ cắp thò tay vào chứ mắt nhìn 

không thể nào thấy được, còn mấy túi hàng hóa để ngay bên cạnh 

hai ngưòi sẽ thay phiên nhau ngủ để canh chừng. 

Tàu qua ga Xóm Thơm Gò Vấp, ga Bình Triệu, Sóng Thần và 

hướng về bao nhiêu sân ga xa lạ, bao nhiêu đường dài chưa quen 

hun hút phía trước, càng lúc càng rời xa thành phố, càng xa nhà, 

chị Bông vừa háo hức vừa cảm thấy buồn vì lần đầu tiên chị đi xa 

như thế này. 

        Đến chiều là cảnh bát nháo của hàng cơm di động, người ta 

bưng thúng mời chào mua cơm, người này ăn xong thì làm cho 

người khác sau khi đĩa thìa được lau chùi bằng giẻ ngay tại chỗ, 

ngay trước mắt khách hàng chứ nước ở đâu ra mà rửa ráy trên tàu. 

Chị Bông kinh hãi lắm, cũng may là trước khi ra ga Hoà Hưng chị 

đã ăn một tô cơm rang nên quyết chí nhịn ăn trên tàu, đợi đến ga 

nào đó xuống sân ga may ra có món khác ăn cho đỡ đói lòng. 

Hai buồng cau của chị Bông và Nghĩa treo ở sát cửa sổ cùng rung 

rinh cùng đong đưa theo nhịp tàu chạy. Thỉnh thoảng lại nghe 
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tiếng “bộp” nhỏ khô khan và ai đó trong nhóm hàng xóm chị Bông 

lại kêu lên: 

-  Cau của chị Bông rụng kìa. 

-  Chắc lựa buồng cau vừa gìa vừa héo chứ gì ! 

Cứ thế không buồng cau chị Bông thì là buồng cau của Nghĩa, qủa 

cau rụng xuống như nỗi lo buồn của hai kẻ đi buôn bất đắc dĩ đang 

rụng xuống cuộc đời. Chị Bông ngồi gần cố với tay ra nâng đỡ cho 

hai buồng cau bớt bị dao động mà không xong, đành mặc cho 

chuyến tàu đẩy đưa, chị nhặt mấy qủa cau rụng lên đếm được tổng 

cộng 9 qủa, và đoán chắc là hai buồng cau sẽ bán lỗ vốn thôi. 

Tàu qua ga Mường Mán Bình Thuận và nhiều ga khác thì đến ga 

Tháp Chàm Phan Rang, người ta mang lên tàu những giỏ nho để 

mời khách mua, nhóm đi buôn mua nho hi vọng mang ra Bắc bán 

lại kiếm lời, chị Bông và Nghĩa không mua cái món mong manh 

dễ dập dễ hư ấy vì hai buồng cau đang đe dọa lỗ vốn rồi. 

Thế mà may vì giỏ nho của bà nào đó mua vài giờ sau đã bắt 

đầu…chảy nước, không biết vì người bán để nho hư dập dưới đáy 

giỏ hay vì không khí nóng ngột ngạt trên tàu làm nho chóng hư? 

Bà nọ bảo bà kia: 

- Thôi, chị mang giỏ nho ra ăn dần đi kẻo hư thối thêm mà bán 

chẳng ai mua. 

Tàu qua đèo Hải Vân, uốn lượn theo con đường đèo gian nan nguy 

hiểm làm chị Bông lo sợ vẩn vơ con rắn khổng lồ này…trượt 

chân, trượt đường ray rơi xuống biển thì chẳng còn kịp nhìn thấy 

chồng con. 

        Đến Lăng Cô cảnh núi non và biển xanh nên thơ, người ta kể 

rằng sau biển xanh xinh đẹp kia có một làng cùi, những người cùi 

sống ẩn khuất xa lánh mọi người, biết đâu thiên nhiên hùng vĩ và 

tươi đẹp đã làm dịu đi những nỗi đau bất hạnh của người cùi. 

Những sân ga những thành phố từ Sài Gòn vào miền Trung như 

Phú Sơn, Phù Cát, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, 

Cam Ranh, Thừa Thiên, Huế…v..v…đã gợi lại trong lòng chị 

Bông bao nhiêu cảm xúc, chị nhớ một thời chinh chiến đã qua, 

những người lính miền Nam đã từng xông pha nơi những địa danh 

này họ còn sống hay đã chết? họ bị thương đang sống lây lất tấm 

thân tàn hay đang trong tù cải tạo nơi nào? 

          Đến ga cần phải bán cau, vì mỗi ga có nhu cầu mua hàng 

hoá khác nhau, nếu để qua ga ấy thì món hàng đem bán hạ gía dần 

vì người mua bắt chẹt, họ biết người bán mang hàng từ Sài Gòn 
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vào Hà Nội không thể mang trở ngược về Sài Gòn cho nặng hành 

trang, nên cuối cùng giá nào cũng bán. 

.Không ngờ hôm nay cau được gía, hai buồng cau dở nhất, bị rụng 

nhiều nhất của chị Bông và Nghĩa bán vẫn có lời dù là lời ít. Còn 9 

qủa cau lẻ chị Bông cho bà gìa bán nước trà ở sân ga, bà mừng rỡ 

như vừa nhận được món qùa qúy nên chị Bông cảm thấy vui lòng, 

nỗi buồn cau rụng đã bay mất, đã bỏ lại ở những sân ga đi qua.. 

Nghĩa vui mừng nói với chị Bông: 

 - Trời thương, hai buồng cau xấu của chị em mình cũng có lời.. 

Đến ga khác thì cả nhóm xuống sân ga để mua xoài, kẻ mua người 

bán chớp nhoáng như ăn cướp vì thời gian có hạn, tàu ngừng 

không lâu, có nhiều vụ tàu chạy hành khách phải bỏ của phóng 

ngay lên tàu, 5 bà kia đã đi buôn Nam Bắc vài lần nên kinh 

nghiệm mua được ngay những chục xoài ngon, hai kẻ khờ chị 

Bông và Nghĩa chẳng còn gì mà mua, đang ngơ ngáo thì một chị 

bưng thúng xoài đến gần chắc chị ta trông mặt đặt tên nên mời 

chào: 

- Hai cô mua nốt nửa thúng xoài này đi chị bán rẻ cho. 

Đó là nửa thúng xoài còn lại, toàn là qủa nhỏ, chắc những qủa lớn 

đã được người ta chọn mua rồi. Chị Bông và Nghĩa đang băn 

khoăn chưa biết tính sao thì chị bán xoài hối thúc: 

-  Mua đi, mua đi… tàu sắp chạy rồi kìa. 

Không còn thì giờ để bàn cãi hay suy nghĩ nữa chị Bông đồng ý và 

chị bán xoài nhanh chóng trút cả nửa thúng xoài thập cẩm vào một 

cái gỉo cói đã cũ và rách quai, vậy mà chị ta kể công: 

-  Xoài rẻ lại được tặng cái giỏ cói luôn nhé. 

-  Nhanh nhanh lên chị …xoài ơi, người ta đang kéo nhau lên tàu 

cả rồi. 

-  Nghĩa ơi đếm tiền trả “chị xoài” đi để chị vác xoài lên tàu cho, 

xoài nhiều nặng lắm Nghĩa bê không nổi đâu. 

Nghĩa níu tay chị Bông: 

-  Chị ơi, thà để em bê xoài, mắt chị sáng chị đếm tiền trả cho khỏi 

lộn.. 

Sân ga ồn ào càng ồn ào thêm vì tiếng hối thúc của 3 người là chị 

bán xoài, chị Bông và Nghĩa… 

Trong khi chị Bông đếm tiền trả thì Nghĩa khệ nệ ôm giỏ xoài to 

lên tàu, mấy bà lục đục lên sau thăm hỏi: 

-  Chị Bông mua xoài ngon không? 

Chị Bông đã lên tàu, đáp dè dặt: 
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-  Chắc cũng…như buồng cau ở ga Hòa Hưng nhưng được cái 

mua mão cả nửa thúng nên gía rẻ lắm. 

Xoài ở trong giỏ thì chẳng sợ rơi rụng như cau trên buồng mà chị 

Bông vẫn lo ngay ngáy lỡ xuống đến ga kế tiếp người ta chê 

không mua xoài nhỏ thì sao? chỉ có nước vừa bán rẻ vừa cho 

không.. 

         Nhưng thêm một lần nữa trời thương cả mớ xoài ấy bán có 

lời, ở đời tiền nào của ấy, hàng nào cũng có người cần. 

Thuốc lá Hoa Mai, Đà Lạt đến ga cần bán  là chị Bông bán ngay 

với gía huề vốn vì hôm nay thuốc lá Hoa Mai, Đà Lạt rớt gía, chị 

Bông và Nghĩa cùng quan niệm đến ga nào là bán ngay món ấy, 

nhưng mấy bà kia chê gía rẻ để dành ga kế tiếp hi vọng được gía 

hơn, ai ngờ gía lại rẻ hơn các bà đành bán lỗ vốn vì đến thêm ga 

nữa coi như món hàng…”vô gía” bao nhiêu cũng phải bán cho 

rảnh tay. Các bà khen hai cô khờ đi buôn mát tay. 

Đến ga Nam Định bán cà phê và len, không lời nhiều thì cũng lời 

ít. 

         Bây giờ hành trang đi buôn chỉ còn mớ ziper nhẹ tênh mang 

đến Hà Nội. Chị Bông và Nghĩa có thì giờ và tâm hồn thảnh thơi 

ngắm cảnh vật bên đường. 

Cảnh nhà cửa, đường xá, xe cộ nói lên một miền Bắc nghèo nàn 

chậm tiến. 

         Tàu qua Phủ Lý làm chị Bông chợt nhớ quê hương nơi chị 

sinh ra nhưng chưa lần về thăm, giá bây giờ chị về quê chẳng biết 

tình họ hàng ruột thịt có mặn nồng không khi chị ở giới tuyến khác 

họ? Các ga lần lượt hiện ra, ga Đỗ Xá, ga Chợ Tìa, ga Thường 

Tín, Văn Điển, Giáp Bát và cuối cùng tàu đến ga Hàng Cỏ Hà Nội, 

thuộc cửa Nam quận Hoàn Kiếm sau hơn 1700 km đường dài, qua 

hàng trăm sân ga quen tên và không quen tên nghe xong một lần 

rồi đi vào quên lãng. 

         Cô Sa dẫn nhóm đến thuê một căn gác trọ mà nhóm cô vẫn 

trọ từ những lần trước, sau 3 ngày 2 đêm ăn ngủ thất thường, ngủ 

gà ngủ vịt trên ghế xe lửa, ăn uống lấy lệ, được ngả người ra chiếu 

ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ bụi đường thật không gì sung sướng 

bằng, cả nhóm 7 người cùng ngủ một giấc ngon lành đến chiều 

mới thức dậy để rủ nhau ra đường ngắm phố Hà Nội. 

Mùa hè khí hậu Hà Nội đầy nắng nóng, ai cũng thấy khát hơn là 

thấy đói, cô Sa rủ ra cửa hàng mậu dịch mua kem. Cô dặn: 
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- Mỗi khi ra phố chợ mua bán nhớ nói ngôn từ miền Bắc giống họ 

cho họ dễ hiểu nhé, với lại có nhiều người còn kỳ thị người miền 

Nam chúng ta lắm. 

Chị Bông nói: 

-  Cô Sa đừng ngại có em là Bắc kỳ 54 đây, em vẫn nói giọng Bắc 

mà. 

-  Nhưng Bắc 54 khác Bắc 75, cách dùng từ khác nhau. Thí dụ 

 “que kem” thay vì “cây kem” hay ly chè đỗ đen thay vì ly chè đậu 

đen của miền Nam . 

Cả nhóm đi bộ ra phố chị Bông thấy trước những cửa hàng nhỏ 

bên hè đường có tấm bảng nhỏ ghi hớn hở và nhiệt tình “ Có đá, 

có đá. Bán tại đây” chứng tỏ món đá cục trong mùa Hè là món 

hàng hiếm không phải nơi nào lúc nào cũng có để bán cho khách 

hàng. 

Đến một cửa hàng mậu dịch bán kem, trời đang nắng khát chị 

Bông nghĩ đến món kem mát lạnh ngọt ngào mà nao nức, chị sẽ 

mua 2 cây ăn cho đỡ khát đỡ thèm, hàng vẫn mở cửa vài ba cô 

nhân viên bán hàng đang ngồi nhởn nhơ tán dóc, chị Bông cất cao 

giọng Bắc của mình lên: 

-  Chị ơi, bán cho chúng tôi mấy que kem. 

Một cô nhân viên trả lời cộc lốc: 

-  Hết rồi ! 

-  Chị nói hết rồi là hết cái gì? chưa hết giờ làm việc mà… 

-  Nhưng hết kem rồi. Hiểu chưa? 

-  Chưa hiểu, bây giờ chị nói thì mới hiểu. 

Cô nhân viên chảnh chọe: 

- Nếu còn kem thì chị đã phải đứng xếp hàng chứ không phải bước 

ngay vào cửa như thế này nhé. 

Cả nhóm kéo đi lẩm bẩm bàn luận cùng nhau: 

- Xã hội đào tạo ra những con người ăn nói bất lịch sự qúa nhỉ. 

- Này cô Bông và cô Nghĩa ơi, hai cô mà ra chợ búa thì còn nghe 

ghê gớm hơn nữa, họ chửi khách như chửi con, có lần tôi là nạn 

nhân ở chơ Bắc Qua, trả giá thấy đắt qúa không mua liền bị cô bán 

hàng tuổi đáng em đáng cháu đứng phắt lên xắn áo xắn quần chửi 

bới không tiếc lời, gía mà cô mặc váy thì chắc sẽ tốc váy lên chửi 

chứ chẳng chơi, chua ngoa đanh đá lắm.. 

-  Thà chị bị chửi mà không mất tiền, còn đỡ hơn em vào chợ 

Đồng Xuân tốn tiến mua phải hàng gỉa, một ký hạt tiêu trộn lẫn 

với hột bột màu đen chẳng mùi vị gì cả. 
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- Hàng quán và chợ búa là một phần đời sống con người, là nét 

văn hoá dân tộc mà họ chẳng giữ thể diện gì cả.. 

- Thôi mình đi tìm hàng chè đậu đen đá ăn cho đỡ khát đi hơi đâu 

bàn chuyện thế nhân.. 

- Phải nói là chè đỗ đen đá chứ…món qùa ngon của mùa hè Hà 

Nội đấy. 

         Ăn chè xong là dạo phố rồi ngày mai cô Sa dẫn đi mua hàng 

đóng hàng hôm sau theo tàu về miền Nam . 

Sau phút giây thăm cảnh phố lạ người dưng trời đã về chiều, nhìn 

người ta hối hả đạp xe đi xe trên đường chị Bông nghĩ họ đang trở 

về nhà sau một ngày làm việc mà chợt chạnh lòng nhớ nhà, nhớ 

hai đứa con nhỏ qúa, chị cũng muốn được về nhà như họ.. 

Bỗng phía đường xa xa trước mặt có một đám đông đang túm tụm 

lại khi cả nhóm tò mò đến gần mới biết một vụ đụng xe đã xảy ra 

vì những tiếng nói trong đám đông ồn ào: 

- Ô tô đâm chết người đang chờ cảnh sát đến lập biên bản. 

- Tiên nhân cha thằng nào đụng người mà bỏ chạy… 

- Quân vô lương tâm, ngữ này phải xử lý thật nặng… 

Xác người chết được đắp chiếu nằm giữa đường, hình ảnh này 

càng làm tâm hồn chị Bông ớn lạnh bơ vơ, chỉ muốn có phép 

nhiệm màu nào đưa chị về ngay nơi mái nhà thân yêu của mình, 

ôm hai con vào lòng để biết đời vẫn còn niềm vui. 

Đêm ấy chị Bông ngủ giữa lòng Hà Nội mà mơ về Sài Gòn nơi chị 

bao nhiêu năm thân quen, nơi chị có những kỷ niệm buồn vui và 

dễ thương. 

       Có lần chị Bông và cô em gái tên Thoa chở nhau xe đạp từ Gò 

Vấp lên đường Hai Bà Trưng Tân Định để sửa đôi giày. Quầy sửa 

giày trước cửa một căn nhà lầu 3 tầng, cách tiệm nhuộm Tô Hồng 

chỉ vài căn về phía trái và cách bưu điện Tân Định về hướng Sài 

Gòn không xa.  

         Hai chị em đã đến đây sửa giày 1 lần và được bác thơ giày 

kể rằng chủ căn nhà bỏ trống này là người “cách mạng” đã “tiếp 

thu” hay mua căn nhà theo gía rẻ tiêu chuẩn cho cán bộ, họ đồng 

thời có 2 căn nhà khác ở quận 5 nên không cần ở căn nhà này và 

đang chờ bán lại. 

Sau 1975 những cán bộ miền Bắc tha hồ chia chác chiếm đoạt 

những căn nhà to đẹp của người miền Nam bỏ chạy ra nước ngoài. 

Cán bộ lớn thì hưởng lớn, cán bộ nhỏ thì hưởng nhỏ, hưởng theo 

tiêu chuẩn và gian lận tiêu chuẩn nên trong tay họ có mấy căn nhà 
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trong khi bao nhiêu người dân miền Nam đi kinh tế mới bị thất bại 

trở về thành phố không có mái nhà nương thân. 

            Khi đến nơi thì bác thợ sửa giày đang hí hoáy làm việc cho 

một anh thanh niên đứng chờ bên cạnh, bác nói với khách mới 

đến: 

-  Hai cô cứ ra chợ Tân Định ăn tô bún hay ly chè xong quành lại 

đây là tôi đã sửa xong đôi giày cho cô. 

Qủa nhiên khi quay lại thì anh thanh niên kia đã đi khỏi và đôi 

giày của Thoa cũng đã sửa xong, bác thợ giày thật tâm lý biết con 

gái ăn hàng qùa la cà nên bác vẫn đủ thời gian sửa giày cho khách, 

Thoa hỏi giá để trả tiền thì bác thợ giày vui vẻ đưa cho Thoa mẩu 

giấy và nói: 

-  Anh kia trả tiền cho cô rồi.. 

Thoa mở mẩu giấy và đọc vỏn vẹn một hàng chữ” Cô bé dễ 

thương, anh đã trả tiền sửa giày cho cô rồi” 

Anh chàng cũng đem giày đi sửa chắc anh chẳng khá gỉa gì, anh 

cũng thật dễ thương, không cần để lại tên tuổi và địa chỉ để tán 

tỉnh làm quen vậy mà anh vẫn được Thoa và chị Bông nhớ mãi. 

Anh chàng hào hoa của thời miền Nam 1975 thực dụng và gian 

khó.. 

          Sáng thức dây cô Sa dẫn nhóm đi ăn phở, một cửa hàng mậu 

dịch ở cửa Nam nổi tiếng là ngon, phở miền Bắc lại là phở xã hội 

chủ nghĩa khác hẳn phở miền Nam, không tương đỏ tương đen, 

không gía sống rau thơm, khách hàng ăn tại chỗ hay cầm gà mên 

mua mang về nhà, ngay từ lúc hàng mở cửa họ kiên nhẫn đứng 

xếp hàng dài, có lẽ cuộc đời họ đã quen với cảnh chầu chực và chờ 

đợi rồi, chị Bông thấy họ vẫn hớn hở vui tươi chờ đến lượt.. 

Cả nhóm đi mua trà, vào một căn nhà mọi người đang ăn cơm làm 

chị Bông và Nghĩa ngại ngùng nhưng cô Sa thản nhiên giải thích 

nhà này ở chung mấy hộ, người bán trà ở một phòng nhỏ trên gác. 

Trời ơi, một căn nhà sống chung đụng mấy gia đình và đi chung 

lối, chung nhà thì còn gì là riêng tư nữa? 

Cô Sa bồi thêm vào những suy nghĩ của chị Bông: 

- Chuồng xí tức là cầu tiêu thì ở nơi công cộng, trong nhà này 

không có.. 

Và Chị Bông càng ngạc nhiên khi đến một căn hộ khác để mua mỡ 

nước đã thắng và đong vào bình, là một diện tích chỉ đủ kê một cái 

phản, ban ngày ngồi bán hàng ở đây, ăn uống ở đây và tối cũng 

ngủ ở đây, chị Bông không dám cất tiếng hỏi chủ nhân nơi nào 
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nấu nướng vệ sinh tắm rửa? sợ đụng chạm đến nỗi buồn của họ, 

cuộc sống thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu nhất của con người.. 

Ra chợ Đồng Xuân cả nhóm xà vào hàng vịt lộn, bà bán hàng đập 

qủa trứng vịt lộn ra bát và trao cho khách ăn với muối tiêu rau 

răm. Cũng là trứng vịt lộn mà kiểu ăn khác với trong Nam . 

Món hàng dép nhựa mua tại chợ Đồng Xuân, chủ hàng đóng gói 

cho khách, chốc nữa mua xong cả nhóm sẽ mang ra bưu điện gởi 

về nhà. 

          Chị Bông và Nghĩa đứng trên hè phố đối diện chợ Đồng 

Xuân để chờ một vài bà còn đang mải mua thêm hàng trong chợ, 

chị Bông thấy một bà gìa nhà quê bưng thúng bán kẹo rong, là 

món kẹo bột dành cho trẻ con. Bà vừa bưng thúng đi qua cửa một 

căn nhà thì một thằng bé đòi mẹ mua kẹo, bà gìa vừa lấy kẹo bán 

vừa trìu mến trò chuyện với thằng bé khách hàng khỏang chừng 4-

5 tuổi: 

- Cháu ơi mai này lớn cháu sẽ làm gì? 

Thằng bé trả lời không cần suy nghĩ: 

- Cháu muốn đi bán kẹo giống bà. 

Bà gìa bán kẹo mỉm cười trách yêu: 

- Cháu đi làm việc chứ, cháu mua nhà to như nhà bố mẹ cháu chứ, 

bán kẹo như bà thì nghèo lắm. 

Bà già nhà quê bán kẹo biết ăn nói làm đẹp lòng khách, dù chỉ là 

người khách bé bỏng trẻ con hơn hẳn mấy cô nhân viên bán hàng 

ở cửa hàng mậu dịch bán kem kia. 

Cả nhóm ôm những bao dép nhựa ra bưu điện gởi về Sài Gòn, thế 

là giải quyết xong một mối hàng, lại là mối hàng nặng ký cồng 

kềnh nên ai cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra. 

Hôm sau lên tàu về Nam, hành trang chỉ còn xà bông Đông Âu, 

mấy bình mỡ nước, trà Bắc và đường cát trắng nên khá thảnh thơi 

vì sẽ mang về tới Sài Gòn chứ không bán hàng qua từng chặng ga 

như chuyến đi từ Nam ra Bắc. 

Chị Bông đã kinh nghiệm nên cố tránh không ăn cơm trên tàu lửa, 

chị mua sẵn mấy ổ bánh mì không, mấy cái bánh giò mang lên tàu 

và tới các ga nào đó chị sẽ xuống tàu mua đồ ăn nước uống cho no 

thay vì ăn cơm trên tàu cho đến trạm cuối cùng là ga Hoà Hưng.. 

Hàng hóa mang về Sài Gòn chị Bông và Nghĩa đã giao phó hết 

cho một bà “đại diện” mang đến chợ Tân Bình bỏ mối giùm, chỉ 

phải trả cho bà một ít tiền hoa hồng. 
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Chị Bông và Nghĩa mỗi người sụt đi cả kí lô vì mất ngủ và vì ăn 

uống “đói khát” trên hai chuyến tàu đi và về giữa hai miền Nam 

Bắc. 

Nhưng bù lại chị Bông và Nghĩa mỗi người lời được một món tiền 

tương đương một chỉ vàng. Một chỉ vàng thời điểm năm 1983 rất 

gía trị, một người bạn chị Bông làm công nhân viên nhà nước, 

tăng gia sản xuất nuôi một chuồng gà công nghiệp, chị ta đã cắt 

chỉ vàng ra từng phân vàng để mua cám nuôi gà. 

Hai kẻ khờ đi buôn chuyến đầu tiên cũng là chuyến cuối cùng vì 

biết mình không thích hợp với cảnh bán buôn đường dài này. 

Nhưng cô Sa và các bà kia cũng chỉ đi buôn thêm được một thời 

gian thì không ai cấm cũng tự động ở nhà vì sau này thêm nhiều 

người đi buôn và càng ngày giá vé xe lửa càng tăng, giá cước phí 

bưu điện cũng tăng. 

Thì ra thời gian đầu nhà nước bao cấp nên gía vé xe lửa còn rẻ, gía 

cước bưu điện cũng rẻ, đi buôn với mấy thứ hàng hóa tầm thường 

mà vẫn có lời. 

Ngày nay đọc thông tin trên net vé xe lửa Nam Bắc rất đắt, đã có 

bao công nhân viên miền Bắc làm việc trong Nam cuối năm chẳng 

đủ tiền mua vé tàu xe về thăm quê, thăm thân nhân. 

Có người ngậm ngùi than rằng: 

-         Tôi 10 năm làm việc trong Nam , mỗi lần năm hết Tết đến 

chưa bao giờ mua được vé xe lửa gía chính thức về quê, chỉ toàn là 

mua vé chợ đen gía “cắt cổ”. 

Đúng thế, cảnh biển người chờ đợi và chen lấn để mua vé xe lửa 

thật gian khổ hãi hùng. 

Chị Bông bỗng thấy mình may mắn vì có thời đã đi trên chuyến 

tàu lửa ấy với gía vé rẻ mạt và còn kiếm được tiền lời, và nhất là 

đã thoả được ước mong nhìn thấy Hà Nội 36 phố phường, Hà Nội 

cũ kỹ thấp thoáng những hình ảnh như trong các tác phẩm văn học 

xưa, một Hà Nội chưa kịp thay hình đổi dạng làm dáng với đời sau 

1975. 

            

  Nguyễn Thị Thanh Dương 

 (Tháng Tư, 2014) 
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@ Phạm Tương Như 

      Tháng Hai Áo Trắng 

  

Tháng hai áo trắng về ngang cửa 
Quên bẵng chiều nay thiếu cái đuôi 
Nên cứ e dè như mấy bữa 
Nhẹ gót vào Xuân hoa đỏ môi 
  
Tháng hai mắt liếc người bắt gặp 
Bẽn lẽn như trăng mới lưỡi liềm 
Lính quýnh tay Tiên rơi sách cặp 
Thẹn thuồng chín mọng cả đôi tim 
  
Tháng hai gió mơn man chải tóc 
Áo trắng tung tăn nắng đến trường 
Ngó quanh, nghỉ quẩn tìm trong góc 
Áo trắng quần tây đứng dễ thương 
  
Tháng hai áo nắng lan huệ trắng 
Mật ngọt hương hoa kết nụ cài 
Mái tóc thả dài vai trĩu nặng 
Ân tình trao gửi chẳng ai hay ! 
  
Tháng hai áo trắng nhầu vạt nắng 
Nhớ một người đi chẳng chịu về 
Vọng tiếng gió buồn im bóng lặng 
Chiều tàn cô lẻ điếng cơn mê 
  
Tháng hai hờn giỗi thay màu áo 
Lá nõn vườn Xuân hoa kém tươi 
Gió lặng lòng chưa vơi bão tố 
Bướm trắng bay xa, phố lạ người 
  
Phạm Tương Như 
02/27/ 2014 
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Tháng Ba Lụa Nắng Phơi Chiều 
  
Cỏ đồng lã ngọn ngu ngơ 
Ráng chiều hồng ửng vắt bờ mây xa 
Chim bay rong ruổi nắng tà 
Mùa Xuân đang tới kiêu sa hoa ngàn 
  
Biển lòng sóng hát triều dâng 
Cây rung lời gió dòng nhân duyên lành 
Đan trăng vào lá treo cành 
Thuyền về bến cũ đời xanh biếc hồn 
  
Mênh mông cảnh sắc xóm thôn 
Tà huy buổi ấy hoàng hôn bây giờ 
Áo người hai vạt đề thơ 
Hoa thêu lụa tím ngẫn ngơ tấc lòng 

  
Tháng ba gió chạy bên sông 
Bánh xe tản bộ lòng vòng chân em 
Mắt nhìn chạm nhẹ bờ tim 
Nói năng nhả nhạc ai tìm cung thương 
  
Môi son mỉm nụ vô thường 
Ngây hoa bướm trắng lạc phương hướng về 
Rót chiều vào chén si mê 
Say dăm con chữ càng tê điếng người 
  
Dừng xe nghỉ tạm hiên đời 
Quanh đây cõi phúc tuyệt vời hương yêu 
Áo ai lụa nắng phơi chiều 
Dáng hay môi mắt liêu xiêu lòng mình? 

 

Phạm Tương Như 
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Em có về phố núi 

tặng Thu Đào, Diệu Thảo 

  

Em có về phố núi 

Ngủ một đêm trên đồi 

Ngắm trăng mờ dưới suối 

Hiểu lòng anh đơn côi 

  

Em hãy nhìn mây phủ 

Để nhớ anh cây rừng 

Đã một thời lưu trú 

Mưa nắng bụi phi trường 

  

Nhặt giùm anh đất đỏ 

Trên đường đồi quanh co 

Gom giùm anh ngọn gió 

Thổi qua áo học trò 

  

Em như loài cỏ mượt 

Anh mê mải giòng sương 

Đậu lên đời lá ướt 

Cỏ sương ướt mùa thương 

  

Diệu vợi lối em về 

Thảo nguyên còn xanh biếc 

Trên ngọn tình đam mê 

Biển Hồ mùa trăng khuyết 

  

Thu đã về qua phố 

Đào trổ hồng Cao nguyên 

Cù Hanh ơi có nhớ 

Cánh bay chở hoa duyên! 

  

Phạm Tương Như 
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Guillaume Apollinaire 

LE PONT MIRABEAU 
* 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine  

Et nos amours  

Faut-il qu'il m'en souvienne  

La joie venait toujours après la peine. 

* 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure. 

* 

Les mains dans les mains restons face à face  

Tandis que sous  

Le pont de nos bras passe  

Des éternels regards l'onde si lasse. 

* 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure. 

* 

L'amour s'en va comme cette eau courante  

L'amour s'en va  

 

Comme la vie est lente  

Et comme l'Espérance est violente. 

* 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure. 

* 

Passent les jours et passent les semaines  

Ni temps passé  

Ni les amours reviennent  

Sous le pont Mirabeau coule la Seine. 

* 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure. 

* 
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Guillaume Apollinaire 
 

 

Under Mirabeau Bridge flows the Seine River  

How's about our love,  

Should I remember? 

Joy always comes after pain 

 

Time for the return of night 

Day is gone, I stay behind 

 

Hands in hands, face to face 

Under Mirabeau Bridge we embrace 

Under the eternal gaze of the river 

As it slowly flows past 

 

Time for the return of night 

Day is gone, I stay behind 

 

Love is gone like the flow of water 

Love is gone 

Like life is slow 

And Hope is over  

 

Time for the return of night 

Day is gone, I stay behind 

 

Days and then weeks pass by 

But time is past and its loves don't return 

To Mirabeau Bridge  

Under which the Seine River flows  

 

Rough and quick translation by Wissai 
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Cầu Mirabeau 
 

Dưới chân cầu Mirabeau 

Dòng Seine xuôi chảy đôi bờ lao xao 

Và tình yêu cũng lao đao 

Niềm vui luôn đến phía sau nỗi buồn 

Đêm về giờ điểm cô đơn 

Ngày trôi tôi đứng khép hồn lặng thinh 

 

Tay trong tay đối mặt tình 

Cầu vai ta cũng chông chênh sóng đời 

Tình yêu đi tựa nước trôi 

Trái tim hoang hoải nghẹn lời tình yêu 

Khát khao cháy bỏng đã nhiều 

Vỡ òa bạo lực đốt thiêu tim sầu 

 

Thế rồi ngày tháng qua mau 

Không còn quá khứ bắc cầu tình êm 

Nước còn xuôi chảy dòng Seine 

Mình tôi lặng đứng bóng đêm điểm giờ 

 

Trầm Vân ( Dịch ) 
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@Cù Hòa Phong 

 

Đối ẩm 
 

Chuốc chén đường trần thế mới say 

Trần ai cứ rót cứ đong đầy 

Cho ta say khước mờ thương tưởng 

Giữa chốn khề khà đỡ bẩn tay   

Thiên hạ không ngờ trên đất khách 

Ta đây tuý lỵ mãi muôn ngày 

Còn  người còn việc còn thủ đếm 

Dốc cạn uống càn giảm đắng cay! 

 

Cù Hòa Phong 
 

 

Dòng sông trăn trở 
 Trời đất chuyển vần hẳn sắp mưa 

Bao mùa nắng hạn cát sông thừa 

Cá nằm đáy vực phơi lưng bẩn 

Rong tấp bờ rêu đuổi nắng vừa 

Gió thổi cỏ cây vùi lang bóng 

Mây che nước bạt đẩy lưa thưa 

Dòng sông từ thuở ngàn năm ấy 

Trải biết bao lần gió với mưa! 

 

Cù Hòa Phong 
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@Nguyễn Trần Diệu Hương 

     Vượt Biển Một Mình 

  
Tác giả, hiện cư trú và làm việc tại vùng San Jose, kể chuyện một 

mình vượt biển giữa thập niên 80’ và trở thành cô giáo cho những 

thiếu niên không thân nhân tại trại tị nạn. 

  

Ngày 30 tháng Tư 1975, Saigon sụp đổ. Những gia đình đang ở 

trong các cư xá sĩ quan, cư xá công chức bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng 

chung số phận, gia đình chúng tôi bị đuổi khỏi mái nhà thân yêu 

trong cư xá, nơi chúng tôi có một  thời nhỏ dại êm ả. Mẹ đưa 

chúng tôi về căn nhà riêng Ba Mẹ đã xây nên bằng công sức của 

Ba Mẹ, nhưng nhà này cũng bị tịch thu.  Sau hai lần mất nhà, 

chúng tôi lớn lên như câu ca dao "Còn cha gót đỏ như son, mất 

cha lăn lóc như lon sữa bò." Ba chúng tôi còn sống, nhưng đang bị 

đầy ải trong trại cải tạo ở núi rừng âm u đầy chướng khí của miền 

Bắc.  Những ngày u ám đó in hằn vào đầu óc của chúng tôi, khiến 

chúng tôi trưởng thành sớm hơn tuổi của mình, vì chỉ được xã hội 

cho nếm mùi cay đắng. 

Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ 

thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến 

một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không 
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có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở 

đó chúng tôi sẽ được học hành thành người. Cũng như rất nhiều 

người vợ lính khác, Mẹ đảm đang, xuôi ngược nuôi chúng tôi, 

nuôi Ba trong các trại tù cải tạo từ Bắc vào Nam. Tất cả những 

điều đó đẩy chúng tôi đến đường cùng, không còn lựa chọn nào 

khác hơn là phải đưa chính mạng sống của mình đánh cuộc với 

định mệnh, với đại dương. Còn nhớ thời đó,  người dân  miền 

Nam Việt Nam vẫn truyền miệng một câu ngạn ngữ của thời đại 

"Một là con nuôi mẹ, hai là mẹ nuôi con, ba là con nuôi cá." Cứ 

thế một hai ba Mẹ lo cho con một mình vượt biển.  Khả năng vượt 

thoát  chỉ là một phần ba. Ròng rã gần mười lăm năm dài, từ cuối 

năm 1975 đến đầu năm 1990, hàng trăm ngàn thuyền nhân (hay 

theo như cách gọi của  UNHCR United Nations High 

Commissions for Refugees, Cao Uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc là 

"Boat People") đã đến được bờ bến tự do. Cùng lúc, hàng trăm 

ngàn thuyền nhân khác gởi thân vào lòng đại dương. 

Chưa qua khỏi tuổi thơ, nước mất, nhà tan, chúng tôi, không có 

thời mới lớn,  tự động bước vào tuổi trưởng thành trước những 

khó khăn của Mẹ, vượt quá nỗi khổ của bà Tú Xương ở thế kỷ 

mười chín, vừa nuôi chồng trong tù cải tạo, vừa nuôi một bầy con 

dại còn ở Tiểu học hoặc ở những năm đầu Trung học. Từng đứa 

một,  khi có điều kiện, Mẹ gởi chúng tôi ra đi. 

Đến phiên tôi, Mẹ chỉ đưa được tôi ra bến xe liên tỉnh để đi Vũng 

Tàu. Cả hai mẹ con đều đội nón lá rộng vành để che những giọt 

nước mắt lã chã rơi không ngừng.  Mẹ khóc nhiều hơn những lần 

đưa các anh em trai của tôi ra đi,  vì tôi là con gái duy nhất trong 

nhà, thân gái dậm trường.  Ngồi trên xe đò từ  Saigon về Vũng 

Tàu, trong một góc xe đò, tôi úp nón lên mặt, để che đôi mắt sưng 

đỏ vì khóc của mình. 

Gần một tuần lênh đênh trên đại dương, chỉ có trời và nước, xanh 

thẫm ban ngày, đen kịt ban đêm, không có cả một cánh chim, tôi  

nhớ Ba, nhớ Mẹ quay quắt, nhưng vẫn hài lòng với chọn lựa của 

mình. Hai ngày đầu, như mọi người trong lòng thuyền, tôi bị say 

sóng, nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Đó là lần đầu tiên trong đời, 

tôi hiểu thế nào là "mửa mật". Vậy mà chỉ hai ngày sau,  quen dần 

với cảm giác bập bềnh của con thuyền nhỏ trước lực đẩy của nước 

ở đại dương, tôi tỉnh táo lại hoàn toàn với đầy đủ sinh lực của 

"tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu" mặc dù đã hai ngày không ăn 

uống.  Khi thuyền ra hải phận quốc tế, chúng tôi được lên khoang 
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thuyền hít thở không khí trong lành đầy vị mặn của đại dương, 

hình như có thoang thoảng mùi vị của tự do. 

May mắn hơn những người tị nạn khác, chúng tôi đi bình yên, 

không gặp một thuyền nào khác. Trời êm biển lặng  vào tháng sáu 

đầu mùa hè đưa chúng tôi đến thẳng đất liền của Mã Lai sau năm 

ngày sáu đêm  lênh đênh trên biến. 

Lên tới đất liền, cùng với  chú lái tàu, tôi phải vận dụng vốn liếng 

tiếng Anh hạn chế đã tích lũy trong những tháng năm chuẩn bị 

vượt biên để giải thích cho nhân viên Cảnh sát Mã Lai biết chúng 

tôi là ai, tại sao chúng tôi đặt chân đến đây. Đó chỉ là lần đầu, một 

khởi đầu kéo dài mãi cho đến bây giờ, phải giải thích tương tự cho 

rất nhiều người khác nhau thuộc nhiều chủng tộc hiểu tại sao 

chúng tôi phải bỏ quê hương ra đi để sống đời lưu vong. 

Những giờ phút đầu tiên trên đất liền, chúng tôi lại bị "say đất". 

Quen với trạng thái bồng bềnh, trôi nổi trên mặt nước; khi trở lại 

mặt đất bằng phẳng, mỗi lần đặt bước chân xuống, tôi có cảm giác 

mặt đất chao đảo như còn trên mặt sóng nhấp nhô. Sau hai ngày 

bận rộn với đủ thứ giấy tờ khai báo với cảnh sát địa phương Mã 

Lai, chúng tôi được đưa ra trại Pulau Bidong, trại tị nạn chính thức 

của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp quốc đặt trên lãnh thổ Malaysia để 

thành một người tị nạn chính thức có số căn cước thuyền nhân, 

chờ được phỏng vấn định cư ở một nước thứ ba.  Lần này, hành 

trình từ đất liền ra đảo Pulau Bidong vững chắc hơn trên một 

thuyền khá lớn của UNHCR, có tên là "Blue Dart", khoảng cách 

lại ngắn, nên chúng tôi không bị say sóng. 

Trại tị nạn Pulau Bidong đã dược xây dựng tương đối đầy đủ khi 

chúng tôi đến đảo vào giữa thập niên 80, có đủ trường Tiểu học, 

Trung học cho trẻ em, trường huấn nghệ (Vocational School) cho 

người lớn, có thư viện, có cả Chùa, Nhà thờ trên "đồi tôn giáo", có 

Bệnh viện với cái tên khá ngộ nghĩnh và dễ nhớ là "Sick Bay". 

Chúng tôi được đón tiếp với những thùng mì ăn liền vĩ đại hãy còn 

bốc khói, giống hệt như những thùng  mì Liên Hiệp Quốc phân 

phàt cho nạn nhân của thiên tai Tsunami ở South Asia cuối năm 

2004. 

Lần đầu tiên ăn đồ cứu trợ, sống bằng lòng nhân đạo của người 

khác, một thân một mình ở trại tị nạn của một đất nước khác, nước 

mắt tôi lăn dài, nghĩ đến Ba vẫn đang mỏi mòn trong ngục tù cải 

tạo ở núi rừng âm u đầy chướng khí của miền Bắc vẫn thiếu ăn, 

thiếu mặc; nghĩ đến Mẹ đang vò võ một mình ở nhà, chắc là vẫn 
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đang cầu nguyện cho bầy con đã tứ tán mỗi đứa một quốc gia, một 

phương trời khác nhau, ở tuổi chưa đến hai mươi. 

Tưởng là mình đã rất can đảm khi dám chấp nhận cảnh "thân gái 

dặm trường", không ngờ, ở trại tị nạn Pulau Bidong,  đến khu vực 

Cô nhi (Minor Refugees Residential Section), dành cho các em 

dưới mười sáu tuổi đến trại tị nạn một mình, tôi thấy  em nhỏ nhất 

chỉ mới sáu tuổi. 

Ở đó, có Hanh, chỉ mới mười một tuổi, thông minh, đầy cương 

nghị, có Bố đang bị "học tập cải tạo" - như Ba tôi - được Mẹ gởi đi 

vượt biển một mình trên một thuyền bị hải tặc, mọi người đói lả 

gần ba ngày trước khi đến được trại tị nạn. Ở trại tị nạn, cậu bé tuy 

mới mười một tuổi  nhưng có sự khôn ngoan và nét chửng chạc 

cúa một người ngoài hai mươi  học hành chăm chỉ, hết học Anh 

Văn lại quay qua học Toán, quanh quẩn cả ngày ở trường Trung 

học trên đảo Pulau Bidong. 

Ở đó, có Huyên, một em gái mới mười ba tuổi, cả gia đình mất 

tích trên biển khi thuyền bị lật. Như một phép màu, Huyên bám 

được một thùng plastic rỗng, trôi nổi bồng bềnh giữa đại dương 

gần nửa ngày, trước khi được một tàu tị nạn khác đi ngang vớt lên. 

Người ta đã thấy cô bé Việt Nam nhỏ bé mắt nhắm nghiền, gần 

như hôn mê bất tĩnh. thân xác mỏng manh như chiếc lá khô, hai 

tay vẫn còn bám chặt cái thùng nhựa rỗng bồng bềnh trên đại 

dương. 

Ở đó, có Việt, rất thâm trầm, dù mới mười lăm tuổi,  nhà cửa bị 

tịch thu, Ba bị giam ở khám Chí Hòa vì "tội nhà giàu", Mẹ gởi em 

ra đi với nhà hàng xóm để thoát khỏi tương lai đen tối của giai cấp 

"tư sản mại bản". 

Còn biết bao các em khác nữa.  Mười một tháng sau đó ở Pulau 

Bidong, với  vốn liếng Anh ngữ từ những năm ở trường Trung 

học, và những sách vở của thư viện trên đảo, tôi đã có cơ hội giúp 

cho UNHCR và cả các phái đoàn Mỹ, Canada, Úc trong việc 

thông dịch mỗi khi họ đến phỏng vấn thuyền nhân. 

Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác xót xa khi nhớ lại những 

lần thông dịch cho những ngưồi đàn bà, con gái Việt Nam bị làm 

nhục bởi hải tặc trên đường vượt biển, em nhỏ nhất chỉ mới mười 

hai tuổi. Hồiđó, Cao ủy trưởng Alan ở Pulau Bidong  chỉ định tôi 

chuyên làm công việc thông dịch đàn bà con gái trong các cuộc 

phỏng vấn  các thuyền vượt biển bị hài tặc. Đó là một công việc 

rất tế nhị và đầy xót xa.Đến một độ nào đó,  nỗi đau vượt quá sức 
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chịu đựng, người ta mất cảm giác.  Nhiều người nữ thuyền nhân,  

mặt còn đầy nỗi kinh hoàng nhưng kể lại từng chi tiết ô nhục mà 

chính mình phải gánh chịu với giọng đều đều, thản nhiên, lạnh 

lùng như nói chuyện trời mưa, trời nắng, trong khi chính tôi và cô 

May,  Cao ủy của UNHCR đã giọt ngắn giọt dài. Mỗi lần  dịch 

hay viết xong một hồ sơ tàu tị nạn bị cướp, tay áo tôi ướt đẫm vì 

nước mắt.  Tôi vẫn tự hỏi thủ phạm trực tiếp cho nỗi đau này là 

hải tặc Thái Lan, thủ phạm gián tiếp thực sự là ai? 

Đó là khoảng thời gian rất bận rộn với  công việc thông dịch ban 

ngày giúp cho nhân viên Cao ủy Tị nạn. Ban đêm, tôi còn dạy 

thiện nguyện cho các em , chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi, ở trường Trung 

học trên trại Tỵ nạn. Trường chỉ dạy hai môn Anh văn và Toán.  

Sách học là những quyển sách đơn giản tương đương trình độ của 

bộ "English for Today" quyển I đến quyển III. Trước ngày ra đi, 

tôi chỉ mới học xong quyển IV ở Việt Nam , nhưng nhờ làm việc, 

tiếp xúc nhiều với các nhân viên UNHCR, và bằng long thương 

yêu các em chân thành như em ruột của chính mình, tôi mang hết 

kiến thức và hiểu biết của mình truyền lại cho các em, mặc dù tôi 

chưa hề được qua một trường lớp nào về Sư phạm. Chúng tôi, 

những người dạy thiện nguyện  ở trường Trung hoc, vẫn đùa với 

nhau là mình đã theo một "trường phái sư phạm mới", lối dạy 

"mèo nhỏ tha chuột lớn". 

Có lần, giải nghiã cho các em một từ mới, "dignity" - có nghĩa là 

phẩm giá - tôi không biết làm thế nào để giảng cho các em hiểu, 

đành viết lên bằng câu thí dụ "We lost everything, but never lose 

our dignity". Viết đến đó, tự dưng nước mắt tôi lăn dài, các em ở 

tuổi mười bốn, mười lăm lúc đó cũng khóc theo.  Những giọt nước 

mắt đó  vẫn còn đọng trong tâm khảm tôi cho đến bây giờ, cùng có 

niềm tin ở một thế hệ trẻ lưu vong có đầy đủ đầu óc và trái tim  

Chắc chắn, các em học sinh lúc đó, trên bước đường tha hương 

sau này, sẽ nhớ và hiểu nghiã chữ "dignity" hơn ai hết, và các em 

sẽ sống xứng đáng với lòng kỳ vọng của thân sinh các em, khi Ba 

Mẹ các em đã phải đứt ruột gởi con ra biển một mình. 

Mỗi tuần hai lần, tàu "Blue Dart" của UNHCR cho nước ngọt, mì 

gói, gạo và thực phẩm tươi gồm gà và rau cải, đôi khi còn có dưa 

hấu hay thơm, vào cho thuyền nhân.  Hầu hết chúng tôi đến trại tị 

nạn chỉ với một bộ quần áo dính trên người. Chúng tôi được phát 

áo quần từ một kho áo quần "second hand", tương tự như áo quần 

cũ bán trong  Goods Will ở Mỹ. Áo quần thường rộng thùng thình, 
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quá khổ, nhưng  chúng tôi tự sửa lại đúng với kích thước của 

mình. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp quốc đã rất là chu toàn trong việc 

bảo vệ và  chăm lo cho những người tị nạn chính trị,  Đến lúc 

được chuyển qua trại chuyển tiếp Bataan ở Philippines để được 

hướng dẫn về đời sống văn minh của Mỹ trước khi chính thức đến 

Mỹ như một người  tị nạn, chúng tôi được huấn luyện chương 

trình buổi sáng, buổi chiều làm "Teacher Aid" cho các giảng viên 

người Phi. Ở đó, đầy đủ hơn, và lạc quan hơn vì chúng tôi biết 

chắc chắn ngày mình được định cư ở Mỹ. Và cũng ở đó, tôi có thì 

giờ tự học nhiều hơn cho chính mình, chuẩn bị một thời kỳ gian 

nan khác, một khởi đầu từ con số không ở quê hương thứ hai. Một 

vài lần được về chơi ở Manila (thủ đô của Philippines), những 

chuyến du lịch đặc biệt  bằng xe bus dành riêng cho các "Teacher 

Aid", chúng tôi vẫn ngậm ngùi thương cho sự lạc hậu của đất nước 

mình ngay cả khi so sánh với các nước Á châu khác như 

Philippines. 

"Nỗi buồn nhược tiểu" đó càng tăng cao khi  trên đường bay qua 

Mỹ, tôi được dừng chân hai ngày  ở Tokyo - Nhật, thủ đô của 

nước Á châu giàu mạnh nhất sau khi nếm bài học xương máu với 

hai cột khói trắng hình nấm khổng lồ ở Hiroshima và Nagasaki 

cuối thế chiến thứ hai.  Tokyo văn minh sáng rực ánh đèn ban đêm 

tương phản với Saigon lạc hậu tranh tối, tranh sáng,  Nước mắt tôi 

lại chảy xuống cho sự thụt lùi của quê hương đã bị bỏ lại sau lưng. 

Tôi đến Mỹ một tuần trước lễ Giáng sinh, cùng một thuyền nhân 

Việt Nam khác, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng được giao từ 

UNHCR, giúp đoàn người tị nạn gồm 85 người kể cả một vài 

người Lào và Cambodia cũng trốn chạy khỏi quê hương như 

chúng tôi. Giữa những hành khách Mỹ tự tin, cao to, với nhiều 

hành lý cồng kềnh về nước đoàn tụ với gia đình nhân dịp Giáng 

sinh và Tết dương lịch, rất dễ nhận ra  những người tị nạn nhỏ bé, 

mảnh mai mắt mở to vui mừng lẫn ngơ ngác, chỉ có hai bàn tay 

trắng với những túi xách của UNHCR và IOM  (International 

Organization for Migration), chỉ có giấy tờ nhập cư vào Mỹ và 

giấy tờ tùy thân. 

Được chuẩn bị đầy đủ với gần 6 tháng học về "American Culture 

Orientation" ở trại chuyển tiếp Bataan, Philippines, với trình độ 

Anh văn tương đối sau một năm tiếp xúc và làm  thông dịch viên 

cho nhân viên Cao ủy  Tỵ nạn LHQ, tôi không đến nỗi bị lâm vào 
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cảnh "mán về thành", nhưng thật sự đời sống ở Mỹ khác xa  với 

đời sống ở quê nhà như mặt trời với mặt trăng, như ngày với đêm. 

Hình ảnh của Ba với mái tóc bạc trắng ở tuổi năm mươi trong lao 

tù cải tạo, hình ảnh Mẹ với đôi mắt buồn trong những ngày chuẩn 

bị gởi chúng tôi ra đi là nguồn nghị lực không bao giờ cạn, tiếp 

sức cho chúng tôi trong  thời gian chân ướt chân ráo ở quê hương 

thứ hai. 

Từ nhiều trại tị nạn ở nhiều nước khác nhau: Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia, Philippines, anh chị em chúng tôi  đến Mỹ trong nhiều 

thời gian khác nhau, được trùng phùng, như trăm sông đổ về biển,  

và  mang sức sống của tuổi hai mươi lao vào đất nước của tự do và 

cơ hội. Một người bạn cũ của Ba, qua Mỹ từ  năm 1975, đang làm 

ở tổ chức thiện nguyện USCC, giúp tôi có được trợ cấp một lần là 

650 dollars dành cho người tị nạn mới đến , bác viết cho tôi một 

reference letter và từ đó " I'm on my own way".  Bác cũng giới 

thiệu cho tôi đến tìm việc làm ở một vài nơi.  Trời thương, "thánh 

nhân đãi kẻ khù khờ", tôi được nhận vào làm full time ở một công 

ty lớn chỉ hai tuần sau ngày đến Mỹ. Lúc đó là đầu tháng giêng, 

giữa mùa Đông ở Mỹ, trời lạnh buốt, buổi sáng tôi thức dậy từ sáu 

giờ ba mươi, trời còn tối, ra đứng chỗ xe bus ở đầu đường, trời 

lạnh cóng, dưới 40 độ Fahrenheit, tôi phải mặc ba bốn lớp áo, 

nhưng áo quần cũ chị em chúng tôi đã mua từ Goods Will để vừa 

với túi tiền của mấy chị em lưu lạc quê người, chỉ có hai bàn tay 

trắng, với lòng tin của Ba Mẹ đặt ở mỗi chúng tôi.  Một tuần sau, 

chịu không nổi cái lạnh gần đông đá, từ 32 đến 39 độ Fahrenheit 

của mùa đông thứ nhất ở Mỹ, tôi dùng cái paycheck đầu tiên của 

mình thuê người dạy lái xe và dốc hết tiền trợ cấp một lần cho 

người mới đến mua một cái Toyota Celica đã mười bốn tuổi, để đi 

học và đi làm.   Đời sống lúc đó, còn nhỏ, là một hình tam giác với 

ba đỉnh là nhà, trường học và sở làm không hề có giải trí, không 

có cả thời gian để buồn và nhớ nhà. Đến Mỹ muộn màng, sau gần 

mười năm miền Nam sụp đổ, biết thân phận mình là "trâu chậm", 

chúng tôi lao đầu vào học, không dám để phí thêm một giờ phút 

nào. Mùa hè, học phí cao hơn, tôi chỉ ghi danh theo học một lớp, 

và làm part time cho một trạm bán xăng ở gần nhà  Nghĩa là lúc 

đó, tôi đi làm full time, đi học full time quanh năm.  Nhiều lúc quá 

mệt mỏi, tôi lại tự nâng đỡ tinh thần mình bằng câu nói cửa miệng 

của người Mỹ "No pain, no gain", và nhớ đến kỳ vọng của Ba Mẹ 

đã đặt ra cho chúng tôi. Buồn nhất là những lần bất chợt nghe 
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được những câu hát rất đúng với tâm trạng của mình:  "Ai trở về 

xứ Việt, nhắn giùm tôi người ấy ở trong tù .....",  nghĩ đến Ba, 

nước mắt tôi vẫn lăn dài, và tự bảo lòng mình phải cố gắng học 

giỏi hơn để Ba Mẹ vui hơn, đủ nghị lực sống trong đời sống bị 

khủng bố tinh thần thường xuyên ở quê nhà. 

Có lần được phát biểu cảm tưởng với thời gian ba phút trong một 

lần nhận học bổng, tưởng là sẽ cảm ơn đủ tất cả mọi người và hứa 

với "scholarship foundation" sẽ cố gắng nhiều hơn, nhưng tôi chỉ 

nói được gần hai phút: - Xin cảm ơn tất cả thầy cô đã có công dạy 

dỗ tôi, xin cảm ơn Hội đồng trao tặng học bổng cho tôi. Xin tri ân  

đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang và cung cấp một đời sống tự do, no 

đủ cho tất cả những người  tị nan, lưu vong.  Vinh dự hôm nay xin 

được dành riêng cho tất cả những người đã nằm xuống cho chúng 

tôi có được ngày hôm nay, và xin đặc biệt danh riêng cho Ba tôi, 

người vẫn còn đang bị đày ải trong lao tù Cộng sản vì đã ở trong 

một quân đội bảo vệ tự do,  xin được dành riêng cho Mẹ tôi, người 

đã rất chu toàn trong việc nuôi dậy con cái một mình. 

Một phút còn lại, tôi không nói được vì cử tọa trước mặt đã mờ đi 

sau màn nước mắt, mùi vị đắng cay sau năm 75 ở quê nhà vẫn kéo 

về với đầy nỗi xót xa, ngay cả trong giờ phút ngọt ngào nhất. Một 

thầy giáo người Mỹ gốc Ba Lan đã tị nạn Cộng sản từ cuối thập 

niên 60, dạy tôi từ năm đầu Đại học, hiểu rất rõ tâm trạng của một 

người tị nạn, đã lên diễn đàn giúp tôi hoàn tất lời phát biểu.  Lần 

đó, tôi được đặc cách đề cử trực tiếp cho học bổng niên khoá kế 

tiếp, mà không phải qua những thủ tục bình thường. Món tiền tuy 

không lớn, cũng đủ để trang trải chi phí sách vở, học phí, ăn ở cho 

một năm học, là một yểm trợ vật chất lớn lao cho tôi trong ba năm 

đầu chân ướt chân ráo ở quê người. Có những điều hằn sâu trong 

ký ức, lúc nào cũng tưởng như mới vừa xẩy ra, như chuyện say 

sóng đến độ "mửa mật" của những ngày lênh đênh trên đại dương 

vẫn ám ảnh tôi không nguôi.  Cho nên, có lần được chọn là 

"Employee of the year" được tặng vé cho một chuyến đi cruise 

trên biển một tuần cho hai người, nhớ lại cảm giác đắng nghét ở 

miệng, cảm giác mất thăng bằng của những ngày mới đặt chân lên 

đất liền, tôi đã nhường lại phần thưởng đó cho "the runner up" 

trước con mắt ngạc nhiên của mọi người làm cùng chỗ.  Đó không 

phải là điều duy nhất người bản xứ không hiểu những người tị nạn, 

những người Mỹ gốc Việt lưu vong. Họ cũng không hiểu tại sao 

rất nhiều người Việt Nam nhỏ bé ốm yếu vẫn đội mưa đội gió  
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hàng giờ giương cao  những tấm biểu ngữ "Human Right for 

VietNam", "Freedom for VietNam" ở một góc đường nào đó trong 

đời sống lạnh lùng, đầy tất bật của đất nước Hoa kỳ. 

Sau  khi đã ổn định,  - đã có một "career" đàng hoàng thay cho cái 

"job" để kiếm sống - có thời tôi đi dạy thiện nguyện cho một 

trường Việt ngữ ở điạ phương, học sinh là  các em teenagers. Dù 

cùng tuổi nhưng học trò của tôi bây giờ vô tư, ngây thơ, khác xa 

các em trong trại tị nạn chững chạc, trưởng thành trước tuổi.   Ở 

trường Việt ngữ, ngoài bài giảng từ sách của trường, thì giờ còn 

dư, chúng tôi giảng trích đoạn từ tác phẩm "Mùa hè đỏ lửa" của 

nhà văn Phan Nhật Nam,  từ bài thơ bất khuất "Nếu ai hỏi" của 

nhà thơ Nguyễn Chí Thiện để các em hiểu rõ hơn giá trị của tự do, 

và biết yêu thương cha mẹ hơn, biết ơn cha mẹ các em đã hy sinh 

rất nhiều để các em có được ngày hôm nay. 

Đời sống ở Mỹ vốn tất bật, nhưng một phút bình lặng nào đó của 

tâm hồn, dù đang bị kẹt xe trên một xa lộ xe cộ tất tả ngược xuôi 

hay đang ở trong một cuộc họp ở sở, đầu óc tôi vẫn lang thang về 

với quê nhà, và buồn thay, bao giờ cũng vậy, mùi vị đắng nghét 

như đang bị "mửa mật", mùi vị chua cay của một thời vẫn hiện về, 

rõ ràng, mồn một như chuyện hôm qua. 

Và có một lần "chuyện hôm qua" càng rõ nét hơn. Đến thăm 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) nổi tiếng về chuyên 

ngành Toán và Kỹ thuật, đang ngồi chờ người bạn ở cafeteria của 

trường, bỗng một sinh viên người Á châu đi qua, đi lại trước mặt 

tôi nhiều lần.  Sau cùng, anh ta dừng lại, lịch sự hỏi bằng tiếng 

Mỹ:   

- Xin lỗi, chị có phải là cô Thuyên ở trường Trung học Pulau 

Bidong năm 1988 không? 

Tôi trả lời bằng tiếng Việt: 

- Đúng rồi, em có thể nhắc cho tôi nhớ em là ai không? 

Người thanh niên vui mừng, rồi bằng một thứ tiếng Việt rõ ràng và 

lễ độ, anh ta trả lời: 

- Em là Hanh đây chị, em học cùng lớp với Huyên và Việt ở Pulau 

Bidong.  Chị nhớ em không? 

Hanh vẫn nhận ra tôi sau mười lăm năm không gặp, nhưng tôi thì 

không thể nhìn ra được anh thanh niên cao lớn chững chạc trước 

mặt  mình là cậu bé đen nhẻm, chững chạc, chăm học ở trại tị nạn 

năm xưa, Hanh lúc đó đang ở năm cuối của chương trình Tiến sĩ 

Toán, như ước mong ngày nào em đã trình bày trong một giờ thực 
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tập nói tiếng Anh ở lớp học nhỏ xíu, mái lợp tôn thô sơ giữa đảo 

Pulau Bidong. Hanh kể cho tôi nghe về chuyện em đến Mỹ một 

mình ở tuổi mười hai, cùng với một nhóm ngườI Việt Nam tị nạn 

đặt chân đến Mỹ ở phi trường San Francisco, Hanh đổi máy bay 

về Massachusetts. Đi một mình, dưới mười lăm tuổi, nên Hanh 

được một cô Stewardess đích thân dắt lên máy bay trước. 

Ra đón cậu bé tị nạn Việt Nam ở phi trường Logan  Boston - là đại 

diện của một tổ chức thiện nguyện và cha mẹ nuôi của Hanh.  Đó 

là một gia đình ngươi Mỹ gốc Tiệp Khắc, qua Mỹ tị nạn từ thập 

niên 60s. Dù chưa bao giờ có ý định xin con nuôi, nhưng thấy 

Hanh là một cậu bé mới mười một tuổi vượt biển một mình, không 

có thân nhân, nên họ muốn đưa Hanh về nuôi. Cả hai ông bà đều 

dạy Trung học.  Ông dạy Toán, bà dạy Home Economics (tương tự 

như môn Nữ công gia chánh ở Việt Nam). Người con duy nhất đi 

học xa, ông bà vẫn làm việc thiện nguyện ở một Nhà thờ Tin lành 

vào cuối tuần.  Khi thấy tên Hanh, một em nhỏ tị nạn Việt Nam 

mới mười một tuổi, không có thân nhân ở Mỹ, được nhà thờ tìm 

người bảo trợ, họ xin nhận Hanh làm con nuôi.  Vẻ chín chắn cùng 

sự khôn ngoan trước tuổi của Hanh đã chinh phục được lòng 

thương yêu của bố mẹ nuôi người Mỹ từ lúc đầu.  Vì cả hai ông bà 

đều là nhà giáo, Hanh lại có căn bản về cả tiếng Anh lẫn  học lực, 

lại chăm chỉ học hành nền em được vào thẳng lớp bảy như các học 

sinh bản xứ mà không gặp trở ngại nào. 

Lên Trung học, Hanh tốt nghiệp thủ khoa Trung học. Với sự 

hướng dẫn quý báu của cha mẹ nuôi, với  thành tích học tập xuất 

sắc trong bốn năm Trung học, cậu bé Hanh tị nạn năm xưa nhận 

được học bỗng toàn phần của MIT, trong niềm hãnh diện  của cha 

mẹ nuôi ở Mỹ lẫn cha mẹ ruột ở Việt Nam.  Giữa thập niên 90s 

của thế kỷ hai mươi, ba mẹ sinh thành cùng hai em của Hanh được 

qua Mỹ theo chương trình nhân đạo HO.  Vậy là Hanh có đến hai 

ông bố, hai bà mẹ, và hai gia đình cùng ở tiểu bang Massachusetts, 

trong hai thành phố kế cận nhau. Không muốn làm mất lòng gia 

đình nào, và để được tập trung học tập, Hanh vào nội trú trong 

MIT.  Mổi thứ bảy về với cha mẹ ruột, ăn món ăn Việt Nam do mẹ 

nấu, nghe ba kể về những đọa đày ông phải gánh chịu trong các 

trại "cải tạo". Và mỗi chủ nhật, về lại căn phòng thân thuộc mà cha 

mẹ nuôi đã dành cho Hanh từ ngày cậu bé Việt Nam, da còn đậm 

màu nắng gió của trại tị nạn, chân ướt, chân ráo đến Mỹ.  Căn  

phòng dù không còn được dùng thường xuyên, nhưng  trong closet 



160 Tin Vaên 

 

vẫn còn treo hai bộ áo quần kỷ niệm của Hanh, một bộ Hanh mặc 

khi mới  đến Mỹ được người bảo trợ ra đón, và bộ kia là bộ áo 

quần đầu tiên Hanh được bố mẹ nuôi mua cho.  Ở một góc bàn 

học, vẫn còn cái lọ thủy tinh có cắm hai lá cờ nhỏ, một sọc trắng 

đỏ với năm mươi ngôi sao của Mỹ, một màu vàng với ba sọc đỏ 

của Việt Nam.  Trên tường vẫn còn hình Hanh năm mười tám tuổi, 

chững chạc trong áo mũ và dây choàng  thủ khoa (valedictorian) 

ngày tốt nghiệp Trung học. 

Một chi tiết rất cảm động trong câu chuyện của cậu bé tị nạn ở 

Pulau Bidong năm xưa là hồi mới đến Mỹ, mỗi lần được cho kẹo 

chocolate, Hanh chỉ ăn một phần nhỏ và để dành hầu hết kẹo  để 

gởi về Việt Nam cho hai em và cho các bạn.  Điều "bí mật" đó bị 

phát hiện khi hai ông bà Mỹ thấy cậu con nuôi ăn uống rất chừng 

mực từ tốn nhưng luôn luôn xin được mua thêm chocolate. Kẹo 

"để dành" thường được Hanh gói cẩn thận trong những túi nylon 

dán kín để trong một góc tủ áo quần. Halloween đầu tiên ở Mỹ, đi 

học về, làm xong bài vở, trời vừa sụp tối, Hanh xin phép ba mẹ 

nuôi cho đi xin kẹo. Cậu bé miệt mài đi bộ một mình trong thời 

tiết se lạnh đầu mùa thu ở miền Đông Bắc  trên bốn năm con 

đường, gõ cửa từng nhà xin kẹo. Kêt quả rất khả quan, sáng hôm 

sau Hanh gởi được một thủng kẹo mười hai lbs (khoảng 5kg) về 

Việt Nam mà cước phí còn cao hơn cả tiền mua kẹo. Có nguồn 

gốc là người Tiệp Khắc, một thời đã phải sống dưới chế độ Cộng 

sản, bố mẹ nuôi của Hanh hiểu ngay mọi chuyện.  Và ông bà càng 

quý Hanh, cậu bé Việt Nam tuổi còn nhỏ nhưng tấm lòng đã  rất 

lớn. 

Đến phiên tôi, tôi cũng kể cho Hanh nghe giòng đời đã đẩy đưa tôi 

từ trại tị nạn năm xưa đến California như thế nảo.  Có nằm mơ, tôi 

cũng không tưởng tượng nổi mình gặp lại được cậu học trò đen 

nhẻm vì vị mặn của gió biển ở Mã Lai, có đôi mắt sáng nhưng lúc 

nào cũng buồn ở trường Trung học trên đảo Bidong ngày nào. Ước 

gì tôi cũng gặp được Huyên và Việt, cũng như đã hội ngộ rất bất 

ngờ với Hanh ở một góc trường MIT ở miền Đông Bắc nước Mỹ. 

Nhưng dù chưa hay không có dịp tái ngộ với Huyên và Việt, tôi 

vẫn tin hai em đã rất thành công như Hanh, chứng minh mình có 

thể làm được nhiều điều, chẳng hạn như chuyện học hành, mà có 

một thời ở trong nước, sau tháng 4/75, nhà cầm quyền không cho 

phép mình làm. 
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Tất  cả chúng tôi dều giống nhau ở chỗ phải xa nhà, bỏ đất nước ra 

đi một mình, dù lúc nào trong tâm tưởng của chúng tôi cũng có 

một vị trí trang trọng cho quê hương chôn nhau cắt rốn đã phải bỏ 

lại sau lưng. Chúng tôi đã phải mang cả sinh mạng của mình ra 

đánh cuộc với định mệnh, với đại dương; một cái giá không một 

khoản tiền nào, dù lớn đến đâu có thể mua được. Những được mất 

với cuộc đời hãy còn ở trước mặt, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố 

gắng không ngừng để xứng đáng với cái giá mình phải đánh đổi. 

Chia tay Hanh hôm đó, tôi mang theo câu nói của Hanh với khuôn 

mặt rất nghiêm trang, già trước tuổi, và vẫn với đôi mắt buồn xa 

vắng như lần đầu tiên tôi gặp em ở trường Trung học trên đảo tị 

nạn: 

- Điều em vui nhất là đã đền  đáp được phần nào ơn nghĩa sinh 

thành của cha mẹ ruột và ân tình cưu mang của bố mẹ nuôi. Em 

vẫn cố gắng hết mình, cố gắng đến hết cuộc đời để luôn làm cho 

cả Ba Mẹ lẫn Mommy, Daddy của em vui  Điều duy nhất không 

chắc em có làm được hay không, là "gánh sơn hà" mà đôi lúc Ba 

em và các bác, các chú cùng thời vẫn nửa đùa nửa thật là đã trao 

lại cho thế hệ của mình. 

Hanh dừng một chút rồi hỏi một câu  mà  đến bây giờ tôi vẫn chưa 

biết cách trả lời: 

- Gánh sơn hà nặng lắm một mình em hay cả hai chị em mình 

không thể nào gánh nổi! Chị ơi, làm thế nào để cả thế hệ của mình 

đủ sức gánh nổi sơn hà hả chị? 

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tôi và chắc là phải còn lâu, lâu 

lắm, tôi mới biết được câu trả lời chính xác  Nhưng tôi tin là chỉ 

cần một phần mười của một thế hệ Việt Nam (cả ở hải ngọai lẫn 

trong nước) biết đoàn kết, có nhiệt tâm gánh vác non sông với chí 

khí của Trần Quốc Toản, với lòng yêu nước của Nguyễn Thái Học 

và với đầu óc của Lê Quý Đôn thì gánh sơn hà sẽ nhẹ nhàng như 

cái cặp đi học rất thân thuộc của một thời đèn sách. 

 

Nguyễn Trần Diệu Hương 

(Viết cho Lan Hương, Tiến, Tuấn và những thuyền nhân  "đi biển" 

một mình). 
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@Trần Yên Thụy 
   Tiếng đàn đêm 
 

Tiếng đàn bầu 

đêm khuya rung réo rắt  

ru lòng người 

sênh, phách, nhịp ..thời gian 

nghe bi oán 

từ nữa đời lỡ vận 

tự trách mình 

hay trách cuộc đời này 

tàn cuộc chiến 

người như thành hoang phế 

để đêm đêm 

tự sự với phím buồn 

bên gác lạnh 

chờ  xuồng câu về bến 

tự nhủ thầm 

khi nào có bình minh 

vẫn còn bão  

rớt rơi sau chiến cuộc  

vết thương lòng 

còn đó những thiệt hơn 

của người bị bỏ quên 
bên chiến tuyến 

hay cho tôi  

đã mất một góc đời 

 

tiếng đàn đêm 

vẳng nghe trầm uất 

tiếng lòng tôi 

đau nhức tự bao giờ. 
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@ Song An Châu 

Tình thư Anh viết cho Em 

 
Anh nhớ thuở nào trên trang giấy 

Tình thư anh viết khá nồng say 

Hương thơ thân ái tình nồng thắm 

Trải dấu yêu thương trang giấy đầy. 

 

Anh biết rằng em vẫn nhớ anh 

Tình thư anh viết giấy màu xanh 

Màu thư hy vọng bao năm tháng 

Sao thấy như tình vẫn mong manh. 

 

Nhìn áng mây chiều mỗi hoàng hôn 

Mà nghe thương nhớ ngập cả hồn 

Như ngọn suối trào trong tiềm thức 

Buồng tim nhịp đập quá dập dồn. 

 

Anh vẫn nhớ hoài một nụ hôn 

Vội vã trao em một buổi chiều 

Dưới giàn thiên lý còn vương nắng 

Ríu rít bên hè tiếng chim kêu… 

 

Giờ đây anh nhớ em nhiều 

Nhớ hoài suối tóc, yêu kiều dáng em … 

 

 Song An Châu 

GA, Sept 14, 2009 
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Giả sử một chuyện tình 
 

Giả sử em là người yêu của anh đi nhá 

anh sẽ đưa em đi mọi ngã đường đời 

anh sẽ dìu em đi khắp mọi nơi  

nơi nào vui mình sẽ ở lại đó. 

 

Xây tổ uyên ương mở ngỏ cuộc đời 

tạo cuộc sống thảnh thơi để hưởng những ngày trăng mật 

ngày qua ngày tay trong tay mình đi cùng trời cuối đất 

vui hưởng cảnh thái hòa.  

nghe chim muôn vui ca, nghe tiếng thác đổ lưng đèo. 

 

Dù có sống trong cảnh nghèo mình đặt tình yêu lên trên hết 

dù có khó khăn nào mình cũng sống chết bên nhau 

dù trời đất đổi thay thế nào mình cũng để tình mình đi vào huyền 

sử. 

 

Em yêu anh thì hãy giữ trọn tình  

để đôi uyên ương chúng mình  

suốt đời khắng khít vì duyên nợ ba sinh. 

 

Giả sử đây là một chuyện tình.  

một chuyện tình trên đời này có thật.  

nếu anh và em tạo được chuyện tình như thế này 

anh mong mai này sẽ có thật. Mong lắm thay! 

 

Song An Châu  
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@ Lê Hữu Minh Toán 

         Trăng viễn xứ 
 

Trăng về trên xứ Thái 

Bâng khuâng nhớ quê nhà 

Buồn xa xăm vời vợi 

Phủ kín quanh hồn ta 

 

Một lần nghe biển hát 

Giữa trùng khơi mênh mông 

Ta nghe như tiếng khóc 

Từ cõi chết khốn cùng 

 

Việt Nam! Việt Nam ơi! 

Quê hương ta còn đó 

Mà rỉ máu từng ngày 

Mà đớn đau nghiệt ngã 

 

Mẹ tóc trắng mù sương 

Cha nhăn nheo vầng trán 

Vợ mòn mỏi thương chồng 

Trong lao tù cộng sản 

 

Đất trời quay bão táp 

Từ tiếng khóc trẻ thơ 

Những hồn ma đói khát 

Đi vất vưỡng không nhà 

 

Phải chăng ngày tận thế 

Nên dã thú bỏ rừng 

Xõa tóc về phố thị 

Nhuộm máu đỏ quê hương 

 

Đi, phải đi - đã đi 

Dù đi không hò hẹn 

Ta tin có ngày về 

Mùa Xuân xưa lại đến 
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Ơi! Quê hương Việt Nam 

Đêm trăng này thổn thức 

Tự do - trên hành lang 

Ta nghe lòng rạo rực… 

  

Lê Hữu Minh Toán (Trại tị nan Panat Nikhom 
                                                   Thái Lan-5/1986) 

Tiếng hờn vong quốc 
Ểnh ương  

rền rĩ kêu than 

Đằm đằm giọt lệ 

Chân mòn vạt khuya 

Non cao vời vợi có nghe 

Tiếng hờn vong quốc 

Vọng về 

hồn thiêng. 

 

Trả ta sông núi 
Con Quốc kêu gào 

trả ta 

sông núi 

Một dãi sơn hà tím thẩm trời đau 

Bản Giốc 

Nam Quan 

Gối đầu nhỏ lệ 

Biển đảo quê ta 

Ai? 

Nở dâng Tàu. 

 

Bể dâu 
Trên đầu ngọn bút 

Chưa tan chảy 

In nửa đời đau vượt bể dâu 

Đôi khi 

Máu rỉ từ trang giấy 

Ta họa câu thơ 

bước 

Ngẩng đầu 
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LTS: Trong Quân sử 

VNCH có rất nhiều trận 

đánh lừng danh đã được 

ghi lại, bên cạnh đó góp chiến công cho những chiến thắng lớn là 

những trận đánh nhỏ không tên, nhưng hiện thực sinh động và 

xương máu đã dự phần vì những giá trị đích thực của nó. 

Nhân tưởng niệm 30-4 bi uất, Tin văn xin gởi đến bạn đọc một 

chuyện ngắn hai kỳ ghi lại những thước phim có thật ấy. 

 

@Nguyễn Mạnh An Dân 

 Giờ cuối ở một đơn vị nhỏ 
 Phần 1: 

       Tùng cúi người phóng nhanh về phía bờ đất cao trước mặt. 

Tiếng đạn pháo kích hết tầm, lao xuống tạo thành những tiếng hú 

dài rờn rợn. Mấy âm thoại viên kéo quặp cần ăng - ten ngụy trang, 

lom khom chạy theo Tùng. Mấy trái khói màu gắn quanh máy bộ 

đàm PRC - 25 xốc lên xốc xuống va chạm vào nhau kêu lốp cốp. 

Tùng đưa ống nhòm lên mắt, hấp tấp quét qua quét lại về hướng 

đã phát ra tiếng đạn pháo bắn đi, tầm mắt của anh dừng lại, chăm 

chú về một bờ tre xa, nơi có những vệt khói mỏng vươn lên tan 

loãng, mờ nhạt. Tùng gật đầu nhè nhẹ, anh cúi xuống nhìn vào tấm 

bản đồ, dùng ngón trỏ tay trái dò dò trên những ký hiệu để xác 

định vị trí, tay phải đưa ngược về phía sau, nói nhát gừng theo thói 

quen: 

- Pháo binh! 

Người âm thoại viên lẹ làng đặt ống liên hợp vào tay Tùng. Tùng 

nói tiếp: 
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- Ở nhà tên gì! 

- Bảo Quốc, 51! 

Nguyên tắc hành quân, các đơn vị ở tuyến đầu bao giờ cũng có 

tiền sát viên đi theo để liên lạc với các pháo đội yểm trở hành 

quân, nhưng thực tế, vì tình hình cấp bách, các đơn vị trưởng trực 

tiếp đảm trách công việc này và họ thường không mấy rành rẽ các 

danh hiệu truyền tin trong hệ thống pháo binh. Tùng đang ở vào 

trường hợp này, anh nhìn lại một lần nữa để xác định chính xác tọa 

độ rồi gọi lớn: 

- Bảo Quốc, Bảo Quốc! Đây Trấn Biên gọi! 

Máy truyền tin im lặng một chút, rồi có tiếng rè rè và giọng đáp 

lại: 

- Trần Biên! Bảo Quốc tôi nghe bạn năm trên năm. 

- Xin tác xạ, trả lời. 

- Xin tác xạ, nhận rõ. Yếu tố cho qua đi, trả lời. 

- Thanh Thúy trái phải 00, lên 1.3, địch phốctrô - kilô (pháo kích), 

phản phé (phản pháo), trả lời. 

- Thanh Thúy trái phải 00 lên 1.3, phản phé. ... Đạn đi trả lời. 

Tùng an tâm nghe tiếng đại bác của quân bạn rít trên đầu, anh trao 

ống liên hợp cho tiền sát viên điều chỉnh tác xạ và cầm máy nội bộ 

gọi các trung đội: 

- Vạn Phúc, Vạn Lôc, Vạn Thọ, đây 51 gọi! 

Có tiếng ba Trung đội trưởng lần lượt trả lời trên máy. Tùng muốn 

tìm một lời nói đùa thật vui nhộn trước khi có những chỉ thị cần 

thiết. Tùng đã học được kinh nghiệm này từ ngày còn làm Trung 

đội trưởng. Tình hình càng nguy ngập, khó khăn chừng nào, càng 

cần một sự bình tĩnh, lạc quan tuyệt đối của người đơn vị trưởng 

chừng nấy. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần chiến đấu 

của các thuộc cấp, Tùng biết rất rõ điều đó, anh vừa cười lớn trong 

máy, vừa bình thản, khôi hài: 

- Cụ Hồ có cấp phép cho ai không mấy cậu? Kiểm điểm con cái 

báo tôi biết! 

Có nhiều tiếng cười nhỏ trong máy, rồi các Trung đội trưởng hân 

hoan báo cáo tình hình vô sự. Tùng hài lòng lắng nghe và nghiêm 

trang ra lệnh từng tiếng một: 

- Tất cả bung rộng con cái ra. Phúc, Lộc bắt tay hàng ngang, cho 

một chấm (tiểu đội) bám vào bờ đất hướng 10 giờ 30, nghe rõ trả 

lời? 

- Nhận rõ 51! Một chấm bám bờ đất hướng 10 giờ 30! 
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Thọ giữ hông phải. Dương mai (gài mìn) ra án ngữ con rắn đỏ 

(đường đất nhỏ), rõ không, trả lời? 

- Nhận rõ, 51, dương mai, án ngữ con rắn đỏ. 

- Cho con cái cẩn thận, coi chừng ngớt phốc trô - kilô, nó biển 

người, hiểu không , trả lời? 

- Nhận hiểu, 51! 

Tùng buông máy, rồi nhỏm người yên lặng theo dõi các Trung đội 

di động củng cố vị trí, anh rất buồn và lo âu, quân số chẳng còn 

bao nhiêu mà không được bổ sung. Đơn vị anh được điều động 

đến đây để giải tỏa áp lực địch đang đè nặng chung quanh tỉnh lỵ 

Hậu Nghĩa. Địch quân đã  tiến sát vành đai thành phố và ngày đêm 

pháo kích vào các điểm trọng yếu. Cả kho xăng lẫn kho đạn dự trử 

của Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận đều đã bị trúng đạn từ hai ngày 

trước, tiếng nổ và đám cháy kéo dài dai dẳng suốt mấy ngày liền. 

Tình hình chiến sự căn thẳng khắp nơi và tin tức ghi nhận được 

từng lúc, từng chỗ đã làm Tùng thực sự bối rối, anh cố gắng dấu đi 

những ý nghĩ thật của mình để điều động đơn vị chu toàn nhiệm 

vụ bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của một cấp chỉ huy, nhưng 

trong thâm tâm, anh đã chớm thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. 

Ban Mê Thuộc đã thất thủ; cả Vùng I và Vùng II Chiến Thuật đã 

di tản; Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định ngưng viện trợ và kế hoạch di 

tản người Mỹ ở Việt Nam đã được phong phanh đề cập tới. Cái gì 

sẽ xảy ra cho đất nước, cho từng con người nhỏ nhoi đang cố gắng 

chiến đấu, đang lần lượt hy sinh cho một tương lai mơ hồ và 

chông chênh của dân tộc? Tùng rối ren lắm, nhưng nhiệm vụ và 

tình thế không cho phép người lính có nhiều thời giờ để suy nghĩ. 

Phải tự tồn tại, phải cứu mình và những thuộc cấp tội nghiệp đang 

trông cậy vào mình, không có cách nào khác. 

Có tiếng rè rè và tiếng léo nhéo trong máy. Âm thoại viên lắng 

nghe rồi vội vàng chồm người trao cho Tùng ống liên hợp, tươi 

cười: 

- 51, sang sông (chuyển hệ thống qua tần số phụ, nói chuyện 

riêng) nói chuyện với gia đình lớn: 

Tùng làu nhàu: 

- Nhiều chuyện quá, có gì nói đại đi, rối tung thế này còn bày đặt 

“sang sông” làm gì cho mất thì giờ! 

Âm thoại viên vẫn vui vẻ, liến thoắng: 

- Tin đặc biệt, 51! Bắc Bình Xuân Phong (bà xã) của 51 ở đầu 

máy. 
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Tùng sững người, tròn mắt ngạc nhiên và vui mừng. Ba tháng liền, 

anh chưa rời khỏi đơn vị được một giờ, cũng không có thời gian 

để viết một lá thứ nào đúng nghĩa, chỉ có mấy lần ghi vội đôi 

hàng, lúc trên bao thuốc, khi sau bìa báo, gởi xe tiếp tế về hậu cứ 

để chuyển về Sài Gòn cho Thiên Kim, chuyện gặp nhau chỉ có 

trong mơ, sao giờ này lại có nàng  ở đây? Tùng hình dung ra hình 

ảnh cô sinh viên đài các và nhí nhảnh của Sài Gòn, nghỉ đến nỗi 

đau dai dẳng và dịu dàng của mình: Nàng là một đóa hoa quý, 

dường như vượt quá tầm với của một sĩ quan trôi nổi như anh, 

nhưng tình yêu vẫn có giữa hai người, dù cả hai đều mơ hồ nhận 

thấy về một kết thúc không mấy tốt đep. 

Tùng vội vàng bật một chiếc cần nhỏ, chuyển tần số liên lạc ra 

khỏi hệ thống chung và hấp tấp gọi lớn: 

- Trung Liệt, Trung Liệt! Đây Thành Tín gọi, nghe rõ trả lời? 

Có tiếng cười khúc khích và giọng nói nhí nhảnh của Thiên Kim 

- A - lô, a lô, anh đấy phải không? Em đây, anh nói kiểu gì “vui” 

vậy? 

Tùng cười lớn và hân hoan giải thích: 

- À, xin lỗi cô bé, em cứ nói bình thường như gọi điện thoại đi, 

anh quen kiểu liên lạc truyền tin quân đội, đừng để ý, mừng “công 

chúa “ giá lâm. 

Thiên Kim nói nhỏ, giọng không còn vẻ tinh nghịch đùa cợt nữa 

- Anh ở đâu vậy, em ra chỗ anh được không? 

Tùng im lặng một chút, câu hỏi của Thiên Kim đã kéo anh về với 

thực tế, anh nói, giọng buồn buồn: 

- Không được em, anh đang ở tuyến trên. 

- Tuyến trên là ở đâu? Có nguy hiểm gì không? Sao anh ở được 

mà không cho em lên? 

- Đừng hỏi, bé, cũng bình thường thôi, nhưng em không lên được. 

Giọng Thiên Kim như sắp khóc 

- Vậy anh ra chỗ em đi, anh biết chỗ em không, em muốn gặp anh. 

Tùng nhìn xuống bản đồ, nhìn hai cái chấm đỏ ghi vị trí đóng quân 

của Tiểu đoàn và điểm đứng của mình, khoảng cách một phần tư ô 

vuông, ba trăm năm chục thước, một khoảng ruộng trống, một con 

lộ nhỏ, một cái mương cạn, gần quá nhưng làm sao nói để Thiên 

Kim hiểu là có những lúc, mỗi tất đất, mỗi bước đi ngoài mặt trận 

là máu xương, là sống chết, là danh dự và trách nhiệm. Giọng 

Thiên Kim khẩn thiết pha chút hờn dỗi: 
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- A lô, anh còn đó không? Sao em hỏi không trả lời, có gì mà 

không muốn gặp em, bộ anh không vui khi có em lên sao? 

“Trời ơi! Đừng nói nữa bé, sao anh lại không muốn gặp em. Có 

hạnh phúc nào lớn hơn được nhìn thấy em lúc này. Ước gì anh có 

thể bỏ hết mọi thứ trên đời để có em. Nhưng hiểu cho anh, anh sẽ 

không còn gì hết, không ra gì hết nếu anh bỏ đi lúc này. Đừng nói 

với anh về lý tưởng, về Tổ Quốc gì hết; anh nhỏ nhoi lắm, đừng 

nói những chuyện to tát quá. Nhưng, anh đang có một trăm hai 

chục người lính lẻ loi và tội nghiệp, họ đang gồng mình để hứng 

hàng trăm quả đạn pháo, đang ghìm súng để đối phó với cả tiểu 

đoàn địch quân  đang lăm le nghiền nát họ. Anh đang có mặt ở 

đây, anh có trách nhiệm chia sẻ và có thể cũng sẽ bị nghiền nát. 

Không có cách nào khác, hiểu cho anh.” 

Tùng suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Thiên Kim 

đã nói tiếp, giọng bắt đầu chùng xuống, có nước mắt: 

- Em hiểu rồi, anh đang bị vây phải không? Anh ở xa lắm phải 

không? Anh có sao không? Về với em một chút không được sao? 

Nói cho em biết đi! 

“ Về với em một chút không được sao?...  Đừng làm anh khổ tâm 

bé ơi. Một chốc không là gì hết, thiếu gì người có thể bỏ cả đời để 

hoang phí, để vui chơi; nhưng hiểu cho anh, có những lúc với 

người lính, một phút là quá nhiều, là tất cả. Hiểu cho anh. Tùng 

nói ngậm ngùi 

- Em lên, anh mừng lắm, anh sẽ ra ngay khi có thể, nhưng bây giờ 

chưa được. Chờ anh một chút. Nói gì với anh đi, cười cho anh 

nghe đi... 

Tùng đang nói bỗng dừng lại đột ngột, anh ngồi thụp người xuống, 

cố thu mình trong chiếc áo giáp theo một phản xạ tự nhiên. Kinh 

nghiệm chiến trường giúp anh nhận biết được tầm đan pháo đang 

bay qua đầu, hay đang hết tầm, rơi gần ví trí. Một tiếng nổ lớn làm 

bắn tung cát, sỏi mịt mù giữa một vùng khói đen. Tùng thấy bỏng 

rát, khó thở và gần như mất cảm giác trong mấy giây. Trái nổ quá 

gần và sức ép của nó như muốn hất tung người Tùng lên khỏi mặt 

đất. Tùng định thần, anh đưa tay vuốt mặt và nhìn vào lòng bàn 

tay lấm lem khói bụi: Không có máu, không sao cả. 

Tùng nhỏm người nhìn bao quát một vòng vị trí đóng quân và 

khắp vùng trước mặt. Tất cả đều lặng lẽ, không có đấu hiệu gì có 

những đột biến lớn. Có tiếng rên và tiếng gọi nhau nho nhỏ. Tùng 

nhìn vế phía đóng quân của BCH Đại đội: một số anh em đang bu 
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lại thành một vòng tròn lớn, Thường vụ đại đội đang dáo dác tìm 

kiếm và đang lớn tiếng gọi y tá. Tùng bước nhanh lại gần, một 

binh sĩ trong khẩu đội súng cối đã trúng đạn và hy sinh. 

Người lính trẻ nằm nghiên trên một vũng máu lớn, mắt mở trừng 

trừng như thản thốt, như ngạc nhiên, như tiếc rẻ và uất ức. Một 

mảnh đạn pháo lớn vắt dọc từ mang tai đến dưới cổ, dính lại bên 

trong, chỉ lòi một phần cạnh sắt ra ngoài. Máu bị mảnh đạn chận 

nghẽn lại không chảy thành giòng, rịn từng giọt nhỏ, liên tục. Hai 

binh sĩ khác bị thương ở vai và bụng, không nặng lắm. Tùng lặng 

lẽ nhìn đi chỗ khác. Bao năm lăn lộn ngoài chiến trường, đã chứng 

kiến biết bao cái chết mà Tùng vẫn không sao giữ được bình tĩnh 

trước sự hy sinh của những binh sĩ gần gũi dưới quyền mình. Tùng 

đứng nghiêm chào, anh ra lệnh giải tán đám đông, chỉ giữ lại một 

số cần thiết, dặn dò Thường vụ  bọc pông - cho cẩn thận cho tử sĩ 

và cầm máy gọi Tiểu đoàn. Thiên Kim vẫn còn ở đầu máy, nàng 

khóc ngất lên, nghẹn ngào 

- Tiếng gì nổ vậy anh? Sao tự dưng anh bỏ máy? Anh bị bắn phải 

không? Anh có sao không? 

Tùng hơi bất ngờ, những sự kiện liên tiếp xảy ra đã làm anh hầu 

như quên hẳn sự có mặt của Thiên Kim, anh cười nhẹ và gượng 

gạo trấn an: 

- Không có gì đâu em, tiếng nổ xa, không sao hết. Cho anh gặp 

người trực máy một chút rồi mình nói chuyện tiếp. 

Máy im lặng, rồi có tiếng nói quen thuộc của âm thoại viên Tiểu 

đoàn 

- Trung Liệt tôi nghe thẩm quyền. 

- 51 đây! Báo 45 biết gia đình tôi bị phocto - ki lo, hai kiến cắn (bị 

thương), một rách áo (chết), xin tư tưởng (tải thương) gấp, trả lời. 

- Nhận rõ, một rách áo, hai kiến cắn. 

Tùng tần ngần một chút, rồi nói nhỏ vào mày 

- Đừng nói gì với Bắc Bình Xuân Phong  của tôi hết rõ không, trao 

máy cho cô ấy một chút nữa đi. 

- Nhận hiểu, 51. 

Thiên Kim khóc lớn khi trở lại máy, nhưng rồi nàng đã kềm lại và 

nói chậm rãi, rành mạch, không còn vẻ phiền hà trách móc như 

mấy phút trước đây. 

- Em hiểu rồi, đừng giấu em, tình hình khó khăn lắm phải không 

anh? Em định nói nhiều chuyện lắm, chuyện dài dòng lắm, nhưng 

thôi, đại khái thế này: Nhà đã đi Vũng Tàu hết rồi, em... 
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Thiên Kim đang nói bỗng nghẹn lại, dường như nàng đang cố sắp 

xếp để diễn tả một điều khó nói. Tùng nóng ruột, hấp tấp hỏi: 

- Em nói gì? Ai đi Vũng Tàu? Sao lai đi Vũng Tàu trong tình hình 

này? 

Thiên Kim nói nhanh, không để Tùng phải chờ lâu: 

- Đừng hỏi, anh. Anh không hiểu gì đâu, Sai Gòn lộn xộn lắm 

- Rồi sao? 

- Anh Tài, Chị Bích nhắn về nói ông Tạo sắp bỏ Vũng Tàu di tản 

rồi. Chị Bích bảo cả nhà phải xuống hết dưới đó. Anh Tài đã 

chuẩn bị tàu trong Trung Tâm. Cha má bối rối lắm. Má với mấy 

chị khóc suốt đêm, cái gì cũng tiếc, nhìn gì cũng quyến luyến 

nhưng chị Bích bảo phải bỏ hết, xuống ngay, sợ đứt đường 

 ... 

- A lô, a lô! Anh còn đó không? A lô, cả nhà đi sáng nay rồi, em 

nhất định chờ gặp anh, má la lối, khóc lóc, em đổ lì nên má chìu 

nhưng để lại xe và chú tài xế. Mai em phải đi. 

... 

- A lô, anh nghe em không? Em nên đi không? Anh đi với em 

được không? Em ở lại được không? Em sợ lắm, ở nhà trống vắng 

thênh thang buồn lắm. Tình hình lộn xộn lắm, em phải làm sao? 

Tùng run tay cầm máy, đầu óc anh lùng bùng, rối tung. Mọi việc 

mới mẻ qua, hệ trọng quá. Tùng không biết nói cái gì, trả lời làm 

sao cho Thiên Kim: “Anh đi được không? “, “Em ở lại được 

không?” Những câu hỏi không có câu trả lời, không thể trả lời. 

Tình thế đã đặt con người trước những lựa chọn, những quyết định 

vượt quá khả năng phán đoán của lý trí. Phải trái, đúng sai, hợp lý, 

vố lý, tất cả đếu có thể có mà cũng có thể không. Cả dân tộc đang 

bị cuốn đi trong một cơn lốc, một định mệnh ngoài sức tưởng 

tượng. Mọi người đều nhỏ nhoi, bất lực trong cơn lốc đó. “cuốn đi, 

hãy để nó cuốn đi…”. Tùng nói lẫm bẩm mấy lời cuối cùng và vô 

tình bấm nút phát của ống liên hợp. Tiếng Thiên Kim hấp tấp 

trong máy: 

- Cái gì? Anh nói cái gì cuốn đi? Thôi em hiểu rồi, anh không 

quyết định được phải không? Em hiểu! 

Tiếng Thiên Kim khóc lớn. Giọng nàng đau đớn, nhưng ý tưởng 

mạch lạc, dứt khoát, thể hiện một thái độ chịu đựng, tự chế phi 

thường: 

- Thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì nữa, không suy nghĩ gì được đâu. 

Em sẽ xuống với má. Không biết cái gì sẽ xảy ra. Cầu trời cho mọi 
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việc tốt đẹp. Cầu trời cho mình sớm gặp lại. Anh về được thì đến 

ngay nhà, không còn ai đâu nhưng em sẽ nhắn lại: coi trong hộp 

thư, coi trên cữa, trên vách. Xuống được Vũng Tàu anh đến thẳng 

Trung Tâm, cứ xưng là chồng em, cứ xưng là em rể đại tá Chỉ Huy 

trưởng. Em sẽ chờ ở cổng, em sẽ chờ điện thoại để ra nhận anh 

vào. Đừng buồn, em lo liệu được. Cầu may mắn cho anh. Anh có 

cần gì không, có gì dặn em không? 

Những lời cuối cùng Thiên Kim nói đứt quảng, giọng lạc đi trong 

nước mắt. Tùng đau đớn vô cùng, chưa bao giờ anh phải bối rối, 

khó xử như vậy. Tùng gọi Đại đội phó, gọi Thường vụ dặn dò anh 

em thay thế chỉ huy đơn vị, Tùng muốn ra Tiểu đoàn gặp Thiên 

Kim. Phải gặp nàng bằng mọi giá. Mặc kệ chiến tranh, mặc kệ mọi 

sự. Tùng đứng lên, anh gọi âm thoại viên, gọi một nửa toán Biệt 

kích đại đội chuẩn bị lên đường… nhưng rồi anh thẫn thờ đứng 

lại, lặng lẽ ngồi xuống. Biết nói gì với Thiên Kim bây giờ? Có lẽ 

gặp nhau chỉ thêm đau đớn, tạo thêm khó xử mà không giải quyết 

được gì. Tùng quyết định và anh cầm máy trở lại: 

- Thiên Kim, em quyết định đúng. Cảm ơn em, hiểu giùm cho anh, 

cầu may mắn cho em. 

- Nói gì nữa đi anh 

- Anh nhớ em, nhớ lắm. Về được, anh sẽ đến nhà. Xuống Vũng 

Tàu được, anh sẽ đến Trung Tâm, anh hứa. 

- Còn gì nữa không anh? 

Tùng do dự một chút rồi nói nhanh: 

- Ở dưới, nếu có thì giờ, nếu có thể được, em hỏi thăm giùm tin 

tức gia đình anh. 

Thiên Kim khóc lớn: 

- Gia đình anh ở đâu? Làm sao? Hỏi thăm ở đâu? Sao anh không 

báo em sớm? 

- Bình tĩnh đi em, anh không biết gì nhiều, anh chỉ nghe loáng 

thoáng cha má, gia đình anh Tiến, gia đình chị Thu, chị Đào chạy 

vào được Nha Trang. Thanh từ Phù Cát, Thúc từ Kontum chạy 

được vào Nha Trang, nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra, đường bộ 

đã đứt, nghe nói có nhiều người ra được Phú Quốc, vào được 

Vũng Tàu. Tìm giùm anh ở mấy trung tâm tạm cư đồng bào di tản, 

may ra.. 

- Em hứa, em hứa. 

Nếu gặp, nói với má anh là em có gặp anh, hôm nay. Nói là anh 

mạnh giỏi, mọi việc bình thường 
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- Em hiểu, còn gì nữa anh? 

- Thôi, cầu cho em mọi sự lành 

Tùng nói nhanh và buông máy, nhưng Thiên Kim vẫn chưa chịu 

ngừng, nàng gọi thất thanh 

- Anh Tùng!... Anh Tùng 

Tùng thẫn thờ cầm ống liên hợp, mấy lần định bóp máy trả lời 

nhưng lại chần chừ, do dự và cuối cùng quyết định trao máy cho 

âm thoại viên, với tay nhấc máy liên lạc nội bộ gọi các trung đội 

Phúc, Lộc, Thọ! Đây 51 gọi... 

@ 

Tùng chậm rãi đi một vòng suốt tuyến phòng thủ, anh cẩn thận ra 

lệnh báo động, buộc mọi người vào hết vị trí để kiễm soát hầm hố. 

Suốt đêm qua và ngày nay tình hình lắng dịu một cách đáng lo 

ngại. Địch chỉ pháo cầm chừng và không có dấu hiệu gì cho biết 

có lực lượng lớn trong khu vực. Tùng đã bung được nhiều toán 

viễn thám dò rộng chung quanh vị trí đóng quân mà không gặp 

một sự ngăn trở nào. Mục tiêu chiến lược của Bắc quân đã quá rõ 

ràng không thể lầm lẫn được: Nhiều cánh quân từ Lai Khê, Chơn 

Thành đánh xuống hướng Bình Dương; nhiều cánh quân khác từ 

Ba Thu, Trà Cú đánh sang, cố cắt đứt quốc lộ 15 đi Tây Ninh, và 

một lực lượng hùng hậu đang áp sát Hậu Nghĩa, Củ Chi, uy hiếp 

vành đai thủ đô. Tất cả đều nằm trong một chiến dịch, không thể 

có sự thay đổi nào khác ngoại trừ bị đánh bại, bị bẻ gảy, khi điều 

ấy chưa xảy ra thì mọi sự êm ả của chiến trường chỉ là một cái bẩy 

đáng ưu tư nào đó mà thôi. 

Tùng ở rất lâu ngoài tuyến, uống  với các Trung đội trưởng những 

hóp trà nguội pha từ sáng chứa trong  các bình đông, rề rà chuyện 

vãn với anh em. Mọi người đều có vẻ lo âu, có vẻ như linh cảm 

được sẽ có những thay đổi, những biến chuyển to lớn, lạ thường 

mà không ai thực sự biết là sẽ xảy ra thế nào, bao giờ. Tất cả đều 

chỉ hỏi, đáp lửng lơ, mông lung mà không ai muốn nhắc  đến 

những mối lo âu thực sự của mình. Tùng cũng vậy, anh biết được 

nhiều điều hơn anh em, phải lo âu tính toán nhiều hơn họ, nhưng 

cả chính anh cũng không thể có một kết luận, một dự phóng ổn 

thõa nào cho mình, cũng chỉ biết để cho mọi chuyện cuốn đi, thế 

thì anh còn biết nói gì với anh em, ngoại trừ thái độ chấp nhận, 

chia sẻ và quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. 

Có người gọi Tùng về hầm chỉ huy, khi có hai người lính nghĩa 

quân tìm đến gặp anh. Hai người lính có vẻ lo âu và mệt mỏi, họ 
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đứng nghiêm chào trước khi trao cho Tùng một bức thư của Phân 

Chi Khu Trưởng Tân Mỹ, người mà Tùng được các nghĩa quân 

cho biết là thuộc cấp cũ của anh theo lời giới thiệu của anh ta. 

Tùng vội mở mảnh giấy nhỏ có đầy những hàng chữ viết vội vã, 

nguệch ngoạc: 

Huynh trưởng Tùng kính, 

“Tôi là Thọ - Thọ “húc”, ba chấm trưởng 2/1- huynh trưởng còn 

nhớ không? Tôi bị thương ở Thiện Ngôn, loại 2 vĩnh viễn, quân 

đội đã chê tôi rồi nhưng tôi còn thương nó quá nên xin về Tiểu 

Khu làm lính làng. Tôi đang coi Phân Chi Khu Tân Mỹ. Tình hình 

nghiêm trọng quá, tuần trước tưởng đã đứt gánh rồi không ngờ còn 

“trụ” được đến giờ. Nghe Tiểu đoàn mình lên tôi mừng lắm, muốn 

ghé thăm huynh trưởng, thăm anh em và Tiểu đoàn mà không tiện 

đi lúc này . Địch đông đặc, đóng xen kẽ, da beo với mình. Tôi đã 

cho gài mìn đầy kín cả ngoài lẫn trong để ăn thua đủ với nó một 

chuyến. Phải trận cuối không niên trưởng? Sao tôi có cảm tưởng 

như vậy, huynh trưởng có gì cho tôi biết với. Tôi viết lung tung, 

huynh trưởng thông cảm. 

TB 1: Danh xưng của tôi là Thái Bình, tần số 11.37. Xin huynh 

trưởng danh xưng và tần số Tiểu đoàn. Có gì liên lạc giúp tôi với, 

hỏa lực Phân chi khu rất yếu. 

* Huynh trưởng, cẩn thận các điểm pháo, tọa độ XT...…, XT..., 

XT... Có nhiều điểm nữa nhưng dường như đây là những căn cứ 

cố định, tôi ở đây lâu, tôi biết. 

TB 2: Tôi là quan địa phương, gặp gia đình cũ mừng quá, định làm 

con heo đãi huynh  trưởng và anh em mà tình hình chưa cho phép. 

Hy vọng hôm nào yên yên, mời huynh trưởng bù khú một bữa 

chơi. Thọ. 

Tùng gấp lá thư bỏ vào túi, anh nhìn hai người lính, cẩn thận hỏi 

thăm họ một số điều để chắc chắn là quân bạn rồi mới ghi danh 

xưng và tần số liên lạc gởi chọ Thọ. Tùng choàng tay ôm vai hai 

người lính nghĩa quân, vỗ vỗ vào lưng họ vừa thân ái vừa vui vẻ 

để trấn an họ và qua họ, muốn gởi đến Thọ, người Trung đội 

trưởng cũ mà Tùng rất quí mến. 

-Nói giùm với cậu Thọ là tôi nhớ cậu ấy lắm. Cứ yên chí, Tiểu 

đoàn bao giàn cả vùng này, có gì cứ gọi qua, vừa lý vừa tình, đàng 

nào bên này cũng phải lo cho  Tân Mỹ cả, đừng  lo!. 

Hai người lính có vẻ cảm động và vui mừng, họ lí nhí cảm ơn và 

chào từ gỉa. Từng nói với theo, vui vẻ: 
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- Nhớ nuôi con heo cho mập nghe, hôm nào tôi qua nhậu đua với 

mấy cậu chơi. 

Tùng đùa giỡn nhưng thật tâm rất lo âu cho đồn Tân Mỹ, anh đã 

nghiên cứu tình hình ngay khi vừa đến vùng này. Đồn năm chênh 

vênh ngay ngã ba con đường dẫn từ Đức Hòa, Đức Huệ đổ xuống 

và là một tiền đồn rất quan trọng án ngữ mặt Bắc của Tiểu Khu, nó 

là cái gai mà đối phương cần loại bỏ đầu tiên để dọn đường tiến 

quân. Số phận của Tân Mỹ quá mong manh. Biết Thọ chỉ huy căn 

cứ  này, Tùng càng lo hơn. Anh rất thương và quý mến tính ngay 

thật, thẳng thắng cùng lý tưởng phục vụ của Thọ. Thọ là con một, 

nhà giàu, đủ điền kiện để hoãn dịch nhưng đã tình nguyện vào Thủ 

Đức, bị thương, được xếp loại 2, một cơ hội để giải ngũ, để nghỉ 

ngơI mà nhiều người ao ước nhưng Thọ cũng từ chối, anh tiếp tục 

phục vụ quân đội trong điều kiện sức khỏe giới hạn của mình. 

Tùng giở bản đồ, nghiên cứu cẩn thận và chấm nhiều điểm tiên 

liệu pháo binh giao cho Tiền sát viên gọi về căn cứ hỏa lực chuẩn 

bị sẵn sàng yếu tố tác xạ, hầu yểm trợ nhanh chóng cho Tân Mỹ 

khi hữu sự. Tùng đưa tần số liên lạc cho âm thoại viên chỉnh máy 

và cầm ống liên hợp gọi Thọ: 

- Thái Bình! Thái Bình! Đây Trấn Biên gọi, nghe rõ trả lời! 

- Trấn Biên! Thái Bình tôi nghe 

- Số 1 Trấn Biên đây, cho gặp thẩm quyền của anh đi, trả lời!. 

Thọ như đã chờ sẵn bên máy, anh lên tiếng không cần chờ âm 

thoại viên trả lời, giọng háo hức và xúc động: 

- Tôi đây huynh trưởng! Lâu quá mới được nghe lại giọng nói của 

huynh trưởng. Tôi biết huynh trưởng vẫn nhớ em út và thế nào 

cũng gọi nên chờ sẵn để nghe. Mạnh giỏi huynh trưởng? 

Tùng cười lớn trong máy. Anh thích lối nói chuyện ngắn gọn 

nhưng hàm chứa được tất cả sự chân thật, chí tình của Thọ. Lần 

Thọ bị thương, Trung đội do anh chỉ huy bị đánh tập hậu, cắt đức 

ra khỏi đội hình Đại đội, bị vây hãm và lẻ loi chiến đấu một mình 

trong rừng. Bốn tiếng đồng hồ sau, Tùng mới giải tỏa được áp lực 

của địch và tiến vào bắt tay được với đơn vị bị lạc. Thọ bị thương 

từ đầu trận đánh, vết thương không nặng nhưng phần vì không 

được tản thương sớm, mất nhiều máu, phần phải cố gắng điều 

động Trung đội chiến đấu, Thọ đã gần như kiệt sức lúc gặp lại 

Tùng nhưng anh ta cũng cố mỉm cười, nắm chặt tay Tùng thều 

thào: “ Tôi biết huynh trưởng không bỏ em út” trước khi ngất đi. 
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Được gặp lại Thọ trong hoàn cảnh gay go này, Tùng vừa mừng 

vừa lo, anh nói thân mật: 

- Sao? Dễ chịu không cậu? Tôi đã gặp hai thằng em, thõa mãn mọi 

yêu cầu của cậu. Tôi sẽ làm hết sức có thể, không dài dòng ơn 

nghĩa gì cả, tính tôi cậu biết. 

Thọ cũng cười, nói lớn hơn: 

- Mệt quá huynh trưởng ơi. Ngoài Tiểu đoàn, mình lưu động, sàng 

qua sàng lại cút bắt với tụi nó, lâu lâu đánh lừa chơi tụi nó một vố 

thoải mái. Giờ ôm cái đồn nằm ì một chỗ, đưa đầu cho tụi nó pháo 

và gồng mình chịu trận, bực quá. 

- Mỗi đơn vị có một tính chất riêng, một nhiệm vụ riêng, bên nào 

cũng cần thiết cả, biết sao được, gắng lên. 

- Gắng chứ sao huynh trưởng, nói thì nói vậy thôi chứ bỏ cho ai. 

Nhiều lúc tôi muốn bung  em út ra ngoài, tránh cái điểm “chết’ 

này đi và bảo vệ nó từ xa. Tôi đã làm nhiều lần, kết quả tốt nhưng 

bây giờ thì không được nữa rồi. 

- Sao vậy? Chiến thuật hay đó chứ, uyển chuyển cách nào để ít tổn 

thất nhất, có hiệu quả nhất là tốt chứ sao. Sao cậu không áp dụng 

nữa. 

- Không được huynh trưởng ơi, bây giờ khác nhiều lắm. Trước, 

mọi đơn vị, mọi bố trí của mình đều vững vàng, ổn định. Nói giả 

dụ, tôi có sơ hở, lầm lẫn nào, mình còn phản công, tái chiếm. Bây 

giờ, tôi có cảm tưởng ra khỏi cổng đồn là không trở lại được nữa. 

Thọ đang nói bỗng dừng lại, im lặng một chút rồi nói tiếp, giọng 

chùng xuống, trầm trầm cảm động: 

- Xin hỏi huynh trưởng một điều, được không? 

Tùng linh cảm có một điều gì đó không ổn. Tính Thọ bộc trực và 

sôi nổi, lúc nào cũng lạc quan và tự tin, ít bao giờ Thọ để lộ vẻ bối 

rối hay dao động. Tùng rất sợ phải nghe những điều không vui và 

muốn tạo cho Thọ một sự bình tâm cần thiết, anh cười lớn, nói ồn 

ào, cố phá tan vẻ nghiêm trọng, nặng nề: 

- Làm gì ghê gớm vậy cậu? Mình với nhau mà, có gì cứ “phán” đi, 

dài dòng rào đón làm chi? 

Tiếng Thọ vẫn nghiêm trang, chững chạc: 

- Huynh trưởng có thấy gì lạ không? Mấy chục năm đổ máu, giữ 

từng tất đất, rồi tự dưng bỏ cả nửa nước, mà có ai thèm nói cho 

đám tép riu bọn mình biết điều gì đâu. Đứa nào sống được thì 

sống, đứa nào chết thì chết, tự mò mẫm, quờ quạng như những 

thằng mù. Tôi có cảm tưởng mình bị bỏ rơi rồi, không có thế giới 
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tự do, không có đồng minh, chiến hữu khỉ gì hết! Mỗi đứa đều có 

quyền lợi riêng của nó và chỉ biết lo cho nó...! 

- ... 

- Mà huynh trưởng thấy đấy, phe ta cũng vậy thôi, có ai lo gì cho 

nhau, cho nước non gì đâu? Không biết huynh trưởng có biết 

không chứ ở Sài Gòn bọn nó chạy nhiều rồi. Số còn lại thì cũng 

chỉ nói cái miệng thôi, chứ cũng đã dự trù, toan tình hết cả rồi. Họ 

cho vậy là sáng suốt, khôn ngoan. Nhà tôi quen biết quan quyền, 

tướng tá thiếu gì, tôi biết hết. Những người thực sự can trường, 

yêu nước cũng không thiếu gì, nhưng làm gì được trong một tình 

hình chung như thế. Tôi không lỡ kẹt cái đồn, kẹt mấy chục người 

lính sinh tử thì tôi cũng dọt rồi. Chuyện nước non lớn quá, cò con 

cỡ mình làm được cái gì, nhưng lỡ học được ít chữ, biết chút vinh 

nhục, nên không thể bôi mặt bỏ trốn, chứ cũng không ham hố gì 

nữa. Nhục nhã cả đám rồi! 

Thọ càng nói, càng lớn tiếng, giỡn giỡn, thật thật, chua chát, ngạo 

mạn. Tùng rất bối rối, anh không biết phải nói gì với Thọ, chính 

anh cũng đang hoang mang và nhiều lúc cũng có cùng ý nghĩ như 

Thọ. Tuy nhiên, trong cương vị của mình, Tùng cũng cố nói một 

điều mà thực tâm, anh cũng không mấy tin tưởng: 

- Bình tĩnh đi cậu, chưa đến nỗi xấu lắm đâu. Đồng ý mất nửa lãnh 

thổ là mất 2/3 tiềm lực và vị thế chiến đấu; nhưng hy vọng các đơn 

vị di tản sẽ tái phối trí được, các đơn vị trách nhiệm phần lãnh thổ 

còn lại sẽ giữ vững được và sẽ có giải pháp. Đừng bi quan. 

- Bi quan gì đâu, huynh trưởng. Lâu ngày gặp huynh trưởng, mừng 

quá, tâm sự chơi một chút vậy thôi. Mà cái số tôi cũng xui, huynh 

trưởng ơi. Hôm qua, tôi nổi máu ba gai, cho tập họp lính tráng lại. 

Tôi nói với anh em là mình hết thời rồi, mình ăn mày cả đám rồi, 

thôi ai có cha mẹ, vợ con gì thì về nhà đi, tôi cho phép. Huynh 

trưởng biết sao không? Lính tráng gì mà như đàn bà, khóc cả đám 

như cha chết, khóc xót xa như chảy ra máu mắt. Quê một cái là tôi 

cũng khóc, thầy trò ôm lấy nhau, rồi lính tráng đưa nào cũng xin ở 

lại, còn nước còn tát. Trước thì “dù” lia lịa, mà bây giờ mời không 

ai chịu đi. Hình như đơn vị là chỗ dựa cuối cùng, là hy vọng cuối 

cùng của những người lính sợ hãi và ngơ ngác trước vận nước. 

Vậy là “tiêu” tôi rồi. Phải chi mấy ông “tướng” đó mà chịu biến 

thì tôi cũng rút êm. Nói dại, nếu may mắn mà còn được ra “tòa án 

quân sự mặt trận”, tép riu như tôi cũng ở tít mù cuối list, lo gì. 

Nhưng anh em đã tình nguyện ở lại, tôi đi sao được. Tôi, thầy họ 
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mà, Thiếu úy đặc cách mặt trận, anh dũng, chiến thương đỏ ngực, 

phải làm sao cho coi được một chút…...Vậy là hết ý kiến... 

Thọ cười ha hã một lúc rồi mới tiếp, giọng nghiêm trang hơn 

- À! Nói 51 biết điều này, trước khi ông đến đây, Tiểu Khu này đã 

bầm dập lắm rồi, tả xung hữu đột nhiều trận, nhiều nơi nên cũng 

đã thọ thương trí mạng lắm rồi, tâm thì có mà lực thì sợ  là bất 

tòng tâm vậy nên “Sét miền đông” phải coi chừng, không khéo ăn 

mày cả đám… 

Tùng im lặng nghe Thọ nói, anh thấy nhoi nhói trong lòng, ngay 

cả những lời đùa cợt, giọng Thọ cũng có vẻ là lạ, đáng ngại. Tùng 

dè dặt đề nghị: 

- Hay cậu ra đây bắt tay với tôi đi, mình trách nhiệm chung cả 

vùng này, đâu cần thiết bám vào một điểm: 

- Không được đâu, 51! Cảm ơn huynh trưởng lắm, nhưng không 

được, tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi đã khuân nửa kho mìn của Trung 

Tâm Tiếp Vận về đây trước khi nó nổ rồi. Lo gì, mấy cậu bé răng 

vỗ mà vào được đây thì “qua với mấy em cùng ăn pháo bông”. 

Tình cảnh này, một là chạy làng, bỏ cuộc, hai là phải tìm cho mình 

một cách riêng, chứ biết sao. Thôi tạm biệt, có gì huynh trưởng 

nhớ gọi đàn em: Thái Bình, 11.37. 

Thọ cúp máy đột ngột, Tùng im lặng ngồi một mình. “Phải tìm 

cho mình một cách riêng”, Tùng rất hiểu con người Thọ, anh biết 

cái cách Thọ chọn và thấy ái ngại vô cùng. Tùng định gọi lại Thọ, 

khuyên giải, dặn dò đôi điều nhưng chưa kịp nhấc máy thì Tiểu 

đoàn gọi. Âm thoại  viên chăm chú lắng nghe, rồi gác máy, quay 

lại nói với Tùng: 

51! Lên Tiểu đoàn ngay. 45 cần gặp 50, 51, 53! 

Tùng lặng lẽ đứng lên, với tay cầm tập bản đồ, hất đầu ra dấu cho 

âm thoại viên và mấy binh sĩ trong toán Biệt kích Đại đội đang 

ngồi bảo vệ chung quanh, nói cộc lốc: 

- Đi. 

@ 

        Tiểu đoàn Trưởng ngồi ngay ngắn trên một thùng đạn đại 

liên, dưới bóng mát của một tấm poncho căng thấp, nép sát đàng 

sau một bờ tre gai lớn. Phía đối diện là các sĩ quan ban Ba, hai Đại 

đội Trưởng Chỉ Huy Yểm Trợ và Đại đội Ba, tất cả đang im lặng 

nhìn vào một tấm bản đồ hành quân lớn, trải chính giữa. 

Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mọi người đều ngước lên 

nhìn, ra dấu chào, nhưng không ai nói gì. Tiểu đoàn trưởng sửa lại 
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thế ngồi, ông chống tay lên gối, hơi chồm người về phía trước, rồi 

chậm rãi lấy thuốc ra châm hút, hai mắt vẫn trầm tư nhìn vào 

những ký hiệu ghi dày đặc trên bản đồ. 

       Tùng lặng lẽ quan sát người chỉ huy. Mới mấy ngày mà trông 

ông khác đi rất nhiều: hàm râu không cạo, cộng với vẻ suy tư, 

khắc khổ làm ông như già thêm mấy tuổi. Tùng rất thương và kính 

trọng người chỉ huy già của mình. Ông xuất thân là một hạ sĩ 

quan, có nhiều thành tích chiến đấu, được chọn theo học khóa sĩ 

quan đặc biệt và đã lăn lộn ngoài chiến trường suốt từ ngày mãn 

khóa, dù đã tương đối lớn tuổi. Ông học không cao, nhưng ngay 

thẳng và tốt bụng, không hề có mặc cảm đố kỵ, cũng không có thái 

độ tự mãn, hách dịch, lúc nào cũng nhiệt tình, bộc trực và hết lòng 

với nhiệm vụ. Ông từng tâm sự cởi mở và chí tình với các sĩ quan 

trẻ trong đơn vị: 

- Tôi già rồi, học hành hiểu biết không bao nhiêu, có được chút 

kinh nghiệm, chút liều lĩnh, làm tới Tiểu đoàn trưởng là hết mức, 

lên nữa là hư việc nước nhà. Mấy chú trẻ, có kiến thức, rán đi, 

quân đội mình sau này trông cậy vào lớp các chú, chứ không phải 

đám bọn tôi. 

Những ngày tình hình chiến sự có  nhiều đột biến to lớn, kỳ lạ 

khắp nước, cùng nhiều biến chuyển chính trị phức tạp. Tiểu đoàn 

trưởng họp anh em và phàn nàn: 

- Mình chỉ biết đánh giặc, lo lắng, thương tiếc từng người lính, 

từng tất đất, không rành chính trị chính em gì hết, cữ giữ được 

dân, được đất là được rồi. Nhưng ở nhà mà mấy ông lớn cứ cấu xé, 

giành giật nhau cái kiểu này, có ngày trở tay không kịp. 

Anh em phân tích tình hình, nhận định về lập trường của người 

Mỹ, về cái thế của Pháp… trong tình hình mới, về ảnh hưởng của 

Trung cộng, Nga Sô…với phía bên kia, về giải pháp trung lập, liên 

hiệp hòa hoãn… phù hợp với quyền lợi thực tế và thỏa mãn danh 

dự của mọi phía. Tiểu đoàn trưởng im lặng ngồi nghe, cuối cùng 

ông kết luận: 

- Các cậu nói chuyện xa vời, rắc rối quá. Sao cứ có Pháp, Mỹ, 

Nga, Tàu hoài vậy. Mình có chính phủ, quân đội, có đất, có dân thì 

rán mà tự lo lấy, cần gì ai. Tôi không biết gì nhiều, nhưng giả dụ 

mình đuổi đươc bọn đỏ ra khỏi sông Bến Hải, Nga với Mỹ làm gì 

được mình. Chả lẽ bọn nó ép mình bỏ súng, rước đám kia vào lại 

à? Tự mình chứ “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tôi nghĩ nôm na 

vậy thôi và rán đánh giặc. Mấy cậu tin tôi đi, mình còn hay mất là 
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tự nơi mình. Đừng sợ ai bỏ rơi mình, chỉ sợ mình tự bỏ mình. 

Mình còn dư sức để chiến đấu lâu dài mà, phải thích nghi với hoàn 

cảnh chớ, cứ coi thằng vẹm, có một hộp cù là muối, nó ăn cả tháng 

đánh nhau với mình, sao mình cứ đòi có thực phẩm tươi, có ration 

C. Cái gì nó hay thì mình phải học, nước mình còn nghèo chứ có 

giàu có gì. 

Anh em không đồng ý với lối suy luận quá đơn giản của Tiểu đoàn 

trưởng, dù có phần hợp lý. Nhưng, tất cả đều thương và hiểu tấm 

lòng của ông. 

        Những ngày gần đây, nghe tin lãnh thổ lần lượt mất vào tay 

địch, lực lượng càng ngày càng co cụm lại, Tiểu đoàn trưởng vô 

cùng lo âu và nóng giận. Ông gọi máy gặp các Đại đội trưởng, bộc 

trực bày tỏ thái độ, ồn ào chưởi bới, không kềm giữ, nể nang gì: 

- Đánh đấm như cục cứt, di tản chiến thuật cái kiểu gì mà hết bỏ 

chỗ này tới chỗ khác, tao mà đứa nào ra lệnh di tản kiểu đó, táo 

bắn bể đầu!... 

Tiểu đoàn trưởng nói rất nhiều, vừa giận dữ phẩn nộ, vừa chua 

chát bi uất; cuối cùng, ông dịu giọng lại: 

- Mấy câu thông cảm cho tôi. Tôi đánh giặc gần cả đời mà chưa 

từng gặp tình trạng kỳ dị quái đản như thế này. Thời mạt vận rồi 

hay sao ấy. Nhưng thôi, “nuôi quân ba năm, xài một giờ” anh em 

mình phải làm hết sức mình. 

Tùng cảm động khi nghe những lời Tiểu đoàn trưởng nói. Anh 

thấy không tiện dài dòng trên máy nên định hôm nào gặp sẽ nói 

chuyện nhiều với ông, nhưng giờ ngồi trước mặt nhau, trong tình 

hình này, Tùng không biết nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. 

Tiểu đoàn trưởng đưa mắt nhìn từng anh em một lượt, rồi nói 

chậm rãi, dè dặt: 

- Các cậu biết đấy, ở đây, mình chỉ còn Tiểu đoàn trừ. Thằng Hai 

với thằng Bốn đi với Thiết Đoàn 10, Đại úy Tiểu đoàn phó cũng 

theo cánh quân bên đó. Tôi có phản đối lệnh điều động của Tiểu 

khu, nhưng tình hình khó khăn, quân số thiếu hụt, nhiệm vụ chung 

mình phải đồng ý. Tiểu khu còn bảy Tiểu đoàn Địa phương quân 

và một số Trung đội nghĩa quân, nhưng đa phần các anh em ấy 

cũng đã tổn thất nhiều trong những ngày qua, và khả năng chiến 

đấu của họ, tôi nói xin lỗi, cũng có nhiều giới hạn lắm. Tóm lại, 

nhiệm vụ của mình rất nặng. 

Tiểu đoàn trưởng ngừng lại, rít một hơi thuốc, im lặng một chút 

rồi chỉ tay vào những mũi tên lớn màu đỏ - ký hiệu tiến quân của 
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đối phương - trên bản đồ và nói tiếp, mặt đanh lại, giọng nghiêm 

và quả quyết. 

- Tin tức tình báo loại A 1 của phòng 2 Tiểu khu và của Chiến 

đoàn đều cho biết địch đang tập trung một lực lượng lớn, dự định 

tấn công Tiểu khu từ nhiều hướng trong một hai ngày tới. Tình 

hình rất khó khăn, các vị trí yểm trợ cho mình có thể bị pháo làm 

tê liệt, các phi vụ oanh kích có thể cũng rất giới hạn. Phi trường 

Tân Sơn Nhất hình như có gì không ổn. Nói chung, mình phải cố 

gắng tự chiến đấu, chuẩn bị tinh thần để thích nghi với tình trạng 

không có phi, pháo yểm trợ. 

... 

- Ngay bây giờ, các cậu cho củng cố vị trí phòng thủ, tu bổ lại các 

hầm hào có nắp đủ sức chịu pháo hạng nặng. Nghiên cứu các 

hướng tiến quân của đối phương, cho gài tối đa mìn chống chiến 

xa. Tình hình này, địch có thể sử dụng T 54. Dương tất cả M - 72 

sẵn sàng. Tôi sẽ cho bổ sung thêm XM 202. Bảo anh em mình 

bình tĩnh, tác xạ ở tầm 150 mét, bắn vào pháo tháp. Tại mình ít 

gặp T 54 nên ngại, chứ nó không có gì ghê gớm lắm đâu, đừng sợ. 

B - 40 của nó bắn được M - 113, M - 48 của mình thì mình cũng 

dư sức bắn cháy PT - 76, T - 54 của nó. Bung nhiều toán tiền đồn, 

bám và phát hiện địch từ xa. Tôi đã gọi hậu cứ mang thêm ba cây 

81, cứ yên chí, tôi sẽ rót đều cho các cậu khi hữu sự. Mình là đơn 

vị chủ lực duy nhất ở đây, nhớ làm ăn cho ra hồn. Thôi, tình hình 

chung là vậy. Nhiệm vụ của mình là chiến đấu, mấy cậu về lo cho 

em út đi, rảnh tôi sẽ ra tuyến nói chuyện với anh em. 

Mọi người dợm đứng lên, Tiểu đoàn trưởng như chợt nhớ ra, nói 

vội: 

- Chắc mấy cậu có nghe radio, Đại tướng Minh sẽ thế cụ Hương 

hôm nay, hy vọng Đại tướng có giải pháp… 

Rồi ông quay lại, vỗ vai Tùng, thân mật: 

- À! Hôm qua cô Kim chờ đây đến chiều, nằng nặc đòi tôi cho 

người dẫn ra chỗ cậu. Cô ấy xinh đẹp mà liều lĩnh và thương cậu 

lắm, mừng cậu có một hậu phương tốt. 

Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 3, nhìn Tiểu đoàn trưởng cười cười, 

bông đùa như bản tính cố hữu: 

- Hy vọng lần này ông Đại tướng không làm lịch sử kiểu 63. 

Tất cả đều cười, Thắng nhìn Tiểu đoàn trưởng, nói tiếp: 
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- 45 nhớ giùm tháng tới thằng em này “lên xe hoa”. Đời em  chỉ có 

một lần, xin 45 nhớ cho cái phép với một bao thơ dày dày một 

chút cho em út vi vút ít bữa. 

Tiểu đoàn trưởng cười lớn, ông nhìn Tùng và Sơn, Đại đội trưởng 

chỉ huy, nói vui vẻ: 

- Hai cậu nhớ bổn phận tình cảm với thằng Thắng nghe, nhắn 

giùm ông Hà, thằng Lực, thằng Khoa. Ông phó mười ghim trở lên, 

mấy cậu năm, anh em sĩ quan tham mưu và các Trung đội 

trưởng…tùy nghi, tôi bao chót. 

Thắng đốp chát, đùa giỡn: 

- 45 nói chuyện tiền bạc chi đau lòng thằng em, quan hai nhà nước 

gì mà không đủ tiền cưới vợ. Mà thôi, đã lỡ đụng đến chuyện tiền 

bạc xấu xa rồi thì cho tới luôn. Tính tôi sao kỳ quá, 45, chỉ khoái 

tiền lớn mà không ưa bạc cắc, 45 hiểu giùm cho em út. 

Tiểu đoàn trưởng cười nhẹ, ông nói một điều gì đó không ai nghe 

rõ, nhưng ánh mắt toát ra vẻ bao dung, âu yếm như một người anh, 

người cha đối với con cái, em út thân yêu của mình. Thắng trầm 

ngâm một chút, rồi nói tiếp, vẫn giọng láu lỉnh nhưng có pha chút 

chua chát: 

- Không khéo chuyến này lộn xộn, không lấy được vợ lại khổ đời 

con. 

        Tùng không muốn nghe tiếp câu chuyện đã có chiều hướng 

không vui, anh bước ra ngoài đứng chờ Thắng và Sơn. Anh em 

cùng đơn vị mà nhiệm vụ lút đầu ít khi có dịp gặp nhau, họa hoằn 

lắm mới có hôm đóng quân chung, uống với nhau ly cà phê, nói 

dăm ba câu chuyện trên trời dưới đất, rồi ai lại có công chuyện 

nấy, chỉ gặp nhau trên máy, cộc lốc trao đổi công việc, nhiệm 

vu… 

Thắng và Sơn cùng đi ra, Tùng lên tiếng trước 

- Bên mấy ông quân số ra sao? Tôi hao nhiều quá mà không thấy 

bổ sung, ngại quá! 

Thắng nhanh nhẩu: 

- Tôi cũng y chang vậy chứ có khác gì, có ông Sơn, trừ bị Tiểu 

đoàn, may ra đỡ một chút. 

Sơn chen vào, chậm rãi và nghiêm trọng: 

- Đỡ gì đâu, pháo nó hỏi thăm đều trời, chứ có phải đánh trực diện 

đâu mà kể tuyến trên, tuyến dưới. Tôi ở gần ông già, thấy ông ấy 

lo quá mình cũng nóng ruột. Mấy ông ở ngoài vậy mà đỡ đau cái 

đầu. Hồi tối, ông đầu tàu gọi xuống, tôi nghe loáng thoáng hình đã 
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như mất liên lạc với Trung đoàn 49 ở Tây Ninh rồi. Trung đoàn 50 

về Củ Chi bảo vệ Bộ Tư Lệnh đang chạm nặng ở Hố Bò, Phú Hòa 

Đông. Chiến đoàn với thằng Một, thằng Ba của mình đang giữ 

đường đi Tây Ninh ở Trà Võ, Phước Hiệp, áp lực nặng lắm. Mình 

ở đây rồi sẽ đụng cả sư đoàn địch chứ không ít đâu. Mấy ông cẩn 

thận! 

- “Giờ thứ 25” của bọn mình rồi mà, mọi việc xin cứ “râng” cho 

Chúa. Tép riu bọn mình chỉ có trốn hoặc đánh giặc. Không muốn 

trốn thì phải một mất một còn, “nam nhi cổ lai chinh chiến hề” mà, 

suy nghĩ chi cho ốm người đi. Ước gì có vài két, bọn mình “túy 

ngọa sa trường” một chút cũng khoái. Hy vọng có giải pháp sớm, 

mình còn chút Sài Gòn, lâu lâu về ngồi  Pagode nhìn em gái hậu 

phương nhởn nhơ cũng “ấm lòng chiến sĩ”. Kiểu này không khéo 

tôi mất cưới vợ quá. 

Tùng nhìn Thắng, mỉm cười. Anh nói với cả hai: 

Mấy ông thành triết gia lúc nào vậy? Toàn nói chuyện đâu đâu, 

“nóng ruột” với lại “ấm lòng”… Cho can đi, lo chuyện trước mắt 

cái đã, cố gắng sống còn, cố gắng chờ đợi và hy vọng. 

Sơn mỉm cười, anh từ giả hai bạn về tuyến trước. Tùng nói với 

Thắng: 

- Tôi có thằng em tiền đồn bên trái chỗ ông đóng quân, cẩn thận, 

tránh ngộ nhận, có gì yểm trợ giùm nó. 

- O.K 

- Tôi đã cho gài mìn kín các đường mòn, các kẽ trũng; cần di 

chuyển ông cứ đạp lên các bờ bụi, cao độ mà đi 

- O.K 

- Bắn trái sáng cho tôi, nếu bên tôi có chuyện trước, tôi sẽ làm 

ngược lại nếu tình hình ngược lại 

- O.K. 

Tùng bắt tay từ giả bạn. Thắng nắm tay Tùng, ngần ngừ một chút 

rồi nói: 

- Nếu chuyến này xong sớm, yên yên được về hậu cứ, tôi xin 45, 

nhờ ông làm phụ rể hộ tôi. Bạn bè tôi ở Sài Gòn cũng tản lạc hết 

cả. Tôi muốn có đủ lễ bộ cho bà xã tôi hài lòng một chút. Không 

bao lâu nữa đến ngày mà tôi cứ kẹt ở đây hoài, chắc cô ấy khóc 

hết nước mắt. Cô ấy khổ với tôi nhiều rồi, tội nghiệp. 

Tùng thấy vui và cảm động, anh nắm tay Thắng, nồng nhiệt: 

- Xong ngay, tớ sẵn sàng! 

@ 
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         Trời hừng sáng, tiếng súng thưa dần rồi ngưng hẳn, địch 

quân không thành công trong việc biển người tràn ngập các vị trí 

ban đêm và bị tổn thất nặng, có lẽ đã lùi lại để chỉnh đốn lực lượng 

và chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Tùng quan sát một vòng 

khắp vị trí đóng quân, đơn vị anh không trực tiếp bị tấn công 

nhưng đã lãnh trọn gần một ngàn quả pháo và bị một lực lượng 

nhỏ quấy phá, cầm chân không chi di chuyển tiếp viện các đơn vị 

bạn. Tùng gọi Thường vụ đại đội lo liên lạc để đưa thương binh, tử 

sĩ về hậu cứ, anh ra lệnh các trung đội tu bổ vị trí chiến đấu và mệt 

mỏi ngồi bệt xuống cỏ, dựa lưng vào  mô đất cao nắp hầm và lặng 

lẽ lấy thuốc ra hút. 

Suốt đêm qua, cả một khu vực rộng lớn quanh Tiểu khu như ngập 

trong biển lửa và khói súng. Đêm nặng nề nhưng yên tĩnh được hết 

ca gát thứ nhất rồi có tiếng súng nổ từ hướng đồn Tân Mỹ, cùng 

lúc, pháo đủ loại từ nhiều vị trí khác nhau hỏa tập dữ dội vào tất cả 

các vị trí đóng quân. Truyền tin từ Tân Mỹ hấp tấp báo cáo, lộn 

xộn, thiếu sót: 

- Pháo, thẩm quyền ơi, pháo, hỏa tiễn 122, nữa…gần lắm, gần 

lắm, 85 sơn pháo trực xạ, xin yểm trợ. 

Tùng hét trong máy: 

- Bình tĩnh coi, thẩm quyền đâu, cho yếu tố chính xác qua đi. 

Tùng hỏi nhưng không đợi trả lời, anh gọi Tiền sát viên yêu cầu 

tác xạ vào các điểm tiên liệu, nổ chụp, bắn rải, kéo tới kéo lui 

quanh đồn Tân Mỹ. 

          Tùng đứng thẳng người dưới hầm, thò đầu lên một ngách 

nhỏ quan sát. Các âm thoại viên và tiền sát viên chen nhau ngồi lố 

nhố dưới chiếc hầm chật. Tất cả máy liên lạc đều mở hết tần số 

làm việc, tiếng đàm thoại liên tục trong hệ thống. Địch pháo kích 

bằng một mức độ áp đảo, tiếng nổ chát tai và những đóm sáng tóe 

lên, đỏ rực cùng khắp. Tiếng rú của đạn và tiếng mảnh pháo bay 

vèo vèo, lành lạnh. Tùng bốc máy nội bộ gọi các trung đội: 

- Phúc, Lôc, Thọ kiểm soát em út, tất cả ngóc đầu lên sẵn sàng, coi 

chừng nó biển người. 

Tùng nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh để đơn vị cảnh giác và phập 

phồng theo dõi tần số liên lạc của Tiểu khu. Tân Mỹ gọi Trung 

Tâm Hành Quân, gọi pháo binh diện địa, gọi các đơn vị Đia 

phương quân để báo cáo tình hình và kêu cứu. Có tăng xuất hiện 

hướng Đức Hòa, Đức Huệ… Địch bắt đầu tấn công bằng bộ 
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binh…Quân số Tân Mỹ tổn thất nặng… Công sự chiến đấu bị phá 

hủy nhiều, tình hình nguy ngập. 

         Tùng nhận biết tất sự việc qua những đối thoại trên hệ thống 

truyền tin, anh ngước mắt nhìn về hướng Tân Mỹ: Một vùng trời 

đỏ rực và những tiếng nổ của đủ loại vũ khí lớn nhỏ dòn tan, liên 

tục. Không có rồng lửa soi sáng và bao vùng như thường lệ (máy 

bay soi sáng và bắn yểm trợ hành quân đêm), không có pháo binh 

bắn hỏa tập mạnh mẽ và đầy đủ như thường lệ, Tân Mỷ phải tự 

chiến đấu, tự bảo vệ một mình. Không ai có thể làm gì cho nhau 

được trong hoàn cảnh này. Tùng nghĩ đến Thọ, nghĩ đến lời hứa 

với Thọ mà đau nhói, anh phân vân chưa biết phải làm gì thì Thọ 

gọi: 

- Trấn Biên! Trấn Biên! Đây Thái Bình gọi! 

Tùng mừng rỡ chụp máy hét lớn: 

- Tôi đây, sao cậu? 

- Không ổn, huynh trưởng. Tôi đã làm hết cách nhưng nó “táp pi”, 

muốn đạp lên mình bằng mọi giá, khó quá, huynh trưởng giúp tôi 

một việc: 

- Được, cần gì nói đi. 

Tiếng Thọ trở nên hấp tấp, lụp chụp như đang phải đối phó với 

một cái gì nguy nan, hệ trọng lắm: 

- Huynh trưởng…huynh trưởng, bể tuyến rồi! 

Có nhiều âm thanh hỗn loạn, nhiều tiếng nổ và tiếng kêu la chen 

vào hệ thống, rồi tiếng Thọ nói nhanh nhưng rành mạch, cả quyết: 

- Huynh trưởng, thôi, không còn thời giờ nữa, bãi mìn của tôi bị 

pháo nó phá tan không ăn thua gì nữa, nếu mất liên lạc là Tân Mỹ 

không còn, xin nổ chụp lên đầu tôi. Đừng chần chờ tính toán gì 

hết. Tôi, chỉ huy trưởng đồn Tân Mỷ yêu cầu, ít ra… 

Những tiếng sau cùng Thọ nói rất nhỏ và có nhiều tiếng lao xao 

trong máy. Tùng định gọi tiếp cho Thọ nhưng anh vội buông máy 

và chụp máy liên lạc với Tiểu đoàn. Có tiếng súng cá nhân nổ dòn 

bên khu vực đóng quân của Đại đội Thắng và tiếng hô xung phong 

dậy trời. 

Tùng nhảy lên khỏi miệng hầm, anh hét san sản giữa những tiếng 

nổ: 

- Báo động, tất cả sẵn sàng chiến đấu, địch tấn công! 

Âm thoại viên và toán Biết kích Đại đội cùng lao nhanh ra khỏi 

hầm lom khom chạy theo. Tùng áp máy liên lạc lên tai theo dõi. 

Tiếng Tiểu đoàn trưởng trầm tĩnh và mạch lạc: 
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- 53 đây 45 gọi. Bình tĩnh đi em, ông gìa 81 (súng cối 81 ly) sẽ sủa 

tối đa cho em, tháp bà (thám báo) sẽ lên với em ngay bây giờ, rồng 

lửa sẽ lên vùng ngay bây giờ, bình tĩnh. 

Tùng chen vào máy khi Tiểu đoàn trưởng vừa dứt: 

- 53, đây 51! 

Máy im lặng một lúc khá lâu rồi có tiếng Mưu, Đại đôi phó trả lời, 

giọng xúc động và thản thốt: 

- 53 B tôi nghe 51. 53 đi rồi 51! 

Cả Tiểu đoàn trưởng lẫn Tùng cùng hét lên một lúc: 

- Sao, 53 làm sao? 

- Trình 45, BC Đại đội (ban chỉ huy) bị trúng sơn pháo ngay đợt 

tấn công đầu, 53 đã hy sinh. 

Tiểu đoàn trưởng nói nhỏ, ngậm ngùi: 

- Cố lo cho 53 tử tế! 

Rồi giọng ông nghiêm lại, rắn rỏi: 

- 53 B, kể từ giờ phút này, tôi trao quyền chỉ huy Đại đội cho anh. 

Bình tĩnh chiến đấu. 

- Nhận rõ, 45! 

Tùng im lặng, anh nhớ nụ cười, cái nắm tay và câu nói cuối cùng 

của Thắng hồi chiều và thấy lòng đau như cắt. Không còn đám 

cưới, không còn cô dâu, chú rể, phụ rể gì nữa. Vĩnh biệt. Đau đớn 

quá nhưng Tùng không có thì giờ để tiếc thương, anh gọi khẩu 

trưởng súng cối ra lệnh: 

- “Đốt đen cầy” soi sáng cho gia đình 53, 5 phút một ngọn! 

Khẩn trưởng ngần ngừ, rồi rụt rè lên tiếng: 

- Mình còn 100 trái nổ và ba mươi đạn chiếu sáng, có để dành 

phòng ngừa cho mình không, 51? 

Tùng nhìn người lính già, cảm động và hài lòng về tính cẩn trọng 

của anh ta nhưng vẫn đáp gọn, cương quyết: 

- Bên đó cần hơn mình lúc này, thi hành đi. 

tiếng súng vẫn nổ đều, càng lúc càng dữ dội hơn bên hướng Đại 

đội 3. Mưu rất gan dạ và tỏ ra có nhiều kinh nghiệm, anh khôn 

khéo điều động đơn vị chống trả các đợt tấn công, rành rẽ phán 

đoán và báo cáo chính xác tình hình, bình tĩnh và nhanh nhẹn điều 

chỉnh tác xạ súng cối và pháo binh. Tùng theo dõi chặt chẽ diễn 

tiến trận đánh, anh đi vòng quanh tuyến để kiểm soát sự phòng thủ 

của đơn vị mình và thỉnh thoảng gọi máy khích lệ Mưu. Anh lợi 

dụng một khoảng lắng dịu nhìn về phía Tân Mỹ; tiếng súng đã dịu 

bớt nhưng từng lúc vẫn còn những loạt đạn lẻ tẻ chứng tỏ việc 
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chống trả vẫn còn tiếp tục. Tùng gọi Tân Mỹ nhưng không có 

tiếng trả lời, anh gọi lại nhiều lần, khản giọng hét to danh hiệu liên 

lạc và hy vọng được nghe một lời hồp đáp nhưng trong máy chỉ 

còn những tiếng o o buồn bã, xa vắng. 

Tùng thẫn thờ áp ống liên hợp lên tai, nỗi đau quá lớn làm anh 

choáng váng. Có những tai biến dù biết trước nó sẽ xảy ra, người 

ta vẫn cứ hy vọng nó không xảy ra. Không có người lính nào nghĩ 

là mình sẽ hy sinh dù biết trước chuyến đi nào cũng có người phải 

hy sinh. Tội nghiệp cho những hy vọng chua xót và bi thảm của 

người lính. Tùng nghĩ đến điều Thọ vừa trao gởi, anh ngần ngừ 

một chút rồi quyết định lấy bản đồ, khum tay che bớt ánh sáng, rọi 

đèn pin tìm tọa độ chính xác của đồn Tân Mỹ. Người lính không 

có thì giờ và cũng không có quyền mềm yếu, mọi quyết định phải 

tùy thuộc vào sự sống còn của cả một tập thể, một kế hoạch. Phải 

nén sâu những tình cảm riêng xuống tận đáy lòng. Tùng gọi tiền 

sát viên, nói vắn tắt: 

- Xin tác xạ đi, địch tràn ngập vị trí, hỏa tập tọa độ XT… 

Tiền sát viên nhìn vào bản đồ rồi nhìn Tùng. Ngập ngừng: 

- Còn quân bạn sao 51, đồn Tân Mỹ? 

- Tân Mỹ mất rồi, mình chỉ trung gian tiếp vận yêu cầu của họ. 

Chỉ huy trưởng đồn Tân Mỷ quyết định san bằng vị trí. Bắn đi! 

Tùng nói nhanh và vội vã bước ra ngoài trước khi tiền sát viên 

cầm máy gọi về căn cứ hỏa lực. Anh bốc máy tiểu đoàn tiếp tục 

theo dõi tình hình. Mưu đã đẩy lui được hai đợt tấn công, giọng 

anh bình tĩnh và lạc quan trên máy. Tùng rất mừng, anh muốn chia 

xẻ niềm vui cho cả đơn vị nên gọi máy cho các Trung đội: 

- Phúc, Lộc, Thọ đây 51 gọi. Thằng Ba vững vàng, chiều hướng 

thuận lợi, địch đã khựng lại, không có gì đáng ngại, nghe rõ trả lời. 

Cả ba Trung đội đều đáp lời, hân hoan, nhẹ nhõm… 

 

Nguyễn Mạnh An Dân 

(còn tiếp phần 2)  
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@Như Phong 

     Mộng thực đôi bờ 
                                                    Cho QC 

  

Đường trần gian đêm nay giăng mưa bụi 

phố hoang vu còn lại bước độc hành 

bổng mơ hồ như giấc mộng trăm năm 

được mất gì giữa buồn tênh sương khói 

  

tình yêu xưa là dư âm réo gọi 

khói thuốc bay còn lại những hao gầy 

đó là em của ngày tháng mơ say 

là ray rức cho hồn nghiêng bóng đổ  

  

đường trần gian nhọc nhằn đôi mắt cuội 

bởi si mê tàn uá một linh hồn 

cám ơn đời còn đó những nguồn cơn 

và còn có em giận hờn tươm vết máu  

  

đêm nhọc nhằn buồn về không thấy đáy 

chuốc say mềm cho mộng thấy yêu đương 

ta lăn lóc giữa cuồng điên đợi chết 

em mong manh, ta tụng khúc kinh buồn  

  

đường trần gian tìm đâu tầng địa ngục 

đi loanh quanh khản cổ gọi tìm nhau 

nên chết đứng giữa điên, mê, mộng, thực 

tiếng cú kêu như khúc nhạc cầm canh 

  

trăm năm đời là những bước loanh quanh 

là trả vay trên ngàn trùng môi mắt 

là cuồng điên giữa xiêm y huyền hoặc 

thôi cũng đành…vì còn đó là em…! 

  

Như Phong 
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Nhốt nữa đi cho sục sôi chính khí 

 

Hãy bắt nữa, nhốt nữa cho nhà tù chật ních 

một ngày kia xiềng xích sẽ không còn 

hãy cướp nữa, cướp nữa cho dân không đất sống 

cho khổ đau trên khắp nẻo non sông 

một ngày kia bừng lên cơn gió mới 

có triệu người đứng dậy cho Quê Hương 

có trăm ngàn tiếng súng Đoàn Văn Vương 

có triệu Phương Uyên, Nguyên Kha, Minh Hạnh…! 

  

hãy bắt nữa, nhốt nữa những con người máu lạnh 

bán Giang Sơn, bán sông núi Tổ Tiên  

bán xương máu Tiền Nhân và Tôn Nghiêm Dân Tộc 

máu dân lành đã thấm đỏ ruộng vườn 

chính khí Việt đã đến mùa sôi sục 

vẫn còn đây Quốc Quân, Điếu Cày, Tạ Phong Tần….! 

vẫn còn đây sức mạnh của toàn dân 

chín mươi triệu trái tim là vạn tấn bom nguyên tử 

  

hãy bắt đi, nhốt đi, giống Tiên Long bất tử 

máu Lạc Hồng đang cuồng nộ trào dâng 

ngẫn cao đâu đầu hét vào mặt gian thần 

rước giặc vào nhà, cam tâm nô lệ 

một ngàn năm nô lệ sử hồn vương núi bể 

ánh Việt kiếm xưa còn bạt vía quân thù 

bắt nữa đi, nhốt nữa đi cho sục sôi chính khí 

cho thét gầm dậy linh khí đất phương Nam 

  

vẫn còn đây hạo khí mấy ngàn năm 

Việt Nam ơi! đứng lên mà đi làm chính sử 

nòi giống ơi! có lẽ nào ta làm kẻ vong nô 

tội ác nầy là tên giặc họ hồ 

chính  là hắn tên tội đồ dân tộc 

chính là hắn rước giặc vào đầu độc 

máu thành sông xương thành núi tang thương 

đứng lên đi nòi giống Bách Việt thường….! 

                                                                             như phong 
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 @ Cái Trọng Ty 

     khách lạ bên trời 
                                  *gửi Túy Hà 

 

ta với ngươi 

những thằng người thất chí 

rét mướt mùa đông 

lưu lạc cõi trời Tây 

chí cùn ư… 

thế sự chừ môi chát 

lần lữa loanh quanh đầu bạc chẳng hay 

chợ đời lơ lửng mà tai quái 

dăm đứa lạc loài 

đấu hót vui chơi 

dặm ngoài hồ thỉ… 

chìm đáy cốc 

ngữa mặt nhìn sao tóc trắng ô hay… 

ta biết ngươi buồn héo hắt Trường Sơn 

biên cương nghìn dặm thời trai trẻ 

chiến hữu qua sông 

gửi lại chút thịt xương 

tiếng vọng phương Đông 

vó ngựa rừng xa 

đời bạc bẽo trôi mấy từng biên tái 

nắng Pleiku đón ngươi về ái ngại 
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hận thù xưa mồ hoang phế còn đây 

dấu đạn khoét tròn 

bia đời loang lổ 

mà nghe như đạn nổ giữa tim người 

chiều An Khê vàng dã quỳ hoá đá 

chạm vết thương tròn 

rờn rợn thịt da 

đời trôi mãi cuối trời mênh mông qúa 

quán bên đường 

ngươi khách lạ ngóng bơ vơ 

chút rượu tưới tràn 

mùa đông phương cũ 

nghe hơi men thấy bạn cuối con đường 

và Em nữa 

tóc bay tà áo khép 

góc phố người 

ngồi đợi mắt thiên thu 

chiều ngái ngủ bóng dài lên mái xám 

thấy trong gương hồn nhan sắc ủ ê 

chân bước hụt lên thềm hoang phố núi 

những dặm về ê ẩm choáng hơi Thu 

đôi giày lệch vẹt mòn nghe năm tháng 

trong vườn xưa một sợi nắng vàng rơi 

màu kỷ niệm tròng trành Em bước vội 

áo phôi phai đời lính đã nhá nhem 

mùa rách nát đường xa ra chiến trận 

mà nghe buồn rười rượi khói Ruby 

 

cái trọng ty 
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@Phạm Tín An Ninh 

nhà thơ đi lính 
(Để tưởng nhớ Y-Broc Niê và Lại Trọng Hà) 

Phạm Tín An Ninh 

 

      Tôi không biết làm thơ. Chính xác hơn là tôi dốt đặc về thơ. 

Nhưng có điều tôi rất mê thơ. Thời mới vào trung học, tôi đã từng 

nắn nót chép những bài thơ của mấy ông Xuân Diệu, Chế Lan 

Viên, Lưu Trọng Lư, Đinh Hùng, Thâm Tâm… vào những tập 

giấy pelure đủ màu xanh đỏ, đóng bìa cứng với cái tựa mạ vàng. 

Tôi còn thuộc lòng hết mấy bài thơ tình của TTKH. Biết ai làm 

thơ hay, có đôi bài đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Năm, Phổ Thông, 

Phụ Nữ Diễn Đàn hay Văn Nghệ Tiền Phong là tôi xem như thần 

tượng, gởi thư cho tòa soạn xin địa chỉ viết vài dòng làm quen, dù 

rất hiếm khi nhận được hồi âm. Lớn lên, vào lính, ngoài hành 

trang ba lô súng đạn, tôi luôn mang theo hồn thơ lai láng. Khi ấy 

tôi cũng vừa khám phá ra điều thú vị: người lính, đời lính và tình 

yêu của lính chính là đề tài lớn nhất cho các nhà thơ, nhạc sĩ sáng 
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tác. Những chiều dừng quân, nghe tiếng gió rừng hòa tiếng suối 

reo, hay những lúc băng qua cánh rừng đầy hoa sim tím, tôi lại 

buột miệng thì thầm vài câu thơ quen thuộc. Nàng thơ lúc nào 

cũng ngự trị trong tôi, theo tôi đến mọi chân trời góc biển.          

      Đơn vị tôi là một tiểu đoàn tác chiến lưu động, có mặt trên hầu 

hết các địa danh Vùng 2 Chiến Thuật. Rày đây mai đó. Có khi 

buổi tối còn đóng quân trong núi rừng Quảng Đức, Lâm Đồng, 

chiều hôm sau lại có mặt ở bờ biển Tuy Hòa, Phan Thiết. Tôi nhận 

trung đội với chỉ 25 người lính, Thượng nhiều hơn Kinh. Trong đó 

có một anh trung sĩ, tên Y- Broc Niê, có học hành, tư cách và kỷ 

luật. Đặc biệt anh có đôi mắt đẹp, mơ màng. Không biết gia đình 

giàu có thế nào, nhưng nghe nói anh được học trường Tây, nói 

tiếng Pháp còn giỏi hơn tiếng Việt. Trong ba lô của anh lúc nào 

cũng có cuốn Le Petit Larousse rất cũ kỹ và vài cuốn truyện tiếng 

Pháp. Anh được tất cả lính Thượng trong đơn vị kính nể, bảo điều 

gì cũng nghe răm rắp. Ngược lại anh cũng luôn quan tâm lo lắng 

đến đời sống và tranh đấu cho quyền lợi của họ. Xin cho được đi 

phép và cam kết họ sẽ trở lại đơn vị (vì thời ấy đa số lính Thượng 

khi về buôn bản, họ không muốn ra đi, bỏ lại nương rẫy vợ con 

nữa). Rất may là anh ta rất quí mến tôi. Hai thằng trở thành bạn 

thân khi tôi biết anh cũng rất thích thơ và biết làm thơ. Những 

ngày đóng quân trong rừng, anh thường ngồi đọc cho tôi nghe mấy 

bài thơ tình lãng mạn của các ông Jacques Brévert, Lamartine. 

Anh còn cho tôi nghe những bài thơ được anh dịch ra tiếng 

Thượng, và dạy cho tôi nói một vài tiếng Ê-đê. Anh hãnh diện 

khoe với tôi, anh là cháu ruột của nhân sĩ trí thức Y-Yut, người đã 

tìm hiểu mẫu tự La tinh và vần Ê-đê để đặt ra bộ chữ viết Ê-đê 

ngày nay. Đôi lúc tôi thắc mắc và thầm tiếc là tại sao một người 

sắc tôc có trình độ như anh mà chỉ làm trung sĩ tiểu đội trưởng tác 

chiến, tại sao chính phủ không xử dụng anh ở những vai trò khác 

hữu ích hơn, Nhưng rồi lại thấy nhờ may mắn có anh mà đời lính 

của tôi vui và thi vị hơn. 

      Một hôm, sau cuộc hành quân tại vùng Đa Ngư Phú Lạc, một 

khu núi đá nằm gần Vũng Rô-Đá Bia, đơn vị tôi thắng lớn, tịch thu 

cả một kho vũ khí của địch, được lệnh kéo về Tuy Hòa làm lễ 

khao quân và tái bổ sung quân số, quân trang đạn dược. Trung đội 

tôi được nhận thêm sáu tân binh. Trong số đó có một trung sĩ và 

một hạ sĩ, mà trông mặt mày tôi đoán biết cũng chỉ vừa mới rời 

ghế nhà trường để “đi vào nơi gió cát”. Có điều khác là chàng 
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trung sĩ trẻ thì vui vẻ, năng động, kỷ luật còn anh hạ sĩ thì hơi có 

vẽ lè phè, tóc tai để dài, có cả hàm râu mép, rất ít nói, thường trả 

lời chỉ bằng một cái gật đầu mĩm cười, lơ đãng. Tôi thường thấy 

anh ngồi một mình tư lự, đôi khi nhắm mắt nhìn trời miệng thầm 

thì những điều gì không ai hiểu được. Cái tên cũng đẹp: Lại Trọng 

Hà. Trùng họ và chữ lót với một thằng bạn khá thân của tôi thời 

trung học, Lại Trọng San. Mới đầu tôi nghĩ có thể là anh em vì hai 

chữ San-Hà, nhưng anh ta cho biết là không có bà con dây dưa rễ 

má gì với thằng bạn của tôi cả. Sau này, tôi biết anh đã bị đánh rớt 

trong một khóa Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Thay vì bạn bè ra trường 

với cấp bậc trung sĩ, chỉ duy nhất có anh là Hạ sĩ. Tôi vừa thấy tội 

nghiệp, nhưng cũng vừa có một chút thành kiến, nghĩ anh ta chắc 

cũng thuộc loại ba gai, bất cần đời, khó trị. Không khéo sẽ gây ảnh 

hưởng xấu cho đám binh sĩ khi tôi chỉ là thằng trung đội trưởng 

còn non choẹt, chưa có một chút kinh nghiệm chỉ huy cũng như 

chiến trường. Dù vậy, lúc nào tôi cũng tỏ ra thân thiện và giúp đỡ 

mặc dù anh không hề có bất cứ yêu cầu nào. Với một chút tâm lý, 

tôi không đưa anh ra tiểu đội, mà giữ anh lại ban chỉ huy trung đội, 

mang khẩu phóng lựu M-79. (Thời ấy loại súng M-79 mới được 

trang bị, còn rất hiếm, nên mỗi trung đội chỉ có một khẩu, và 

người lính nào mang M-79 được đi theo trung đội trưởng).  

      Không ngờ anh ta cũng rất thích thơ và thuộc rất nhiều thơ. Và 

dường như những bài thơ là sợi dây màu nhiệm buộc bọn tôi lại 

với nhau. Chỉ một thời gian, anh trung sĩ Y- Broc, hạ sĩ Hà và tôi 

trở nên rất thân tình. Ngoài tình đồng đội, chúng tôi xem nhau như 

là bạn, là anh em. Nhưng ông tiểu đoàn trưởng của tôi thì không 

ưa chàng hạ sĩ này. Mỗi lần bắt gặp, ông luôn quát: “ông tướng 

này phải cắt tóc tai cho đàng hoàng, cạo râu đi nghe chưa. Lè phè 

là không được với tôi đâu!” Tôi bảo nhỏ anh ta “thấy đại bàng 

phải né đi chứ!” Anh chỉ cười trừ rồi đâu cũng vào đấy.  Đúng lúc 

ông trung sĩ 1 trung đội phó của tôi lên thượng sĩ, được chuyển về 

làm thường vụ tiểu đoàn, tôi xin rút trung sĩ Y-Broc về làm trung 

đôi phó. Ba thằng chúng tôi ở gần nhau hơn. Ăn cơm chung và 

nằm cạnh nhau dưới các giao thông hào. Y-Broc có biệt tài mưu 

sinh. Những lúc đóng quân giữa núi rừng, anh thường làm bẫy bắt 

thú rừng hay hái về những loại trái cây, rau rừng ăn được, những 

bữa cơm lính trở nên “thịnh soạn” hơn. Còn anh chàng hạ sĩ thì chỉ 

mang về các cụm lan rừng hay đôi cành hoa sim tím treo lủng lẳng 

trên đầu võng hay trước các giao thông hào. Những chiều đóng 
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quân, nếu không đụng địch, anh nằm đu đưa trên võng, đọc cho 

bọn tôi nghe vài bài thơ hay. Không ngờ những bài thơ đã làm cho 

bọn tôi thấy đời lính đẹp hơn, lãng mạn hơn, mà quên bớt phần 

nào nhọc nhằn, nguy hiểm. 

      Cuối tháng, trung đội nhận được tờ báo Chiến Sĩ Cộng Hòa do 

ban Tâm Lý Chiến tiểu đoàn phân phối, luân phiên trong đại đội. 

Theo thói quen, tôi mở đọc trang Thơ trước, và rất ngạc nhiên khi 

thấy một bài thơ đề tặng mình, có ghi rõ đơn vị nữa. Bài thơ dài 

chiếm cả nửa trang giấy, thật hào sảng mà cảm động, có cả những 

địa danh mà đơn vị tôi vừa mới đi qua. Tác giả là một cái tên khá 

quen: Mây Cao Nguyên. Trước đây tôi đã đọc nhiều bài thơ của 

nhà thơ này và thường gật đầu tâm đắc.  Nhưng tôi đâu có vinh dự 

gặp gỡ quen biết mà anh làm thơ tặng tôi. Và làm sao anh ta biết 

đơn vị tôi đã từng đi qua những địa danh xa lạ, những vùng núi 

rừng, hoặc làng mạc nghèo nàn, xác xơ heo hút, mà qua bài thơ 

bỗng trở nên thơ mộng và đẹp đẽ đến không ngờ? 

      Tôi đem bài thơ ra khoe với anh trung sĩ Y-Broc và hạ sĩ Hà, 

và hỏi có phải một trong hai người là thi sĩ Mây Cao Nguyên. Cả 

hai lắc đầu. Hà bảo Mây Cao Nguyên không phải con trai, là một 

cô bạn gái của anh, có lẽ đọc mấy lá thư của anh gởi về tả cảnh 

hành quân và ông trung đội trưởng trẻ tuổi dễ thương, nên cảm tác 

bài thơ ấy. Anh bảo có dịp anh sẽ giới thiệu bọn tôi với nhà thơ nữ 

này.  Y-Broc dịch bài thơ ra tiếng Thượng đọc cho đám lính 

Thượng nghe. Tôi chẳng hiểu gì ngoài những tiếng vỗ tay của 

những người lính rất đỗi chân chất hồn nhiên ấy. 

      Một lần trung đội đang ăn cơm để chuẫn bị đóng quân đêm, 

bỗng ông đại đội trưởng đến tận nơi ra lệnh trung đội nghỉ ngơi 

một lúc chờ trời tối sẽ di chuyển đến một địa điểm để phục kích. 

Tin tức cho biết có một mũi công tác VC vừa xâm nhập vào khu 

làng nhỏ bên cạnh nhận tiếp tế, đến khuya hoặc trời gần sáng bọn 

họ sẽ rút trở lại lên núi. Trung đội được tăng cường thêm một tổ 

trung liên, có nhiệm vụ phục kích để tiêu diệt trên đường địch rút 

ra. Địa điểm phục kích là một ngã ba nằm phía sau làng, cách chân 

núi vài trăm thước. Ông đại đội trưởng đưa cho tôi tấm bản đồ, chỉ 

cho tôi cái ngã ba, hướng dẫn cách bố trí quân và vài điểm tác xạ 

tiên liệu Pháo Binh ông đã chấm sẵn. Tôi lấy hướng trên địa bàn 

và tính khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục tiêu khoảng bốn 

cây số, di chuyển trên con hương lộ nhỏ. Tất cả chỉ mang theo vũ 

khí và đạn dược, balô gởi lại cho đại đội. Đúng 8 giờ xuất phát. 
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Trời cuối tháng nên tối như mực. Tôi lo ngại có thể thất lạc hoặc 

bị lọt ổ phục kích. Y-Broc tình nguyện dẫn tiểu đội đi đầu. Những 

người lính Thượng rất có kinh nghiệm đi đêm trong rừng. Đôi mắt 

của họ như là những ngọn đèn thần. 

      Chưa tới ba mươi phút, đã đến ngã ba. Tôi nắm tay từng anh 

tiểu đội trưởng đến địa điểm chỉ cách bố trí, và gài mìn Claymore 

phía trước tuyến phục kích. Hai cây trung liên Bar được đặt trên 

hai mô đất cao có xạ trường tốt nhất hướng về phía con đường 

làng, nơi địch sẽ rút ra. Y-Broc xin theo tiểu đội người Thượng 

được tăng cường tổ trung liên, nằm riêng tại địa điểm trọng yếu, 

bên kia ngã ba đường, nơi địch sẽ xuất hiện trước nhất. Anh cẩn 

thận gài một quả mìn Claymore ở phía sau tuyến đề phòng bất 

trắc. Tôi ra lệnh luân phiên canh gác và nghỉ ngơi, đến 12 giờ đêm 

tất cả đều phải thức để sẵn sàng tác chiến. Khi nào địch di chuyển 

đến giữa ngả ba, tôi sẽ đích thân bấm trái mìn Claymore tại đây 

thay cho lệnh khai hỏa, tuyến quân của Y- Broc là nỗ lực chính tấn 

công và chốt địch phía sau. Kiểm soát các tiểu đội xong, tôi trở về 

vị trí, dựa lưng vào một mô đất duỗi đôi chân ra nghỉ. 

      Khoảng hơn nữa giờ sau, có tiếng vài con chim lạ, dấu hiệu có 

người. Tôi đang nghe ngóng và phân vân không biết mấy con 

chim này thấy ta hay địch thì giật mình bởi tiếng mìn Claymore nổ 

chát chúa ngay hướng trước mặt, bên kia đường, sau tuyến của Y-

Broc, cùng những tiếng la hét thất thanh. Nhiều tràng đạn khai hỏa 

từ cánh quân của Y-Broc. Rồi tiếng súng địch nổ khắp nơi, có cả 

tiếng trung liên, đại liên và B.40. Những vệt đạn lửa đan xéo trên 

đầu, trong màn đêm tĩnh mịch. Hỏa lực địch tập trung vào vị trí 

tiểu đội của Y-Broc. Tôi nghe tiếng hô xung phong của địch và 

biết lực lượng địch ít nhất cấp đại đội, nên không thể liều lĩnh. 

Hơn nữa tôi chưa nắm vững đựợc tình hình và vị trí địch. Tiểu đội 

Y-Broc chống trả mãnh liệt. Nhờ nằm dưới một con mương khô, 

bám được vị trí che chắn tốt, và những tràng đạn trung liên cùng 

những quả lựu đạn M-26 liên tục tung ra hiệu quả nên cánh quân 

của Y-Broc giữ vững được phòng tuyến. Sợ địch phát hiện, nên lợi 

dụng khi có tiếng súng và lựu đạn nổ, tôi báo cáo vắn tắt cho ông 

đại đội trưởng, xin tiếp ứng và Pháo Binh, nhưng không thể cận 

yểm được vì địch với ta quá gần nhau, nên chỉ xin tác xạ vào các 

điểm tiên liệu ngay sau lưng địch, vừa uy hiếp vừa dồn chúng lại, 

để chúng tôi đánh bằng lựu đạn. Hai tiểu đội còn lại bên này 

đường đã nhanh chóng dàn mỏng đội hình dọc theo con lộ tạo 



Tin Vaên 199 

 

thành một tuyến hình chữ L để đánh bên sườn địch. Cây trung liên 

cùng với khẩu M-79 của hạ sĩ Hà di động liên tục khai hỏa vào 

bên hông địch, để vừa không lộ vị trí vừa nghi binh để bọn chúng 

nghĩ là lực lượng chúng tôi đông đảo hơn chứ không phải chỉ một 

trung đội. Địch không còn tập trung áp đảo tiểu đội của Y-Broc 

mà bung ra hướng tôi đối phó. Khẩu đại liên của chúng chuyển 

hướng, liên tục khạc đạn vào chúng tôi trong một khoảng cách thật 

gần với tầm rất thấp, làm chúng tôi không ngóc đầu hay di chuyển 

được. May mắn là có một con mương nhỏ dọc theo lề đường 

tương đối an toàn để chúng tôi ẩn nấp.Tôi gọi xin Pháo Binh bắn 

hai quả soi sáng. Khi trái sáng được bắn lên, tôi thấy vị trí khẩu 

đại liên của chúng được đặt trên miệng một cái hố lớn bên kia 

đường, có xạ trường tốt. Rất khó khăn và nguy hiểm để chúng tôi 

có thể băng qua con đường đất, tiếp cứu tiểu đội Y-Broc. Bỗng có 

người đập nhẹ vào vai, quay lại tôi nhận ra Hà. Anh ta dúi khẩu 

M-79 đã hết đạn cho tôi và bảo cho anh xin thêm hai quả lựu đạn 

“để triệt khẩu đại liên của tụi nó” (Lúc ấy mỗi người lính đều được 

trang bị 2 quả lựu đạn M-26). Tôi chưa kịp hỏi gì thì Hà biến mất. 

Cầm chân được chúng tôi, địch lại tập trung áp đảo và bao vây tiểu 

đội Y-Broc. Tiếng địch la hét hô “xung phong”nhằm uy hiếp tinh 

thần. Bỗng tôi nghe ba tiếng lựu đạn nổ liên tiếp cùng những tiếng 

la hốt hoảng và tiếng chân của quân địch chạy. Tôi nghĩ ngay đó là 

lựu đạn của Hà. Khẩu đại liên của địch im tiếng. Chúng tôi nhanh 

chóng băng qua đường và đồng loạt tập kích bên cạnh sườn địch 

bằng một loạt những quả lựu đạn tung ra cùng môt lúc. Trên 20 

trái lựu đạn tạo thành tiếng nổ kinh hồn, như rung chuyển cả cánh 

rừng và mặt đất. Bọn đich tháo chạy dưới những tràng đạn Pháo 

binh của ta bắn chặn. Chúng tôi có lệnh không truy kích, vì chưa 

kiểm soát được tổn thất và bắt tay với cánh quân của Y-Broc. 

      Tôi lên tiếng gọi Y-Broc, bảo ngưng mọi tác xạ và tránh ngộ 

nhận, tôi sẽ đến gặp. Khi tôi vừa bắt tay Y-Broc thì Hà cũng vừa 

chạy đến. May mắn cả hai đều không thương tích. Tôi bảo lần này 

nhờ vào sự can đảm liều lĩnh của Hà, diệt được khẩu đại liên địch, 

mới kịp tăng cường cứu nguy cho Y-Broc. Ba thằng vội vã ôm 

choàng lấy nhau.  Y- Broc bảo vừa đánh địch phía trước vừa phải 

đề phòng sau lưng, vì sợ mũi công tác của VC từ trong làng kéo 

ra. Tôi bảo Y-Broc để một bán tiểu đội và tổ trung liên nằm tại 

chỗ, đề phòng phía sau. Pháo Binh tiếp tục bắn trái sáng để chúng 

tôi bung ra lục soát. Rất may mắn như một điều kỳ diệu,, bên ta 
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chỉ có hai binh sĩ Thượng bị thương, đều thuộc tiểu đội bên cánh 

của Y-Broc. Địch bỏ lại 9 xác chết và 12 vũ khí đủ loại, trong đó 

có một đại liên bị hư hại và một khẩu K-54. Hai tên bị thương 

nặng, chúng tôi bắt sống. Đa số đich chết vì lựu đạn và mìn 

Claymore. Năm tên banh xác dưới cái hố lớn nơi đặt khẩu đại liên, 

bị hạ sĩ Hà tiêu diệt.  Đây cái hố trũng do dân làng đào lấy đất đắp 

đường để lại. 

      Khi đại đội (-) tiếp ứng đến nơi, tình hình đã hoàn toàn yên 

tỉnh. Ông đại đội trưởng ôm lấy chúng tôi mừng rỡ. Cả đại đội 

được lệnh vừa di chuyển về vị trí tiểu đoàn vừa an ninh lộ trình để 

xe tản thương đến đưa thương binh về bệnh xá, kể cả hai tên địch. 

      Sáng hôm sau, chúng tôi được ông Tiểu Đoàn Trưởng và ông 

Tiểu Khu Phó đến thăm, bắt tay khen ngợi, bảo là tin tức tình báo 

không chính xác. Đám VC vừa tao ngộ chiến với chúng tôi không 

phải là mũi công tác như được cho biết là đã xâm nhập vào làng từ 

lúc chạng vạng tối. Thực ra đây là đại đôi địa phương của chúng 

đã hạ sơn trễ, mục đích chiếm ngôi làng này và tấn công quấy rối 

vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn, may mà chúng tôi phát hiện và 

phản ứng kịp thời. Tôi gọi hạ sĩ Hà đến và kể lại thành tích bất 

ngờ nhưng hào hùng của anh. Hai ông cười, bắt tay Hà khen ngợi. 

     Chiến công bất ngờ lần ấy, trung đội tôi được tưởng thưởng 5 

anh dũng bội tinh. Một ngôi sao vàng và 4 ngôi sao bạc. Điều vui 

hơn, là từ hôm ấy, ông tiểu đoàn trưởng đã nhìn Hà bằng cặp mắt 

khác. Có nhiều thiện cảm hơn. 

      Khoảng hai tháng sau, trung đội được lệnh đi tiền đồn, bố trí 

quân trên một ngọn đồi có nhiểu tảng đá lớn che chắn, một bên là 

núi, phía dưới là biển rì rào, trên trời thì trăng sao vằng vặc. 

Khung cảnh thật thơ mộng, nên trời đã khuya mà ba thằng chưa 

ngủ, nằm cạnh nhau bên hốc đá tán gẫu chuyện thơ văn. Đang 

ngâm nga mấy bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng thì VC pháo kích mấy 

quả 80 ly rồi từ bên kia núi bắn sang nhiều loạt AK và hô xung 

phong. Tôi nghĩ chúng chỉ hù dọa vì khoảng cách khá xa. Hơn nữa 

ngọn đồi chúng tôi đóng quân khá kiên cố. Ba thằng vội bò dậy, hạ 

sĩ Hà lấy cây M-79 thọt sang mấy quả, còn tôi thì điều chỉnh pháo 

binh tác xạ mấy tràng. Yên lặng. Trở lại hốc đá, Hà và tôi không 

thấy Y-Broc đâu cả. Vài phút sau nghe tiếng lựu đạn nổ phía sau, 

cả trung đội báo động. Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, thì Y-Broc 

chạy tới, bảo là có đặc công đôt nhập từ hướng biển, nơi mà chúng 

tôi không ngờ. Thì ra bọn địch chơi trò dương đông kích tây. Y-
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Broc có kinh nghiệm và đã nhanh trí trước mưu đồ của chúng, nên 

kịp phát giác. Tôi xin Pháo Binh bắn soi sáng. Và nhờ đã chuẫn bị 

các dấu hiệu nhận nhau cột trên cánh tay và mật khẩu, chúng tôi 

dễ dàng kiểm soát tình hình. Một tên địch bị banh xác bởi trái lựu 

đạn của Y-Broc. Hai tên khác bị lộ, nấp dưới một hố nhỏ, tôi cho 

ném lựu đạn cay và bắt được chúng. 

      Thêm một lần nữa trung đội lập được chiến công, nhưng cũng 

không phải nhờ tài năng hay đảm lược gì của tôi, anh chàng trung 

đội trưởng. 

      Không ngờ một anh hạ sĩ bị đánh rớt từ quân trường Đồng Đế, 

và một anh trung sĩ người Thượng hiền lành, đều là hai nhà thơ 

lãng mạn, chuyên khóc gió thương mây, mà lập được những chiến 

công hiển hách, cứu tôi và cả trung đội hai lần thoát khỏi tình 

huống hiểm nguy. Riêng tôi đã học thêm được một số kinh nghiệm 

chiến trường. 

      Sáu tháng sau, tiểu đoàn được tăng phái dài hạn một Chi Đoàn 

Thiết Quân Vận M-113, xuống tàu Hải quân di chuyển vào Phan 

Thiết, để mở lại con đường QL-1 từ Phan Thiết đến Phan Rang, 

đặc biệt giải tỏa khu vực dọc theo Mật khu Lê Hồng Phong bị địch 

làm chủ tình hình hơn hai tháng nay. Đồng thời giữ an ninh cho 

Công Binh thiết lập căn cứ Nora và Mara nằm bên quốc lộ. Cuộc 

hành quân kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi nhận lệnh bàn giao các căn 

cứ và vị trí cho các đơn vị địa phương quân của TK Bình Thuân, 

di chuyển đến phi trường quân sự Sông Mao để được không vận 

khẩn cấp bằng các phi cơ Caribou lên Quảng Đức. Mục tiêu cuộc 

hành quân lần này mới lạ và phức tạp hơn: trấn áp những cuộc nổi 

loạn của người Thượng, sau khi có tin một số sĩ quan người Kinh 

tại một căn cứ hay quận lỵ nào đó bị giết chết. Tôi thực sự khó xử 

khi trong đơn vị có khá nhiều người Thượng và đặc biệt trung sĩ 

Y-Broc là người mà tôi thương yêu quí mến. Nếu phải tấn công 

vào lực lượng người Thượng phản loạn, tôi không biết phải ăn nói 

làm sao, và liệu phản ứng của Y-Broc và các binh sĩ Thượng trong 

đơn vị sẽ như thế nào? Cuối cùng, không phải chỉ có tôi mà ông 

tiểu đoàn trưởng đã phải trông nhờ vào trung sĩ Y-Broc. Ông 

muốn anh về làm việc với bộ chỉ huy tiểu đoàn, nhưng anh một 

mực xin được tiếp tục ở lại trung đội với tôi và sẽ thi hành tất cả 

những gì vị Tiểu Đoàn Trưởng cần đến. Anh hứa sẽ giải thích cho 

tất cả anh em binh sĩ Thượng trong đơn vị hiểu và cũng tình 

nguyện làm trung gian hòa giải giữa đơn vị tôi và lực lượng người 
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Thượng nổi loạn ở Quảng Đức. Anh tin tưởng cuộc hòa giải sẽ 

thành công để tránh những cuộc đụng độ giữa hai sắc tộc anh em 

Kinh-Thượng. Rất may, khi đến Quảng Đức, tình hình đã lắng dịu. 

Sau đó khi đơn vị hành quân qua các vùng có đông đúc người 

Thượng, trung sĩ Y-Broc trở thành một cán bộ Tâm Lý Chiến tài 

ba, đã cảm hóa được hầu hết những quân nhân và dân chúng 

Thượng trong vùng. 

      Quảng Đức là một tỉnh nhỏ, nằm heo hút giữa biên giới Lào-

Việt, được Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng lập với vài khu dinh 

điền, để định cư một số người Bắc di cư năm 54 và tạo thành một 

trọng điểm chiến lược. Có lẽ không một địa danh nào làm cho 

những người lính buồn chán bằng Quảng Đức. Vậy mà tiểu đoàn 

tôi được lệnh ở lại đây gần một năm, giữ an ninh cho khu dinh 

điền Đạo Nghĩa và thường xuyên hành quân tảo thanh dọc theo 

biên giới. 

      Hơn mười tháng sau, ngay sau khi nhận lãnh chức vụ đại đội 

trưởng, tôi được ông tiểu đoàn trưởng chỉ định dắt đại đội solo 

xuống núi, tăng cường cho TK Lâm Đồng, giữ an ninh cho Công 

Binh tái thiết mấy cây cầu trên QL-20 bị VC giật sập. Tôi kéo Y-

Broc và Hà về ban chỉ huy đại đội. Chúng tôi đóng quân trên một 

đồi trà mà ông chủ là một người Pháp. Nhờ Y-Broc giỏi tiếng 

Pháp, nên ông chủ có cảm tình đặc biệt với bọn tôi, thường đãi 

bọn tôi những bữa ăn với rượu Tây và thỉnh thoảng lấy xe chở bọn 

tôi lên thành phố Đà Lạt rong chơi. Cà phê Tùng và quán Thủy Tạ 

trên hồ Xuân Hương là nơi mà bọn tôi thường có mặt. 

      Hơn một tháng sau, đại đội được trả về tiểu đoàn, vừa di 

chuyển đến Di Linh, tham dự một cuộc hành quân khẩn cấp, tiếp 

viện Tiểu Đoàn 22 BĐQ . Đơn vị thiện chiến này vừa trải qua một 

cuộc hành quân dài hạn tại một mật khu nằm giữa ranh giới ba 

tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuân - Lâm Đồng, tiêu diệt một số đơn 

vị địa phương và phá hủy một số kho lương thực của địch. Trên 

đường rút quân về Lâm Đồng thỉ bị một đơn vị địch khác vừa mới 

được điều động từ Vùng 3 đến làm nút chặn, bao vây. Địch đã tổ 

chức trận địa sẵn, đặt nhiều cái chốt với súng đại liên và cả đại bác 

trên các cao điểm. Tiểu Đoàn BĐQ chiến đấu dũng cảm trong một 

địa thế khá cam go. Nhưng điều bất lợi là đạn dược sắp cạn mà 

không thể nhận tiếp tế được. 

      Từ tuyến xuất phát đến mục tiêu khá xa, khoảng mười lăm cây 

số đường chim bay. Lúc ấy phương tiện còn eo hẹp, trực thăng H-
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34 đổ quân rất hiếm hoi, cả tiểu đoàn phải hành quân bộ chiến. Để 

di chuyển nhanh, binh sĩ chỉ trang bị súng đạn và lương khô. 

Ngoài ra còn phải mang theo thêm một cấp số đạn để tiếp tế khẩn 

cấp cho BĐQ. Tiểu đoàn chia làm ba cánh, hổ trợ nhau. Vừa di 

chuyển thật nhanh theo lộ trình ngắn nhất, vừa tung các toán tiền 

thám ra phía trước và hai bên đề phòng phục kích. Đại đội tôi đi 

chung với BCH Tiểu Đoàn và đại đội chỉ huy yểm trợ. Hơn hai 

phần ba lộ trình, cả đơn vị dừng lại nghỉ vài phút, ăn cơm, chuẩn 

bị súng ống đạn dược cũng như tinh thần để tiến vào mục tiêu. Khi 

có lệnh di chuyển, Y-Broc cho tôi biết hạ sĩ Hà tự dưng bị đau 

bụng khá nặng, không thể đi được. Tôi cho y tá đại đội đi mời anh 

sĩ quan trợ y tiểu đoàn đến khám. Hà mặt mày xanh mét, mắt 

nhắm lại vì đau đớn, mồ hôi đổ đầy trên trán. Anh sĩ quan trợ y 

gốc cán sự y tế nhiều kinh nghiệm, cho biết hạ sĩ Hà bị sưng ruột 

thừa cấp tính. Anh cho Hà uống thuốc, nhưng bảo thuốc chỉ có thể 

giảm đau chốc lát, nhưng cần phải tản thương về quân y viện để 

giải phẩu.  Nếu kéo dài ruột thừa có thể bị vỡ ra, nguy hiểm đến 

tính mạng. Tôi đi gặp ông tiểu đoàn trưởng trình bày sự việc. Ông 

đi theo tôi đến tận nơi quan sát. Thấy ông đến nói chuyện với anh 

cố vấn Mỹ, nhưng sau khi gọi máy liên lạc với ai đó, anh ta lắc 

đầu. Sau một hồi suy nghĩ ông quyết định đem Hà giấu trong hốc 

núi, để lại cho anh ta một ít thuốc uống giảm đau, lương khô và 

bốn trái lựu đạn. Khi nào thanh toán xong mục tiêu, đơn vị sẽ quay 

trở lại đón anh. Vì không thể tản thương và cũng không thể khiêng 

anh vào mục tiêu trong lúc này được. Nhìn nét măt đăm chiêu khổ 

sở của ông tiểu đoàn trưởng, tôi biết rất khó khăn để ông đưa ra 

quyết định này. Không thể vì một người mà gây trở ngại cho cả 

một đơn vị, nhất là trong tình trạng đặc biệt khẩn cấp. Tôi nhìn Hà 

đau đớn mà đứt ruột. Ông tiểu đoàn trưởng vừa bước chân đi, tôi 

vội chạy theo đề nghị xin cho tôi cử một tiểu đội, gồm những binh 

sĩ giỏi, nhanh nhẹn, võng hạ sĩ Hà ngược ra điểm xuất phát sáng 

nay để xe tiểu đoàn đến đón đưa đi bệnh viện. Tôi xin nhận lãnh 

mọi trách nhiệm được giao phó cho đại đội khi vào mục tiêu phía 

trước. Ông ngần ngừ, bảo rất nguy hiểm, theo kinh nghiệm, chắc 

chắn có vài toán thám sát của địch đã bám theo tiểu đoàn. Y-Broc 

nghe tôi trình bày vội vàng chạy tới, đứng nghiêm chào, xin tình 

nguyện tổ chức và chỉ huy tiểu đội đặc biệt đưa hạ sĩ Hà ra khỏi 

vùng hành quân. Ông tiểu đoàn trưởng gật đầu, vỗ vai bảo Y-Broc 

phải hết sức cẩn thận. Y-Broc chọn tám người lính Thượng khỏe 
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mạnh, nhanh nhẹn, và rất sở trường việc di chuyển trong rừng. Sau 

khi sắp xếp cho việc tản thương hạ sĩ Hà xong, cả đơn vị tiếp tục 

di chuyển về hướng mục tiêu. Tôi cảm thấy lo âu, vừa cho sự an 

toàn của họ vừa thiếu mất một anh trung sĩ và mấy anh lính 

Thượng can đảm, giàu kinh nghiệm chiến đấu, khi đại đội sắp phải 

đánh vào một mục tiêu gay go trước mặt. Nhưng rồi lại thấy vui 

trong lòng, khi nghĩ đến hạ sĩ Hà sẽ được bình an, cứu chữa. 

     Sau gần một tiếng đồng hồ, đơn vị đến tuyến báo động. Không 

khí yên lặng nặng nề. Khi cho đại đội bung rộng ra thăm dò tình 

hình, tôi bỗng nghe nhiều tiếng súng nổ xa xa phía sau lưng. Tôi 

nghĩ có lẽ tiểu đội đặc biệt của Y-Broc đã đụng địch. Chưa kịp lo 

lắng cho số phận của anh em, nhất là hạ sĩ Hà đang trong tình 

trạng ốm đau không chiến đấu tự vệ được, thì địch bắt đầu nổ súng 

tấn công đại đội. Tôi phát hiện khẩu đại liên của địch trong hốc đá 

trên triền núi, sẽ là mối đe dọa cho đại đội. Cho binh sĩ tản vào các 

gốc cây và tảng đá tạm thời ẩn nấp, tôi xin tiểu đoàn tăng cường 

khẩu đại bác SKZ 75 ly, tác xạ liên tiếp 2 quả vào vị trí đại liên 

của địch, đồng thời cho trung đội đi một cánh riêng trên triền núi, 

bò lên ném tiếp mấy quả lựu đạn. Khẩu đại liên im tiếng. Tiểu 

Đoàn ồ ạt tấn công phía sau lưng địch. Phát hiện thêm vài ổ súng 

khác của địch trên triền núi, nhằm cầm chân đơn vị ta, anh sĩ quan 

đề-lô rất năng nổ của tiểu đoàn thay vì gọi Pháo binh tác xạ, đã 

trực tiếp hướng dẫn phi công L-19, đánh dấu chính xác địa điểm 

các ổ đại liên và ống phóng hỏa tiễn của địch. Hai phi tuần khu 

trục thi nhau oanh kích. Tiểu Đoàn 22 BĐQ biết có đơn vị bạn tiếp 

viện, đã anh dũng đánh ra. Địch quân bất ngờ bị kẹt trong thế gọng 

kềm, bung ra chạy thoát thân, nhiều tên bị các tay súng của ta đốn 

ngã. Tiếng anh phi công L-19 la hét vui mừng trên tần số, gọi các 

phi tuần tiếp tục rãi bom xuống đầu địch. Khi đại đội tôi tiến lên 

bắt tay cánh quân Biệt Động Quân, rất bất ngờ và cảm động khi 

nhận ra anh đại đội trưởng BĐQ đi đầu lại là người bạn học cùng 

quê và cùng khóa Thủ Đức: thiếu úy Trương Tấn Anh. Anh bị 

thương nhẹ, trên cánh tay còn tấm băng rỉ máu, nhưng vẫn điều 

động đại đội phản công quyết liệt với số đạn ít oi còn lại sau một 

cuộc hành quân dài hạn, đã vậy còn phải mang theo một số thương 

binh, tử sĩ. Chia đạn cho anh em BĐQ xong, chúng tôi cùng hợp 

đồng tiếp tục truy kích, thu nhặt nhiều chiến lợi phẩm. Xác địch 

nằm la liệt trên trận địa. 
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      Khi có lệnh tạm bố trí nghỉ ngơi, tôi sực nhớ tới Y-Broc cùng 

toán lính đưa hạ sĩ Hà ra lại Di Linh, lòng bồn chồn, không biết họ 

ra sao. Mấy đợt súng nổ tôi nghe được trước khi tấn công mục tiêu 

có phải là họ đã phải chiến đấu với địch? Tôi cố gắng liên lạc, 

nhưng chỉ nghe tiếng rè rè của chiếc máy PRC- 10 (thời ấy chưa 

có PRC-25). 

      Mãi đến khi rút quân ra hơn nửa đường, tôi mới nghe tiếng ông 

thượng sĩ chỉ huy tiền trạm báo cáo trên hệ thống vô tuyến: Toán 

của trung sĩ Y Kroc đã chiến đấu rất dũng cảm để tiêu diệt đám 

VC chặn đánh, cứu hạ sĩ Hà khỏi bị bắt. Tuy nhiên bên ta có trung 

sĩ Y-Broc và hai binh sĩ bị thương nhẹ. Riêng hạ sĩ Hà bị thương 

nặng, đã được tản thương về QYV Nguyễn Huệ - Nha Trang. 

      Vừa về đến Di Linh, ông tiểu đoàn trưởng và tôi chạy đến 

thăm Y- Broc tại bệnh xá của huyện. Anh bị một viên vào cánh tay 

trái, may mắn là không vào xương. Anh kể lại khi bị VC tấn công, 

tất cả đều quyết liệt phản công. Hà lại bị thương ngay loạt đạn đầu 

tiên của đich, dù không di chuyển được, vẫn nằm môt chỗ chiến 

đấu. Tôi nghiệp, hai anh lính võng hạ sĩ Hà, vì phải nằm lại bảo vệ 

Hà, nên đã trúng đạn địch. Nhưng chính nhờ hai anh lính này, mà 

Y-Broc và sáu khinh binh còn lại đã quật ngã đám địch. Anh chỉ lo 

cho Hà vừa bị trọng bệnh lại vừa bị trọng thương. Tính mạng rất 

mong manh. 

      Sau trận ấy, Y-Broc được điều về tiểu đoàn làm phụ tá SQ 

Tâm Lý Chiến. Nhưng chỉ một tháng sau, khi có lệnh cho các hạ sĩ 

quan gốc thiểu số được ưu tiên theo học khóa sĩ quan. Y-Broc rời 

đơn vị, nhập học một khóa sĩ quan ở trường Thủ Đức. Nhờ có sức 

khỏe và khả năng Anh, Pháp ngữ, anh được tuyển sang Không 

Quân, ngành phi công trực thăng. Ra trường được bổ nhậm về một 

phi đoàn thuộc Vùng 3. Sau đó một vài năm tôi mất liên lạc với 

anh. 

      Năm 1985, chỉ mấy tháng sau khi ra tù, tôi cùng vợ con vượt 

biển. Được tàu Na-uy cứu vớt trước khi một cơn bão ập đến. 

Chúng tôi được đưa vào trại tị nạn Singapore và sau đó chuyển 

tiếp sang trại  Bataan ở Phi Luật Tân. Trại Bataan lúc ấy gồm có 

mười Vùng. Gia đình tôi ở Vùng 1 là nơi dành riêng cho những 

người được tàu Na-uy vớt, được học ngôn ngữ Na-uy từ 6 đến 8 

tháng trước khi đi định cư ở đất nước Bắc Âu lạnh lẽo nhưng rất 

giàu lòng nhân đạo này. 
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      Tôi tham gia vào Hội Cựu Quân Nhân do vị đại tá trại phó, 

người Phi, hỗ trợ mọi mặt. Ông đã từng có một thời gian phục vụ 

ở Việt nam trong lực lượng đồng minh và hết lòng ca ngợi 

QLVNCH, cũng như rất đau đớn khi nghe tin miền Nam VN thất 

thủ. Ông đã bàn giao lại cho Hội Cựu Quân Nhân chúng tôi lá 

quốc kỳ của Tòa Đại Sứ VNCH tại Manila. Hội Cựu Quân Nhân 

hỗ trợ các ban đại diện Vùng giải quyết các vấn đề an ninh trong 

trại. 

      Một hôm, một cô gái người Thượng đi tắm suối bị ba người lạ 

mặt bắt đưa vào rừng hãm hiếp. Địa điểm này lại nằm gần Vùng 1, 

nên mọi nghi ngờ đểu đổ dồn về Vùng 1 chúng tôi. Người Thượng 

tị nạn lúc ấy có khoảng 70 người, ở Vùng 2, tập trung kéo đến với 

gậy gộc, hò hét, đòi tập trung tất cả người Vùng 1 để cô gái kia 

nhận diện, tuyên bố là nếu tìm ra thủ phạm, họ sẽ tự giải quyết mà 

không cần đến ban chỉ huy trại. 

      Thấy tình hình quá căng thẳng, có thể nguy hiểm khôn lường, 

tôi nhờ anh Cảnh sát Phi, có trạm gác phía sau Vùng 1, liên lạc 

yêu cầu Đại Tá Trại Phó đến gặp tôi. Ông đại tá cho điều động 

cảnh sát võ trang, nhưng chỉ chia nhau ẩn trong các dãy nhà, ngại 

người Thượng có thể liều lĩnh tai hại. Ông yêu cầu người Thượng 

đề cử một ban đại diện không quá 5 người vào trạm cảnh sát nằm 

sau Vùng 1 gặp một số đại diện người Kinh. Tôi nằm trong ban 

đại diện người Kinh ấy. Chúng tôi vào trạm trước ngồi chờ. 

       Khi nhóm đại diện người Thượng bước vào, và anh trưởng 

nhóm chào ông đại tá và chúng tôi, tôi há hốc miệng khi nhận ra 

người ấy chính là Y-Broc, người bạn đồng đội thân thiết rất dễ 

thương từng sống chết với tôi ngày trước, tôi gọi lớn tên anh: 

Có phải Y-Broc Niê ở tiểu đoàn Hải Ưng ngày xưa đây không?. 

      Y-Broc ngước mắt nhìn rồi bước tới ôm chầm lấy tôi, trước sự 

ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh quay lại nói với những người 

Thượng một tràng tiếng Thượng. Tôi không hiểu gì nhưng nhận ra 

nét mặt của họ đột nhiên dịu lại. Tôi kể cho ông đại tá về sự quen 

biết giữa chúng tôi, ông bắt tay hớn hở. Tôi nói với Y-Broc là 

chúng tôi sẽ phối họp với an ninh trại, cho điều tra thật nhanh 

chóng sự việc đáng buồn này. Kết quả thế nào tôi sẽ báo cho Y-

Broc biết, để cùng tìm một giải pháp. Tránh để xảy ra trường hợp 

thù hận giữa hai sắc tộc như năm nào ở Quảng Đức mà chính Y-

Broc từng là vị sứ giả hòa bình. Y- Broc gật đầu cám ơn mọi 

người rồi dắt tay tôi ra chỗ những người Thượng đang tập trung 
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chờ đợi phía trước, Anh ôm vai tôi, nói một hồi, toàn tiếng 

Thượng. Không hiểu gì, nhưng tôi nhận ra cái giọng rất cảm động, 

có chút nghẹn ngào. Thì ra anh ta vẫn có uy tín rất lớn với những 

người cùng sắc tộc. Những lời nói của anh đã nhanh chóng thuyết 

phục được họ. Tất cả im lặng kéo nhau về Vùng 2. Y-Broc mời 

ông đại tá trại phó và kéo tôi ra cái quán ở trước Vùng 5 uống bia, 

với sự cho phép đặc biệt của ông trại phó (người tị nạn không 

được phép uống bia rượu trong trại). Anh kể qua cho tôi nghe 

quãng đời binh nghiệp của anh sau này. Đặc biệt từ đầu năm 1971 

anh được biệt phái giữ một chức vụ khá lớn trong Bộ Phát Triển 

Sắc Tộc. 

     Tuy nhiên, lòng tôi chưa hết ưu tư, vì nếu thủ phạm vụ hiếp 

dâm cô gái Thượng là người ở Vùng 1, liệu tôi sẽ phải ăn nói thế 

nào với anh và những đồng hương đang tin tưởng kính mến anh. 

Rất may, trời thương chúng tôi. Chỉ hai hôm sau, cảnh sát Phi đã 

bắt được thủ phạm, là ba thanh niên người Phi, thợ mộc được trại 

thuê vào làm việc. 

      Khi Y-Broc tìm đến găp tôi để cho biết tin này, chúng tôi có 

dịp ngồi bên nhau lâu hơn, ôn lại chuyện xưa. Y-Broc cho biết là 

anh vẫn còn độc thân. Khi làm việc ở Sài gòn, anh bất ngờ gặp lại 

hạ sĩ Lại Trọng Hà. Nhờ đọc được mấy bài thơ của tác giả Mây 

Cao Nguyên, trong đó có nhắc lại nhiều kỷ niêm ở đơn vị cũ. Cảm 

động nhất là bài thơ kể lại lần nhà thơ thoát chết khi được những 

đồng đội dũng cảm người Thượng võng ra khỏi vùng chiến trận. 

Anh không chết nhưng trở thành tàn phế. Y-Broc liên lạc với tòa 

soạn của tờ tuần san có đăng mấy bài thơ để hỏi thăm tin tức và 

địa chỉ của tác giả Mây Cao Nguyên. 

      Khi tìm đến căn nhà sàn nhỏ nằm cuối con hẻm bên bờ sông 

Thị Nghè, Y-Broc đã gặp lại Hà. Anh sống với vợ chồng bà chị. 

Y-Broc bật khóc khi nhìn thấy cả hai chân của Hà đã bị cưa tới 

đầu gối. Hai người bạn vừa làm thơ vừa chiến đấu ngày xưa ôm 

lấy nhau mà không nói được lời nào. Họ uống rượu, đọc thơ, rồi 

khóc cho đến lúc say mèm nằm lăn ra ngủ lúc nào không biết. 

      Vài hôm sau, trên một tờ tuần san văn nghệ, Y-Broc đọc được 

bài thơ của Mây Cao Nguyên, đề tặng anh. Bài thơ khá dài, Y-

Broc chỉ còn nhớ vài câu: 

Sao lại là ta đến nỗi này 

là Mây mà chẳng thấy mây bay 

gặp mi ta nhớ rừng núi cũ 
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một thưở làm thơ giữa đạn thù 

... 

Thôi kể làm chi chuyện mất còn 

ném đôi nạng gỗ xuống dòng sông 

còn dăm bầu rượu chia nhau cạn 

gõ nhịp mà ca thiên nhất phương 

... 

       Năm 1978, khi trốn thoát khỏi trại tù Gia Trung - Pleiku, Y-

Broc không dám trở về quê Ban Mê Thuột, vì có rất nhiều người 

biết anh. Anh chạy thẳng vào Sài gòn, nhờ người mua được giấy 

tở giả, với một cái tên giả. Có lần anh trở lại con hẻm bên bờ sông 

xưa tìm thăm Hà, nhưng căn nhà ấy không còn, đã được phá đi để 

cất lên một ngôi nhà mới, và người chủ nhà cũng như những láng 

giềng không ai biết Hà, cũng như chưa bao giờ nghe nói có một 

nhà thơ Mây Cao Nguyên nào từng ở trong con hẻm nhỏ này. 

      Điều bất ngờ thú vị là sau đó Y- Broc cũng đến định cư ở Na-

uy, vì có cô em gái đã đến đây trước, làm hồ sơ bảo lãnh cho anh. 

Tôi định cư sau anh năm tháng. Khi còn ở Bataan tôi có nhận của 

anh một ít tiền và mấy lá thư, chỉ cho một vài kinh nghiệm hội 

nhập và dặn dò đôi điều cần thiết khi đến Na-uy. Một tháng sau 

khi đến Na-uy tôi tìm thăm anh. Y-Broc ở một thành phố phía 

Nam, cách xa thủ đô Oslo, nơi gia đình tôi ở khoảng 500 cây số. 

Anh xin được chỗ làm tốt trong Công ty dầu hỏa Na-uy. Vừa làm 

vừa học thêm. Ba năm sau anh làm đám cưới với một cô giáo 

người Na-uy. Vợ chồng tôi dự đám cưới, được vinh dự ngồi chung 

bàn cùng cô dâu chú rể. Trong tiệc cưới tôi được anh mời lên kể 

cho thực khách nghe về những kỷ niệm của chúng tôi khi còn là 

lính chiến ở Việt nam. Tôi cũng không quên nhắc lại chuyện tôi 

bất ngờ gặp lại anh ở trại tị nạn Bataan, và chuyện một người bạn 

thương binh của chúng tôi, làm thơ rất hay, đánh giặc rất liều, có 

thể còn sống ở đâu đó tại quê nhà mà chúng tôi rất nhớ. Sau đó, 

bận rộn chuyện học hành, lo cho con cái hội nhập vào quê hương 

mới, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gọi phôn thăm, đôi lúc nhận được 

vài bài thơ của anh làm, được dịch ra tiếng Na-uy. 

      Năm sau, chị vợ sinh cho anh một cô con gái. Trông tấm ảnh. 

Cô bé lai khá xinh. Ngày cháu tròn ba tuổi, vợ chồng tôi có ý định 

xuống thăm và mừng sinh nhật cháu. Tôi nghĩ người Thượng theo 

chế độ mẫu hệ, nên được con gái đầu lòng chắc Y-Broc vui mừng 

lắm. Nhưng gọi mấy lần không gặp anh, chỉ nói chuyện với cô vợ. 
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Lần cuối cùng cô sụt sùi cho biết là Y-Broc đã biến mất. Người 

em của anh cho biết là anh đã cùng vài người bạn cùng buôn bản 

lúc xưa, định cư ở North Carolina bên Mỹ, tìm đường trở về biên 

giới Việt nam, tổ chức cho những người Thượng nổi dậy chống 

chính quyền CS và cứu một số bạn bè chiến hữu người Thượng bị 

truy bắt, phải vượt qua biên giới còn đang ẩn trốn ở đâu đó. Cho 

mãi đến bây giờ vẫn không ai biêt tin tức của Y-Broc. Chắc chắn 

là anh đã chết. 

      Tôi thẫn thờ cả mấy ngày, như vừa mới mất đi một người thân, 

một người bạn chí tình, khí khái và có tâm hồn, nghĩa hiệp. Tôi 

cũng nhớ tới Lại Trọng Hà, nhà thơ Mây Cao Nguyên. Không biết 

giờ này anh đang ở đâu, và với đôi chân tàn phế ấy, anh sẽ phải 

sống như thế nào trong một xã hội mà kẻ thù đang ngự trị. Lúc 

trước anh còn có thể xoa dịu vết thương cùng nỗi bất hạnh bằng 

những bài thơ viết với trái tim mình, nhắc nhớ kỷ niệm chiến 

trường cùng những đồng đội yêu thương. Giờ thì ôm bao nỗi đau 

trong lòng mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Một vài lần bán sách góp 

vào quỹ các tổ chức cứu trợ thương phế binh, tôi có nhờ các vị 

trong những tổ chức nhân đạo này, nhưng không ai tìm thấy tên 

Lại Trọng Hà trong các hồ sơ hoặc danh sách thương phế binh xin 

trợ giúp.. 

      Trong những giấc mơ đôi lúc tôi thấy ba thằng chúng tôi nằm 

bên nhau, ngâm nga thơ phú trên ngọn đồi có nhiều tảng đá, một 

bên là núi một bên là biển, giữa bầu trời vằng vặc trăng sao, trong 

tiếng đạn pháo và tiếng hô xung phong của đám quân thù. Giật 

mình tỉnh giấc, tôi có cảm giác như đang chơi vơi lơ lửng trong 

một khoảng không bao la nào đó. 

                                                                  Phạm Tín An Ninh 
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@Phạm Thu Liễu 

      
Một Cõi ... Còn Vương 

Cổ Tích tập 9, chương 10, hồi giận hờn 

  

Chưa đi đã thấy chông chênh 

bước vào càng thấm gập ghềnh gian truân 

 

Cõi riêng hạnh phúc như chừng 

biết đâu sầu lại chập chùng bủa giăng 

 

Mùa sang trút lá, bâng khuâng 

bay về đâu giữa lúc tàn sắc xanh 

 

Tự tình sóng lạc âm thanh 

đổ bờ hoang dã vỡ thành bọt bay 

 

Nhớ nhung một nỗi quắt quay 

dã tràng xe cát chất đầy bến yêu 

 

Bão giông xô đẩy mấy chiều 

chữ tình lạc nghĩa liêu xiêu trôi dòng 

 

Khuôn trăng rời rã bên song 

mây chia ô vẽ, đục - trong, thay mầu 

 

Bờ vai khuất dạng trời ngâu 

buông lơi dòng tóc rối nhầu đường tơ 

 

lối về một ngả chơ vơ 

nghe hồn nguyệt tận, ôm hờ hững. Xa 
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Cận kề con chữ, lời hoa 

thẳm trong tim có đôi ta vuông tròn? 

 

Vườn xưa hoa vẫn lòng son 

chỉ e cánh bướm chập chờn ngỏ bay 

 

Mưa chiều, nắng sớm nhạt phai 

hợp tan bao bận đủ đầy nợ duyên? 

 

Hóa rằng bèo phận lênh đênh 

lao đao ước vọng, bấp bênh nguyện thề 

 

Dối người, nhắm mắt, cuồng mê 

hồn trăm mảnh nát lê thê tháng ngày 

 

Mốt mai chuyển kiếp thoát thai 

vô không cát bụi thoảng bay vô thường 

 

…Ừ thì còn lại dòng tương 

nghìn năm trôi dạt… vẫn vương vấn tình 

 

PhạmThuLiễu 

PhốBiển 
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 @ Songthy 

     Nhớ ngày tháng cũ 
  

Lệ ướt mi thương ngày tháng cũ 

Sắc nhạt nhòa cánh phượng ngu ngơ 

Qua tháng năm nét mực phai mờ 

Tháng Tư đến lòng nhơ nhớ mãi 

Nỗi niềm riêng hương tan vụng dại 

Ai đi rồi dầu dãi sương trăng 

Từng bước lần vọng tiếng nghe chăng? 

Tháng Tư mãi trở trăn cùng năm tháng 

  

Tháng Tư xưa vết hằn rõ dạng 

Khóc bao nhiêu lệ cạn vơi nhiều 

Thời gian không xoa dịu niềm đau 

Người còn đó lòng bao héo hắt 

  

Tim nhoi nhói từng cơn đau thắt 

Mắt u mờ buồn nhạt gương soi 

Tai vẳng nghe vọng tiếng chơi vơi 

Hờn sông núi khơi niềm tủi hận 

  

Mong một ngày, một ngày có thật! 

Tiếng cười vang vang ngất trời cao 

Sóng trùng dương chiến tích anh hào 

Tháng Tư tới đi vào ngày vui mới … 
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 @Vũ Tiến Lập 

  

Tháng chạp nhớ về 
  

Nhịp sống bao la rộn ràng lang thang khắp qủa đất dửng dưng và 

chẳng bao giờ để lại một dấu vết. Những vì sao đang miễn cưỡng 

nhượng bộ bình minh trong mong đợi yên lặng của mặt trời sắp ló 

dạng. Chầm chậm cùng sự e ấp của những cái bóng tràn lan lên 

mặt đất, con đường uốn quanh phố thị thấm đầy nước của cơn mưa 

phùn như đang cuốn hút tất cả suy nghĩ. Một hơi thở mới hay một 

chân trời mới nhìn ra ngoài từ chiều sâu thăm thẳm. Cơn gió 

nhẹ như trang trí những mẫu thêu trên mặt nước và mùa đông vẫn 

đẹp trong mơ hồ hư ảo của nỗi chết lên men.Trong quả tim là ngọn 

lửa đang nồng cháy mãnh liệt và không hề để lại tàn tro, chỉ có trí 

óc luôn còn tàn dư của tro bụi và sống dưạ cùng tro bụi. Có phải 

sự suy nghĩ luôn luôn không trọn vẹn hay cái gì có thuộc về ký ức 

và những kỷ niệm hẳn là những tro bụi của mọi sự việc đã được 

mai táng.  

Tình yêu bẳng lặng theo những đôi cánh ẩn náu mái hiên xa dưới 

mưa bụi ngập không gian nhạt nhoè lạnh thấu của mùa đông. 

Tháng chạp xa nhà đã gần chạm đỉnh bốn mươi năm biệt xứ vẫn 

chưa lần về thăm cố thổ. Quá khứ đã đóng cửa và ngày mai còn 

khép kín, chỉ riêng hiện tại giữa một sớm mai xao lãng lung lay 

cơn ngái ngủ bằng mùi thơm cà phê nghi ngút. 

  

đôi khi muốn ngủ vùi như loài sâu 

đợi chờ mùa xuân trở lại 
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 @Vô Tình 

Một sự đổi thay  

Về Việt Nam - tôi gặp:  

Các thằng bạn của tôi  

Bây giờ - Họ thay đổi  

Thì ra - Họ đổi đời.!?  

 

Ê - Mày làm cái chi.?  

Ngày xưa tao thầy giáo  

Bây giờ tao bán báo  

Đâu cỏn chấm bài thi?  

 

Tôi bò xuống Cần Thơ  

Có phải anh là Hải? 

Bây giờ đạp xich lô  

Ngày xưa - anh bay lái  

 

Tôi ghé thăm Long Xuyên  

Gặp em gái Bích Huyền 

Em mời mua vé số? 

Em bị bắt vượt biên 

 

Đành phải chấp nhận thôi  

Đâu biết - ai may mắn? 

Bạn bè - lạc muôn nơi?  

Mỗi người - một số phận!  

 

Thăm xứ Huế 
Kinh đô lặng lẽ - dưới trăng sao 

Văng vẳng Nam Ai tự thuở nào. 

Cung nội - Hàm Nghi toan đảo chánh 

Ngoại thành - thiên hạ bỗng xôn xao 

Lễ nghi Hoàng tộc luôn nề nếp 

Giao tế lân bang - vẫn xé rào 

Du khách mô chừ thăm xứ Huế 

Cảm tình lưu luyến - biết là bao. 
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 @Mường Mán 

 

Qua mấy ngõ hoa 

Mường Mán 
 

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó  

Về đi thôi O nớ ... chiều rồi  

Ngó làm chi mây trắng xa xôi  

Mắt buồn quá chao ơi là tội ! 

 

Tay nhớ ai mà tay bối rối  

Áo thương ai lồng lộng đôi tà  

Đường về nhà qua mấy ngõ hoa  

Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm  

  

Có chi mô mà chân luống cuống  

Cứ tà tà ta bước song đôi  

Đi một mình tim sẽ mồ côi  

Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp  

  

Để tóc rối cần chi phải kẹp  

Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền  

Buộc hồn O vào những cánh chim  

Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu 
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Cứ mím môi rứa là rất xấu  

O cười tươi duyên dáng vô cùng  

Cho anh nhìn những hạt răng xinh  

Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại  

  

Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy  

Háy nguýt đi giận dỗi càng vui  

Gót chân đưa bước mộng bồi hồi  

Anh chợt thấy trần gian quá chật 

  

Không ngó anh răng nhìn xuống đất  

Đất có chi đẹp đẽ mô nờ  

Theo nhau từ hôm nớ hôm tê  

Anh hỏi mãi răng O không nói ?  

  

Tình im lặng tình cao vời vợi 

Hay nói ra sợ dế giun cười 

Sợ phố ghen đổ lá me rơi 

Sợ chân bước sai hồi tim nhịp 

 

Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp  

Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh  

Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang  

Vẫn theo O giờ về tan học  

  

Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc  

Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông  

Theo nhau về như sáo sang sông  

Như chuồn chuồn có đôi có cặp  

  

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát  

Trên hư không ve cưới mùa Hè  

O có nghe suốt dọc đường về  

Sỏi đá gọi tên người yêu dấu  
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@Thu Nga 

Sao mùa Xuân lá vẫn rơi 
 

 

            Tôi vừa quét lá vừa nhìn lên ba cây live Oak cao ngất vừa 

ngẫm nghĩ  “Quái lạ! Mùa xuân, chứ đâu phải mùa thu mà lá rơi 

nhiều thế!?” Mà dầu có là mùa thu đi nữa,  những cây này đúng 

ra,cũng không  rụng lá vì nó thuộc loại ever green, nghĩa là xanh 

bốn mùa. Tuy nhiên, thay vì  rụng lá vàng như những loại cây 

khác,  nó lại rụng trái , trái này gọi  là acorn.  Trái acorns rụng đầy 

vườn. Bước ra sân là đạp ngay  lên những trái to bằng đầu ngón 

tay, kêu lốp rốp. Vừa mới quét sạch sẽ xong hôm nay , ngày mai, 

trái acorn lại rụng đầy. Một lần đang lui cui hốt trái khô, một hột 

acorn rụng đúng đầu, rơi xuống đất. Tuy không đau, nhưng làm tôi 

giật mình.  Tôi phì cười nhớ câu chuyện thiếu nhi của Mỹ, 

Chicken-Licken, một con gà đang dạo chơi trong rừng, khi bị trái 

acorn rớt trúng đầu, nó lại tưởng là bầu trời đang rơi xuống, nó la 

bải hải “the sky is falling”, và nói phải đi tâu với nhà vua, đi dọc 

đường hễ nó gặp những bạn bè khác nó đều kể câu chuyện bầu trời 

đang rớt.   

          Nhà tôi thì trồng toàn là cây live oak, trước sân và bên hông 

có sáu cây, vườn sau có ba cây. Những cây này khi mới trồng, cây 

nào, cây nấy nhỏ xíu, thân chỉ bằng ngón tay cái và cao  khoảng 

nửa thước, tôi nhớ không lầm, giá của mỗi cây chỉ mười hay hai 

chục đồng. Lúc đó mình đâu có ngờ sẽ có ngày nó thành cây cổ 

thụ như thế này. Những tàng cây lớn, che kín mặt trời làm cho cỏ 

chết hết vì  không có ánh nắng . Thân cây bây giờ đã to bằng nửa 

vòng tay. Nhìn những cây sồi cao to, tôi không khỏi bồi hồi nhớ 

rằng thời gian trôi qua quá nhanh, từ khi chúng tôi trồng những 

cây này đến giờ đã gần hai mươi năm. Hai mươi năm cây non 

cũng trở  thành già, huống chi con người. 

         Bây giờ là tháng Tư, trời tuy  gọi là vào xuân, nhưng khí hậu 

có ngày đã nóng như mùa hè. Tôi ngồi xuống bờ thành của hồ cá, 

dùng cái vợt dài để hớt những lá cây oak rụng,  trôi lều bều dấy 

đặc trên mặt nước. Tôi chợt dừng tay khi nghe tiếng hát từ chiếc 

radio nhỏ, tôi mang ra để trên chiếc bàn đá gần đó để vừa nghe 
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vừa làm sạch vườn, tôi ngẩn người ra lòng chợt dâng lên một nỗi 

buồn man mác. Nỗi buồn này mỗi lần tới tháng Tư lại trở về ray 

rứt  trong tâm tưởng. “Saigon ơi! tôi đă mất người trong cuộc đới. 

Saigon ơi! thôi đă hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ 

niệm sống trong tôi. Những nụ cười nát trên môi Những giọt lệ ôi 

sầu đắng.Saigon ơi! nắng vẫn còn vương trên đường.Đường ngày 

xưa mưa có ướt ngập lối người về.Rồi mùa thu lá còn đổ xuống 

công viên…”. Tôi để chiếc vợt vớt lá bên cạnh và lắng nghe hết cả 

bản nhạc, sáng tác của Nam Lộc, qua tiếng ca của cố ca sĩ Ngọc 

Lan.  Tôi chợt thấy mắt mình cay cay. Tôi đã xa Sài Gòn gần bốn 

mươi năm! Lúc tôi lìa Sài Gòn, tóc tôi còn xanh mướt, thế mà!... 

Tháng năm chồng chất, kể từ khi bỏ nước ra đi, nhiều chuyện 

trong quá khứ đôi lúc cũng mù mờ trong ký ức  , tuy nhiên, cảnh 

tượng  của mẹ con tôi lúc ấy, trước tin nhà tôi mới từ bên ngoài về 

báo “có lẽ mình phải xuống tàu để đi, em lo chuẩn bị mọi thứ” thì 

tôi lại nhớ rất rõ. Tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu “chuẩn bị” mọi thứ là 

chuẩn bị như thế nào. Tôi hỏi vọng theo “đi đâu?” nhà tôi vừa đi 

vừa nói “cứ lên tàu hãy hay”. Trước đó tôi cũng có nghe loáng 

thoáng  gia đình người bạn cùng ngành truyền tin với nhà tôi, là 

ông S. trước ở trung tâm điện ảnh Khánh Hội, nhưng sau đó, đổi đi 

làm việc tại Đà Nẵng, và hiện thời gia đình ông S. đang ở ngoài 

bến Bạch Đằng chờ lên tàu. 

           Tôi cảm thấy lúng túng, không biết phải làm cái gì trước, 

cái gì sau. Với tâm trạng hoang mang, tôi đi gội đầu. Có lẽ gội đầu 

là hành động thông thường của người đàn bà khi chuẩn bị đi làm 

một việc gì quan trọng,  sợ rằng những ngày tới không có thì giờ 

làm điều này. Tôi thay bộ quần áo khác rồi lại đi ra, đi vào. Hai 

đứa con trai lớn, đứa tám tuổi, Nhẫn, đứa bảy tuổi, Bình, đang 

nghĩ học vì trường  đóng cửa, cũng cảm thấy có chuyện gì quan 

trọng đang xảy ra, nhưng hai đứa vẫn ngồi im đọc sách chờ lệnh 

của mẹ . Đứa con gái thứ ba, bé Loan, gần bốn tuổi vẫn chạy sang 

nhà bà trung úy M. chơi với mấy đứa con gái gần bằng tuổi nó. 

Đôi bàn chân nhỏ xíu của nó bám chặt vào đôi dép nhật cũng nhỏ 

xíu, để khi chạy khỏi bị sút, nếu có tiếng mẹ gọi giật lại, thường 

thường, nó làm bộ không nghe. 

           Cô em chồng, tên Hồng, hôm nay cũng nghĩ  học, từ một 

trường dạy nghề uốn tóc, đi theo tôi xuống bếp, hỏi cần gì để cô 

sắp đặt mang theo. Tôi và Hồng vào phòng trong, lôi  trong tủ ra, 

mỗi người vào bộ quần áo, bỏ vào trong một cái bao đã may sẵn 
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như tay nải. Những bao này thật ra tôi đã may và đã bỏ vào vài bộ 

quần áo trong chuyến đi hụt trước đây hai tuần. Lúc ấy tôi đi theo 

bà M., số là  bà làm trong căn cứ của Mỹ, họ đã lo cho bà giây tờ 

để rời Việt Nam, bà rủ chúng tôi cùng đi. Mấy mẹ con tôi và mẹ 

con của bà đã vào trong Tân Sơn Nhất, nhưng khi biết các ông 

không đi  cùng một lượt được, bà và tôi quyết định quay về, vì 

cùng nghĩ như nhau, qua Mỹ làm gì nếu không có mấy ông chồng 

bên cạnh?! Bà M.  mới sanh được một tháng, còn tôi cũng mới 

sanh cháu Thuận cũng mới hai tháng rưỡi. Do đó, những bọc quần 

áo cho mỗi người  vẫn còn để ngay chân giường, có vài bộ đã 

được lấy ra mặc, nên tôi bỏ thêm vài bộ mong mỏng vào. 

Hai đứa con trai xoay lưng lại cho tôi cột tay nải lên lưng, thật 

chắc, bằng sợi dây vải, choàng từ  lưng, ra trước bụng. Cô Hồng 

cố lấy thêm một bao ni lông để đem theo những thứ lỉnh kỉnh. 

Lỉnh kỉnh nhất có lẽ là vật dụng của thằng  út Thuận. Nào là 

những hộp sửa bột, phải bỏ ké vào bao của Nhẫn, khăn, tả phải 

nhét thêm vào bao của Bình, bé Loan cũng phải chia thêm chỗ 

trong bao với hai  chai sữa . Tay nải của tôi thì nặng hơn với khăn 

lông, tả lót, bình thủy đựng nước sô và những vật dụng cần thiết 

như thuốc men cho cả nhà, nữ trang, tiền bạc, lớp bỏ trong bọc 

mang trên lưng, lớp bỏ trong ruột tượng, cột  quanh bụng. Bọc của 

cô em chồng nặng cũng không kém. Nhà tôi cũng đã về và nói ông 

bà L. và ông bà T. cùng đi. Ông vừa nói vừa  vác chiếc ba lô mà 

tôi đã dồn đủ mọi thứ, lên vai. Ông nhét khẩu sung lục vào bụng, 

dưới áo một cách cẩn thận. Ông luôn miệng hối mọi người lẹ lên, 

nếu không, tàu chạy mất.  

           Sửa soạn coi như đã đầy đủ, tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn  

ra bên ngoài, trời đã gần trưa. Trong cư xá cả tuần nay có vẻ im 

lặng kỳ lạ. Nhà bà Trung Tá S. im lìm không biết bà và mấy đứa 

con đi đâu. Ông trung tá ngày hôm qua tới nay cũng không thấy về 

nhà. Căn trước mặt chúng tôi là nhà của ông bà Ch. Bà và hai đứa 

con cũng đã về gần khu Chợ Lớn ở với mẹ của bà, khi thấy tình 

hình chộn rộn trong thành phố. Nhìn xéo qua căn cuối cùng là nhà 

của ông bà đại úy Th. Tôi thấy hình như  bà Th. đã chạy qua căn 

của bà M. Tôi nói với nhà tôi, để em chạy qua coi mấy bà kia ra 

sao. Ông nói không còn thì giờ, phải đi gấp kẻo trễ. Vừa lúc ấy bà 

Th. bước vào và nói với tôi ông bà M. không chịu đi và nói chờ 

gia đình từ Vũng Tàu lên thêm vài người nữa. 
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           Mấy ông giục mấy bà và các con phải đi lẹ và hết sức cẩn 

thận,  nếu không, lỡ có chuyện không hay xảy ra vì lúc này hỗn 

quân, hỗn quan mà mình phải đi ra khỏi cổng, tuy nhiên khi xe đi 

ngang qua cổng, chúng tôi không thấy có lính canh như thường lệ. 

Gia đình chúng tôi chất bảy người lên một chiếc xe Honda. Bây 

giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao bảy người, gồm ba người lớn, bốn 

đứa con nít,   trên lưng thì mang một bọc quần áo,   lại có thể chất 

lên một chiếc xe Honda  nhỏ xíu như vậy mà chạy một mạch ra 

bến tàu được. Gia đình ông bà Th. gồm hai người lớn, hai đứa con 

nít cũng chạy một chuyến. Chỉ có gia đình ông bà L. có tới năm 

đứa con, nên phải chạy hai chuyến. Bên góc tường thông ra 

đường, sát căn nhà của bà, trước đó bà L. đã đục một cái lỗ lớn đủ 

một người chun ra, chun vào, nên chuyến thứ hai ,bà đi qua bằng 

ngã đó ra đường cho ông chạy về đón cho lẹ. 

          Lúc đó trên bãi cát, quang cảnh vô cùng  hỗn độn ồn ào.  Xe 

Honda bỏ nằm la liệt, có cả xe hơi nữa. Chúng tôi được ông S. chỉ 

cho chiếc tàu sắp chạy, đang đậu dưới bến, chiếc tàu có tên Anh 

Tuấn. Và không nhớ, bằng cách nào, chúng tôi  cả ba gia đình đã 

lên được trên tàu. Cảnh tượng trước mắt thật là chộn rộn, toàn 

người là người, chúng tôi  leo xuống hầm tàu bằng một chiếc 

thang dài, dựng đứng và ở đó với rất nhiều người.  

Sau đó, đúng là “lênh đênh trên sóng nước mông mênh”, không 

thấy đâu là bến, đâu là bờ. Qua một trận mưa gió tơi bời, mọi 

người hoàn hồn , đem áo quần, hình ảnh ra phơi . Thằng út Thuận 

như có trời nuôi, vì sữa chỉ được pha với nước lạnh. Ban đêm 

thỉnh thoảng nó tỉnh giấc, khóc lè nhè trên chiếc võng, mà nhà tôi 

tìm cách móc tạm trên những cây cột sắt dưới lòng tàu. Người trên 

chiếc tàu Anh Tuấn được người chủ tàu tử tế phát cơm nước đàng 

hoàng, mặc dù cơm nước hạn chế. Những người có tiền nhiều như 

gia đình bà L. thì mua được thêm bánh kẹo, sữa từ những người có 

chuẩn bị, mang theo dư giả, còn gia đình bà Th. Và chúng tôi thì 

được phát gì, ăn nấy. Những ngày đầu, cả nhà bị say sóng, ói tới 

mật xanh, mật vàng, chỉ có bé Loan là không bị say sóng, nó chạy 

lăng quăng  theo cha lên khoang, xuống khoang . Khi nào cảm 

thấy khỏe khoắn đôi chút, chúng tôi thay phiên nhau lên boong 

tàu, nhìn trời biển và hỏi nhau mình đi đâu? Những câu hỏi cứ lập 

đi lập lại, suy đoán lung tung. Cho đến hết bảy ngày, bảy đêm tàu 

ghé vào Subic Bay. Trước đó vài ngày, có tàu Mỹ tới, nhưng thấy 
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chiếc tàu Anh Tuấn khá lớn, chắc có thể tiếp tục chuyến hải hành, 

nên họ chỉ tiếp tế thức ăn nước uống rồi để chiếc tàu chạy tiếp. 

Những hình ảnh tại Subic Bay rồi sang Gwam, tôi không nhớ rõ 

lắm vì thời gian ở đây ngắn ngủi và di chuyển vào ban đêm. Cuối 

cùng gia đình chúng tôi được đón nhận vào trại tị nạn Fort 

Chaffee, Arkansas. Những ngày ở đây, trong ký ức tôi còn sót lại 

là những buổi xếp hàng đi lãnh cơm. Cơm gà hay cơm cá. Lúc đầu 

nghe nói có thịt gà, ai cũng sáng mắt vì nhớ tới miếng thịt gà luộc 

thơm phức ở Việt Nam, thế nhưng tới hồi lãnh phần cơm gà đem 

về, mới té ngữa vì gà vừa bở rịch vừa lạt nhách, bỏ bao nhiêu 

tương ớt vào cũng không thêm được mùi vị gì. Cơm trộn cá lại còn 

tệ hơn, cơm thì nhão, cá thì lạt và tanh, cũng như cơm gà, đổ cả 

chai tương ớt cũng không tạo được một chút hương vị nào để ăn 

cho ngon.  Nhiều người đã “tự nhiên như người Hà Nội” mang vài 

chai tương ớt đem về phòng làm của riêng. Tuy nhiên, không chờ 

lãnh cơm thì không biết phải làm gì cho hết ngày giờ, hơn nữa, 

nếu không có tiền đi mua thức ăn ngon ở trong các hàng quán, thì 

cũng phải   ăn cơm tị nạn thôi . Hàng ngày có xe phát bánh ngọt và 

cà phê; lại có cả xi nê chiếu ngoài trời để bà con giải trí nữa. Có 

những cô ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn cũng có mặt trong trại tị nạn, 

nên  lại có những buổi văn nghệ bỏ túi  khá hấp dẫn.  

Người ta kháo nhau mùa đông ở Mỹ lạnh lắm, nên mấy bà đang 

rỗi rãnh ngoài mục lãnh cơm, tán gẫu cho đỡ nhớ nhà, còn lấy mền 

được phát, cắt may áo lạnh, chuẩn bị nếu có spongsor bảo lãnh ra 

ngoài thì cũng có sẵn áo ấm. Tại đây, chúng tôi gặp thêm nhiều 

bạn bè ở những nơi khác lần lượt, từng đợt  được đưa vào tại trại tị 

nạn này. 

           Gia đình tôi và gia đình ông bà Th. tuy không ở chung một 

barack nhưng không cách xa nhau mấy. Bà Th. ốm thấy rõ vì nhớ 

thương đứa con lớn, tên H., lúc ấy cháu H. đang về chơi với bà 

ngoại, ông bà Th. rước không kịp mang theo, nhưng phải chạy ra 

bến tàu với chúng tôi. Lúc đó  tinh thần người nào cũng căng 

thẳng khi nghe Việt Cộng đã vào  tới Sài Gòn, phải chạy cho lẹ; 

Hơn nữa cả bọn chúng tôi đều nghĩ,  chạy tránh pháo kích ở một 

hòn đảo nào đó vài ngày rồi trở về mà thôi. Cũng vì nghĩ như vậy, 

nên trước khi đi, tôi đưa tay khóa cánh cửa lại và còn xem lại các 

cửa sổ đã đóng chưa.  Nhưng khi biết phải tàu chạy đến 

Philippines, rồi  sang Mỹ thì hy vọng gặp lại con không còn nữa.  

Bà Th. Khóc lóc, đau khổ. Những lúc nhớ  con quá,  bà đòi về lại 
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Việt Nam. Thấy bà khóc sụt sùi, ai cũng  mủi lòng và cũng không 

biết phải khuyên nhủ ra sao.  

Đây là lúc có rất nhiều người cùng tâm trạng với bà Th.,  chạy 

loạn, bỏ lại bao nhiêu người thân yêu, bây giờ hoàn hồn mới quay 

quắt nhớ.  Đó cũng là lúc mà những tên Việt Cộng nằm vùng   đã 

đi theo đoàn người di ản, thừa cơ,  tìm đủ mọi cách dụ dỗ  những 

người  này trở về lại Việt Nam. Hàng đêm những tên này, đi hết 

dãy nhà nọ, tới dãy nhà kia để kêu gọi, ghi tên. Trong số này có 

một người lính, không nhớ thuộc binh chủng nào, nhưng anh hay 

bận chiếc áo lính và chiếc quần kaki bạc màu thường tới thăm 

chúng tôi. Anh rất thương bé Loan vì anh nói nó giống con gái 

anh. Hầu như hàng ngày, anh cõng bé Loan trên lưng đi chờ xin 

bánh, kẹo . Nhiều lúc tới chơi, cả barack được thưởng thức tiếng 

ca thật buồn, thật ray rứt của anh khi bong đêm bao trùm cảnh vật 

trong trại tị nạn: “rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn, 

anh trở về quê, trở về quê, tìm tuổi thơ mất năm nao…” khi anh 

hát, mắt anh long lanh ướt mà ai nghe giọng ca nức nở của anh 

mắt cũng ướt theo. Thế rồi anh bị bọn người nằm vùng rù quến 

nhỏ to, anh và rất nhiều người đã trở về lại mảnh đất mà họ mới 

hớt hãi bỏ chạy bằng chiếc tàu Việt Nam Thương Tín; để rồi 

không biết tánh mạng của mọi người trên chiếc tàu định mệnh đó 

ra sao.  Giờ đây, không biết người lính năm xưa  trôi giạt nơi nào, 

hay đã bị giết, bị chôn vùi đâu đó nơi chốn rừng sâu, hay trong 

lòng biển cả. Cộng Sản đã lừa dối không biết bao nhiêu lần, thế 

mà vẫn có người vẫn mắc bẫy. 

         Sau một thời gian không lâu lắm,  gia đình chúng tôi, ông bà 

Th. ông bà L. tứ tán khắp nơi tùy theo địa điểm của sponsor cư 

ngụ. Chúng tôi về Texas. Cái xứ mà trước kia, khi còn ở Việt Nam 

đã nghe là thời tiết khủng khiếp,  ngày nóng cháy thịt và đêm lạnh 

cắt da,  vì là xứ sa mạc! Thực tế không đến nỗi như thế, chúng tôi 

đến mùa hè nên ngày nóng và đêm cũng nóng. Tuy nhiên, nhà có 

máy lạnh nên cũng không thấy gì là dễ sợ như tin đồn. Ông bà 

sponsor của chúng tôi có vẻ khá giả, nhà cửa tươm tất. Bà vợ tên 

Rhoda, dạy tôi những món ăn Mỹ làm rất nhanh và lau chùi nền 

nhà làm sao cho bóng. Bà dạy cho Hồng cách giặt áo quần (của 

họ) và xếp áo quần sao cho gọn. Tôi rửa chén, lay hoay với chén 

bát, soong chảo làm cái bồn rửa chén bị trầy những lằn ngang dọc 

màu đen, tôi lo sợ không biết làm sao thì bà Rhoda cười bảo, đừng 

lo rồi bà dùng một loại bột trắng, rắc lên những chỗ trầy, rồi dùng 
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miếng bọt biển chùi một loáng là màu men sạch, trắng bóng như 

mới. Bà cười tươi khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên, thán phục của tôi. 

Bà nhìn vào cổ tôi thấy có mề đay bằng cẩm thạch hinh trái tim, bà 

khen đẹp, tôi vội vàng cởi luôn cả sợi giây chuyền tặng cho bà, bà 

không từ chối, đeo ngày vào cổ và rối rít cảm ơn. Nhà tôi thì được 

ông John dạy cho cách cắt cỏ, tỉa cây, tuy nhiên sau khi nhà tôi 

đưa vài nhát kéo to, nặng gần gãy tay, làm mấy lùm cây của ông 

trở thành hình thù quái dị,  ông John trợn mắt và giật cái kéo lại. 

Từ đó tôi không thấy ông John kêu nhà tôi phụ làm vườn nữa.  

Hàng tuần, chúng tôi đi theo gia đình ông bà sponsor đi nhà thờ 

Tin Lành. Điều này mới nghe thì thấy không có gì phải nói, đi nhà 

thờ thì cũng tốt thôi, thế nhưng lúc mình mới qua, tiếng Mỹ nghe 

tiếng được, tiếng mất, trong đầu đang lo dịch câu này, thì họ đã 

nói sang mười câu khác, vì thế nên khi ông mục sư giảng đạo, 

mình chẳng hiểu gì, chỉ thấy ai cười thì mình cười theo, ai gật gù 

cái đầu ra vẻ đồng ý, thì mình cũng làm y chang ra điều thông hiểu 

hết mọi sự. Thế nhưng giả bộ được một hồi thôi là cơn buồn ngủ 

ào tới, con mắt chỉ muốn díp lại. Những cây đèn trần, cả cây đèn 

pha lê cũng trở thành mờ mờ ảo ảo. Cơn buồn ngủ hình như bò từ 

trong bụng bò ra, không cưỡng nỗi. Tôi hé mắt nhìn sang thấy cái 

đầu của ông xã tôi quẹo qua bên phải, rồi giật mình ngôi thẳng nửa 

giây lại quẹo qua bên trái, thỉnh thoảng đâu chồm về phía trước 

thiếu điều đụng vào người ngồi trước mặt. Cứ thế, chúng tôi phải 

đi nhà thờ ít nhất hai lần mỗi tuần,  sáng Chủ Nhật và chiều Thứ 

Tư. Mấy bà Mỹ trong nhà thờ ríu rít chuyện trò với ông bà John, 

có lẽ hỏi thăm về chúng tôi. Nhiều bà khuân cả thùng áo quần cũ 

bảo đem về mà mặc. Khổ nỗi, áo quần, dày dép gì cũng vừa to, 

vừa dài, chất đống nhưng không dùng được cái nào cả. 

          Ở với gia đình ông sponsor thứ nhất này vài tháng thì họ tìm 

ra một gia đình sponsor thứ hai cho chúng tôi. Vì gia đình sponsor 

thứ Hai này thỉnh thoảng cũng có đi nhà thờ ở đây. Họ có công ty 

mua nhà cũ, sửa sang bán lại. Bà Rhoda nói,  như vậy họ sẽ có 

công ăn việc làm tốt cho chúng tôi.  Ông chồng tên Richie và vợ 

người Nhật tên là Sue. Ông bà Richie có hai đứa con, một trai, một 

gái, cũng phụ cha mẹ trong công việc sửa chữa nhà cửa. Lúc này, 

chúng tôi ở trong một trailor, cách nhà thờ không xa. Ông xã tôi 

được giao phó những việc nặng như khiêng gỗ, khiêng ngói lợp 

nhà. Ngói ở đây là những miếng làm bằng chất ni long, chứ không 

giống ngói của Việt Nam, nhìn thì mỏng manh, nhưng khá nặng, 
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nhất là khi khiêng lên thang đưa lên cho thợ của ông Richi lợp nhà 

. Công việc di chuyển lên chiếc thang cao không phải là chuyện dễ 

cho ông xã tôi, vì ông cả đời chỉ ở trong quân đội mà lại cũng 

không phải thuộc loại handyman, khéo tay. Nhìn ông hì hục leo 

lên chiếc thang cao nghệu, tay không ôm ngói, thì cũng vác gỗ, mà 

tội nghiệp và lo sợ ông rớt xuống lúc nào không hay. Còn tôi thì 

được đi theo bà Sue và cô Shirley, làm những công việc nhẹ nhàng 

hơn, như chùi sàn, lau dọn các phòng lại cho tươm tất.   

Làm với ông bà một thời gian, ông Richie tìm được một căn nhà 

gỗ xinh xắn ở phía bắc của Ft Worth, ông bán cho chúng tôi chín 

ngàn dollars, “down” chỉ có một trăm.  Chúng tôi vui mừng dọn 

vào căn nhà có ba phòng ngủ cũng khá tươm tất. Ông xã tôi tìm 

được công việc khác, nhưng việc nào ông cũng làm vài ngày là 

nghĩ vì những công việc này coi bộ không thích hợp với ông ấy 

chút nào. Trước tiên là nghề khiêng ống nước, ổng chê quá nặng. 

Tiếp theo là đi làm thợ mộc, chủ không vui, vì đóng cây đinh nào 

không gãy cũng quẹo. Một ngày, ông mục sư Wolf nói đã tìm cho 

nhà tôi đưọc việc trong trường học rồi. Tưởng bở sẽ được đi phụ 

dạy học, té ra là làm nhân viên gác gian cho trường của những 

người bị điên điên, khùng khùng. Tuy nhiên, công việc cũng 

không đến nỗi nặng như thợ ống sắt hay thợ mộc. Nhà tôi làm một 

thời gian, lại xin thêm được một chân làm việc trong chợ thực 

phẩm Buddies. Tức là ông làm hai “job”, làm xong công việc ở 

chợ, trong khu vực rau trái xong, ra xe ngủ một lát, rồi đi làm ở 

trường học cho tới sáng. Vì làm lien mien nên ông hay buồn ngủ, 

hễ có dịp là ông ngáy, bất cứ chỗ nào. 

            Còn tôi thì cũng ba chìm, bảy nổi, thấy người ta ăn nên, 

làm ra vì may đồ ở nhà, người Việt gọi nôm na là “home sew”, tôi 

cũng lân la làm quen với những người kinh nghiệm trong ngành 

này. Tôi may vài đợt là phải dẹp vì tôi may chậm, lại hay may lộn 

màu, thức cả đêm để may, tới sáng, thấy sai lại ngồi tháo. Ông xã 

tôi đi làm hai job, gần sáng mới về, thấy tôi ngồi tháo chỉ, ổng 

phải  phụ tháo tiếp. Đôi khi buồn ngủ quá, khi tháo không khéo, 

vải sẽ bị rách với đầu kéo nhọn và bén, vất vả vô cùng. Coi bộ 

không ổn với nghề” home sew”, tôi xin làm thợ  thợ may màn cửa. 

Trải qua vài tiệm, thấy cũng chẳng hợp với mình  thì may quá, tìm 

được một trường dạy nghề làm văn phòng. Học đâu được vài 

tháng, tôi kiếm được job keypunch trong một văn phòng bảo hiểm. 

Không lâu, văn phòng này đóng cửa, tôi may mắn tìm được việc 
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làm trong nhà bank tại downtown Ft Worth. Tôi làm việc luôn ở 

đó hai mươi tám năm, cho đến ngày bị laid off.  

          Người ta có nhiều câu cách ngôn, ví von về việc thời gian 

qua mau, nào là như bóng câu qua cửa sổ, nào là như thoi đưa, 

nhưng câu mà tôi thấy đúng nhất là câu cách ngôn của Mỹ “thời 

gian như cuộn giấy toilet, càng tới lõi,  càng hết nhanh”.  Nhớ lúc 

còn bé,  bậc tiểu học, mong thời gian chạy nhanh  để được làm cô 

giáo, được đứng trên bục gỗ, cầm  phấn trắng viết  những bài toán, 

những bài chánh tả lên bảng đen, dạy học trò. Hay mong làm 

người lớn để đeo được những món nữ trang vàng chóe sang trọng 

như các cô các bác trong xóm và rất nhiều  ước mơ rất ngây ngô. 

Bậc trung học, mong thời gian chạy lẹ để mình lấy được bằng nọ, 

bằng kia, đi làm, kiếm tiền. Tới khi có gia đình mong con mau lớn, 

thành tài, lập gia đình để mình có cháu bồng. Và giờ đây, thoáng 

chớp mắt, cuộn giấy đời đã sắp cạn sắp tới lõi,  có dè xẻn cách 

mấy cũng thấy nó hết thật nhanh. Sáng, trưa, chiều, tối, hết Thứ 

Hai đến Thứ Sáu, cuối tuần rồi đầu tuần. Xuân, hạ, thu, đông nối 

tiếp liền liền. Soi gương, giật mình khi thấy nét thời gian đã ghi 

đậm trên mặt, không phấn, kem nào có thể che dấu được.  Người 

ta hay nói thời gian là liều thuốc nhiệm mầu hàn gắn bao nhiêu 

điều oan trái, nhưng thời gian cũng là tác giả  của những nếp nhăn, 

là nguyên nhân cho sự suy yếu của  trái tim, lá phổi, tứ chi và cả 

trí óc. Thời gian là thủ phạm đã chồng chất tuổi đời, bện hoạn, già 

nua lên thân thể con người, làm chúng ta chia cách với những 

người thân yêu. Tôi chợt nhớ đến ba tôi, mạ tôi, anh tôi, những 

người đã ra thiên cổ mà tôi không gặp được từ lúc bỏ nước ra đi. 

Tôi lại ước ao, phải chi tôi có phép thần thông quay ngược lại kim 

đồng hồ để tôi có dịp thương yêu, săn sóc, gần gũi với những 

người thương nhiều hơn. 

          Tôi nhớ bàn tay của ba tôi  thoăn thoắt cây cọ, sơn lại những 

song sắt cửa sổ trong cư xá điện ảnh Khánh Hội khi vào thăm tôi. 

Những chiếc cửa sổ có song ngang, mở đóng bằng cách bật lên 

kéo xuống. Tôi đã đưa tay kéo xuống rồi buông màn cẩn thận 

trước khi làm một chuyến đi xa  và cứ tưởng sẽ được trở về. Tôi 

cũng nhớ hình ảnh của ông cõng   đứa cháu ngoại đầu tiên trên 

lưng, đi dạo khắp xóm để tôi có thì giờ lo cho đứa thứ hai. Tôi nhớ 

bàn tay mạ tôi đong đưa trên bốn tao nôi, ru đứa cháu khó tính, 

khóc nhè cả đêm. Lòng tôi nhói đau khi  nhớ hình ảnh ốm yếu của 

mạ  băng ngang con đường  dẫn vào khu cư xá sĩ quan ở Pleiku. 
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Cứ khoảng vài tháng, mạ lại mang đủ thứ áo quần, vật dụng, thức 

ăn lên cho con gái, con rể và cháu ngoại. 

           Tôi để trí óc tôi đi xa hơn về quá khứ. Tôi thấy tôi và anh 

Quang đi bắt những con châu chấu, cào cào về cho sáo ăn, những 

con cào cào nhảy lung tung rất khó bắt, anh em chúng tôi bị cỏ cào 

xướt cả tay chân. Tôi cũng thấy tay anh Quang rướm máu khi ngồi 

làm những chiếc đèn ngôi sao bằng tre và lạt, lạt bén, cắt vào ngón 

tay, để tôi có đèn, đốt nến đi khắp xóm với tụi trẻ nhỏ cùng lứa 

trong đêm Trung Thu. Mắt tôi mờ lệ như ngửi được  mùi khói 

thơm từ đống lá vàng được ba tôi nhóm lại một đống nhỏ ở góc 

vườn có nhiều cây ăn trái. Mạ tôi đem quần áo phơi trên dây vào 

nhà vì trời đã tối. Tiếng anh tôi kêu vào nhà học làm toán. Gương 

mặt anh tôi nhoè đi tan lẫn vào gương mặt thàng Út. Mạ tôi hay 

nói, thằng  Út Thuận rất giống cậu. 

          Lần cuối cùng mạ vào nuôi tôi sanh thằng út là đầu tháng 

hai năm bảy lăm. Một tháng sau, mạ về, tức là đầu tháng Ba và 

không bao lâu miền trung mất dần vào tay Việt Cộng, tôi không 

còn được gặp ba, mạ anh Quang cho tới khi những người thân này 

đi vào lòng đất tôi cũng không hề một lần gặp mặt. Nỗi ân hận làm 

cổ tôi nghẹn lại. 

         Thằng Út Thuận nay đã ba mươi chín tuổi. Hai đứa con trai 

và đứa con gái nay đã vào tuổi trung niên. Bất giác tôi lại nhìn lên 

những cây sồi xanh cao chót vót và nhớ ra rằng cây non ngày nào, 

đã thành cây đại thụ chỉ qua hai mươi năm, huống chi con người 

đã qua gần bốn mươi năm.   

           Tôi chợt giật mình. À! chỉ là những chiếc lá sồi bay xoẹt 

qua tóc tôi, rớt xuống hồ, làm đàn cá sợ hãi bơi tán loại. Tôi dụi 

đôi mắt cay xè. Sao tôi ngồi đây mà nhớ toàn chuyện bên kia nửa 

vòng trái đất . Sao đã gần bốn mươi năm qua mà thời gian không 

hàn gắn được vết thương lòng. Sao tim tôi vẫn bồi hồi đau đớn “ 

Saigon ơi! nắng vẫn còn vương trên đường.Đường ngày xưa mưa 

có ướt ngập lối người về.Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công 

viên…”. Lại vài chiếc  rụng! Ủa! “ Sao mùa xuân lá vẫn rơi?” 

 

Thu Nga 
Tháng Tư 2014 
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@  Mây Ngàn 

     Nắng Hạ 

Ngọn nắng trong ta 

Người ta thích nắng 

Nắng hừng hực cháy đỏ con tim 

Tìm đâu người hỡi tìm đâu 

Những chiều vương nắng 

Chìm sâu trong hồn 

Có người thích nắng hoàng hôn 

Còn ta mang nặng mưa sa giữa hồn 

Những ngày tắm nắng bên song 

Nghe em đứng đợi Thu Đông trở về 

Người ơi sao vội quên thề 

Trăm năm rồi cũng quay về cố nhân 

Bồn mùa vần vũ nắng mưa 

Lòng ta mãi nhớ nắng hồng ban mai 

Bên song có tiếng thởi dài 

 

Buồn ai so1ngf nước mờ phai sắc màu 

Hạ về giọt nắng trên song 

Tơ vàng nắng hạ lòng mang mang sầu. 
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@Nguyễn Thị Mắt Nâu 

   Tiếng hát người điên 
  

 

      Tân đứng lại - Buổi chiều đang xuống, xuống rất chậm, chậm 

như buớc chân nguời lữ hành lang thang không định hướng.  

    Và trên cao, có tiếng gió bước nhẹ trong những vòm cây, lẫn cả 

tiếng chim ríu rít gọi chiều. 

    Hoà trong tiếng lá rì rào thơ mộng ấy, là tiếng hát của người con 

gái - Tiếng hát trong, cao vút pha chút âm thanh mơ hồ ai oán. Sau 

cùng là tiếng ngân, tiếng ngân mềm và ấm, tựa như vòng tay của 

người tình trong buổi chiều đông. 

     Tân bước đến gần hơn, ngồi xuống cái băng ghế có cái tựa màu 

rêu.  

     Cách khoảng với căn phòng có người con gái đang chìm trong 

tiếng hát hoang vu cô độc ấy, là một mảnh vườn lơ thơ cỏ dại.  

Tân ngồi xuống lặng nghe cô gái hát. 

     Người ta bảo cô điên – Và cô đang cư ngụ trong một căn phòng 

thuộc phía sau của một nhà thương điên, cách nhà Tân chừng ba 

cây số. 

     Cách đây vài tháng, trong một buổi chiều, Tân vô tình lạc buớc 

đến đây, và bất ngờ được nghe cô hát - tiếng hát thật hay, hay đến 

bất ngờ. Và Tân đã lặng người đi trong tiếng hát … Từ đó, như 

một đam mê dẫn dắt, cứ vài hôm, Tân lại đạp xe rẽ vào ngồi nghe 

cô hát. 

     Nghe cô hát, lòng Tân dịu lại. Nghe cô hát lòng Tân lại rung 

lên những cảm xúc dị kỳ, nó chơi vơi nhung nhớ, nó mơ hồ nhưng 

mãnh liệt, cái mãnh liệt của một thời dĩ vãng xa xôi, và lòng Tân 

lại chập chùng mơ ảo. 

     Hôm nay cũng thế, Tân đang buồn. 

     Buồn cuộc đời dâu bể. Buồn những mảnh vụn đời nghiệt ngã 

vây quanh. Tân ngơ ngác và hoang liêu trống vắng. Đầu Tân quay 

quay, và hồn Tân đau khổ… Thế là, như một ngựa quen đuờng cũ, 
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như một thúc dục đam mê, Tân lấy xe, đạp thẳng về hướng nhà 

thuơng điên đầu phố. 

    Đi lần vào phía cổng sau.  

    Gần tới nơi, Tân xuống xe dẫn bộ. Lẫn trong màu chiềi lem 

luốc, là giọng hát sầu bi trong trẻo não nề.  

    Tiếng ngân mềm như một lời than, quyện lấy không gian của 

buổi chiều, đối với Tân, đã hoàn toàn trở thành quyến rũ. 

     Tân lơ đãng nhìn vào căn phòng vẳng ra tiếng hát - Người con 

gái dáng gầy, ngồi xoay lưng ra, thản nhiên hát. Tiếng hát xoáy 

vào thính giác. Nhìn cô, một chút xót xa…. Nhưng cùng một lúc, 

Tân vội gạt đi “Sao lại xót xa? Có khi như cô ấy mà lại sướng, vì 

đã chẳng phân biệt buồn vui, khổ đau gì nữa!” 

 

    Ánh nắng chiều thoi thóp. Chiều tàn tạ và buồn. 

    Tân nghe trong giọng hát như có âm thanh của nuớc mắt, và 

như có cả tiếng linh hồn ai than thở.     

   Tân bất động một lúc, thì có cảm giác người con gái trong kia 

xoay mặt ra nhìn. 

   Tân đứng dậy, đi đến gần khuôn cửa có những chấn song đã ngả 

màu vàng uá. Cô gái nhìn Tân. Tân nhìn trả lại. Thời gian thở 

chậm và không gian đặc quánh. 

      Ánh mắt cô gái bất động. Đôi mắt khá đẹp và trong.  Tân 

không thấy có điều gì bất ổn trong đôi mắt ấy. 

    Đang loay hoay chưa biết phải nói câu gì để chào hỏi một người 

sống trong nhà thuơng điên cho đúng cách, thì cô gái mở lời: 

Ông muốn chào phải không? 

    Giọng cô nhỏ và yếu ớt, nó không giống giọng ca mãnh liệt vút 

trong không gian như cô vừa hát lúc nãy. 

    Tân lí nhí gật đầu: 

Phải, phải xin chào. 

Cô gái cười: 

Chào thì là chào … sao lại ngại. 

Tân ngượng ngập, mạnh dạn chào lần nữa: 

Chào cô. 

Rõ ràng Tân lúng túng, và cô gái nhận ra điều ấy. Cô nói chậm 

như một trần tình: 

Tôi không điên đâu. 

Tân bỗng bâng khuâng một cách ngớ ngẩn. 

Cô gái nghiêm mặt xác định rõ ràng: 
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Tôi nói thật mà, tôi không điên đâu. 

   Và cô làm một cử chỉ để chứng minh điều ấy – Đưa tay vén mớ 

tóc lòa xòa hơi rối – Khuôn mặt cô lộ ra, nhìn có vẻ rạng rỡ hơn. 

 

    Hôm nay là chủ nhật, nhà thuơng điên vắng khách thăm. Tân 

nghĩ đến cái đời thường bận rộn. Đi làm cả tuần, được ngày nghỉ 

thì lo việc nhà hoặc phải giao tế với những nơi cần thiết. Chứ bệnh 

tâm thần thì chẳng phải căn bệnh cấp thiết để phải thăm viếng mỗi 

ngày… 

     Cô gái trong khuôn cửa vẫn nhìn ra ngoài. Thoáng chốc Tân 

thấy lòng thuơng cảm. 

    Tân rụt rè khen: 

Cô hát thật là hay. 

Cô gái tròn đôi mắt: 

Ông nói gì? Hát hay à? Ông đã nghe rồi sao? 

Tân nói nhanh: 

Vâng, tôi đã nghe, nghe nhiều lần, và vừa nghe lúc nãy. 

Và Tân xác nhận thêm: 

Cô hát rất hay. Lần nào nghe cũng thấy hay. 

Cô gái cúi đầu lí nhí: 

Tôi hát cho quên buồn. 

Tân vờ như chợt nhớ ra: 

À, quên hỏi cô tên gì nhỉ? 

Cô gái nói một cách tự nhiên: 

Tôi tên My. 

Tân vui vẻ: 

Lần sau tới, tôi sẽ “Chào cô My”. Đuợc chứ? 

Cô gái vui vẻ: 

Được mà. Thế ông tên gì? 

Tân cũng tự nhiên: 

Tôi tên Tân. 

Cô gái hóm hỉnh nhái lại: 

Lần sau tôi sẽ “Chào ông Tân”. Đuợc chứ? 

Thấy cô tự nhiên, Tân đùa: 

Lần sau cô có còn nhớ tên tôi để chào không? 

Cô gái đáp ngay: 

Nhớ chứ. Có mỗi mình ông, sao lại không nhớ. 

Và cô thẫn thờ nói nhỏ: 

Tôi có còn ai nhớ đến nữa mà thăm! 
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    Trong câu nói, một chút gì xa vắng, tủi hờn và cô độc. 

   Tân nhìn lên ngọn cây. một con chim vút nhanh trong khóm lá. 

Nắng vàng vọt và yếu ớt. Tân lặng im, chẳng biết nói gì.  

   Trong Tân là mâu thuẫn, suy nghĩ về một cô gái trong nhà 

thương mất trí, có giọng hát hay, có nụ cười buồn và có ánh mắt 

bình thuờng không điên loạn.  

    Anh muốn hỏi một vài điều nhưng không dám. 

Chiều cứ tàn dần, cho đến lúc mầu nắng nhạt hẳn đi.   Tân đứng 

dậy chuẩn bị ra về. Cô gái tay vịn tuờng, mặt nhìn ra song cửa.    

Cái nửa tối nửa sáng hắt trên khuôn mặt còn trẻ, khiến khuôn mặt 

cô u buồn lạc lõng, chơ vơ. 

   Trong lòng Tân dấy lên một chút xót xa. Xót xa cho kiếp nguời, 

mà trong đó mọi phù sinh mong manh như suơng khói. Tân bối 

rối, không hiểu xót xa cho cô gái hay xót xa cho chính bản thân 

mình?      

    Và trong một tư duy hoang dại, Tân lênh đênh trong suy niệm 

về Điên và Tỉnh, để tự hỏi: Thế nào là điên?  Thế nào là tỉnh?  

Tỉnh và điên cách nhau khoảng cách bao xa? Và có phải tỉnh tức là 

còn ý thức được nỗi đau khổ, rồi lo sợ mình có lúc buồn quá hoá 

điên không? 

    Suy nghĩ đó, đưa Tân đến gần cô gái lạ nhiều hơn.  Và trong 

khoảnh khắc anh muốn được nghe cô gái hát, hay ít ra, được nghe 

cô tâm sự. 

   Thấy Tân thừ ra, cô gái hồn nhiên hỏi: 

   -   Ông buồn à? Ông cũng có chuyện buồn sao? 

   Tân nhìn cô nhạt nhẽo: 

Ai chẳng có chuyện buồn? Mà sao cô đóan là tôi buồn? 

Mặt cô gái giãn ra, cô nhìn Tân, lẩm bẩm: 

Thì ra ai cũng có chuyện buồn… Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi. 

Tân hỏi nhỏ: 

Cô có chuyện buồn à? 

Cô gái nhanh nhẩu một cách tỉnh táo: 

Thì có chuyện buồn, buồn không trốn được… nên mới vào đây. 

Rồi như vớ được ngưòi tâm sự, cô kể một hơi: 

Ông biết không. Tôi có đời sống rất buồn … Mẹ tôi mất từ khi tôi 

còn nhỏ. Ba tôi lấy vợ sau, trẻ và khá đẹp. Bà ấy bề ngoài tỏ ra tử 

tế, nhưng trong lòng quay quắt đảo điên.  

    Bà tìm mọi cách ly gián tôi với ba tôi trong  

    nhiều năm… Đến khi ba tôi mất, bà đi bước  
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    nữa và ở lại trong căn nhà của ba mẹ tôi….  

     Và thật là tồi tệ, bà ấy đã bao lần cùng          

     người chồng sau, toan tính hãm hại làm  

     nhục đời tôi… với mục đích chiếm trọn cơ  

     ngơi của những người đã khuất… Câu  

     chuyện có lẽ cũng thường thôi, vì mẹ ghẻ  

     con chồng có mấy khi tử tế… nhưng tôi  

     không ngờ lại rơi trúng vào cuộc đời côi  

     cút của tôi. 

       Đôi mắt của cô gái xa xăm, quên cả Tân đang đứng nghe cô 

kể chuyện 

      Cô đủng đỉnh ngâm nga: 

     - “Mấy đời… bánh đúc… có xuơng 

        Mấy đời… dì ghẻ…có thương… con chồng” 

         Và mắt cô long lanh ngấn lệ. 

     Tân chẳng biết nói gì. 

      Chợt cô gái hỏi: 

Ông không tin tôi điên chứ? 

Tân đáp nhanh: 

Không tin 

Cô gái đề nghị: 

Ông muốn nghe tôi hát nữa không?...Mỗi khi buồn, tôi hát, hát thì 

quên buồn. 

      Và không đợi câu trả lời. Cô cất tiếng hát.      

     Giọng cô buồn vời vợi. Tiếng hát của cô len lỏi trong không 

gian chùng thấp, điêu tàn. 

      Tân thấy buồn, cái buồn xa xôi, kỳ lạ, não nề. 

      Trước mắt như tung tăng một mảnh đời đau thương đầy nuớc 

mắt, và trong đó hình như lẫn lộn cả những hình ảnh khác, nó lung 

tung nhảy múa loạn cuồng. 

Các cành cây lao xao. 

Tân nghĩ đến cuộc đời đảo điên phiền toái. 

Cô gái trong kia vẫn hát, hát với cả tâm hồn.Tâm hồn ấy chẳng 

biết là điên hay tỉnh. 

Mà tỉnh hay điên, trong thoáng chốc, với Tân, nào có khác biệt 

gì!? 

Tân hoang mang, tự hỏi, và tự trả lời: 

Cô gái này có điên hay không? - Chắc là có… - chứ tỉnh, thì có cô 

gái nào lại tự nhiên và tỉnh bơ như vậy! 
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Trả lời xong, Tân lại khó chịu với mình: 

Rằng, tại sao sống tự nhiên, không e dè kiểu cách, thì lại cho là 

người ta không tỉnh? Có phải chăng vì người đời quen che đậy và 

giả dối? 

Sống thật và với cả tâm hồn, diễn đạt cho người nghe rung động, 

là điên à? 

Hay chỉ vì đi ngược lại sự đảođiên của cõi đời thường thì là 

điên!? 

Tân quanh quẩn trong đầu như thế và bỗng bực dọc về cái nhỏ 

nhen hạn hẹp của chính mình. 

“Tân ơi, hãy mở lòng ra. Hãy đến đây chỉ nghe hát cho vợi buồn, 

và chia sẻ nỗi đau buồn của một tâm hồn đau khổ. Phức tạp để 

làm gì. Đến ngồi nghe hát và thả hồn theo áng mây trôi – Như 

vậy, cô gái trong nhà thương điên sẽ không phải người điên và 

người ngoài nhà thương điên cũng bớt ưu phiền” 

 

     Giọng hát chơi vơi một lúc rồi im hẳn. 

      Âm thanh tắt lịm đi trong màu chiều lơ lửng không màu. 

    Cô gái nhìn Tân, giọng rũ rượi buồn: 

Ông vềi đi kẻo tối… cám ơn ông đã đến ngồi nghe tôi hát. Mỗi khi 

hát tôi quên đi phiền muộn… Cuộc đời này giả dối, tàn nhẫn và 

lòng người tàn ác… Để đối phó với những thứ đó thật phiền. Tôi 

chấp nhận mình điên cho yên thân và đỡ phải đương đầu với 

những đảo điên ông ạ. 

Rồi cô lẩm bẩm: 

Thật là ghê tởm và kinh khủng, khi những người tỉnh mà làm 

những trò điên hơn cả người điên. 
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@Đèo Văn Trấn 

 Thà rằng không có mùa Xuân ấy 
 

Mùa xuân ấy hằn trong trí nhớ 

từng đoàn người chạy bỏ quê hương 

đất nước vỡ ra từng mảng lớn 

bốn phương vang đại pháo dâp dồn 

  

muà xuân biến mất Ban Mê thuật  

từng đoàn quân ngơ ngác tan hàng 

nỗi đau buồn đan kín Nha Trang 

vì có lệnh trên  đành rút bỏ 

  

Mùa xuân ấy Phước Long gục xuống 

rừng cao su đầy bóng giặc thù 

thầm đi vào giấc ngủ thiên thu 

và trang sử lạnh lùng khép lại 

  

muà xuân ấy cao nguyên bỏ ngõ 

nắng cháy dài duyên hải kinh hoàng 

huế dồn về đà nẵng lang thang 

quốc lộ một kéo dài vô vọng 
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những ngày cuối phơi bày mặt nạ 

cho biết ai đâm thấu tim ta 

gớm ghê thay chiếc áo cà sa 

mà giấu được dao găm sát thủ 

  

muà xuân ấy là mùa tận thế 

muà giá băng ập xuống ruộng đồng 

hoa không nở và chim không hót 

vạn bóng ma thất thểu đêm đông 

  

mùa xuân ấy vết hằn ô nhục 

tủi vong linh chiến sỹ can trường 

biết bao người chẳng tiếc máu xương 

thì một lũ cam tâm hàng giặc! 

  

mùa xuân ấy khép rồi huyền sử 

bao lớp trai để lại tiếc thương 

không còn nghe tiếng súng tiền phương 

vì quỷ dữ bắt muà xuân khép lại 

  
 

Đèo văn Trấn 
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@Lê Bắc Quân 
   
LTS: Lê Bắc Quân là bút hiệu của Hoàng Quang Thái, một thiếu 

úy Bộ Binh có bằng cử nhân vật lý, Đại Học Khoa Họa Sài Gòn. 

Anh vào tù, bị chuyển ra Bắc, vượt trại và bị bắn chết tại một trại 

giam khắc nghiệt vùng thượng du Bắc Việt năm 1979. Đâu Dễ 

Gục Đầu Khóc Núi Sông được sáng tác khoảng giữa năm 1978. 

Nhân số báo tưởng niệm 30 -4, Tin Văn xin gởi đến quí  độc gỉa 

bài thơ đầy hào khí và lý tưởng của một người lính để tưởng nhớ 

đến anh và tưởng nhớ đến tất cả nhưng chiến sĩ trong cái quân đội 

“hào hùng nhưng bất hạnh, anh dũng mà oan khiên” của chúng 

ta. 
  

Đâu dễ gục đầu khóc núi sông 
 

Đập vỡ cổ cầm đau tráng sĩ 

Bơ thờ cung kiếm lạnh mùa Thu 

Trời Nam lửa Hạ buồn như cắt 

Đã cháy ngậm ngùi áo chinh phu. 

  

Đêm dài đất Bắc hằn u khuất 

Lặng lẽ chiều sương vọng quốc sầu 

Ngậm nhấm đoạn trường thân biệt xứ 

Ngày qua đêm lại trắng phau đầu. 

  

Nhớ buổi kinh kỳ lạc mất nhau 

Lệ rơi thành máu xé hồn đau 

Muốn cười khinh ngạo đời kiêu bạt 

Sao mắt trào tuôn ướt chiến bào. 

  

Đâu dễ gì rơi lệ phải không 

Ta - Người thân chiến trận trăm lần               

Chinh nhân áo bạc màu sương gió 

Đâu dễ gục đầu khóc núi sông. 

  

LÊ BẮC QUÂN 
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TỪ SƯƠNG MÙ QUÁ KHỨ 

NGUYỄN BÁ HỌC ( 1857-1921)  
 

          Cụ Nguyễn Bá Học là một nhà văn nổi tiếng tinh thông Hán 

học, được giới văn học xem là một trong những cây bút đầu tiên 

viết truyện ngắn bằng chữ quốc ngữ trong văn học Việt Nam. 

Ngoài truyện ngắn, cụ còn viết một số bài báo luận bàn về giáo 

dục. Các tác phẩm của cụ đều được tạp chí Nam Phong đăng tải và 

cụ đã để lại hậu thế câu danh ngôn bất hủ: Đường đi khó không 

khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. 

Nguyễn Bá Học sinh năm 1857 tại phủ Hoài Đức, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội. Cụ hai lần thi hỏng tú tài Hán học, 

chuyển sang tân học và sau đó dạy học suốt 31 năm ở Sơn Tây, Hà 

Nội và Nam Định. 

         Năm 1918, cụ về hưu và bắt đầu theo nghiệp văn chương, 

viết truyện ngắn, viết chính luận, dịch bài chữ Hán và chữ Pháp 

qua chữ Quốc ngữ, gửi đăng trên tạp chí Nam Phong và Đông 

Dương. 

         Cụ viết tác phẩm đầu tay mang tên “Câu chuyện gia đình” 

khi đã 60 tuổi. Trong vòng ba năm (từ năm 1918), cụ viết 7 truyện 

ngắn đăng trên tạp chí Nam Phong. 
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Cụ là kẻ sĩ tiền phong ở miền Bắc đã ý thức được vai trò quan 

trọng của chữ Quốc ngữ và sự cần thiết đổi mới trong lãnh vực 

giáo dục. 

        Trong khi những sĩ phu cùng thời với cụ còn mải mê theo lối 

học cửa Khổng, sân Trình như Chu Mạnh Trinh, Vũ Phạm Hàm, 

Trần Tế Xương… thì Nguyễn Bá Học đã can đảm bỏ cũ theo mới, 

học chữ Quốc ngữ và viết bài bằng chữ Quốc ngữ. 

Trong bài “Lược sử cụ Nguyễn Bá Học”, Tiêu Đẩu Nguyễn Bá 

Trác, con rể của cụ, đã kể lại tâm sự của cụ như sau: 

         “Lúc mới học chữ quốc ngữ, tôi không dám đọc to tiếng, nếu 

chợt có khách đến thì phải giấu ngay sách vào trong túi áo, coi hai 

mươi bốn chữ mẫu tự quốc ngữ là một bí mật cấm thư”. 

Cũng theo Nguyễn Bá Trác thì đa số kẻ sĩ thời đó chê chữ Quốc 

ngữ là chữ líu lo và tạm bợ, học nó không biết tương lai sẽ ra sao, 

nhưng với ý hướng muốn duy tân và cải cách nên cụ đã “lén” học 

thứ văn tự này. 

          Vì thế nhiều người cho rằng, cụ là kẻ sĩ thức thời vụ và đã 

trở thành nhà giáo dạy chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Bắc Hà. 

          Trước khi có thể loại truyện ngắn trong văn học Việt Nam, 

thì trên văn đàn sáng tác bằng chữ Hán chỉ có loại truyện truyền 

kỳ, tùy bút và sau này, các văn gia dùng chữ quốc ngữ chỉ để kể 

chuyện đời xưa, khôi hài hoặc giải buồn như Trương Vĩnh Ký và 

Huỳnh Tịnh Của. Do đó, cụ cùng với Phạm Duy Tốn, được là xem 

là những cây viết tiền phong đã du nhập thể loại truyện ngắn có 

màu sắc Tây phương vào văn học Việt Nam. 

Hiển nhiên, quan điểm sáng tác và kết cấu câu chuyện dưới ngòi 

bút của cụ, vào thời kỳ chữ Quốc ngữ còn chưa thông dụng, hoàn 

cảnh xã hội còn nặng với thói xưa tục cũ, văn chương còn ảnh 

hưởng của Tàu nên có nhiều nhược điểm. 

Nhược điểm quan trọng nhất là quan niệm “văn dĩ tải đạo”, tức là 

dùng văn chương để chở đạo lý. Theo cụ, văn chương chỉ là 

phương tiện để truyền bá đạo đức. Một quan niệm như thế, chẳng 

khác ngày nay đề cao chính trị hướng dẫn văn học nghệ thuật, một 

chủ trương bị chỉ trích vì đã coi nhẹ giá trị nghệ thuật của tác 

phẩm và làm cho óc sáng tạo và sự tự do của nhà văn không còn 

nữa. 

            Lập trường sáng tác của Nguyễn Bá Học rất rõ ràng như cụ 

đã viết trong “Lời khuyên học trò”: 
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- Khéo mồm mép mà làm hại tâm thuật, không gì bằng văn 

chương. Vì văn chương thường hay vì tình mà không hay vì lý, 

cho nên những nhà văn hay không biết chép sự thực, và những câu 

luận chân lý lại không phải là những án văn hay, như thế thì văn 

chương không phải là đồ thực dụng. 

- Tiểu thuyết, ký sự, luận thuyết, diễn thuyết, là những văn chương 

hữu dụng, còn thơ phú ca dao, có vần, có điệu, chỉ dùng để ngâm 

nga, không suy ra thực sự, chẳng những vô ích mà lại có lúc làm 

cho mê mẩn mất cả tinh thần, tô điểm sai cả cảnh thực. 

- Ngày nay học trò phải có tư tưởng cho cao, tập luận nghị cho 

rộng, phải đọc những sách có kinh luân trong xã hội, phải bàn 

những chuyện nước nhà, để ngày sau đem học vấn suy ra việc làm. 

Còn những lối ngâm hoa vịnh nguyệt dù hay cho lắm, cũng không 

đáng một đồng tiền kẽm. 

- Văn quí có sinh khí… Văn khí bởi đâu mà ra? Cũng là bởi kiến 

thức tinh thần của người làm văn mà ra. Những người làm văn nói 

về phong tục, đạo đức, lịch sử, chính trị với ba câu lề lối, mấy chữ 

bẻm mép, sao gọi là văn chương có khí? 

Cụ qua đời vào năm 1921 (Tân Dậu), hưởng thọ 64 tuổi. 

Tuy cụ Nguyễn Bá Học chỉ cộng tác với tạp chí Nam Phong trong 

mấy năm cuối đời, nhưng cụ được hậu thế nhắc nhở với niềm kính 

trọng và sự tri ân vì những gì cụ cống hiến cho nền văn học mới 

bằng chữ Quốc ngữ. Người Việt không bao giờ quên câu danh 

ngôn bất hủ của cụ: 

  

“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì 

lòng người ngại núi e sông”. 

  

         Khi đưa ra câu nói này, có lẽ cụ Nguyễn Bá Học chỉ muốn 

khuyên nhủ người dân dẹp bỏ nỗi sợ hãi và can đảm dấn bước trên 

con đường cách tân, thay cũ đổi mới trong truyền thống văn hóa 

để bắt kịp nền văn minh tiến bộ của nhân loại. 

         Thế nhưng câu nói này có thể áp dụng rộng rãi trong mọi 

lãnh vực, và đặc biệt là trong các giai đoạn đấu tranh của đất nước 

trước đủ mọi hiểm họa. 

           Hơn lúc nào hết, câu nói này bây giờ nên được xem là lời 

chúc chân thành nhất, gửi đến những con dân Việt đang quên mình 

để đấu tranh cho lý tưởng nhân quyền và dân chủ tại VN sau bao 

nhiêu năm bị thống trị dưới ách độc tài cộng sản. 
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Inter. 

TIN SINH HOẠT VĂN HÓA GẦN XA 
 

Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ  
             (phổ biến ngày 18 tháng 11 năm 2013) 

Bổ túc với Bản Tuyên bố và Thông cáo của Trung Tâm Văn Bút 

Trung Hoa Độc Lập được ông Phạm Hồng Sơn (Hà Nội) dịch ra 

tiếng Việt. 

 NỘI DUNG: 

  

Nhà thơ Nguyễn Xuân Nghĩa được vinh danh   

với Giải Lưu Hiểu Ba Can Đảm Viết năm 2013 
  
          Nhà thơ Việt Nam lưu vong Nguyên Hoàng Bảo Việt (Văn 

Bút Thụy Sĩ Pháp thoại) vừa báo tin: nhà thơ Việt Nam Nguyễn 

Xuân Nghĩa và nhà văn Trung Hoa Tan Zuoren được Trung Tâm 

Văn Bút Trung Hoa Độc Lập vinh danh là tân khôi nguyên Giải 

Lưu Hiểu Ba Can Đảm Viết/Liu Xiao Bo Courage to Write 

Award 2013. Cả hai văn thi hữu Việt Nam và Trung Hoa hiện 

đang bị cộng sản giam nhốt, đày đọa nghiệt ngã ngay trên quê 

hương thân yêu của mình. 

          Đây mới thật là biểu hiệu của tình bạn hữu trân quý giữa 

những người cầm bút, những tác giả, những nhà tranh đấu cho 

Nhân Ái và Nhân Phẩm, cho Công Bằng Xã Hội, và một nền Văn 

Học Nhân Bản và Tự Do Sáng Tạo trên hai đất nước láng diềng 

Trung Hoa và Việt Nam. 

          Chúng tôi hân hạnh được chuyển đến quý bạn đọc và quý 

diễn đàn Bản Tuyên bố và Thông cáo của Trung Tâm Văn Bút 

Trung Hoa Độc Lập mới phổ biến cho các văn thi hữu và báo chí 

quốc tế sáng hôm nay: 

Genève ngày 18 tháng 11 năm 2013  

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ 

Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse 

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland 

  

Bản Tuyên bố và Thông cáo  
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của Trung Tâm Văn Bút Trung Hoa Độc Lập  

  
Trung Tâm Văn Bút Trung Hoa Độc Lập (ICPC) vừa vinh danh 

hai nhà văn bị cầm tù, Tan Zuoren (Trung Hoa) và Nguyễn Xuân 

Nghĩa (Việt Nam). Hai tác giả này được trao tặng Giải thưởng 

Lưu Hiểu Ba Can Đảm Viết năm 2013. Lưu Hiểu Ba (Liu Xiao 

Bo), Giải Nobel Hòa Bình năm 2010, là nhà văn, nhà đấu tranh 

nhân quyền cũng đang bị cầm tù. Sự vinh danh này nhằm ghi nhận 

sự bền bỉ và lòng dũng cảm của những người cầm bút bất chấp đe 

dọa tù đày. Ngoài ra, bốn nhà văn Liu Benqi, Xu ZhiYong, Liu Hu 

và Yang Maodong vừa được Văn Bút Trung Hoa Độc Lập bầu làm 

hội viên danh dự của Trung Tâm. 

Tính tới nay, Văn Bút Trung Hoa Độc Lập có 6 hội viên vẫn đang 

bị cầm tù, đó là YANG Tongyan, LƯU Hiểu Ba, ZHU Yufu, 

ZHAO Changqing, ZHANG Lin and LI Huaping. Và 24 hội viên 

danh dự của Trung Tâm vốn là cựu tù nhân cũng đang bị giam 

cầm tại Trung Cộng : KONG Youping, Nurmuhemmet YASIN, 

QI Chonghuai, XU Wanping, LU Jianhua, GUO Quan, TAN 

Zuoren, Hailaite Niyazi, LIU Xianbin, CHEN Wei, LI Tie, 

Memetjan Abdulla, Jangtse Donkho, Buddha, Dokru Tsultrim, 

WEN Yan, CHEN Xi, GAO Zhisheng, Tashi Rabten, Kunchok 

Tsephel Gopey Tsang, Kunga Tseyang, Gangkye Drubpa Kyab, 

RAO Wenwei and LI Bifeng. Trong khi đó 62 hội viên danh dự và 

cựu tù nhân đã ra khỏi nhà tù. 

“Giải thưởng Lưu Hiểu Ba Can Đảm Viết” của Trung Tâm Văn 

Bút Trung Hoa Độc Lập được thành lập năm 2006, với tên ban 

đầu là “Giải thưởng Nhà Văn bị Cầm tù”. Từ năm 2006 đến 2009, 

đã có những người sau đây được trao giải: YANG Tongyan, 

ZHANG Lin, Lü Gengsong, DU Daobin and XU Zerong. Bắt đầu 

từ tháng 3 năm 2010, Giải thưởng đã được mang tên Tiến sĩ Lưu 

Hiểu Ba, cựu chủ tịch và chủ tịch danh dự của Trung Tâm, nhằm 

ghi nhận sự dũng cảm của ông trong các bài viết suốt 20 năm qua 

và sự ủng hộ không mệt mỏi của ông cho Giải thưởng này. Tiến sĩ 

Lưu Hiểu Ba bị bắt giam ngày 8 tháng 12 năm 2008 và đang chịu 

hình phạt nặng nề 11 năm tù kể từ năm 2009 tới nay. Từ năm 2010 

đến 2012, Giải thưởng này đã vinh danh những nhân vật sau: LIU 

Xianbin, Zarganar (Miến Điện), Hada, QIN Yongmin, CHEN 

Wei, Dolma Kyab and WU Yilong. 
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        Ông Tan Zuoren, 59 tuổi, là một nhà hoạt động vì môi 

trường, một nhà văn và cựu biên tập tạp chí Literati. Sau trận động 

đất xảy ra tại Tứ Xuyên năm 2008, ông đã chất vấn về việc tại sao 

rất nhiều trường học đã bị sụp đổ trong thảm họa này, trong khi có 

nhiều tòa nhà gần chúng vẫn không đổ. Ông đã kêu gọi các công 

dân mạng và những người đã mất con trong những vụ sụp đổ đó 

giúp ông thu thập thông tin chi tiết về các nạn nhân. Ông cũng đề 

nghị những người tình nguyện giúp ông tập hợp các chứng cứ chi 

tiết liên quan tới sự cẩu thả, bớt xén trong việc xây dựng các 

trường học. Ngày 28 tháng 3 năm 2009, Tan Zuoren bị bắt giữ với 

cáo buộc kích động lật đổ chính quyền vì một bài ông viết trên 

mạng năm 2007 có nhan đề “1989: Chứng kiến cho Người Đẹp 

cuối cùng : Nhật ký Thiên An Môn của một nhân chứng’’. Trong 

bài báo đó ông Tan Zuoren đã chỉ trích sự đàn áp đẫm máu của 

nhà cầm quyền trong vụ biểu tình đòi dân chủ ở Quảng trường 

Thiên An Môn tháng 6 năm 1989. Sau đó ông Tan Zuoren đã bị 

đưa ra xét xử tại một Tòa án Nhân dân Trung cấp ở thành phố 

Chengdu vào ngày 12 tháng 8 năm 2009. Trong phiên tòa, lúc cuối 

cùng ông Tan Zuoren đã nói: “Tất cả những gì tôi làm là để thực 

thi bổn phận của một công dân, để nói lên tiếng nói của lương tâm 

và sự thật.” Luật sư bào chữa cho bị cáo, ông Pu Zhiqiang cho 

rằng việc lật tẩy nguyên nhân phía sau sự đổ nát có thể đã làm cho 

chính quyền bị bẽ mặt. Và nói rõ rằng : “Họ đã bỏ hết mọi chi tiết 

liên quan tới động đất ra ngoài cáo buộc vì họ sợ động chạm đến 

những điều nhạy cảm đó.” Vợ của ông Tan Zuoren, người không 

được tham dự phiên tòa, đã đánh giá phiên tòa là một “trò cười” và 

là sự xúc phạm công lý. Ngày 9 tháng 2 năm 2010, ông Tan 

Zuoren đã bị kết án 5 năm tù cùng 3 năm bị tước bỏ quyền chính 

trị. Ngày 09 tháng 6 năm 2010, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Tứ 

Xuyên đã bác kháng án và giữ nguyên bản án vừa nói đối với ông 

Tan Zuoren. Hiện nay ông đang bị giam tại nhà tù Ya’an ở tỉnh Tứ 

Xuyên và sẽ hết hạn tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2014. 

        Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một nhà thơ Việt Nam, đồng 

thời còn là nhà báo, nhà viết truyện và luận đề, một hội viên của 

Hội nhà văn Hải Phòng và là thành viên sáng lập của tổ chức dân 

chủ bị cấm đoán Bloc 8406. Ông cũng là biên tập viên cho Tổ 

Quốc – một tờ báo dân chủ phải xuất bản chui. Là một nhà báo, 

ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã viết cho nhiều tờ báo lớn của nhà 

nước cộng sản cho tới năm 2003 khi ông bị cấm vì những hoạt 
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động cổ xúy cho dân chủ. Ngày 9 tháng 10 năm 2009, sau một 

phiên xử chớp nhoáng trong vài giờ đồng hồ, ông Nguyễn Xuân 

Nghĩa bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ 

luật Hình sự Việt Nam và kết án 6 năm tù giam. Điều 88 cấm “mọi 

tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa” cũng như cấm 

“mọi hành vi gây hại cho an ninh quốc gia, trật tự xã hội, niềm tin 

của nhân dân với Đảng.” Cáo trạng chống lại ông đề ngày 3 tháng 

7 năm 2009 liệt kê 59 bài viết của ông Nguyễn Xuân Nghĩa từ 

năm 2007 cho tới khi ông bị bắt vào năm 2008, bao gồm thơ, 

truyện ngắn, các bài báo, với cáo buộc đã cố tình “xúc phạm Đảng 

Cộng sản Việt Nam, làm sai lệch tình hình đất nước, thóa mạ, bôi 

xấu lãnh đạo đất nước, đòi hỏi đa nguyên, đa đảng…và kích động, 

lôi kéo người khác tham gia phong trào chống đối.” ông Nguyễn 

Xuân Nghĩa thuộc số hơn 10 người hoạt động ôn hòa đã bị bắt 

trong chiến dịch đàn áp khoảng tháng 9 năm 2008. Ngày 21 tháng 

giêng năm 2010, một phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong một ngày 

tại Hải Phòng (thành phố cảng phía bắc Việt Nam), vẫn giữ 

nguyên bản án sơ thẩm đối với ông. Các phóng viên ngoại quốc 

không được tham dự phiên xét xử này.  

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa ban đầu bị giam tại trại tạm giam bộ 

Công An B14 thuộc tỉnh Hà Đông, phía nam Hà Nội. Một số 

nguồn tin cho biết ông bị biệt giam. Theo vợ ông Nguyễn Xuân 

Nghĩa thì chồng bà không được gặp gia đình vì ông bị trả thù do 

đã phản đối một cách ôn hòa các điều kiện giam cầm. Tháng 3 

năm 2012, trong một lần vào thăm trong trại giam, gia đình mới 

biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị chuyển đến một nhà tù gần 

biên giới với Lào, cách nhà hơn 400 Km, điều này đồng nghĩa với 

việc các khó khăn và chi phí cho gia đình ông sẽ tăng thêm khi đi 

thăm ông. Sau đó vợ ông đã đi thăm ông sau hai ngày đường và 

cho biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa đang có nhiều vấn đề về sức 

khỏe, tình trạng tinh thần bị ảnh hưởng nặng, ông đã có nhiều lần 

nghĩ đến tự vẫn. Tháng 7 năm 2013, cộng đồng quốc tế biết được 

tác giả nhựt ký điện tử (blogger) Nguyễn Văn Hải (bút hiệu Điếu 

Cày) đã tuyệt thực tới ngày thứ 30 để phản đối tình trạng giam giữ 

và việc đối xử hà khắc thô bạo của nhân viên nhà tù đối với bản 

thân ông và các tù nhân khác. Gia đình ông Nguyễn văn Hải và dư 

luận bên ngoài biết được tin tức tuyệt thực đó là do ông Nguyễn 

Xuân Nghĩa đã quên những hiểm nguy đối với bản thân báo cho 

vợ của ông biết trong một cuộc thăm gặp ở nhà tù mà hai ông cùng 
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bị giam giữ. Theo tin tức thuật lại, ôngg Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị 

bịt mồm ngay lập tức và bị lôi đi ngay khi ông vừa nói ra tin tuyệt 

thực của ông Nguyễn Văn Hải. Sau đó ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị 

biệt giam với thời hạn có thể ít nhất là 3 tháng. Vài tuần sau, có tin 

“phạt kỷ luật” được bỏ tạm thời. Không bao lâu sau đó, vợ ông khi 

đi thăm đã biết được ông không còn bị biệt giam nhưng tình cảnh 

ông có thể lại nguy hiểm hơn : ông bị giam chung với một tù nhân 

hình sự có án chung thân vì làm gián điệp cho Trung Cộng. Tháng 

09 năm 2013, có tin tức cho biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị tù 

nhân cùng buồng đánh đập. Vì vậy, cộng đồng, dư luận ở khắp nơi 

đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sự an nguy của ông 

Nguyễn Xuân Nghĩa. 

          Mỗi năm, vào ngày 15 tháng 11, các hội viên của Văn Bút 

Quốc Tế (PEN International) khắp nơi trên thế giới đều kỷ niệm 

“Ngày các Nhà văn bị Cầm tù” và vinh danh sự can đảm của các 

văn thi hữu và đồng nghiệp bị tù đày trong công cuộc chống áp 

bức và bảo vệ quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm. Trung 

Tâm Văn Bút Trung Hoa Độc Lập muốn nhấn mạnh lại rằng 

quyền phát biểu và thể hiện quan điểm, bao gồm cả tự do viết, 

xuất bản, là những quyền con người không thể bị tách rời hay 

nhân nhượng. Trung Tâm sẽ tiếp tục vận động để mang lại tự do 

cho Lưu Hiểu Ba, Tan Zuoren, Yang Tongyan và tất cả những 

người bị giam cầm do lên tiếng bằng ngòi bút. 

Văn Bút Quốc Tế (PEN International) là tổ chức lâu đời nhất 

trên thế giới trong lĩnh vực cổ xúy cho nhân quyền và là một tổ 

chức quốc tế về lĩnh vực văn chương. Trung Tâm Văn Bút 

Trung Hoa Độc Lập là một trong 146 thành viên của Văn Bút 

Quốc Tế, có mục tiêu bảo vệ sự tự do của các nhà văn trong việc 

phát biểu và thể hiện quan điểm cũng như quyền tự do được viết 

trên khắp thế giới, đồng thời cổ xúy và trợ giúp cho các nhà văn, 

nhà báo đang bị cầm tù, đe dọa, bức hại, sách nhiễu, đặc biệt là tại 

Trung Cộng. 

Mọi thông tin thêm, xin liên hệ: Tiến sĩ Yu Zhang, Thư ký điều 

hành và Điều phối viên của Ủy ban Báo chí & Dịch thuật.  

Bản tiếng Việt của Phạm Hồng Sơn (Hà Nội). 

-------------------------------------------------------------------------  

@ 

Websites: http://www.chinesepen.org/english  

ICPC Statement on PEN International Day of Imprisoned Writers 

http://www.chinesepen.org/english
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Giới Thiệu Sách : “Chết Ngoài Kế Hoạch”  

của Trần Khải Thanh Thủy tại Houston  
  

 Vào ngày Chủ nhật, 10-11-

2013, tại Cơ sở Nhà Việt 

Houston TX . Nhà văn Trần 

Khải Thanh Thủy trình làng 

tác phẩm “Chết Ngoài Kế 

Hoạch” 
Được biết, nhà văn nữ Trần 

Khải Thanh Thủy sinh năm 

1960 tại Hà Nội, nguyên là 

giáo sư trung học tại Hà Tây và trở thành nhà báo, nhà văn, đấu 

tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.  Bà đã nhiều lần bị 

vào tù vì những bài viết cổ động cho nhân quyền Việt nam, nhất là 

dân oan và bà cũng nhiều lần được trao giải thưởng về nhân 

quyền.   

        Kỹ sư  Phạm Huy Cường giới thiệu tác giả Trần Khải Thanh 

Thủy:“Tháng 12 năm 2006, bà cùng các nhà dân chủ, thành lập 

hội Dân Oan Việt Nam. Bà là ủy viên ban chấp hành Ủy Ban 

Nhân Quyền Việt Nam.  Tháng 2 năm 2007, tổ chức Human Rights 

Watch trao tặng bà giải Hellmann/Hammett.  Nhiều bài viết của 

bà đã đăng trên các trang báo trong và ngoài nước dưới nhiều bút 

danh khác nhau. Bà đã hoàn thành nhiều tác phẩm đủ các thể loại 

như tiểu thuyết, thơ, chính luận, tiểu luận phê bình, phiếm luận, 

truyện ngắn, phóng sự...  Ngày 21 tháng 4 năm 2007 bà Trần Khải 

Thanh Thủy bị cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà 

Nội bắt khẩn cấp vì tội "tuyên truyền chống phá nhà nước CS".  

Năm 2009 bà được trao tặng giải Nhân Quyền Việt Nam, cùng 

mục sư Nguyễn văn Chính, của mạng Lưới Nhân Quyền Việt 

Nam.  Ngày 5 tháng 2, năm 2010 bà bị xử tù ba năm rưỡi vì tội 

"cố ý gây thương tích".  Nhờ sức ép của quốc tế, của bộ ngoại 

giao Hoa Kỳ, của các tổ chức đấu tranh hải ngoai, bà Trần Khải 

Thanh Thủy được tha bổng sau 21 tháng tù và b trục xuất sang 

định cư ở Hoa Kỳ.”  
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         Giới thiệu tác phẩm “Chết Ngoài Kế Hoạch” là Nhà văn 

Nguyễn Mạnh An Dân, thuộc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Miền 

Nam Hoa Kỳ. Ông nói: “…đây là chuyện tức cười, chuyện buồn 

cười, chuyện đáng cười, chứ không phải là chuyện cười, bởi vì 

Trần Khải Thanh Thủy, bằng cái nhìn của người trong cuộc, Bà 

dẫn dắt chúng ta như một đoạn phim quay chậm qua từng sự kiện, 

qua từng giai đoạn của xã hội và Bà đã dẫn dắt cảm xúc của 

chúng ta đi từ cái chua chát, cái đau đớn, cái phẫn nộ, cái khinh 

bỉ và căm ghét, vì thế chúng ta có nhiều cái phản ứng khác nhau, 

có thể là cau mặt, có thể đập bàn, có thể là thể hiện nhiều hình 

thức khác nhau để chia xẻ cảm xúc của bà, chỉ có một điều chúng 

ta không làm được, đó là cười! Không thể cười được!”.   

        Tác giả đã có dịp chia sẻ tâm tình cùng đồng hương về nhiều 

vấn đề thời sự…“Nói một cách khách quan, là nếu không có cộng 

đồng hải ngoại thì phong trào dân chủ trong nước không thể nào 

ngóc đầu lên được, nghĩa là nó bao vây kinh tế, nó chặn các chốt 

gác, nó hù dọa từ bố mẹ, ông bà rồi các cháu nhỏ, nó không tha 

bất kể ai.” Bà cũng chia sẻ thêm, là bà dự định thành lập hội Bảo 

Vệ Dân Oan Việt Nam tại hải ngoại, nhân ngày Quốc tế Nhân 

Quyền, để giúp đỡ dân oan tại Việt Nam, vì theo bà, dân oan là lực 

lượng cốt lõi cho việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt 

Nam:“Ước mơ của Thủy, ước mơ cháy bỏng, vẫn là quay lại giúp 

dân. Ngày 10 tháng 12 Thủy sẽ cho ra mắt Hội Bảo Vệ Dân Oan 

Việt Nam bởi vì sau khi Thủy bị bắt thì Thủy thấy là dân oan Việt 

Nam tan tác, không có một tổ chức nào quan tâm tới họ nữa, vì họ 

quá đông cho nên chúng ta chỉ quan tâm tới các nhà dân chủ thôi 

!”. Buổi ra mắt sách thu hút hàng trăm đồng hương trong đó có 

khá nhiều thành viên của Văn Bút Hải Ngoại Miền Nam Hoa Kỳ.            
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Nguyễn Phục Hưng tóm lược  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BÚT  

NAM HOA KỲ  

LIÊN HOAN HỘI NGỘ 

Ngày 16-3-2014 

 

Nhằm đánh dấu 10 năm sinh hoạt và hội ngộ Tân Xuân Giáp Ngọ 

                          Văn Bút Vùng Nam Hoa kỳ 

 Đã tổ chức  thành công buổi tiệc văn nghệ  liên hoan hội ngộ 

Và phát hành Tập Kỷ Yếu văn Bút Nam Hoa Kỳ 2014 

                           Chủ đề Nhìn lại và hướng tới. 

Buổi sinh hoạt tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chúa Nhật 16-3-

2014 Tại Nhà Hàng Thiện Phú Vùng tây Nam Houston, TX. 

Quy tụ toàn thể thành viên VBNHK khắp nơi và đa số văn Nghệ sĩ 

thân hữu đều về tham dự, có sự hiện diện của các Cơ quan truyền 

thông báo chí, các vị Đại Diện dân cử, các Đại Diện Hội đoàn và 

Ái Hữu tại địa phương, quan khách và đông hương tham dự trên 

dưới 300 người. 

         Buổi sinh hoạt đã diễn ra trong tinh thần cởi mở thân ái đầy 

lạc quan. Đây là một loại hình sinh hoạt nên phổ biến, ngoài việc 

giới thiệu kết quả hoạt động của những người cầm bút, còn lưu 

dấu một chặn đường và là cơ hội để đồng hương tiếp tay phổ biến 

sáng tác phẩm trong kết hoạch bảo tồn và phát huy văn hóa Việ tại 

hải ngoại. 

         Buổi tiệc liên hoan văn nghệ được điều hợp bởi Nghệ sĩ Anh 

Trinh và Nhà Văn Lê Thị Hoài Niệm 
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Tiệc kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày đã để lại một dấu ấn sâu 

đậm và là một kỷ niệm khó quên cho quan khách đặc biệt là những 

người còn yêu mến tiếng Việt. 

 

Tin văn ghi nhanh 

 
  

        Hình lưu niệm với Chủ tịch Cộng Đồng Houston 
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VĂN BÚT NAM HOA KỲ 

Vô Cùng Tưởng Tiếc 

CA NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG 
1958 - 2013 

Người chiến sĩ kiên cường trên mặt 

trận văn hóa tư tưởng 

Suốt đời tranh đấu không mệt mỏi 

cho một Việt Nam Tự Do 
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                                    VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI 

Vùng Nam Hoa Kỳ 
Nhiệm kỳ 2011 – 2014 

 

Cố vấn: Doãn Quốc Sỹ 

 

BAN ĐẠI DIỆN 

            Chủ Tịch:    Nguyễn mạnh An Dân 

Phó CT Nội Vụ: Phạm Ngũ Yên 

  Phó CT Ngoại Vụ: Nguyễn Đức Nhơn 

                          Tổng Thư Ký: Túy Hà 

Thủ Quỹ: Phạm Tương Như 

UV Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù: Trương Sĩ Lương 

           UV Giao tế :Thu Nga - Lê Thị Hoài Niệm 

                                 UV Tổ chức: Cù Hòa Phong 

                                  UV Âm Nhạc Linh Phương 

HỘI VIÊN DANH DỰ 

Lê Thị Thu Cúc 

 

HỘI VIÊN HOẠT ĐỘNG 

*Dương Phước Luyến *Huỳng Quang Thế  *Huyền Vũ Lê Văn 

Huyên *Huỳnh Công Ánh *Lan Cao *Lê Hữu Minh Toán *Lê Thị 

Hoài Niệm *Linh Phương *Nguyễn Thế Giác *Lê Hữu Liệu  

*Nguyễn Tuấn Chương * Phan Đình Minh *Thu Nga *Mây Ngàn 

*Cù Hòa Phong  *Lưu Nguyễn Từ Thức *Vĩnh Tuấn  *Vô Tình   

Yên Sơn * Diễm Nghi * Lưu Thái Dzo *DươngThượngTrúc 

*Song An Châu *Võ Thạnh Văn* Như Phong. 

 

HỘI VIÊN TÌNH NGHĨA 

Đặng Minh Hùng - Bích Huyền - Quỳnh Nguyễn - Hoàng Tường - 

Kha Lăng Đa - Kim Hà - Linh Du - Nguyễn Kim Long Phụng - 

Nguyễn Thanh Ngọc - Tam Thanh - Thanh Hà - Tiffany Nguyễn - 

Thái Tẩu - Tuấn Trường - Bích Phương - Nhật Hạnh - 

Ngô Thu Hồng - Song Thy-Trần Yên Thụy- Văn Ngọc Thy 
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THÔNG BÁO CẦN LƯU Ý  
              @ Bài vở sáng tác đã gởi cho Tin Văn xin đừng gởi 

ở Báo khác. Tòa soạn toàn quyền không đăng hoặc cắt bớt 

nếu nội dung bài không phù hợp với chủ trương của Tin Văn 

(không viết thêm) và có thể hiệu đính nếu thấy cần thiết. Quý 

Tác giả nào không đồng ý vui lòng ghi chú trên đầu bài viết. 

Bài gởi đăng theo khổ giấy viết thư 8.5x11.5 không cần lay 

out trước, gởi qua attachment vui lòng dùng dạng chữ 

Unicode-Time new roman, cở chữ 14 Nếu có hình ảnh minh 

họa cần scane dạng JPG. Bản thảo không hoàn lại. Sáng tác 

về văn không dài quá 08 trang về Thơ không quá 03 trang. 

    @ Tin Văn hân hoàn chào mời Quý đọc giả và Quý 

thân hữu cổ động mua ủng hộ dài hạn Tin Văn một năm 4 số 

là 35 US. Kể cả cước phí. Ngoài USA xin thêm 10 US. 

     @ Chi phiếu ấn phí, ủng hộ, và quảng cáo, xin ghi gởi 

Thủ Quỹ là : Tòng Phạm theo địa chỉ:  

                  Mr.TONG PHAM  P.O. BOX 681822 

                               Houston,TX 77268 

                 @ Bài vở sáng tác xin gởi về email: 

                          vbtinvan@yahoo.com   

                          tuyha81@yahoo.com 

Ngay sau ngày Tin Văn phát hành. Tòa soạn bắt đầu 

nhận bài mới  (trong thời gian 45 ngày). 

Chân thành cám ơn Quý Độc giả và thân hữu Cộng tác 

viên đã theo dõi Thông Báo Này.  

                                                                         Trân Trọng                                  

mailto:tuyha81@yahoo.com
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Văn Bút Nam Hoa Kỳ  
và Tạp Chí Tin Văn  

Đặc biệt cảm tạ 
Quý ân nhân và Quý cơ sở sau đây đã nhiệt tình yểm trợ 

tài chính và Quảng cáo cho Tin Văn có thêm điều kiện phát 

triển góp phần phục vụ cho hoạt động văn hóa Việt Nam Hải 

Ngoại. 

Ô.Quỳnh Nguyễn  

Ô. Tuấn Đào   

Ô. Ngô Đặng   

Ô. Tông Phạm  

Ô. Lập Nguyễn 

Ô. Khải Đào 

Ô. Túy Hà 

Phương My Video   

Văn Phòng Bảo Hiểm Leon Vũ  

Bà Lương Y Lê Thị Thu Cúc. 

Phở Thái Bình Dương 

Vision Outlet  

Cecile Nguyễn Insurance 

Cao Nails- Beauty@ Spa Wholesale 

JN Nails Supply 

Linh Phuong music Productions 

Love’s Marina&Park 

Phở Thy 
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TRONG SỒ NÀY 
                                          Lời vào tập 3 

* Nguyễn Lý Tưởng / Sự cần thiết/ 5 

Trương Sĩ Lương / Phỏng vấn / 10 

NGƯỜI ĐI THƠ NGÁT HƯƠNG ĐỜI/ 18 

(Nguyễn Tất Nhiên - Hồ Dzếnh - Tú Xương)    
Dương Thượng Trúc / Tưởng niệm  /22 

Quan Dương / một ngày/ 32 

Lưu Nguyễn Từ Thức/ Tháng giêng/ 34 

Nguyễn Hữu Nhật/ Chùm thơ / 35 

Lương Nguyên Hiền / Nhà văn thế kỷ /37 

Trần Việt Cường / Chờ nhau / 43 

Lưu Thái Dzo / Tháng tư / 44 

Nguyễn Bắc Sơn / Căn bệnh / 46 

Huỳnh Công Ánh / Ngoái lại / 47 

Minh Xuân / Tháng tư đen / 48 

Vương Hồng Ngọc / Lần đầu /49 

Nguyễn Đức Nhơn / Sau mùa chinh chiến /56 

Yên Sơn / Một mẫu chuyện / 59 

Túy Hà / Ở một chỗ nào / 65 

Văn Nguyên Dưỡng / Hương xưa / 66 

Phạm Ngũ Yên / Bền sông / 69 

TÌNH TRONG Ý NGOÀI /80 

(Thy Lan Thảo, Dạ Dung, Thái Bạch Vân,  

Phan Các Chiêu Hằng, TT. Hiếu Thảo) 

Đỗ Bình / Lá rụng / 88 

Trần Hồng Văn / Đôi Mắt / 94 
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Đào Lê / Phai lụa / 106 

Lê Thị Hoài Niệm / Phân ưu / 107 

Vĩnh Tuấn / Cõi muộn phiền / 110 

Trần Vấn Lệ / Gió ơi / 111 

Võ Thạnh Văn / Từ buổi trăng về / 112 

Hoàng Thị Thanh Nga / Mưa kỷ niệm / 113 

Lê Hữu Liệu / Xuân về / 121 

Lan Cao / Nụ hôn nắng / 122 

Lâm Chương / Chuồng người /125 

 Trần Văn Sơn / Mưa Xuân / 130 

Nguyễn Thị Thanh Dương / Đi buôn / 131 

Phạm Tương Như / Tháng hai / 143 

Guillaume Apollinasire / Le pont Mirabeau 

Trầm Vân Dịch/ 146 

Cù Hòa Phong / Đối ẩm / 149 

Nguyễn Trần Diệu Hương/ Vượt biển/ 150 

Trần Yên Thụy / Tiếng đàn đêm /162 

Song An Châu / Tình Thơ / 163 

Lê Hữu Minh Toán / Trăng viễn xứ / 165 

Nguyễn Mạnh An Dân / Giờ cuối /167 

Như Phong / Mộng thực / 190 

Cái Trọng Ty / Khách lạ / 192 

Phạm Tín An Ninh / Nhà thơ đi lính / 194 

 Phạm Thu Liễu / Một cõi / 210 

 Song thy / những ngày tháng cũ / 212 

Vụ Tiến Lập / Tháng chạp / 213 

 Vô Tình / Sự đổi thay / 214 

Mường Mán / Qua mấy ngõ hoa / 215 

Thu Nga / Sao mùa Xuân / 217 

Mây Ngàn / Nắng hạ / 227 

Nguyễn Thị Mắt Nâu / Tiếng hát / 228 

Đèo Văn Trấn / Thà rằng không / 234 

Lê Bắc Quân / Đâu dễ / 236 

Từ sương mù quá khứ  / 237 

Tin Sinh Hoạt / 240   
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