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CÖÛA THIEÀN GOÏI TEÂN NGÖÔØI CUÕ 
(Cho tha nhaân) (taëng Saéc Maøu) 

 
Em boû khoa vaên nhaäp cöûa thieàn Nhìn em, voïng tieác ngaån ngô 
Góa töø phaán traéng tuoåi hoa nieân. Nghe höông muøi toùc nhö mô goïi veà 
Hoïc troø chaéc nhôù coâ nhieàu laém. Daãu raèng laø noãi thöông meâ 
Ta vaéng em töø buoåi muoän phieàn! Daãu trong giaây phuùt... maø teâ taùi loøng... 
Beå daâu phieâu baït ngöôøi xa maõi  

Ta maát tích ñôøi, moäng cuõ phai! Em ôi, coù heïn töông phuøng, 
OÂi! toäi baøi toaùn keøm naêm aáy, Toùc daøi em xoõa coøn vöông sôïi tình 
Laøm sao giaûi ñöôïc chuyeän töông lai! Maét buoàn söông öôùt lung linh 
Ñoâi chuùng ta chöa laàn öôùc heïn Saéc Maøu laø ñoù, ngoõ mình qua tim... 
Nhöng hình nhö lôøi raát thaân quen  

Hình nhö coù moät noãi nieàm Sao em ñaåy hoàn leân choùt voùt 
Maø ai thaáu hieåu, ñöôøng yeâu ai chôø? Nhaäp coõi thieàn khoâng ngoä tröôùc ñeøn? 

Daùng hoàng em, vaãn duyeân mô Vaãn bieát ñöôøng traàn ñaày gian doái, 
Goïi teân ngöôøi cuõ... vaàn thô muoän maøng! Baøi vaên ngaøy ñoù taét treân moâi. 

 Em thoaùt tuïc nieàm ñau cuõng hoùa 
AÂn tình lôõ chuyeán ñoø ngang 

Ta laõo say haùt daïo queân ñôøi. 
Goïi teân em maõi 

Ñoã Bình, Paris 09 01 2009 Naøng ñaønh queân sao! 
“Ñaønh queân sao em? 

*** Tieáng ai hoø buoàn hiu haét 
Tha thieát ñeâm ngaøy  QUEÂ HÖÔNG, NGAØY HEØ nhö goïi nhôù teân em...” * 

 Tröa heø, ru nguû gioïng aàu ôi 
VA, ngaøy 18-1-09 Nhòp voõng ñong ñöa, phöôïng rôïp trôøi 

Buøi  

 
Vuõ Ñinh Töø

Nöông vaéng ve ngaâm khuùc naõo nuoät 
Ñoàng hoang saùo voïng ñieäu chôi vôi Thanh  
Möa raøo baát chôït khoâng tìm laïi 

Tieân Naéng noùng daèng dai chaúng chòu dôøi 
*chöõ cuûa HTT Ñôïi gioù noàm leân em traû quaït 

 Sao coøn do döï baïn tình ôi! 

Lyù Hieåu (Virginia) 



NHẠC SĨ TÔ HẢI VÀ TÁC PHẨM 
“HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN” 

__________________________________ 
 

VÌ SAO TÔI VIẾT 
HỒI KÝ? 

 TÔ HẢI 
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 K hi bắt tay vào viết hồi ký, ấy là lúc mọi khát 
vọng sáng tạo đã cạn, mọi ham mê, hoài 
bão đã tắt, và thần chết đã cầm lưỡi hái 

hiện trước cửa sổ... ” 
Câu mở đầu đó, nếu tôi 

không nhầm, là của George 
Sand mà tôi đã đọc, đã thương 
cảm và đã tự nhủ rằng rồi đây 
chính mình cũng sẽ phải để lại 
cho đời ít dòng nói thật khi 
bước vào tuổi 70, nếu như cái 
chết lãng nhách không đến bất 
chợt! 

Biết đâu đấy, rồi đây lịch 
sử sẽ có thêm được một số chi 
tiết trong “tội ác diệt văn hóa” 
của nhà cầm quyền Việt Nam 
trong một thời gian dài trên 
nửa thế kỷ nhờ những chứng 
liệu được ghi trong hồi ký của 
một kẻ từng làm thứ văn nghệ 
gọi là “vì Đảng vì dân” trong 
suốt đời mình. 

Hãy nhìn lại lịch sử văn 
học nghệ thuật ở miền Bắc 
Việt Nam mà xem. 

Một lỗ hổng lớn! 
Đúng vậy! Hậu thế sẽ thắc mắc: làm sao mà từ 

năm 1945 đến đầu thế kỷ 21, nhân tài đất Việt ở 
miền Bắc Việt Nam —một thứ Đàng Ngoài của lịch sử 
lặp lại — ít ỏi đến thế? 

Tác phẩm của họ đâu rồi, ngoài lèo tèo mấy 
bài thơ của Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán...và 
chẳng có một tiểu thuyết, một đoạn văn nào đáng 

được trích giảng trong các trường từ tiểu, trung đến 
đại học?  Vậy mà suốt thời kỳ đất nước nằm dưới 
“sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt” và “duy nhất đúng 
đắn” của những tên “xuất thân thành phần cơ 
bản”, trình độ học thức ở mức “đánh vần được 
chữ quốc ngữ”, các văn nghệ sĩ công chức ở nơi 
này vẫn được nhà cầm quyền trao tặng “Giải 
thưởng Nhà Nước”, “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 
đủ thứ bằng khen giấy khen, được trang trọng lồng 
kính treo kín những bức tường phòng khách! 

Thử hỏi những tác phẩm được khen nức khen 
nở ấy giờ ra sao? 

Té ra tất cả đã bị lịch sử xếp xó. 
Hơn thế nữa, những tác giả được Nhà Nước 

Xã Hội Chủ Nghĩa khen hàng 
loạt nọ, trong thực tế, còn là 
những kẻ bán rẻ lương tâm đã 
lợi dụng các loại hình văn 
nghệ để ca ngợi những điều 
bất nhân, bất nghĩa bị cả nhân 
loại phỉ nhổ: khuyến khích 
con đấu cha, vợ tố chồng; hô 
hào kích động người cùng một 
nước chém giết lẫn nhau; ra 
sức ngợi ca những tên sát 
nhân khét tiếng như Stalin, 
Mao Trạch Đông… thậm chí, 
còn quỳ gối khấu đầu tạ ơn 
những tên đao phủ và cái tổ 
chức tội ác là “Đảng đã cho ta 
một mùa xuân”, dạy những 
đứa trẻ bập bẹ biết nói: “tiếng 
đầu lòng con gọi Stalin!” 
Nhục nhã thay cho những kẻ 
cam tâm bợ đít, luồn trôn kẻ 
giết cha mình! Cho tới cuối 
thế kỷ 20 vẫn còn những kẻ u 

mê cứ tưởng các “tác phẩm” tuyên truyền cho cuộc 
chiến huynh đệ tương tàn, cho hận thù dân tộc, cho 
đấu tranh giai cấp của chúng là giá trị lắm!  Cứ 
xem chúng tâng bốc nhau, nịnh bợ nhau, bôi xấu 
nhau, kiện cáo nhau, để được nhận cái… vết nhơ 
một thời làm lính văn nghệ của Đảng thì thấy. 

Không thể nín nhịn mãi, nhân dịp người ta tổ 
chức mừng sinh nhật 70 tuổi của tôi để ghi công 
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những năm làm nô bộc của tôi, tôi đã công khai 
phủ nhận tuốt tuột những gì tôi gọi là “tranh cổ 
động bằng âm thanh” trên Tivi Sài Gòn. Tôi kiên 
quyết không cho phát lại những gì tôi được nhà 
cầm quyền ngợi khen suốt quá trình sáng tác. Để 
nhắc đến những tác phẩm của tôi, tôi chỉ đồng ý 
lên một chương trình do chính tôi soạn thảo và đặt 
tên. Nó gồm những tiếng nói của trái tim bị cấm 
đoán, bị lên án, thậm chí bị trù dập suốt nửa thế kỷ. 

Sau hết, dựa vào thời cơ “Đổi Mới”, nhờ 
những bạn bè đồng tình với tôi và còn giữ được 
một số quyền hành cuối cùng trước khi về hưu, 
chương trình Nửa Trái Tim Tôi của Tô Hải đã ra 
mắt trọn một tiếng đồng hồ với toàn những “tác 
phẩm bỏ tủ lạnh”, với những lời tuyên bố gây 
“sốc” mạnh trong giới làm nhạc ăn lương. 

Những đồng nghiệp thực sự có tài và có tâm 
sự giống tôi thì hài lòng. Số này, khi trả lời phỏng 
vấn, cũng chỉ dám nhận một cách khiêm tốn con số 
ít ỏi những gì mình làm ra xứng đáng được gọi là 
tác phẩm. 

Còn số khác, những “nhạc sĩ” bám chặt thành 
tích 500, 1000 bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, 
động viên con em ra chiến trường hiện còn tiếp tục 
lải nhải kể công với Đảng để xin “tí tiền còm” nhân 
danh giải này giải nọ thì tự ái, nổi khùng, gọi tôi là 
“tên phản động”. 

Trả lời những câu hỏi của báo chí hoặc truyền 
thanh truyền hình, tôi luôn nhắc lại nguyên lý bất 
diệt của nghệ thuật: “Chỉ những gì từ trái tim mới 
đến được trái tim”! Nhưng trái tim của tôi, hỡi ôi, 
gần một thế kỷ qua lại không đập vì...tôi! Nó bị trói 
buộc, bị cưỡng bức phải đập vì những cái xa lạ với 
tôi: vì Đảng, vì hai cuộc chiến, vì những tín điều 
nhập khẩu từ các nước cộng sản Nga, Tầu. 

May thay, thời thế rồi cũng đổi thay. 
Liên Xô, “quê hương của cách mạng vô sản 

toàn thế giới”, “ngọn đuốc soi đường cho nhân 
loại” sụp đổ cái rụp. Thần tượng Marx, Lénine, 
Stalin gần 70 năm được tôn thờ hơn cả Chúa Trời 
bị đập tan! 

Đọc hồi ký, di bút của các văn nghệ sĩ vĩ đại 
của mọi thời đại như Beethoven, Modigliani, 
Rubinstein, Stravinsky, Litz... hay của các nhà 
chính trị như De Gaulle, Khrutchev, Nixon ... càng 

thấy cái cao thượng của họ bao nhiêu càng thấy cái 
bẩn thỉu, thấp hèn của các nhà “chính chọe” 
(politicaillerie) bấy nhiêu. 

Biết bao tên tuổi lớn đã chịu sự hắt hủi, lên án, 
thậm chí săn đuổi, cách ly của một thể chế, của tập 
đoàn nắm quyền lực, kể cả bị lên án là “phản bội” đã 
để lại cho chúng ta các tác phẩm ghi lại những gì họ 
suy ngẫm qua những trải nghiệm trong cuộc đời, 
những buồn đau, khổ cực, những chịu đựng ghê 
gớm cả về vật chất lẫn tinh thần để tồn tại, để tìm tòi 
và sáng tạo. 

Trong khi đó, hồi ký của các “lãnh tụ cách 
mạng” chỉ là những cuốn sách viết ra cốt tự đề cao 
mình một lần cuối, để giải thích (chống chế thì 
đúng hơn) cho những hành động sai lầm, đổ tội cho 
người khác về những thất bại mang tính lịch sử mà 
kẻ viết hồi ký chính là tội phạm. Vậy thì, tôi, Tô 
Hải, một cái tên được nhiều người biết ở cái thời 
“âm nhạc phục vụ công nông binh”, ở cái thời mà 
âm nhạc, nếu không làm đúng yêu cầu của Đảng sẽ 
lập tức bị bọn “quan văn nghệ” lên án là “mất lập 
trường”, là “cá nhân tiểu tư sản”, thậm chí là “âm 
nhạc phản động”, có gì để mà hồi với ký? 

Bánh xe lịch sử quay với tốc độ kinh hoàng đã 
cuốn phăng những “tác phẩm”, và cả những tác giả 
của chúng từng đoạt giải thưởng này huân chương 
nọ — lại than ôi, có cả tôi trong đó! 

Lẽ công bằng chậm chạp cho đến nay đã phục 
hồi một cách rụt rè (không cần một quyết định 
hành chính nào hết) những tác phẩm và những tác 
giả một thời bị đoạ đầy, bị cấm đoán. Cuộc Đổi 
Mới — thực tế là trở lại như cũ — với các quan 
niệm về cái đẹp đã cho những “tên tuổi lớn” một 
thời trong mọi lãnh vực quân sự, chính trị, văn học, 
nghệ thuật những cái tát tỉnh người! 

Trong “cơn đau cuối đời”, một số cựu uỷ viên 
trung ương đảng không còn chỗ ngồi ghé trong các 
ban chấp hành mới, mấy ông tướng bị cho ra rìa, 
ngồi chơi xơi nước hoặc bị khai trừ khỏi đảng vì 
bất tuân thượng lệnh, đã tỉnh ngộ. Kinh nghiệm 
một đời theo Đảng đã cho họ cái để viết nên những 
trang “sám hối” có phần nào giá trị. Họ phải trả giá 
cho sự dám nhìn lại cuộc đời bằng con mắt khách 
quan và tỉnh táo bằng sự trừng trị tương đối nhẹ 
nhàng so với người đối kháng khác: bị giam lỏng 
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tại nhà, bị cắt điện thoại, tịch thu computer... 
Trong khi đó — tôi xin nhắc lại — mấy anh văn 

nghệ sĩ mơ ngủ vẫn xúm đen xúm đỏ chen lấn nhau 
để giành bằng được mấy cái giải thưởng cho những 
tác phẩm mà con cháu ngày nay chẳng còn coi là cái 
giống gì. Ấy là chưa kể những kẻ chẳng bao giờ góp 
mặt trong nền văn nghệ, kể cả văn nghệ “phục vụ 
cách mạng”, nhân dịp này dịp khác cũng được nhà 
nước vô sản hào phóng ban thưởng về “sáng tác”! 

Một bức tranh cười ra nước mắt. 
Riêng tôi, khi chẳng còn lao động nghệ thuật 

được nữa (đúng hơn là không còn muốn lao động 
nghệ thuật nữa) bỗng dưng lại được cái Nhà Nước 
công nông binh tặng cho cái “Huân Chương Lao 
Động Hạng Nhất”. 

Và khi không còn sáng tác nữa (đúng ra là không 
muốn sáng tác nữa) lại được người ta treo lên cổ cái 
mề-đay “Giải thưởng Nhà Nước”! Sướng chưa? 

Tội nghiệp cho mấy anh Văn Chung, Nguyễn 
Đình Phúc, Lê Yên, Vũ Trọng Hối, Trần Ngọc 
Xương... chẳng còn sống ở trên đời để mà hưởng 
cái “Giải thưởng Nhà Nước” nọ. Nói thêm chút cho 
vui: Cái giải thưởng này quy ra tiền cũng được gần 
bằng một phần mười giải thưởng tặng cho hoa hậu 
đấy. Mà để làm hoa hậu thì cần quái gì phải có học. 

Bi kịch hay hài kịch đây? 
Dù sao cái giải thưởng đáng giá hai năm lương 

hưu của tôi cũng là món tiền thêm vào cho hai năm 
tôi ngồi viết những trang tiếc nuối cuộc đời mà các 
bạn đang cầm trong tay. Không có nó tôi đành ôm 
cả núi  ân hận mà về với đất. Vì không có nó thì 
lấy gì ăn để mà viết? Cho nên tôi cũng thấy cần ghi 
lại ở đây “lời tri ân” đối với Đảng Cộng Sản Việt 
Nam đã tạo điều kiện cho tôi viết nên những dòng 
hồi ký này. 

Thế là, với sức tàn còn lại, tôi bắt đầu... 
Những hình ảnh đầu tiên đến với tôi rõ nét 

nhất chính là những thời gian, không gian, sự kiện 
và những con người đã mang lại cho tôi những cảm 
xúc, những niềm vui và nỗi buồn. 

Trong đầu tôi tràn ngập hồi ức đòi được thoát 
ra. Vì thế trong khi viết, tôi luôn phải cố gắng sao 
cho khỏi lạc “chủ đề tư tưởng” (cách nói méo mó 
trong ngôn từ văn nghệ cộng sản). Và trước hết, tôi 
phải đè bẹp được sự “hèn nhát” trong tôi là cái đã 

bén rễ sâu chặt do thời gian quá dài sống trong 
lồng kín, cách ly bầu trời tự do. 

Tôi sẽ viết để bạn bè, con cháu hiểu và thông 
cảm nỗi đau của những người cả cuộc đời phải sống 
và làm việc với cái đầu và trái tim của tên nô lệ. 

Tôi tình nguyện làm một trong những người 
vạch trần những bộ mặt chính trị dỏm, văn nghệ 
dỏm, những tên cơ hội, đã cản trở, giết chết tác 
phẩm, đẩy những tài năng vào hố sâu quên lãng. 

Đáng buồn là những chuyện được giấu kín đó, 
tôi đều được biết, thậm chí còn được tham dự các 
kế hoạch hại người (được gọi là kiểm điểm, học 
tập, thu hoạch... ) ngay từ khi chúng mới được phác 
hoạ, trong suốt quá trình tôi ở cương vị cấp uỷ, 
lãnh đạo chỉ đạo nghệ thuật. 

Để bảo vệ chỗ đứng của mình, tôi đã không 
dám cãi lại những lời chửi rủa bố tôi là đồ “phản 
động”, mẹ tôi là “Việt gian”, họ hàng nhà tôi là 
“tay sai đế quốc”! 

Vậy thì làm sao tôi dám bảo vệ cho một Đoàn 
Phú Tứ là không phản bội, một Phạm Duy là không 
phải “dinh tê” chỉ vì không chịu được gian khổ”? 

Tôi đã chọn con đường cúi đầu nín lặng mặc 
dù tôi biết rõ nguyên nhân vì sao ông cậu Đoàn 
Phú Tứ của tôi phải về Thành, biết rõ không ai 
không sợ chết mà lại dám một mình vác đàn, nhịn 
đói vượt U Bò, Ba Rền vào chiến trường Bình Trị 
Thiên ác liệt nhất để viết nên Bà Mẹ Gio Linh, Về 
Miền Trung như Phạm Duy. Tôi đã là thế đấy. 
Những âm mưu hạ tiện đó, tôi không phải không 
biết. Trái lại, tôi hiểu ra ngay từ lúc chúng mới 
được bàn bạc trong “nội bộ”. Lòng tôi chống lại 
thủ đoạn hại người, nhưng miệng tôi lại không dám 
nói ra. 

Nỗi bất bình bị dồn nén ám ảnh tôi suốt mấy 
chục năm trời. Dần dà, nó biến tôi thành một núi 
mâu thuẫn. Mặc dầu tôi tự nguyện dồn nén, miệng 
núi lửa kia thỉnh thoảng lại bục ra. Những phản 
ứng không kìm được xảy ra ngày một nhiều và 
được các công bộc mẫn cán của Đảng ghi lại bằng 
giấy trắng mực đen trong lý lịch đảng viên của tôi, 
kèm theo nhận xét “không có ý thức bảo vệ Đảng”, 
“hay phát ngôn vô trách nhiệm”. Tôi mang tội 
“không có ý thức bảo vệ Đảng” chẳng qua vì tôi 
không chịu bảo vệ Đảng và những đảng viên có 
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chức có quyền làm những điều sai trái. 
Ngay cả với trưởng ban Tổ Chức Trung Ương 

Lê Đức Thọ ( ) quyền sinh quyền sát là thế mà tôi 
cũng có lần nói thẳng mặt: “Tại sao khi những 
người nhân danh Đảng làm bậy, chúng tôi phê 
phán họ thì lại bị ghép vào tội chống Đảng, chống 
chủ nghĩa cộng sản? Tại sao lẽ phải bao giờ cũng 
thuộc về họ, mặc dầu họ không có một xu kiến thức 
để đối thoại với chúng tôi?” 

Đó là một trong những “cú liều” đem lại cho 
tôi nhiều thiệt thòi, cay đắng. Với những “cú liều” 
này, bạn bè bảo: “Tô Hải là thằng “có bản lãnh”. 
Những người cùng nghĩ như tôi nhưng biết giữ 
mồm giữ miệng thì khoái lắm, vì đã có Tô Hải nói 
thay! Số còn chức còn quyền nhưng không đến nỗi 
tồi tệ quá thì cố tìm cách “hãm phanh” tôi lại để 
các “anh trên” đỡ vì đau đầu mà phạng lung tung. 
Còn tôi, ở cái tuổi ngoài 70, chẳng còn gì để mất, 
lại được sự cổ vũ của số lớn bạn bè, tôi cứ “nổ” khi 
có điều kiện. 

Cũng có người cho rằng tôi “dại” có cỡ, có kẻ 
nhắc là “cẩn thận kẻo vào tù!” Nhưng tôi đã quyết: 
55 năm miệng bị lắp khoá kéo, nay đã già, đã về 
hưu, có chia xẻ với bạn đọc những hồi ức của đời 
mình thì cũng chẳng còn phải e ngại các lời ong 
tiếng ve rằng mình vì tư lợi, muốn kiếm chác cái gì.  

Còn về Đảng ư? Tôi đã cóc cần nó từ khuya 
rồi và hết sức vinh dự được trở lại hàng ngũ nhân 
dân đang bị một nhóm người bắt sống cuộc sống 
trại lính, ăn gì, mặc gì, xem gì, đọc gì, thậm chí 
chết kiểu gì cũng đều do họ quy định và cho phép! 

Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, 
với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những 
gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái 
thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng 
giữa trời. 

Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là 
“con đại bàng... cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà 
vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông. 

Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc 
sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những 
người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối 
và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức. 

Biết đâu chẳng có ngày đất nước này hoàn 
toàn “đổi mới” thật sự, hồi ký này sẽ được in ra để 

làm tài liệu lưu trữ về một thời cay đắng và tủi 
nhục nhất trong lịch sử Việt Nam. Và, may ra, lạy 
trời, những “đại bàng cánh cụt” chúng tôi sẽ được 
nhắc tới, như những chứng nhân lịch sử. 

Nhưng, “vừa là tội đồ vừa là tòng phạm” làm 
sao những con đại bàng cánh cụt kia có thể bay 
cao, bay xa? Thôi thì xin làm con sói của Alfred de 
Vigny, con bói cá của Musset tru lên tiếng rú cuối 
cùng, phanh ngực, xé lòng, hiến cho lịch sử một 
mẩu trái tim, một mẩu trí óc, một chút hơi tàn của 
thân xác. 

Với niềm tin vô bờ bến rằng ngày tàn của chủ 
nghĩa cộng sản Việt Nam đã đến rất gần, dù có 
chậm hơn ở các nước bậc cha ông, anh cả, anh hai 
đến vài ba thập kỷ, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng 
trong tôi thúc giục tôi vứt bỏ mọi sợ hãi, mọi hèn 
kém để ngồi vào computer. 

Tôi bắt đầu... 
 
ĐÔI ĐIỀU PHI LỘ VIẾT...  SAU CÙNG 
Tập Hồi Ký này tôi viết xong từ năm 2000, 

nhưng do... hèn, tôi đã không dám cho nó ra mắt bạn 
đọc. Vâng, do... hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác, 
tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng 
ở ngoài bìa “Để xuất bản vào năm 2010”. 

Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã... chết! 
Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy 

ngòi bút của mình sao vẫn rụt rè, vẫn lấp lửng mới 
biết mình vẫn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của 
nền “chuyên chính vô sản” mà mình từng nếm trải. 
Nhất là sợ rồi đây vợ con mình phải chịu đựng 
những đòn thù bẩn thỉu của bầy dã thú đội lốt 
người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi 
vào tay chúng. 

Tôi thấy cần phải sửa lại cuốn sách — từ cách 
viết, từ cái nhìn chưa đủ tinh tường về những sự 
kiện lịch sử — và viết thêm về những con người 
cần được nhắc tới, mỗi người là một mảnh gương 
nhỏ, nhưng gộp lại người đọc có thể thấy hình ảnh 
một thời đại. 

Và tôi viết thêm chương TÔI ĐÃ HẾT HÈN! 
Nhưng đã đến chưa, cái thời cơ có thể đưa 

cuốn sách mà tôi ấp ủ bấy lâu ra trình diện người 
đọc? Vẫn chưa phải lúc chăng? Ngẫm ra, tuy viết 
là “Tôi đã hết hèn”, nhưng trong thực tế cái hèn 
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vẫn còn đó, nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ 
phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình 
rằng đã hết hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản 
thân khi cầm bút mà thôi! Còn đấu tranh trực diện 
với cái sức mạnh tăm tối đang cai trị đất nước, kìm 
hãm sự phát triển của cả một dân tộc là chuyện 
khác, không phải là điều ai cũng dám làm! 

Đặc biệt, ba bốn năm gần đây tôi may mắn có 
điều kiện làm quen với Internet, nhờ đó được tiếp 
cận với rất nhiều người mà tôi vô cùng cảm phục. 
Dù đang sống ở trong nước, họ không hề sợ hãi 
trước đàn áp, ngục tù. Đó là những Hoàng Minh 
Chính, Trần Độ, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu. Bùi Minh 
Quốc. Đó là những Hoàng Tiến, Trần Mạnh Hảo, 
Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao 
Quận... Đó là những nhà sư, những linh mục thà 
chết không chịu đứng chung hàng với lũ tu sĩ 
“quốc doanh”, và nhiều, rất nhiều người khác nữa! 

Cũng không thể không nói đến ảnh hưởng của 
hàng chục website cổ võ dân chủ trên khắp thế 
giới, cũng như những gì bạn bè tôi, đồng đội, 
“đồng chí” cũ của tôi như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên 
phải bỏ nước, bỏ cả vợ con ra đi để được viết lên 
Sự Thật, mở mắt cho bao người còn đang sống hèn 
như tôi. 

Không có những cái đó thì nhân dân còn tiếp 
tục bị lừa dối bởi lũ bồi bút cho đến nay vẫn ra rả 
ca tụng một chủ nghĩa đã lỗi thời với cả nhân loại. 

Tôi cũng mong sao mỗi người trong số các văn 
nghệ sĩ sắp giã từ cõi đời nhầy nhụa này hãy để lại 
một “bản di chúc” nói lên Sự Thật, dù chỉ là 1/1000 
Sự Thật, để tạ tội với đồng bào, về những gì mình đã 
vì miếng cơm manh áo, vì yếu hèn mà phải cúi đầu 
làm thân trâu ngựa. Được như Ba Người Khác của 
Tô Hoài cũng đã là tốt, làm được thế thì người viết 
cũng có thể được nhân dân “xá tội” cho phần nào. 

Người đọc đang chờ xem “di cảo” của một 
Chế Lan Viên, một Nguyễn Đình Thi — hai nhân 
vật đứng đầu bầy nô lệ cầm bút. Đáng ngạc nhiên 
là theo Nguyễn Đình Chính (con trai Nguyễn Đình 
Thi) thì cuốn hồi ký của Nguyễn Đình Thi sẽ chỉ 
được phép công bố vào năm... 2014?! 

Sao lại lâu đến thế? Nguyễn Đình Chính vẫn 
còn sợ, còn tính toán thiệt hơn, còn bắt linh hồn 
người cha ở thế giới bên kia tiếp tục đóng kịch mãi 

sao? Hay chính tác giả cuốn hồi ký doạ sẽ in năm 
2014 vẫn còn chưa tin là chủ nghĩa cộng sản đã đến 
ngày tuyệt diệt? 

Tôi sẽ phải đưa vào chương sẽ viết những nhận 
thức mới, tình cảm mới, những sự kiện bổ sung dưới 
ánh sáng mới, một chương gần như tóm tắt tất cả 
những gì tôi đã viết vào lúc chưa có được sự tiếp 
xúc và tiếp sức của phong trào đòi tự do, dân chủ, 
đòi quyền con người đang ào ào dâng lên mỗi giờ, 
mỗi ngày trong cái xã hội độc tài đảng trị đáng 
nguyền rủa. 

Viết xong chương bổ sung cần thiết, tôi sẽ 
công bố cuốn hồi ký của đời mình trên mạng 
Internet toàn cầu để mọi người nếu đã biết rồi sẽ 
biết thêm về mặt trái với những góc khuất của một 
xã hội tồi tệ được sơn son thếp vàng bởi một lũ bồi 
bút hèn hạ, trong đó, than ôi, có cả bàn tay của kẻ 
viết những dòng này. 

Tại sao lại phải công bố trên Internet? 
Bởi vì không thể trông chờ sự xuất hiện của 

một nhà xuất bản tư nhân nhờ “ơn trên” nào đó sẽ 
ra đời trong một cuộc đổi mới giả hiệu, và tập hồi 
ký này sẽ được in. Trong cái quái thai “kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vẫn độc 
tài với tự do tư tưởng, với nhân quyền tối thiểu, 
chuyện đó quyết không thể xảy ra. 

Thật tình, tôi những ước mong lời nhắn gửi 
của tôi sẽ đến tay đồng bào, bè bạn, đồng đội, 
“đồng chí” cũ của tôi, những thế hệ sau tôi, kể cả 
“kẻ thù” của tôi nữa, trong dạng một cuốn sách 
bằng giấy trắng mực đen hơn là một cuốn sách trên 
màn hình máy tính. Mạng thông tin toàn cầu cho 
tới nay vẫn còn là một cái gì xa lạ với tuyệt đại đa 
số dân chúng Việt Nam, kể cả nhiều người gọi là 
có học nhưng đã về già, không còn sức để đọc mấy 
trăm trang trên computer! 

Cuối cùng, xin người đọc, nhất là các bậc thức 
giả, hãy lượng thứ cho những thiếu sót, những 
nhầm lẫn ở chỗ này chỗ khác về tên tuổi, địa danh, 
ngày, tháng... mà một cây bút “trẻ” ở tuổi 80, tài 
vốn hèn, sức đã kiệt, có thể mắc phải. 

 
Sài Gòn ngày 1 tháng 5 năm 2007 

   TÔ HẢI     



GIAÁC MÔ NGAØY VEÀ
Lôøi ngöôøi vieát : Ngaøy 5.4.2009, moät Vieät kieàu 

khoâng ñöôïc pheùp nhaäp caûnh Vieät Nam daàu coù visa 
haún hoi. Söï vieäc ñöôïc laäp laïi y chang caâu chuyeän 
caùch ñaây hôn ba naêm veà tröôùc vaøo thaùng 11 naêm 
2005. Naïn nhaân cuõng laø ngöôøi naêm xöa - giaùo sö 
Nguyeãn ngoïc Tuaán. Cho hay, ñoái vôùi Coäng saûn thì 
ñöøng troâng mong gì chuyeän ñoåi thay môùi meû, 
ngoaøi ñoäc taøi, tham taøn vaø baïo ngöôïc voán ñaõ saün 
coù töø laâu trong maùu hoï. 

         Chesterfield,Va. April-2009 
 

LEÂ LUYEÁN 
                  

S au moät naêm vaát vaû vôùi môù giaáy tôø haønh chaùnh 
röôøm raø, vôùi thuû tuïc cöûa quyeàn nhieâu kheâ, cuoái 

cuøng roài gia ñình oâng Leâ cuõng ñöôïc leân ñöôøng ñi 
Myõ. 10 giôø saùng ngaøy möôøi thaùng tö naêm 1992, saùu 
ngöôøi goàm hai vôï choàng vôùi boán ñöùa con ñaët chaân 
ñeán phi tröôøng quoác teá San Francisco, California 
theo dieän tî naïn H.O 11.  

Thaønh phoá ñaàu tieân oâng Leâ truù nguï coù caùi teân 
thaät neân thô : Thung luõng hoa vaøng. Taïi San Jose 
thuoäc mieàn Baéc Cali, ñaùm baèng höõu chi giao naêm 
xöa trong quaân nguõ giuõ boû lôùp buïi phong söông 
cho oâng baèng böûa nhaäu taåy traàn noàng naøn tình 
chieán höõu, baèng taám loøng chaân thaønh höôùng daãn 
baïn nhöõng böôùc hoäi nhaäp ñaàu tieân vaøo ñaát nöôùc 
töï do. Chuùng baïn baûo: “Hoa Kyø laø quoác gia cuûa 
nhieàu cô hoäi. Chæ caàn chòu khoù hoïc hoûi coäng theâm 
ñöùc tính caàn cuø vaø moät tí may maén laø coù theå gaët 
haùi thaønh coâng khoâng maáy khoù khaên”  
 Nghe lôøi caùc baïn. Ba thaùng sau gia ñình oâng 
Leâ chuaån bò caån thaän phaàn taâm lyù, saém söûa chuùt 
haønh trang caàn thieát roài keùo nhau leân ñöôøng veà 
truù nguï ôû thaønh phoá Richmond nhoû beù naèm caùch 
San Francisco khoaûng 40 phuùt xe hôi. Taïi ñaây, 
chaùu uùt vaøo tröôøng maãu giaùo vaø ba chaùu lôùn theo 
hoïc lôùp Nail vôùi giaù öu ñaõi daønh cho ngöôøi tî naïn 
môùi ñeán Hoa Kyø. Nöûa naêm sau, khi caùc chaùu ñaõ 
nhaän baèng toát nghieäp, hoï laïi haønh trang leân ñöôøng 

thöïc hieän moät chuyeán ñi khaùc. Vaø ñoù laø chuyeán ñi 
raát daøi veà mieàn Ñoâng Nam, khôûi ñaàu cuoäc taïo 
döïng töông lai maø sau naày moãi khi traø dö töûu haäu, 
oâng Leâ thöôøng noùi ñuøa laø" cuoäc haønh trình ñi tìm 
ñaát soáng". Caâu noùi möôïn töïa ñeà moät quyeån saùch 
cuûa nhaø vaên Erich M. Remarque, pha chuùt ngaäm 
nguøi laãn töï haøo. Ñoù laø khôûi ñieåm cuûa chuoåi naêm 
thaùng boân ba, böôn chaûi khaép nôi. Thôøi gian cho 
nhöõng con chim non vöøa ñoä tuoåi tröôûng thaønh, saûi 
caùnh bay boång treân vuøng trôøi töï do, tìm kieám 
maûnh ñaát laønh dung thaân cho nhöõng cuoäc ñôøi daëm 
tröôøng ñaát khaùch. Boán naêm ñaàu tieân vôùi saùu laàn 
thay ñoåi choã ôû qua boán tieåu bang, töø mieàn naéng aám 
Cali lang thang ñeán vuøng ñaát laïnh leõo, heo huùt 
South-North Carolina vaéng boùng ñoàng höông. ÔÛ 
moãi nôi khoâng quaù moät naêm, sau roát thì döøng laïi 
laäp nghieäp an cö taïi tieåu bang Georgia. Cöù töôûng 
möôøi naêm sinh soáng nôi ñaây ñaõ beùn reã ñaâm choài toát 
töôi cho thaân chieán binh giaø nua moät ñôøi moûi goái 
choàn chaân vì maõi phieâu laõng giang hoà, ai ngôø ñeán 
naêm thöù möôøi ba oâng laïi phaûi leân ñöôøng moät laàn 
nöõa ñeán vuøng ñaát môùi Virginia. ÔÛ ñoù, ñaùm con 
chaùu cuûa oâng ñang soáng quaây quaàn ñuøm boïc beân 
nhau. Moät ñieàu hieám thaáy treân ñaát Myõ. Böûa nhaäu 
chia tay, ñaùm baïn höõu ai cuõng löu luyeán bòn ròn. 
Rieâng oâng Leâ töï hoûi: Seõ coøn phaûi ñeán nôi choán naøo 
nöõa treân maûnh ñaát taïm dung naày?  

Möôøi maáy naêm soáng treân ñaát Myõ, laàn löôït 
oâng Leâ ñaõ coù daâu coù reå, roài chaùu noäi chaùu ngoaïi. 
Thôøi gian qua vôï con oâng ñaõ veà thaêm Vieät Nam. 
Gia ñình duy nhaát chæ coøn moãi mình oâng laø chöa 
moät laàn trôû veà, bôûi trong loøng vaãn coøn coù chuùt e 
deø. Töï thaâm taâm, nieàm öôùc mô lôùn nhaát cuûa oâng 
laø ñöôïc töï do veà thaêm queâ höông, cuùng vieáng moà 
maõ oâng baø cha meï vaø nhaát laø coù dòp sôùm hoâm gaàn 
guõi baø meï giaø ñaõ ngoaøi taùm möôi vaãn ngaøy ñeâm 
troâng ngoùng ñôïi con veà. 

Möôøi boán naêm ñaêng ñaúng, thôøi gian khoâng 
phaûi laø ngaén nguûi so vôùi tuoåi ñôøi con ngöôøi saép 
böôùc vaøo tuoåi luïc tuaàn. Söùc khoûe vaø tuoåi taùc 
khoâng theå ñeå daønh maø cuõng khoâng chôø ñôïi moät 
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ai. Khoâng laøm sao bieát tröôùc ñöôïc vieäc gì seõ xaûy 
ra ngaøy mai, ngaøy moát. Möôøi boán naêm qua, oâng 
Leâ ñaõ maát ñi nhieàu ngöôøi thaân. Roài töông lai seõ 
ñeán löôït ai ñaây? Ñôøi ngöôøi sinh höõu haïn chöù töû 
thì voâ kyø. Ñoá ai bieát tröôùc. 

Sau thaùng Tö baûy laêm, trong thôøi gian gaàn 
möôøi naêm bò coäng saûn caàm tuø, oâng Leâ ñaõ laàn löôït 
maát ñi ba trong boán vò Töù Thaân Phuï Maãu. Ñoù laø 
nieàm ñau, laø söï maát maùt baát haïnh to lôùn nhaát maø 
vôï choàng oâng khoâng theå nguoâi ngoai. Trong caùi 
taâm söï haét hiu ñoù, ñeán nay vôï oâng vaãn thöôøng 
nhaéc ñeán Ngöôøi qua ñôøi vôùi taâm traïng ray röùc, 
phieàn muoän, aân haän. Ngaøy ba vò coøn taïi theá, oâng 
Leâ vì nhieäm vuï ngöôøi lính ít coù dòp gaàn guõi cha 
meï. Chieán tranh chaám döùt, oâng laïi tieáp tuïc xa gia 
ñình vì bò keû thuø caàm tuø. Ñeán khi ra tuø thì chæ coøn 
laïi duy nhaát moät baø meï giaø vaø gia caûnh vôï con 
nheo nhoùc, khoå sôû vì ñoùi aên thieáu maëc, maø baûn 
thaân oâng cuõng chaúng soáng ñöôïc yeân thaân cho ñeán 
ngaøy ra ñi ñònh cö.  

Treân queâ ngöôøi, ñeán nay khi caûnh nhaø ñöôïc 
thong dong dö aên dö ñeå thì ba vò ñaõ khoâng coøn 
soáng treân ñôøi ñeå nhìn thaáy söï thay ñoåi cuûa gia 
ñình oâng vaø nhaát laø ñaùm con chaùu khoâng coøn coù 
cô hoäi phuïng döôõng, baùo ñaùp ôn cuø lao sinh thaønh 
döôõng duïc. OÂng Leâ öùa nöôùc maét khi vieát nhöõng 
doøng chöõ naày. OÂng khaán thaàm: “Neáu quaû thaät 
treân coõi ñôøi thöïc söï coù linh hoàn, thì xin cha meï 
hieån linh chöùng giaùm cho noãi loøng ñau ñôùn, hoái 
tieác cuûa con chaùu, khoâng ñöôïc phuïng döôõng cha 
meï, oâng baø soáng thoï ñeán traêm tuoåi".  

Noel naêm 2005, con chaùu teà töïu veà Virginia 
ñeå möøng Giaùng sinh vaø naêm môùi, moät naêm ñoâng 
ñuû nhaát töø tröôùc tôùi nay. Caû nhaø quaây quaàn vui veû 
beân caây Noel, taëng quaø chuùc phuùc möøng tuoåi laãn 
nhau. Vôï choàng oâng Leâ nhìn ñaùm con chaùu cuõng 
thaáy thoûa nguyeän trong loøng. Caùc con cho oâng baø 
khaù nhieàu quaø. Baø Leâ thaáy coù caû tieàn, baûo chöa 
ñeán teát maø ñaõ coù lì xì. Chuùng noùi: “Lì xì cho ba maù 
vui”. OÂng Leâ traû lôøi: “cuoäc soáng ba maù voán thanh 
baïch vaø giaûn dò neân öôùc mô cuõng thaät bình thöôøng, 
chæ caàu mong con chaùu maïnh khoûe, laøm aên tieâu 
pha tieát kieäm vaø luoân soáng haïnh phuùc laø baèng 
muoân vaïn tieàn cho ba meï”. Chuùng laïi noùi: “Ñang 
muøa ñoâng giaù laïnh leûo, ba chöa coù vieäc laøm, hay laø 

chuùng con mua veù maùy bay cho ba meï veà aên teát 
vôùi baø noäi, thaêm baø con laøng queâ, chöù laâu quaù roài 
ba chöa veà Vieät Nam laàn naøo caû."  

Thình lình nghe caùc con ñeà caäp chuyeän trôû veà 
queâ höông, loøng oâng Leâ boãng xao ñoäng laï thöôøng. 
OÂng ngoài im laëng, traàm tö vôùi ly röôïu giöõa khoâng 
khí aám cuùng, vui veû cuûa con chaùu, loøng boãng thaáy 
nhö coøn coù ñieàu gì khieám khuyeát, chöa chu toaøn 
troïn veïn.  

Töø sau hoâm ñoù, nhöõng yù nghó lan man thöôøng 
laøm oâng thöùc giaác nöõa ñeâm. Trong canh khuya, 
giöõa caùi thinh laëng cuûa muøa ñoâng, ñaát trôøi nhö 
böøng saùng döôùi maøn boâng tuyeát traéng noõn naø. 
Hình nhö vuõ truï meânh moâng cuõng caûm thoâng 
ñöôïc noãi loøng ray röùc cuûa con ngöôøi xa xöù. OÂng 
Leâ chôït nhaän ra raèng daãu ôû nôi ñaâu, baát cöù treân 
ñaát nöôùc naøo, Vieät Nam vaãn laø queâ höông cuoái 
cuøng oâng muoán ôû laïi. Coù caùi gì ñoù thaät huyeàn bí 
cuûa thöù tình thieâng lieâng maàu nhieäm cöù aâm æ giuïc 
giaõ thoâi thuùc oâng trôû veà, khieán loøng oâng nhö aám 
haún vaø thaàm nghó, neáu ñöôïc tin baùo con veà thaêm 
chaéc laø meï möøng laém. Khoâng ñuùng theá sao ? Hai 
möôi tuoåi oâng ñaõ rôøi maùi aám gia ñình leân ñöôøng 
nhaäp nguõ. Hôn naêm naêm xoâng pha khaép chieán 
traän, aên bôø nguõ buïi, goái ñaát naèm söông. Vöøa döùt 
tieáng suùng laïi phaûi vaøo tuø, keùo leâ kieáp soáng giam 
caàm, nhuïc nhaõ suoát baûy naêm daøi. Cuoái naêm 82 
ñöôïc thaû veà Ñaø Naüng. Soáng vôùi vôï con chöa kòp 
oån ñònh thì thaùng 11 naêm 86 oâng bò baét laïi trong 
kyø ñaïi hoäi ñaûng coäng saûn laàn thöù VI. Ñeán ñaàu 
naêm 1989 thình lình nhaän ñöôïc leänh tha (sic). 
Khoâng bieát coù phaûi nhôø chöông trình ñònh cö tî 
naïn HO hay khoâng? Thaùng 11 naêm 91 gia ñình 
oâng rôøi Ñaø Naüng vaøo Saøi Goøn phoûng vaán roài ôû laïi 
luoân trong ñoù cho ñeán ngaøy leân ñöôøng qua Myõ, 
chæ trôû veà moät tuaàn leå ñeå laøm maâm côm cuùng cha 
meï vaø chaøo töø giaõ baø con roài ra ñi, khoâng daùm ôû 
laïi laâu sôï sinh raéc roái. Noùi nhö theá ñeå moïi ngöôøi 
thaáy ñöôïc tính chaát nghieâm troïng vaø söï ñoái xöû 
nghieät ngaõ cuûa ngöôøi coäng saûn mieàn Trung. OÂng 
Leâ thaät söï yeâu meán queâ höông, chæ ñeán luùc cheát 
môùi queân ñöôïc nhöng oâng cuõng haõi sôï söï haø khaéc, 
ñoäc aùc do chính con ngöôøi cuûa queâ ñoù gaây neân. 
Trôû laïi vaán ñeà thôøi gian, sôû dó phaûi daøi doøng keå leå 
nhö theá laø ñeå tính toaùn caån thaän ñôøi oâng ñaõ thaät 
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söï coù ñöôïc bao nhieâu ngaøy thaûnh thôi, bình an 
soáng beân meï. Do vaäy khi nghe caùc con ñeà caäp 
chuyeän trôû veà, caùi haùo höùc möøng vui vì saép gaëp 
laïi meï giaø sau bao nhieâu naêm laø ñieàu taát nhieân, 
taâm lyù chung cuûa moïi con ngöôøi hieáu thaûo vaø 
naëng loøng yeâu thöông queâ höông laø vaäy. OÂng Leâ 
chuaån bò cho chuyeán ñi thaät chu ñaùo nhö moät vieäc 
chôø ñôïi ao öôùc, aáp uû töø laâu.  

AÁy vaäy maø chuyeän trôû veà töôûng ñôn giaûn 
hoùa  ra ñoái vôùi oâng Leâ laïi khoâng deã daøng, suoân seû 
nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc.     

 ÔÛ Atlanta, ngöôøi baïn thaân ñoàng höông, ñoàng 
nguõ luùc nghe oâng Leâ goïi phone baùo tin veà thaêm 
Vieät Nam. Vöøa nghe xong anh ta ñaõ laät ñaät hoûi :     

 - Caùch ñâaây ba tuaàn, oâng coù ñoïc baøi vieát cuûa 
moät giaùo sö daïy khoa Vieät ngöõ tröôøng ñaïi hoïc 
Victoria, Melbourne ôû beân UÙc khoâng?    

OÂng Leâ ngaïc nhieân traû lôøi :  
- Khoâng. Maø coù chuyeän gì vaäy?   
Ngöôøi baïn uùp môû :  
- OÂng ñoù cuõng laø daân Quaûng, cuõng vieát laùch 

nhö oâng. ÔØ ! ñeå toâi email baøi ñoù cho oâng ngay 
baây giôø.  

Nöûa giôø sau oâng Leâ ngoài thöø ngöôøi sau khi 
ñoïc baøi baùo toùm löôïc caâu chuyeän nhö sau: “OÂng 
Nguyeãn ngoïc Toaøn, giaùo sö chuû nhieäm Khoa Vieät 
ngöõ tröôøng Ñaïi hoïc Victoria, Melbourne Australia 
daãn moät ñoaøn du sinh goàm 11 sinh vieân UÙc ñeán 
Vieät Nam du khaûo thöïc teá. Taïi phi tröôøng Taân 
Sôn Nhaát oâng bò nhaân vieân Boä Coâng An giöõ laïi laäp 
bieân baûn huûy boû thò thöïc visa nhaäp caûnh vaø truïc 
xuaát oâng trôû veà laïi UÙc trong chuyeán bay sôùm nhaát. 
Ñöôïc bieát, oâng laø taùc giaû quyeån “Vaên hoïc Vieät 
Nam döôùi cheá ñoä Coäng saûn” xuaát baûn naêm 1991. 
Nhöõng laàn veà tröôùc, oâng ñaõ bò coâng an vaên hoùa môøi 
ñeán laøm vieäc, laàn cuoái vaøo thaùng 12 naêm 2002 roài 
sau ñoù, yeân. Chuyeán veà môùi nhaát vaøo thaùng 12 naêm 
2004 khoâng bò laøm khoù deã. Nhöng laàn naày thì thình 
lình oâng ñöôïc 'chaêm soùc taän tình chu ñaùo' ngay taïi 
phi caûng quoác teá.” 

Buoâng rôi baøi baùo, oâng Leâ khoâng khoûi thaån 
thôø buoàn baõ. Nieàm caûm xuùc khi nghó chuyeän trôû 
veà nhö vaãn coøn daøo daït, laån quaát ñaâu ñaây trong 
loøng oâng, theá maø baây giôø, öôùc mô cuûa oâng boãng 
tieâu tan thaønh maây khoùi.    

Tröôøng hôïp cuûa giaùo sö Nguyeãn ngoïc Toaøn, 
oâng ta xaùc ñònh laø khoâng heà laøm chính trò. Taùc 
phaåm cuûa oâng chæ chuyeân veà vaên hoïc vaên hoùa vaø 
luoân luoân vieát vôùi tö caùch moät nhaø pheâ bình voâ tö. 
Moïi suy nghó cuûa oâng ñeàu ñöôïc trình baøy coâng 
khai, thaúng thaén vaø minh baïch. Hieän taïi, coâng 
vieäc cuûa oâng Toaøn laïi caøng mang nhieàu yù nghóa 
toát ñeïp, thaäm chí coù thieân moät chuùt tình rieâng vôùi 
queâ höông coäi nguoàn. Haõy nghe lôøi phaùt bieåu cuûa 
ngöôøi sinh vieân UÙc trong côn töùc giaän vì thaày 
mình bò truïc xuaát:“Taïi sao caùc oâng laïi ñoái xöû vôùi 
thaày toâi nhö vaäy? Caùc oâng coù bieát laø thaày ñaõ 
giaûng daïy bieát bao ñieàu toát ñeïp veà vaên hoùa vaø xaõ 
hoäi Vieät Nam laøm chuùng toâi caûm thaáy yeâu meán 
queâ höông naày vaø muoán hoïc tieáng Vieät, hoïc vaên 
hoùa xaõ hoäi Vieät Nam khoâng?” Coøn nöõa, oâng Toaøn 
giaûi thích: “Du khaûo laø hình thöùc giaùo duïc ñöôïc 
aùp duïng roäng raõi ôû haàu heát caùc tröôøng ñaïi hoïc 
giaøu coù taïi AÂu Myõ. Ñoù laø hình thöùc du lòch khaûo 
saùt tröïc tieáp taïi choã tính ña daïng vaø khaùc bieät 
giöõa caùc neàn vaên hoùa, ñeå töø ñoù hoïc sinh coù theå 
caûm nhaän maø thoâng caûm, khoan dung hôn nöõa 
tröôùc nhöõng caùi môùi laï, ñoàng thôøi coù kinh nghieäm 
phaùt trieån ñöôïc khaû naêng giao tieáp lieân vaên hoùa 
vôùi nhöõng con ngöôøi ñeán vôùi mình töø caùc quoác 
gia, xaõ hoäi khaùc”. Ñaây laø chuyeán du khaûo ñaàu 
tieân do thaày Toaøn toå   chöùc sang VN quy tuï ñoâng 
ñaûo sinh vieân nhaát töø tröôùc tôùi nay goàm 14 ngöôøi. 
Tröôùc ñoù toái ña chæ 7,8 ngöôøi.   

Töï thaân nhöõng vieäc laøm cuûa giaùo sö Toaøn ñaõ 
noùi leân bao ñieàu yù nghóa cao quyù ñaùng kính, theá maø 
hoï vaãn  ñoái xöû ñoäc ñoaùn chuyeân quyeàn, huoáng gì laø 
ñoái vôùi oâng Leâ, ñaõ vieát ra nhöõng söï thaät daõ man cuûa 
ngöôøi coäng saûn trong chieán tranh, söï doái traù ñoäc aùc 
trong traïi tuø maø taän maét oâng chöùng kieán. Quaû coù quaù 
nhieàu lyù do ñeå hoï sôø gaùy, naén gaân  oâng neáu coù cô hoäi 
khi oâng trôû veà.  

Töï thaâm taâm, chöa bao giôø oâng Leâ coù yù ñeà 
cao, quan troïng hoùa vaán ñeà hay hueânh hoang xem 
chuyeän vieát laùch raát bình thöôøng cuûa mình laø moät 
söï nghieäp lôùn lao nhö nhöõng baäc tieàn boái vaên 
chöông uyeân baùc khaùc. OÂng Leâ vieát nhö thuaät laïi 
nhöõng ñieàu tai nghe maét thaáy, nhö taám kieáng soi 
roïi thaåm thaáu gan ruoät suy nghó cuûa oâng, maø caùc 
cuï ngaøy xöa vaãn thöôøng noùi raát chí lyù, vaên laø 
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ngöôøi. Coù sao vieát vaäy, vieát trung thöïc, khoâng 
thieân kieán thieân vò, theâm thaét löôn leïo, khoâng baát 
maõn sôï seät, vieát ñuùng theo löông taâm cuûa ngöôøi 
ñaõ traûi nghieäm  nhieàu noãi thaêng traàm vinh nhuïc, 
coù loøng töï troïng, coù chaát lieäu soáng doài daøo, ñeå 
ngoøi buùt laø söùc maïnh thaàn kyø laøm thay ñoåi quan 
ñieåm thieân leäch cuûa nhöõng keû vò kyû, thieáu coâng 
baèng vaø chöa hieåu roõ gì veà cuoäc chieán. OÂng Leâ 
öôùc ao moãi taùc phaåm cuûa mình seõ goùp phaàn vaïch 
traàn söï aùc ñoäc cuûa cheá ñoä, laø nhöõng ngoïn löûa 
thieâu ñoát loøng daï thaâm hieåm cuûa keû thuø, ñoàng 
thôøi cuõng buø ñaép phaàn naøo noãi maát maùt cho 
nhöõng ngöôøi ñaõ naèm xuoáng, söï ñaéng cay nghieät 
ngaõ cuûa tuø ñaøy vaø thôøi gian ñaêng ñaúng xa queâ 
höông ñoái vôùi moïi con daân Vieät ñang soáng laïc 
loaøi, tha phöông nôi xöù ngöôøi.  

 Khaùc vôùi moät soá ngöôøi caàm buùt thieáu löông tri 
ôû trong nöôùc thöôøng beû cong ngoøi buùt, loäng giaû 
thaønh chaân, ñöôïc ngöôøi ñôøi ban phaùt laø loaïi vaên noâ 
boài buùt, chæ bieát bôï ñôõ xu nònh, vieát moät chieàu theo 
ñôn ñaët haøng. Loaïi “vaên thô” nhö theá chæ coù theå 
cho ra ñôøi nhöõng “taùc phaåm” kinh dò, quaùi ñaûn vaø 
laùo khoeùt côõ Toá Höõu : “Mang deùp loáp maø leân taøu 
vuõ truï” hay “Thöông cha thöông moät, thöông oâng 
(Leânin) thöông möôøi”  

Rieâng vôùi oâng Leâ, ñoäng cô khôûi ñaàu cuûa 
nguoàn saùng taùc phaûi keå laø töø  khi ñoät nhieân bò baét 
caàm tuø laïi laàn thöù hai vaøo thaùng 11 naêm 1986, 
tröôùc ngaøy khai maïc ñaïi hoäi ñaûng Coäng saûn VN 
laàn thöù VI vaøi tuaàn. Chaéc chaén nhöõng ñoái thuû cuûa 
oâng Leâ khoâng bao giôø ngôø raèng oâng ñaõ baét ñaàu 
caàm buùt töø moät hoaøn caûnh ñau thöông do chính hoï 
taïo neân. Baèng vaøo nhöõng ñau ñôùn boäc phaùt  vaø 
loøng caêm phaãn toät cuøng khi baát ngôø ñoái dieän vôùi 
söï thaät quaù ö taøn nhaãn, phuõ phaøng trong phaàn ñôøi 
coøn soùt laïi cuûa ngöôøi lính thaát traän, coäng theâm noãi 
hoang mang voâ ñònh cuûa thaùng naêm daøy ñaëc ñeâm 
ñen trong nguïc tuø vaø moät töông lai taêm toái, baát oån 
cuûa vôï con... taát caû ñaõ coâ ñoïng taïo thaønh nhöõng 
vaàn thô nguøn nguït huøng khí, nhöõng caâu truyeän 
boác löûa caêm hôøn cuûa oâng Leâ ñaõ ñöôïc ra ñôøi trong 
hoaøn caûnh nghieät ngaõ aáy. Taát caû ñeàu raát ngaén ñeå 
coù theå hoïc thuoäc loøng, khoâng caàn baûn thaûo haàu 
traùnh haäu hoïa. Theá ñaáy, gia taøi thô vaên chuyeân 
chôû phaàn hoàn nhieàu khoå ñau phieàn muoän cuûa oâng 

Leâ ñöôïc aâm thaàm thai ngheùn vaø nuoâi döôõng trong 
hoaøn caûnh ñaëc bieät aáy, hieän dieän raát ít, chöa ñeám 
ñuû treân möôøi ngoùn tay nhöng oâng vaãn aáp yeâu, 
naâng niu caån troïng trong taâm khaûm cho ñeán ngaøy 
ra ñi veà vuøng trôøi töï do.  

Theá roài thôøi gian soáng treân xöù ngöôøi, tuy baän 
bòu vôùi nhöõng lo toan côm aùo cuûa cuoäc ñôøi, nhöõng 
vaàn thô, nhöõng trang saùch cuõ naèm loøng vaãn ñöôïc 
oâng Leâ chieáu coá nhaåm laïi ñeå vieát thaønh baûn thaûo 
löu tröõ.  

Taïi thaønh phoá Atlanta, oâng Leâ baét ñaàu caàm 
laïi caây buùt, taäp taønh veõ chaân dung cuoäc ñôøi mình 
baèng nhöõng doøng chöõ daït daøo xuùc caûm vaø ngaäp 
traøn thöông nhôù. OÂng vieát nhö moät thoâi thuùc cuûa 
taâm hoàn, nhö doøng nöôùc bò ngaên trôû taéc öù laâu 
ngaøy caàn ñöôïc khai thoâng ñeå daøn traûi, thoá loä, chia 
xeû nhöõng uaån khuùc trong loøng, nhö moät loái thoaùt 
cho nhöõng böùc boái, nhöõng uaát öùc tích luõy töø laâu 
trong loøng maø khi coøn ôû queâ nhaø oâng khoâng ñöôïc 
quyeàn nhaéc ñeán. Nhöõng ñieàu oâng Leâ phôi baøy leân 
trang giaáy chæ laø moät phaàn raát nhoû nhöng raát thaät 
cuûa ngöôøi lính xaû thaân trong cuoäc chieán töï veä, laø 
noãi ñau cuûa con ngöôøi bò haønh haï laêng nhuïc trong 
traïi tuø ñoùi laïnh, laø noãi thoáng khoå cuûa ngöôøi daân bò 
töôùt ñoaït quyeàn soáng trong moät xaõ hoäi ñaày daãy 
baát coâng, toäi aùc... Taát caû chæ laø moät goùc caïnh lòch 
söû nhoû nhoi trong doøng sinh meänh daân toäc, khoâng 
nhöõng bò keû thuø chaø ñaïp boâi baån maø coøn bò chính 
ngay nhöõng ñoàng minh phaûn chieán thaân Coäng 
xuyeân taïc, coá tình laøm sai leäch nghieâm troïng lòch 
söû, nhaãn taâm phaûn boäi, baùn ñöùng mieàn Nam cho 
coäng saûn. OÂng Leâ muoán goùp baøn tay loät traàn söï 
thaät ñieám nhuïc tröôùc dö luaän quaàn chuùng ñeå ñoøi 
hoûi moät söï coâng baèng. OÂng khoâng muoán theá heä 
con chaùu ñôøi sau ngoä nhaän vaø tieáp tuïc bò keû thuø 
löôøng gaït bôûi nhöõng aâm möu tuyeân truyeàn thaâm 
ñoäc. Ngöôïc laïi hoï caàn phaûi bieát roõ söï hy sinh cao 
quyù cuûa ngöôøi lính VNCH, ñaõ troïn ñôøi taän söùc 
chieán ñaáu baûo veä töï do daân chuû vaø haïnh phuùc cho 
nhaân daân mieàn Nam. OÂng Leâ mong öôùc söï thaät 
cuûa lòch söû phaûi sôùm ñöôïc hoaøn nguyeân. Vò trí 
ngöôøi lính VNCH phaûi ñöôïc ngöôõng moä vaø toân 
vinh xöùng ñaùng. Toå quoác Vieät Nam seõ ñöôïc theá 
giôùi bieát ñeán nhö moät ñieàu kyø dieäu veà tinh thaàn 
baát khuaát vaø söï hy sinh kieân cöôøng cho töï do. 
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Moãi khi caàm buùt, nhöõng kyù öùc ñau buoàn tuoåi 
treû  ngaøy xöa töôûng ñaõ queân laõng töø laâu, theo nhau 
luõ löôït keùo veà laøm xao xuyeán taâm hoàn ngöôøi lính 
giaø. Moãi ñòa danh kyû nieäm, moãi khuoân maët chieán 
höõu thaân yeâu moät thôøi löûa ñaïn, coøn soáng hay ñaõ ra 
ngöôøi thieân coå, nhö cuoán phim dó vaõng hieän veà ñaày 
aép treân nhöõng trang giaáy. OÂng vieát vôùi moät nieàm 
say meâ taän tuïy, ñaët heát taâm oùc vaøo caâu chuyeän vaø 
moãi trang giaáy nhö traû oâng Leâ veà laïi vôùi chính 
mình ngaøy xöa. OÂng mieät maøi vieát nhö coù keû voâ 
hình naøo ñoù thoâi thuùc, giao phoù cho oâng caùi troïng 
traùch aáy. OÂng nhö thaân chieán maõ giaø nua chôït nhôù 
laïi thöôû sa tröôøng ngang doïc, neän voù döïng bôøm 
ngaång coå caát tieáng hyù vang goïi ñaøn. 

  
MOÄT NGAØY HEØ 
 
Trong naéng sôùm, muoân hoa röïc rôõ, 
Böôùm trong vöôøn nheï caùnh tung bay. 
Hoàng nhung ñoû thaém cuøng ñua nôû 
Thôm ngaùt moät vuøng möôùt coû caây. 
 

Tröa ñöùng boùng, thaån thô trieàn ñaù 
Goùt haøi in daáu veát hoaøng hoa. 

 Cöù theá naêm thaùng vuøn vuït troâi qua treân xöù 
ngöôøi. Nhöõng taäp baûn thaûo chuyeân chôû nhieàu taâm 
tình, goùp nhaët töøng maûnh ñôøi vui buoàn ñau thöông 
cuûa moät thôøi roài moät ngaøy cuõng ñaõ xeáp leân daày 
coäm. Baïn höõu thuùc hoái xuaát baûn. OÂng Leâ phaân 
vaân suy nghó, loøng ñaén ño caân nhaéc. Maõi ñeán hoâm 
cô duyeân baát chôït ñeán vôùi oâng trong dòp tình côø 
moät ngöôøi baïn vaên chöông ñaõ thaønh danh phaùt 
hieän ra taäp baûn thaûo. Sau khi ñoïc xong,  nhaø vaên 
ñaøn anh thaân aùi voã vai noùi vôùi oâng Leâ :  

Khoâng gian eâm aû, ñöôøng hiu quaïnh 
Phe phaåy gioù heø nheï löôùt qua. 
 

Chieàu xuoáng, laû lôi caønh  lieãu ruû 
Phoá vui roän raõ tieáng ai cöôøi. 
AÂm thaàm ñi giöõa mieàn xa laï 
Laïc loõng coâ ñôn ôû xöù ngöôøi. 

- Vieân ngoïc quyù chæ coù giaù trò khi ñöôïc ngöôøi 
ta chieâm ngöôõng, saêm soi ñeán. Cuõng nhö vaên 
chöông chæ ñöôïc ñaùnh giaù khi ñaõ in thaønh taùc phaåm 
hoaøn haûo vaø phoå bieán roäng raõi trong quaàn chuùng. 

 

Vöôøn ñeâm laïnh leõo vaàng traêng khuyeát 
Coâ ñoäc giöõa trôøi cao bieác xanh. 

 Thaáy oâng löôõng löï, ngöôøi baïn khuyeán khích:      Moät caùnh sao baêng vöông aùnh baïc - Khieâm toán laø ñöùc tính ñaùng quyù. Tuy nhieân 
anh chaúng töøng ao öôùc moïi söï thaät trong cuoäc 
chieán quaù khöù phaûi sôùm ñöôïc khai môû ra tröôùc 
aùnh saùng ñoù sao. Ñaõ ñeán luùc chuùng ta caàn ñeán caùi 
duõng cuûa ngöôøi vieát ñeå tieáp tuïc cuoäc chieán chính 
nghóa. Vaû laïi, ñôøi ngöôøi caàm buùt xöa nay maáy ai 
thanh thaûn haû oâng ?  

Loùng laùnh saùng ngôøi nhö maét anh. 
 

Ñeâm muoän maøng töøng côn loác thoåi 
Giô tay em nhaët laù vaøng rôi. 
Mang veà eùp giaáu trang thô moûng OÂng Leâ chieâm nghieäm lôøi ngöôøi baïn noùi thaáy 

raát chí lyù. Coù theå sau khi xuaát baûn saùch seõ coù trôû 
ngaïi, khoù khaên moät khi oâng trôû veà thaêm queâ 
höông, nhöng khoâng coøn caùch choïn löïa naøo khaùc 
khi oâng ñaõ thai ngheùn aáp uû  ñöùa con tinh thaàn 
haøng chuïc naêm trôøi, töø thöôû coøn lao ñao trong tuø, 
trong nöôùc. Nay thì oâng cuõng ñaõ giaø roài, khoâng 
coøn tìm ra con ñöôøng naøo khaùc khaû dó thoá loä noãi 
loøng, keå caû caùch duøng buùt hieäu thay cho teân hoï, 

Ñeå nhôù veà anh troïn moät ñôøi. 
 
BAÏCH MAI 
(Virginia) 
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thieát töôûng cuõng khoâng caàn thieát ñeán nöõa. Ñoù 
cuõng laø caùch bieåu hieän loøng baát khuaát, duõng caûm.  

Theá roài sau ñoù lieân tieáp ba taùc phaåm cuûa oâng 
Leâ ra ñôøi. Nhieàu cuù phone vaø email gôûi ñeán baøy 
toû loøng caûm ñoäng vaø ñoùng goùp ñoâi ñieàu suy ngaãm 
caù nhaân ñaày tình caûm khích leä quyù giaù, nhaát laø 
caùc chieán höõu boán phöông coù cuøng taâm traïng. Ñoù 
laø phaàn thöôûng tinh thaàn voâ giaù giuùp oâng Leâ tieáp 
tuïc maøi giuõa yù chí vaø taän tuïy saùng taùc, coá gaéng 
queân ñi nieàm ñau khoâng heïn ngaøy trôû veà queâ 
höông thaêm meï.  

Haøng naêm soá ngöôøi veà thaêm queâ höông caøng 
taêng leân, coù luùc nhö laø phong traøo. Moãi ngöôøi coù 
saün moät lyù do rieâng hôïp lyù, hôïp tình ñeå vieän daãn 
cho söï trôû veà cuûa mình. Thaønh phoá Atlanta nôi oâng 
Leâ ôû, chuyeän ñi veà Vieät Nam xaûy ra thöôøng xuyeân 
nhö côm böõa. Coù nhieàu ngöôøi quen bieát, keå caû 
thaønh phaàn tröôùc ñaây ñaõ moät thôøi bò coäng saûn giam 
caàm ñaøy aûi, hoï nhìn Vieät Nam hoâm nay vôùi con 
maét deã daõi, laïc quan coù chuùt haû heâ cuûa moät Vieät 
kieàu. Hoï noùi Vieät Nam baây giôø ñaõ khaùc ngaøy xöa 
nhieàu laém, chaúng coù gì ñaùng e sôï nöõa caû vaø hoï thuùc 
hoái oâng Leâ cöù maïnh daïn trôû veà, “baûo ñaûm khoâng 
coù sao ñaâu”. OÂng nhìn hoï mæm cöôøi im laëng, thaàm 
nghó: “neáu coù sao thì mình bò tuø chöù hoï coù ôû thay 
cho ñaâu”. Hoï laøm sao hieåu ñöôïc suy nghó cuûa oâng. 
Daãu hoâm nay coù thay ñoåi theá naøo chaêng nöõa cuõng 
khoâng cho pheùp oâng ñöôïc chuû quan, caû tin moät 
caùch ngaây thô ngôø ngheäch vaøo coäng saûn, boïn ngöôøi 
ñaõ ñaët ñòa vò vaø quyeàn lôïi caù nhaân leân treân toå quoác, 
ngang nhieân chaø ñaïp moïi giaù trò truyeàn thoáng daân 
toäc vaø saün saøng xöû duïng baïo löïc ñeå baûo veä cheá ñoä. 
OÂng chæ tin tröø phi cheá ñoä ñaõ tan raõ thaønh tro taøn, 
muïc röõa theo vôùi quaù khöù ñaày daãy tang toùc vaø oâ 
nhuïc. Chaéc chaén ngaøy aáy roài seõ ñeán trong moät thôøi 
gian khoâng xa. Lòch söû ñaõ chöùng minh :“Trieàu ñaïi 
naøo roài cuõng seõ suy taøn, cheá ñoä chính trò naøo roài 
cuõng seõ ñi qua, chæ coù Daân Toäc laø vónh vieãn tröôøng 
toàn”. Hai löôït vaøo tuø coäng saûn laø hai laàn kinh 
nghieäm ñaày maùu leä vaø ñau thöông ñeán baàm gan 
tím ruoät veà moät moùn nôï oan khieân vaãn canh caùnh 
beân loøng oâng. Queân thì thoâi chöù nhôù ñeán laø nhöùc oùc 
buoát xöông.  

OÂng Leâ thu goïn baøi baùo cuûa giaùo sö Nguyeãn 
ngoïc Toaøn xeáp vaøo tuû “löu”, ngaång nhìn vaàng 

traêng suoâng hiu haét döôùi maøn söông môø ñuïc, laëng 
leõ thôû daøi. ÔÛ ñaây, coù nhöõng luùc oâng thaáy khoâng 
khaùc queâ höông laø maáy nhöng sao loøng vaãn döûng 
döng, laïnh luøng khi moãi ñoä Xuaân veà. Bao nhieâu 
naêm xa toå quoác, trong taâm töôûng oâng Leâ vaãn canh 
caùnh noãi day döùt thöông nhôù coäi nguoàn, vaãn öôùc 
ao moät ngaøy oâng seõ trôû veà nôi ñaõ sinh ra, lôùn leân 
vaø ñaõ soáng moät ñôøi ñaùng soáng nhöng roài phaûi boû laïi 
taát caû ñeå ra ñi. Caùi hy voïng, caùi öôùc mô töôûng 
chöøng raát bình thöôøng ñoù cöù ngaøy moät xa daàn, xa 
daàn. Thôøi gian xuoâi ngöôïc nay ñaây mai ñoù, con 
ñöôøng oâng khoâng choïn löïa maø vaãn phaûi ñi, cuoäc 
soáng khoâng öôùc mô maø vaãn phaûi soáng... cöù vuøn vuït 
troâi mau treân xöù ngöôøi maø ngaøy heïn trôû veà thaêm 
meï thì vaãn luøi xa, luøi xa maõi... Giaác mô hoài quy tan 
bieán trong loøng oâng, trong loøng ngöôøi con tha 
phöông khaéc khoaûi troâng ngoùng veà coá quoác, tróu 
naëng noãi nieàm nhôù thöông queâ höông vôùi hình aûnh 
baø meï hieàn ngaøy ñeâm mong con veà. Mang mang 
trong ñaàu oâng Leâ hieän ra caâu Ñöôøng Thi trong 
khuùc Tónh Daï Töø cuûa nhaø thô Lyù Baïch. OÂng thì 
thaàm nhö voã veà, an uûi chính loøng mình :  

“Cöû ñaàu voïng minh nguyeät. Ñeâ ñaàu tö coá 
höông” (Ngöûng ñaàu nhìn traêng saùng. Cuùi ñaàu nhôù 
queâ höông) 

Nöôùc maét oâng Leâ aâm thaàm öùa ra trong ñeâm 
vaéng."Meï giaø nhö traùi chín caây. Gioù ñöa meï ruïng 
bieát ngaøy naøo ñaây?". Loøng quay quaét thöông nhôù, 
oâng thaàm noùi vôùi meï giaø : "Vaän nöôùc noãi troâi, 
thôøi theá ñaûo ñieân, con phaûi ra ñi lìa xa toå quoác, 
vaãn luoân höùa vôùi meï laø seõ sôùm trôû veà. Theá nhöng, 
thôøi gian baèn baët con vaãn chöa thöïc hieän ñöôïc lôøi 
höùa. Hoâm nay laïi theâm moät laàn nöõa con noùi doái 
meï, nhö ngaøy xöa ñaõ töøng doái meï moãi laàn leân 
ñöôøng laên thaân vaøo nôi mòt môø chieán traän vaø haèng 
ñeâm meï vaãn khoâng queân nguyeän caàu cho con 
ñöôïc bình an, mau sôùm trôû veà. Laïy meï, ôû phöông 
trôøi queâ höông xa xoâi xin haõy roäng löôïng tha thöù 
toäi loãi cho con. Caû ñôøi, con vaãn hoaøi doái meï." 

 
     (Trích tuyeån taäp "Ñaát Thoán") 

           Virginia, Jan. 2006 

Leâ Luyeán 
   



 

SUNFLOWERS 
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In Alberta, most people like to use granola oil. 
The French prefer sunflower oil for their 
cooking. 
It is so funny to see rows of those flowers 
turning their "heads" in one direction, just like 
rows of my students facing me in front of their 
classrooms after the bell or rows of 
soldiers turning their heads in salute of 
dignitaries when they go past the main stands. 
 
Numerous sunflower fields surround my friends’ 
"country home", a 12th century castle in the 
Western part of France. Their apartment in town 
is not big enough for guests. Therefore, friends 
get to live like old time nobles in the old castle 
during their visits. You are curious about the 
windows on one of the eighty feet tall walls? 
The far left windows are from the kitchen that 
has been modernized with a refrigerator, a dish 
washer and an electric range. The middle 
windows and the far right ones belong to two 
guest rooms. One of those two rooms used to be 
the baby room for my friends’ only daughter 
who recently came back from India after eleven 
month of teaching French for the “Alliance 
française”. Now, the family stays upstairs, 

between the two towers which are now used for 
offices. 
 
Since her return, our young lady, the future 
owner of her ancestors’ home, likes to walk for 
hours after breakfast or late evening after supper. 
She told me that this helped her revive her 
experience in India and think about the people 
she had met. It is amazing how this young lady, 
who turned twenty six years not long ago, had 
managed to travel on foot for 13 days up at 
4000m in the Himalaya with just a guide and 
lived on people's kindness and generosity every 
night, at every stop. I could understand why she 
wanted so much to go back to India for a new 
adventure on foot and visit the people she had 
met during her last journey: this country and its 
culture remain a mystery for her to discover.  
 
Unfortunately, this secret desire broke her 
mother’s heart, worrying so much for her only 
child, as all mothers do for their loved ones. 
What frightened her mother the most was that 
our young friend seemed to trust all strangers 
she met on the road and to be unaware of any  
kind of troubles. I would worry as much, 
imagining my child wandering around  
a foreign country far away from home or being 
without any words from her for days while she  
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was walking in the sand in the desert… As a 
matter of fact, our young friend would sleep in 
any home and take any foods offered by local 
people. She never thought that anyone would 

want to harm her. She had no valuable 
possession on her and always explained clearly 
to everybody the goal of her journey: to know 

more about India and its people, to write a book 
about their culture. As we all knew, writing is 
not always the best way to make a living. Both 

her parents have no doubt about that. They have 
been trying so hard to get her to apply for a 

teaching job at the university nearby. But I could 
see that she would not be happy doing anything 
else but going back to India and continuing her 

journey started before returning home. Her mind 
has already been set for new adventures. 

Through my conversations with some of her 
friends and others of her age, I have the 

impression that this is a trend among young 
people everywhere. They are all longing for 
adventures with different goals of their own: 
curiosity, pleasure, business, altruism… My 

friend said that her daughter would “suffocate” 
in her small town, that she needs open space. 
And the Himalayan paths are her only choice. 

 
The second day of my stay, fascinated by her 
photos and stories, I took a walk with her 
through the villages. I needed to refresh my 
memory as everything  
looked so different since my last  
visit. Here everybody seemed to know 
everybody else. We stopped a few times to let a 
tractor pass or to talk with a farmer on his way to 
work. At quiet moments, we enjoyed the breeze 
in the wide open air and the peaceful 
atmosphere. It must have been close to harvest 
time as the sunflowers were waiting to be 
picked.  On our way back, we decided to take a 
shortcut across the fields and creeks, and under 
the wired fences. No more photograph taking for 
me. Not only I had to keep up with her after four 

hours of walking against the winds or in the 
rains, but also I had to make sure that my feet  
would not land in the middle of patches left 
behind here and there in the fields by the brown 
or black and white cows. My husband told my 
children one day that the brown cows give 
chocolate milk and the white and black cows 
give white milk. Do you think that we should 
believe him?  
We arrived just in time for appetizers in the red 
room and shortly before dinner in the yellow 
room. It’s a good thing we were not caught 
jumping over the gate to reach the woods behind 
the castle. This would not be appropriate for our 
young lady, the future owner of the castle. That 
night, in the room with the two middle windows, 
I massaged my feet till I felt asleep. 
 
Today, when I am finishing this, our young 
friend has done 1200km on foot in two and a 
half months through villages, cities, ports, 
deserts, mountains around the South Western 
provinces of India: from  the Gulf of Kutch to 
the Gulf of Khambat, from Lakhpat, Maliya to 
Jamnaga,  Dwarka, Porbandar (Gandhi’s birth 
place), from Kodinar to Diu and the list keeps 
adding up.  
Like sunflowers, having their heads up and 
down at times but always aiming at the sun, our 
young lady had resumed her journey to the east. 
Doing so to “Embrace India” is a dream come 
true for her. 
 
Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc 
Nợ tang bồng vay trả, trả vay 
Chí làm trai nam bắc đông tây 
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể... 
Nguyê ̃n Công Trứ, “Chi ́ La ̀m Trai” 

 

DMC  
 VA,   April 09                          
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ÑEÂM MUØA HAÏ 

 
Moät giôø ta baám phoân 
baïn haõy coøn thöùc ñoù 
hai giôø ta baám phoân 
“heâ loâ” buoàn nho nhoû 

 
Taïi sao ta cuøng thöùc 

trong ñeâm muøa haï naøy 
taïi sao ta cuõng thöùc 

troïn muøa gioù heo may  
 

Taïi sao ta phaûi thöùc 
töø ñôøi xöa ñeán nay 
taïi sao ta seõ thöùc 
oâi! ñeâm lòch söû daøi  

 

                  VI KHUEÂ 
 

 

SUMMER NIGHTS  
 
At one in the morning I dialed  
You were still awake 
At two I dialed again  
“Hello” came softly your voice 
 
Why were we both awake  
on this summer night 
Why had we stayed awake  
through these windy times  
 
Why stay wide-awake  
from old time till today  
Why must we stay awake  
Oy! History's long night 
 

TM

               



 

CU GAÀY 
Ñoã Phuù 
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 Trung tâm phục hồi đã để lại trong tôi một ấn 
tượng khó quên, một cảm nhận buồn vui lẫn 
lộn. Trên 100 em nhỏ trai gái, với nhiều bệnh 

tật sinh thời khác nhau, như bệnh bại suội sơ sinh 
(polio), chân tay co giật, chân tay ngắn, nhỏ, đi lại 
khó khăn, thân hình dị dạng (malformation), trí óc 
chậm phát triển (retarded), các bệnh về não, thần 
kinh… những dáng mặt khờ khạo, ngây dại đang 
được chỉ dẫn cách dùng chân tay, với ít nhiều suy 
nghĩ, cách làm một số sản phẩm đơn giản như may 
thêu khăn ăn, khăn bàn nhỏ, khăn lót dưới các bình 
hoa, khăn tay¸ làm những con búp bê nhồi bông, 
các con thú đồ chơi, cách sử dụng máy vi tính… 
Hướng dẫn viên, một cán bộ huấn nghệ gỉải thích 
về cách thức huấn luyện các em, mục đích chính là 
gíúp các em năng động về thể sác và tinh thần, 
gíúp các em sống vui, khỏe mạnh và sẽ trở thành 
con người hữu ích cho mình và cho xã hội, nhân 
viên săn sóc các em khá đông, cứ khoảng 5 em lại 
có l nhân viên lo phụ gíup, chỉ dẫn, cho các em đi 
lại, ăn uống, nghĩa là vừa làm vừa gỉải trí, vừa học. 
Các em được lãnh lương cho những gíờ làm việc 
và có nhân viên chỉ dẫn các em cách giữ tiền, chi 
tiêu, sổ sách v.v… Nếu so sánh số lương mà các 
em được hưởng với chi phí của Tiểu Bang chi ra 
thì thấy rõ mục tiêu xã hội của nhà nước, chính phủ 
phải chi cho mỗi em từ10 đến 50 ngàn đô la một 
năm, tùy theo nhu cầu của mỗi em. Hầu hết các trẻ 
em trong trung tâm là trẻ mồ côi, con những bà mẹ 
độc thân, con những gia đình lợi tức thấp… 

em được hưởng với chi phí của Tiểu Bang chi ra 
thì thấy rõ mục tiêu xã hội của nhà nước, chính phủ 
phải chi cho mỗi em từ10 đến 50 ngàn đô la một 
năm, tùy theo nhu cầu của mỗi em. Hầu hết các trẻ 
em trong trung tâm là trẻ mồ côi, con những bà mẹ 
độc thân, con những gia đình lợi tức thấp… 
Bên cạnh trung tâm là khu nhà ăn ở của các em, lúc 
nào cũng có nhân viên theo dõi, săn sóc và giúp đỡ 
về mọi mặt.  

Bên cạnh trung tâm là khu nhà ăn ở của các em, lúc 
nào cũng có nhân viên theo dõi, săn sóc và giúp đỡ 
về mọi mặt.  

Thị trấn Harrisonsburg là một thị trấn nhỏ của 
Tiểu Bang Virginia, nơi đây ruộng đồng bát ngát, 
nhà cửa thưa thớt, khí hậu trong mát, dân tình hiền 
hòa, tương đối nghèo so với nhiều vùng khác. Thị 

trấn nào cũng có trung tâm phục hồi cho những 
người khuyết tật mọi lứa tuổi. Chi phí dành cho 
giáo dục, xã hội, y tế cho những gia đình lợi tức 
thấp, các vị cao niên, những người phế tật chiếm 
đến 80% ngân sách của tiểu bang.  

Thị trấn Harrisonsburg là một thị trấn nhỏ của 
Tiểu Bang Virginia, nơi đây ruộng đồng bát ngát, 
nhà cửa thưa thớt, khí hậu trong mát, dân tình hiền 
hòa, tương đối nghèo so với nhiều vùng khác. Thị 

trấn nào cũng có trung tâm phục hồi cho những 
người khuyết tật mọi lứa tuổi. Chi phí dành cho 
giáo dục, xã hội, y tế cho những gia đình lợi tức 
thấp, các vị cao niên, những người phế tật chiếm 
đến 80% ngân sách của tiểu bang.  

Sau khi tham dự các buổi hội thảo về cải thiện 
hệ thống máy vi tính trong cơ quan an sinh xã hội, 
chủ yếu là giảm thiểu tối đa giấy tờ, các dữ liệu sẽ 
được lưu giữ trong máy thay vì giữ hồ sơ, một hình 
thức paperless office, ban cố vấn Tiểu Bang chúng 
tôi được mời đi thăm các cơ sở xã hội trong vùng. 
Tôi dừng lại trước hai em bé gầy guộc, chân tay 
xương sẩu, mắt lồi trông thảm hại, viên gíám thị 
vội giải thích đó là mấy em mới vô trung tâm được 
hai tuần lễ đang được săn sóc về y khoa đặc biệt, 
các em gầy ốm o nhưng không có bệnh tật gì hiểm 
nghèo cả nên mới được qua khu huấn nghệ này 
ngồi xem các em khác học tập. Hình ảnh hai em 
nhỏ da bọc xương Jeff và Alex đưa tôi trở về với 
những hình bóng cuả trẻ em xấu số nơi quê nhà, 
những kỷ niệm xa xưa mờ nhạt. Một cuốn phim 
đang được quay ngược trở lại nhiều năm về trước.  

Sau khi tham dự các buổi hội thảo về cải thiện 
hệ thống máy vi tính trong cơ quan an sinh xã hội, 
chủ yếu là giảm thiểu tối đa giấy tờ, các dữ liệu sẽ 
được lưu giữ trong máy thay vì giữ hồ sơ, một hình 
thức paperless office, ban cố vấn Tiểu Bang chúng 
tôi được mời đi thăm các cơ sở xã hội trong vùng. 
Tôi dừng lại trước hai em bé gầy guộc, chân tay 
xương sẩu, mắt lồi trông thảm hại, viên gíám thị 
vội giải thích đó là mấy em mới vô trung tâm được 
hai tuần lễ đang được săn sóc về y khoa đặc biệt, 
các em gầy ốm o nhưng không có bệnh tật gì hiểm 
nghèo cả nên mới được qua khu huấn nghệ này 
ngồi xem các em khác học tập. Hình ảnh hai em 
nhỏ da bọc xương Jeff và Alex đưa tôi trở về với 
những hình bóng cuả trẻ em xấu số nơi quê nhà, 
những kỷ niệm xa xưa mờ nhạt. Một cuốn phim 
đang được quay ngược trở lại nhiều năm về trước.  
    

Tôi lớn lên và học tiểu học tại Nam Định. 
Dưới thời Pháp thuộc, Nam Định là tỉnh lớn thứ ba 
ở miền Bắc, sau Hà Nội và Hải Phòng, Nam Định 
nổi tiếng nhờ có nhà máy dệt vải. Nam Định còn có 
nhiều di tích lịch sử của các vương triều nhà Trần, 
có đền thờ thánh Trần, các đình chuà nổi tiếng như 
chùa Cổ Lề, chùa Keo Hành Thiện, đền Phủ Dày, 
cùng nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Trần Tế 
Xương, Nguyễn Bính… Nam Định cách Hà Nội 90 
cây số về hướng Đông Nam, nằm trong vùng đồng 
bằng châu thổ sông Hồng, có nhiều sinh hoạt văn 
hóa đa dạng, gồm hát chèo, hát văn, hát xẩm, muá 
rối nước, nhiều trò chơi dân dã như đua bơi lội, bơi 
thuyền, hầu bóng. 

Tôi lớn lên và học tiểu học tại Nam Định. 
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cây số về hướng Đông Nam, nằm trong vùng đồng 
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rối nước, nhiều trò chơi dân dã như đua bơi lội, bơi 
thuyền, hầu bóng. 

Khu gia đình tôi ở là một ngõ hẻm mang tên 
ngõ Lôi Điện, nằm trên đường Hàng Tiện. Sau này 
lớn lên, tôi mới hiểu cái tên kỳ cục lôi điện, vì khu 
chúng tôi ở nằm trong khu vực có một cột gạch xây 
như ống khói cao tới 30, 40 thước bao quanh 
những sợi dây đồng cắm thẳng xuống dưới đất, 

Khu gia đình tôi ở là một ngõ hẻm mang tên 
ngõ Lôi Điện, nằm trên đường Hàng Tiện. Sau này 
lớn lên, tôi mới hiểu cái tên kỳ cục lôi điện, vì khu 
chúng tôi ở nằm trong khu vực có một cột gạch xây 
như ống khói cao tới 30, 40 thước bao quanh 
những sợi dây đồng cắm thẳng xuống dưới đất, 
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dùng để hút những dòng điện trời khi có xấm sét. 
Nó tránh cho các nhà dân ở gần đó khỏi bị sét 
đánh. Khi nhà tôi tới ở ngõ này, thì cột thu lôi đã 
đổ nát, gần như không còn nữa.  

Ngõ Lôi Điện chạy theo hình chữ L từ phố hàng 
tiện vào đến gần cuối ngõ rẽ tay mặt ra phố hàng 
Ðồng. Ngõ hẻm này có chừng 30 gia đình cư ngụ. 
Nhiều thành phần sống lẫn lộn với nhau. Từ phía 
Hàng Tiện vào, bên phải có gia đình nhà ông bà 
Thanh. Thanh là tên thằng con út cùng học, cùng 
chơi với tôi trong ngõ. Anh trai của hắn tên là Hỷ, 
nhưng ở nhà cũng như mọi người trong ngõ gọi Hỷ 
là cu lớn và Thanh, bạn tôi là cu con. Gia đình cu 
con được coi như khá gỉa trong xóm và ít khi thấy 
cãi nhau với lối xóm. Cãi nhau, chửi nhau tục tĩu 
thường xuyên xẩy ra trong ngõ hầu như tuần nào 
cũng có, nhưng sau mỗi lần chửi nhau mọi người lại 
hòa thuận như chưa hề có chuyện gì xẩy ra. Thân 
nhau đấy, rồi lại cãi nhau, lại chửi nhau nhiều khi 
chỉ vì một vài lý do rất nhỏ nhoi, tầm phào.  

Qua nhà cu con vài căn nhà nhỏ là nhà cu 
Bảng, cũng học cùng lớp với tôi, hắn it ra ngoài 
chơi sau giờ học như các cu khác. Trước mặt nhà 
cu Bảng là nhà cu gầy, không rõ tên hắn là gì mà 
thấy ai cũng gọi hắn là thằng gầy hay cu gầy. So 
với các trẻ con cùng lứa tuổi, hắn qúa gầy ốm, đen 
đúa đôi khi bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới.  Khỏang 20 
trẻ em trong xóm chỉ mình cu gầy không đi học.  

Cu gầy sống với bố, hai bố con ngủ sau một 
chiếc xe ba gác dùng để chở một cái trống lớn, cũ 
loang lổ đầy vết dơ bẩn, dùng vào những dịp ma 
chay, tang tế. Chiếc ba gác được che bởi l tấm phên 
lớn, gác lên bờ tường nhà ông Tình, thợ vẽ tranh 
phong cảnh, cây cối quanh hồ Hoàn Kiếm. Thỉnh 
thỏang tôi bắt gặp cu gầy từ sau cái xe ba gác bẩn 
thỉu chui ra. Mỗi lần nhìn thấy tôi hắn nở một nụ 
cười buồn, rồi vội vàng đi như muốn chạy trốn một 
cái gì. Hai bố con cu gầy thường ra khỏi nhà từ 
rạng sáng đến tối khuya mới về. Nhà tôi đối diện 
với chỗ ở của bố con cu gầy nên tôi thỉnh thỏang 
nhìn thấy họ. Bên cạnh nhà tôi là nhà bà quản 
Hiếu. Hiếu cũng là tên cô con gái thứ hai và là Út 
cưng của bà. Bà quản là bà thứ của l ông quản 

(adjudant), không ai biết là thứ mấy và dân lối xóm 
không bao giờ thấy ông quản mặt mũi ra sao. Bà 
quản cũng hay chửi nhau với hàng xóm hai bên, 
mỗi lần bà mở miệng bà thường bắt đầu câu chửi 
bằng: chúng mày có biết bà là ai không? Bà lên bộ 
điệu rất kẻ cả trườc khi mở máy chửi rủa. Không 
tuần nào là bà không lên tiếng chửi một người nào 
đó trong xóm, nhưng sau cơn thịnh nộ, bà trở lại 
con người vui tính, sề sòa, ăn nói dịu dàng nhất là 
đối với học sinh chúng tôi. Có một điều lạ là ai 
cũng bị bà chiếu cố, nhưng bà quản không bao giờ 
chửi bố con thằng gầy.   

Sau này tôi nghe kể lại bố cu gầy trước kia đã 
từng là thầy cai khố xanh, nhưng không rõ vì một 
chuyện gì trái ý quan tây nên bị lột lon, bị đánh cho 
l trận gần thành phế nhân, rồi bị đuổi về vườn. Bố 
cu gầy từ đó, đau ốm triền miên, không làm ăn gì 
được, vợ bỏ, xấu hổ không dám về quê, ôm con lưu 
lạc vào ngõ Lôi Điện, được ban nhà đòn bao che, 
giúp đỡ, cho làm những công việc nhẹ. Bên phải nhà 
tôi là nhà cô Liễu, có hai mẹ con, mọi người gọi cô 
Liễu là gái tân thời, không rõ cô làm gì nhưng lúc 
nào cũng quần lĩnh áo sa-tanh nõn nà.  

Cạnh nhà cô Liễu là nhà thầu khoán, cửa sắt 
đóng im ỉm, ít khi ai biết mặt chủ nhân, thỉnh 
thỏang thấy l chiếc xe hơi Citroen chạy ra vào, 
trước vẻ chiêm ngưỡng ái mộ của bà con chòm 
xóm. Bên phải phía chạy ra phố hàng Đồng là nhà 
cụ giáo, đến nhà chú Thẩu làm bánh ngọt, bánh 
kem, kẹo mứt. Trước mặt nhà cụ giáo, có 4, 5 
người con cùng học l trường với tôi, là nhà bà bán 
bún chả, bún riêu, nhà làm sư tử giấy, có đoàn múa 
sư tử, quần aó nai nịt sặc sỡ đi múa thuê, chỉ rộn 
rịp vào những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, lễ 
Trung Thu ….  

Đầu năm 1945, dân quê các tỉnh lân cận Nam 
Định, Thái Bình, Hà Nam… tìm vào thành phố để 
kiếm ăn, vì ruộng vườn bị phá hủy để trồng đay lấy 
vỏ cây đan áo và bao tải cho quân Nhật. Thiếu đất 
trồng lúa nên dân thiếu gạo, thiếu vườn tược nên 
dân không có hoa qủa, ngô khoai ăn độn, nguy cơ 
nạn đói đang cận kề. Không ai thấy bố con cu gầy 
nữa, tôi đóan rằng họ đã bỏ xóm đi kiếm ăn nơi  
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khác. Vào đầu tháng Ba, lúc nạn đói đang hoành 
hành, người chết nằm la liệt đường phố, thì cu gầy 
xuất hiện, hắn tìm tôi mời tôi ra phố ăn, tôi hết sức 
ngạc nhiên không ngờ cu gầy có tiền đãi tôi ăn 
uống, ngạc nhiên hơn nữa trông hắn trong bộ quần 
áo cũ nhưng sạch sẽ, một điều mà tôi chưa từng 
thấy ở cu gầy. Hắn nói trong ngõ Lôi Điện, không 
ai chơi hoặc nhìn ngó bố con hắn, chỉ có mình tôi 
hay nhìn hắn, cười với hắn với cặp mắt đầy cảm 
tình. Tôi hỏi hắn làm gì mà khá vậy, lại có tiền tiêu 
nữa, hắn cười sẽ nói sau, kéo tôi ra chợ Rồng, vào 
tiệm chú Lái gọi một đĩa phở sào cho hai đứa. Phở 
sào đối với chúng tôi ngày đó là một đại tiệc, thời 

buổi đang có nạn đói¸ ngày phải ăn một bữa cơm 
chưa đủ no, hai bữa cháo làm sao sống được cho 
qua ngày. Hắn kể bố hắn đã theo cách mạng, bố nó 
đã tìm được nơi làm việc đúng với lý tưởng của 
ông. Bố hắn hận thù Pháp, không phải vì bản chất 
thực dân của chúng mà chỉ vì đã sả thân đi làm cho 
Pháp, mà bố hắn còn bị sỉ nhục, đánh đập tàn nhẫn 
vì vài lỗi nhỏ. Những vết đòn thù trên người bố hắn 
là những dấu ấn để cho bố hắn không bao giờ quên, 
sống để dạ, chết mang theo. Hắn cũng như tôi tuy 
còn nhỏ, còn thơ ngây nhưng cũng đã phần nào 
nhìn thấy, cảm nhận thấy sự đau khổ của con dân 
nô lệ. Người Pháp đưa vào Việt Nam một chánh 
sách trực trị, bóc lột dân đến tận xương tủy, trong 
khi những khẩu hiệu tự do, bác ái, bình đẳng của 
Jean Jacques Rousseau, Victor Hugo được tung ra 
mọi nơi trên thế giới để mọi người ca tụng Pháp là 
một dân tộc văn minh hàng đầu trên thế giới. 
Ngưòi Pháp rất thâm độc, một tay cầm dao giết 
dân, bóc lột dân bị trị, một tay đưa cao hình ảnh 
của một Yersin cứu dân độ thế, hình ảnh của một 
Schwizer đi khai phá đất đai, gíup đỡ dân nghèo ở 
Phi Châu, nhằm che dấu tội ác của họ.  

Pháp bị lật đổ ở Đông Dương bởi Nhật, sau 
Nhật phải đầu hàng quân Đồng Minh, kết thúc trận 
thế chiến thứ hai. Người dân Việt đứng lên ở mọi 
nơi ầm ầm như vũ bão, Việt Minh đã nhanh chân 
chiếm được chính quyền, sau khi tiêu diệt các đảng 
phái quốc gia. Bố thằng gầy được Việt Minh kết 
nạp, bố con gầy là thành phần cùng khổ nhất trong 
ngõ Lôi Điện.  

Khoảng 30 chục gia đình trong ngõ hẻm là 
biểu trưng cho một xã hội nhỏ, từ thành phần công 
chức, nhà giáo, dân buôn đến thủ công nghệ… 
Trong cái xã hội nhỏ nhoi này, bố con cu gầy là 
thành phần được cách mạng ưu ái nhất để hướng 
dẫn cách mạng lùng bắt những người còn lừng 
chừng hoặc không theo họ. Nhà cô Liễu bị khám 
xét kỹ lưỡng vì cô bị nghi có liên hệ với vài người 
Pháp. Nhà ông thầu khoán cũng bị khám xét và có 
vài người bị bắt đi mất. 

Cuối năm 1946, cuộc chiến Việt Pháp bùng nổ 
ở Nam Định, mọi người phải tản cư, tôi theo gia 
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đình chạy về khu chùa Cổ Lễ, rồi Nam Trực, Hải 
Hậu. Tôi không còn cơ hội gặp lại các bạn cũ ở ngõ 
Lôi Điện, cả bố con cu gầy tôi cũng không hay biết 
họ đã phiêu bạt đi đâu. 

Đầu năm 1955, tôi theo phái đòan Tổng Ủy Di 
Cư thăm viếng các nhà thương và nhiều cô nhi 
viện. Hàng trăm cô nhi bị suy nhược vì thiếu dinh 
dưỡng, vì bệnh tật đáng lẽ ra có thể chữa được 
nhưng vì gia đình nghèo bỏ ngơ, xã hội không có 
tổ chức và không có ai nghĩ đến họ. Nhiều trẻ em 
đã trở thành phế nhân một cách oan uổng, đáng 
thương. Một vị nữ tu cho hay quá nhiều trẻ em cô 
nhi cần được săn sóc mà cô nhi viện không đủ khả 
năng nhận hết.  Trong lúc thăm hỏi các em cô nhi, 
tôi chợt thấy một em quen thuộc, nhìn kỹ thì hoá ra 
cu gầy, vào tuổi 20 mà hắn trông như 15, 16 lại 
nhỏ con, nên hắn được hòa lẫn vào đám cô nhi lớn 
tuổi. Khi nhận ra tôi hắn buột khóc. Hắn nghĩ đến 
thân phận nghèo hèn của hắn, nên tủi thân chăng. 
Bố con hắn đã vươn lên cao trong thờì kỳ cách 
mạng, nhưng sao bây giờ hắn lại đến nông nổi này.  

Bà Sơ giám đốc cô nhi viện thấy vẻ thân thiện 
giữa tôi và cu gầy hỏi: ông quen biết cậu bé này, 
tôi đáp vâng. Bà Sơ dành riêng một bàn nhỏ để cho 
cu gầy tiếp tôi. Thấy hắn nhậy cảm, và xúc động 
khi thấy tôi, tôi an ủi hắn, hỏi thăm bố hắn.  Qua 
tiếng sụt sùi, vài giọt nước mắt lăn trên gò má, hắn 
kể: Khi toàn dân nổi lên chống Pháp, bố nó đi tìm 
một đoàn thể để ra nhập, và bố nó đã được Việt 
Minh thu dụng. Với lòng căm thù Pháp còn sôi sục 
trong tim, ông xung phong vào mọi việc, lúc đó tổ 
chức của Việt Minh còn sơ khai, ít người nên ông 
được trọng dụng mau chóng. Lúc đầu ông vào tổ 
trinh sát, vì ông rất rành mọi người ở mấy phố 
hàng tiện, hàng đồng, khu buôn bán quanh chợ 
Rồng, sau ông được l cán bộ để mắt tới cho ông 
cho ông đi theo phụ tá. Chừng hai năm sau ông lên 
làm phó huyện ủy, rồi huyện ủy vào năm 1950. Cu 
gầy được giao cho nhiều việc như liên lạc viên, 
theo hầu hạ các yếu nhân của mặt trận. Cu gầy 
cũng được đi học chữ. Đến năm 1953, dù cuộc 
chiến tranh Việt Pháp còn tiếp diễn ác liệt ở nhiều 
nơi, như Vân Đình, Phú Thọ, Sơn La, mặt trận 

Điện Biên sắp có cơ thành hình… thì bố cu gầy bị 
sa thải, bị bắt làm kiểm điểm do có người tố cáo 
ông đã từng đi lính cho Tây. Khi đựơc thả về, hai 
bố con lại lang bạt quanh vùng quê của các tỉnh 
Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Phủ Lý làm thuê 
để sống. Trên đường tìm về tề, vào vùng Pháp 
chiếm đóng, hai bố con bị Việt Minh bắt, họ giam 
mỗi người một nơi, rồi từ đó hắn không còn gặp 
hay nghe tin gì về bố hắn nữa. Cu gầy nói hắn đi 
tìm bố hắn hỏi ai họ cũng nói không biết, họ dấu 
diếm, che đậy không cho hắn biết một chút gì về 
bố hắn nữa.   

Hắn lần mò về thành phố, sống bụi đường, sống 
bên các vỉa hè bẩn thỉu, cho đến l ngày cảnh sát hốt 
hắn đưa vào cô nhi viện. Sau Hiệp Định Geneve, cô 
nhi viện di tản vào Nam, cu gầy nói bây giờ tên em 
là Thái, là một cô nhi lớn em có nhiều việc phải làm 
như gíúp đỡ nhà bếp vào giờ nấu ăn, dọn dẹp, lau 
chùi nhà cửa, giúp đỡ các Sơ khi gọi đi chợ khuân 
vác đồ, mở cổng ra vào cho các Sơ và khách. Lúc 
rảnh rổi, Thái được học thêm cả chữ lẫn nghề, như 
nghề may, thêu, làm l số đồ lưu niệm thủ công nghệ 
bán cho quan khách đến thăm. 

Tôi còn thỉnh thỏang gặp cu gầy cho đến tháng 
Tư năm 1975. Một số nhỏ cô nhi viện di tản qua 
Hoa Kỳ, trong đó không có cô nhi của gầy. Vào 
năm 90, tôi được tin Bà Sơ Giám Đốc Tròn đã qua 
đời, cu gầy hay Thái không còn tăm hơi nào nữa, 
con số trẻ bị bỏ rơi ở Việt Nam lên tới gần ½  triệu, 
mà chỉ một số rất nhỏ có cơ may vào cô nhi viện, 
còn đa số bị bỏ mặc cho may rủi, cho số phận. Một 
anh bạn nào đó nói một câu tôi còn nhớ, dân mình 
ai cũng yêu thương con cái, bao bọc con cái hết 
mình, nhưng chỉ con mình thôi còn con người 
ngoài thì mặc kệ.  

Sự xuống dốc của xã hội vì tham nhũng, bè 
phái, sự suy đồi của giáo dục, đạo lý vì sự thờ ơ, vô 
trách nhiệm, ích kỷ của những người có trách 
nhiệm đã đưa hàng triệu phụ nữ, trẻ em vô phước 
vào u mê, khổ hạnh mà họ sinh ra đời đâu phải lỗi 
của họ. 

ÑOÃ PHUÙ  
(Virginia) 
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goân ngöõ Vieät Nam chæ coù moät, nhöng nhieàu nhaø 
hoïat ñoäng veà vaên hoùa, vaên hoïc, vaên chöông ôû 

haûi ngoïai cho raèng vaên hoùa Vieät hieän nay coù ñeán 
hai.  Moät ôû haûi ngoïai vaø moät ôû trong nöôùc.  Taïi 
quoác noäi ñaùng ñöôïc goïi laø vaên hoùa chöûi, goïi cho 
bôùt khoù nghe laø vaên hoùa baát lòch söï.  Khoâng phaûi söï 
khaùc bieät thaønh hình töø sau 1975, maø ñaõ töôïng hình 
töø sau 54 ôû mieàn baéc, sau cuoäc di cö vó ñaïi vaø söï 
thaønh laäp moät quoác gia  ôû mieàn Nam, chia ñoâi laõnh 
thoå baèng vó tuyeán 17.   

Noùi noâm na ra laø vaên hoùa mieàn Baéc daàn daàn 
bieán chaát töø neàn taûng 1954, roài lan traøn ra toøan 
quoác sau 1975.  Ñoù laø neàn vaên hoùa chöûi, hoaëc thieáu 
vaên hoùa, noùi chung laø “quaù ñaø vaêng tuïc”,  goàm chöûi 
theà, chöûi tuïc, vaêng ra nhöõng lôøi nguyeàn ruûa, ví von 
aùc ñoäc, daâm duïc, tuïc tóu, baäy baï… Chöûi baäy, vaêng 
tuïc nöôùc naøo cuõng coù, nhöng raát ít chæ do nhöõng 
nhoùm ngöôøi thuoäc taàng lôùp naøo ñoù söû duïng maø 
thoâi.  Moät ví duï chöûi coù baøi coù baûn, laø ôû thoân queâ 
mieàn baéc coù vuï chöûi maát gaø.  Chöûi dai daúng, chöûi 
ngaøy ñeâm, heát meï ñeán con thay nhau chöûi vaø thueâ 
ngöôøi chöûi.  Ngöôøi ta taïm lyù giaûi raèng chöûi, vaêng 
tuïc laø moät hình thöùc phaûn khaùng cuûa keû yeáu, moät 
caùch choáng laïi tieâu cöïc. 

Môùi ñaây baùo chí in vaø baùo maïng ôû trong nöôùc 
ñaõ phaûi leân tieáng baùo ñoäng veà teä naïn naøy.  Ngöôøi 
lo laéng nhaát laø nhaø vaên noåi danh Toâ Hoøai, ngoøai 
80 tuoåi, taùc giaû “Deá meøn phieâu löu kyù”, ngöôøi 
môùi ñaây ñaõ caû gan tung ra truyeän “ Ba Ngöôøi 
Khaùc” keå laïi moät phaàn söï thaät cuoäc caûi caùch 
ruoäng ñaát khuûng khieáp.  Neàn vaên hoùa baát lòch söï 
khoâng baét nguoàn töø Hueá, Saøi Goøn, laïi baét ñaàu vaø 
phaùt trieån mau choùng töø Haø Noäi.  Toâ Hoøai laø 

ngöôøi goác baéc, soáng ôû moät xaõ saùt ranh thuû ñoâ, neân 
oâng thaáy ngöôïng nguøng, chua xoùt, “böùc xuùc” laém.  
Toâ Hoøai xaáu hoå laø phaûi, chính ngöôøi vieát baøi naøy 
ñaõ ñöôïc tai nghe, maét thaáy moät maøn vaên hoùa baát 
lòch söï töø mieàn Baéc ñem vaøo.  Toâi ñang ngoài baùn 
haøng vaët ngoøai leà ñöôøng Leâ Thaùnh Toân naêm 
1979, chôït coù moät chieác xe xích loâ ñaäu laïi, treân 
xe coù moät caäu nhoû chöøng 7, 8 tuoåi ngoài chung xe 
vôùi ngöôøi meï vaø hai ngöôøi chò.  Xe vöøa caëp leà, 
caäu nhoû böôùc xuoáng, giô ngoùn tay chæ maët ngöôøi 
ñaïp xích loâ, noùi lôùn: 

Ñ.M.. maøy, maøy baét oâng ngoài döôùi chaân, moûi 
ñít quaù.  Tieân sö nhaø maøy nhaù.  Nhöõng ngöôøi nghe 
vaø thaáy hoïat caûnh naøy ngaïc nhieân roài cuøng cöôøi, 
keå caû ngöôøi ñaïp xe cuõng cöôøi.  Caäu nhoû noùi to 
hôn: Ñ.M.. cöôøi caùi ñeách gì, coøn cöôøi haû?..”  

Con nít ñaõ bieát chöûi löu loùat vaø gioøn giaõ nhö 
theá taát nhieân ngöôøi lôùn phaûi chöûi baäy, vaêng tuïc 
ñeán möùc naøo?  Theo baøi baùo vaø theo cuoäc ñieàu 
tra sô khôûi, quy moâ nhoû, ngöôøi ta hoûang hoàn veà 
chuyeän “phun chaâu nhaû ngoïc” ñaõ leân ñeán möùc 
baùo ñoäng.  Treû em baét chöôùc ngöôøi lôùn theo 
göông toát hoaëc xaáu cuûa ngöôøi lôùn.  Ngöôøi lôùn ôû Haø 
Noäi, ôû mieàn Baéc laø nhöõng ai? Quan chöùc, caùn boä 
nhaø nöôùc, hoïc sinh, sinh vieân, vaên ngheä só, phuï 
huynh hoïc sinh… chöù coøn ai vaøo ñaây nöõa?  Cuøng 
moät nhaän xeùt nhö Toâ Hoøai, caùc cuï lôùn tuoåi, caùc 
thaøy coâ giaùo, nhöõng ngöôøi laø cha meï töø mieàn Baéc 
vaøo Nam naêm 75 ñeàu phaûi coâng nhaän laø thanh 
thieáu nieân mieàn Nam leã pheùp, lòch söï, ngoan 
ngoaõn.  Hoïc sinh vaãn coøn bieát khoanh tay, cuùi ñaàu 
chaøo thaøy coâ: Thöa thaøy, thöa coâ“ xöng con hoaëc 
xöng em dòu daøng.   

Toâ Hoøai khen ngôïi:” Nhöõng gia ñình ngöôøi 
Haø Noäi vaøo Nam  töø tröôùc haøng maáy chuïc naêm 
sau, lôùp con chaùu hoï vaãn khoâng maát ñi neùt thanh 
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lòch, vaãn ñöùng tröôùc ngöôøi lôùn khoanh tay cuùi ñaàu 
chaøo”.  Toâi coù ñoïc moät baøi baùo trong Tôø “ Ngoân 
Ngöõ vaø Ñôøi Soáng” in naêm 98, 99 gì ñoù ôû Haø Noäi 
vôùi ñeà taøi laø giöõa thaøy coâ daïy hoïc vôùi sinh vieân 
neân xöng hoâ ra sao, sau khi coâng nhaän raèng loái 
xöng hoâ laø thaøy, coâ vôùi em ôû mieàn Nam laø hay 
nhaát, hôïp nhaát.  Toâi khoâng roõ ôû mieàn Baéc hoïc 
sinh lôùn vaø sinh vieân goïi giaùo vieân, giaùo sö baèng 
anh, chò, oâng baø, ñoàng chí , thaøy?... coøn nhaø giaùo 
goïi troø laø troø, maøy, mi hay ñoàng chí…? 

Toâ Hoøai coù leõ chöa coù ñuû thì giôø ñi thaêm 
nhieàu nôi ôû trong Nam, neân chöa bieát raèng, tuyeät 
ñaïi ña soá thieáu nieân, hoïc sinh mieàn Nam ñeàu coù 
neùt thanh lòch, ñeàu toát laønh nhö vaäy caû.  Neàn vaên 
hoùa töø xöa coøn löu truyeàn laïi laø neàn vaên hoùa 
thanh lòch, trong laønh.  Tuy traûi qua moät cuoäc 
chieán khoác lieät treân 10 naêm, coù bò giao ñoäng, bò 
lung lay nhöng vaãn giöõ ñöôïc baûn saéc daân toäc.  
Naïn chöûi baäy, vaêng tuïc lieân heä ñeán  ngoân ngöõ 
hoïc, neàn giaùo duïc, xaõ hoäi hoïc vaø luaân lyù, ñaïo ñöùc.   
Ñieàu nguy hieåm laø naïn vaêng tuïc xaâm nhaäp naëng 
neà vaøo hoïc ñöôøng.  Khoâng nhöõng nam sinh coù 
thoùi xaáu naøy, giôø ñaây nöõ sinh trung hoïc “xoå nho” 
kinh khuûng hôn nam sinh raát nhieàu.  Nam sinh 
khoâng tieän vaêng ra khi coù maët nöõ sinh, nhöng nöõ 
sinh coi con trai nhö khoâng coù tröôùc maët.  Hoï ví 
von gheùp chöõ raát daâm duïc, caøng tuïc caøng toû ra coù 
baûn lónh, caøng baäy, caøng tuïc caøng coù giaù trò, chöûi 
gioûi cuõng seõ noåi tieáng nhö haùt hay.  Qua tieát loä 
cuûa baùo chí trong nöôùc, muoán nghe nhöõng “lôøi 
hay yù ñeïp” chæ vieäc ñöùng laéng tai nghe caùc maàm 
non cuûa ñaát nöôùc taïi coång tröôøng Haø Noäi nhö 
Vieät-Ñöùc, Phan Ñình Phuøng, Traàn Phuù, 
Amsterdam (chaéc laø tröôøng daønh cho con quan 
chöùc, traû hoïc phí baèng ñoâ-la) seõ tha hoà ñöôïc 
thöôûng thöùc baèng thính giaùc nhöõng cuûa quùy ñoù.  
Caùc coâ noùi daâm vaø tuïc raát hoàn nhieân,”voâ tö”, töï 
nhieân, töï do, thoûai maùi, vöôït kyû luïc nam sinh. 

Ñaõ theá, phía thaøy daïy coù ngöôøi laïi chuû tröông 
ñöa nhöõng tieáng loùng (slang) vaøo töø ñieån, hoï noùi 

raèng sao töø ñieån nöôùc ngoøai coù , sao ta laïi khoâng 
coù?  ÔÛ ñaây coù leõ hoï ñaõ hieåu sai nghóa chöõ slang 
cuûa Anh ngöõ.  Tieáng loùng khaùc vôùi tieáng chöûi, chöõ 
daâm tuïc, noù khaùc roõ raøng vì nhöõng tieáng thònh 
haønh ôû maáy tröôøng vöøa keå laø curse, obscene 
language, laø lewd, lusful khoâng phaûi laø slang.  
Khoâng moät chöông trình giaùo duïc naøo cuûa baát cöù 
quoác gia naøo daùm in saùch daïy caùch chöûi, daïy noùi 
daâm tuïc caû.  Treân baùo maïng chuyeän chat chit 
cuõng ñang gay roái loïan veà ngoân ngöõ, giôùi treû duøng 
nhöõng thaønh ngöõ, ví von raát laï, soáng söônïg, hoï boû 
heát vaàn yeâu; ...ieâu ñeå chæ duøng vaàn …iu thoâi.   

Töø tieáng noùi dô baån seõ daãn ñeán nhöõng haäu 
quaû xa hôn laø giôùi treû seõ trôû neân chai lì, goã ñaù, deã 
naûy sinh baïo löïc, ñaõ ñi ñeán haäu quaû laø nöõ sinh 
kieám theâm baèng ngheà gaùi goïi, thaøy giaùo nhoøm 
troäm nöõ sinh, thaøy giaùo ñoøi aùi tình môùi cho nöõ 
sinh ñieåm cao.  Tìm hieåu theâm, ngöôøi ta ñöôïc bieát 
töø sau 1954, trong chöông tình hoïc baäc tieåu hoïc 
khoâng coù moân Luaân Lyù, khoâng daïy hoïc sinh phaûi 
coù hieáu vôùi oâng baø cha meï, phaûi quùy troïng bieát ôn 
thaøy coâ giaùo, phaûi thaûo hieàn vôùi anh chò em, phaûi 
giuùp ñôõ ngöôøi taøn taät, khoâng bao giôø nhaéc ñeán 
chuyeän ñi leã chuøa, leã nhaø thôø….  Baäc trung hoïc 
cuõng khoâng coù baøi giaûng veà Ñaïo Ñöùc Hoïc.  Chæ 
coù trung vôùi ñaûng, vaø daïy caêm thuø. AØ!  heøn chi, aø 
ra theá! 

Veà maët taâm lyù, xaõ hoäi coù nhieàu lyù giaûi.  
Ngöôøi ta ñoå loãi cho chieán tranh vöøa qua.  Nhöng 
chieán tranh ñaõ chaám döùt töø hôn 30 naêm qua roài.  
Theá môùi hay coù theå chöõa veát thöông vaät chaát nhö 
xaây caàu, môû roäng ñöôøng xaù, nhöng khoù coù theå 
chöõa ngay ñöôïc caùi goïi laø hoäi chöùng chieán tranh. 
Ngöôøi ta deã thay ñoåi söûa chöõa hình thöùc, beà 
ngoøai, nhöng chuyeän thay ñoåi naõo traïng, (ñaûng 
goïi laø ñoåi môùi tö duy) thaät laø vaïn nan.   Roài taâm 
lyù giôùi treû nöõa, nhö taâm lyù giôùi treû caùc nöôùc khaùc, 
vaêng tuïc laø ñeå gaây söï chuù yù, ñeå noùi leân tính maïnh 
baïo, phoùng khoùang vaø nhaát laø khoâng bò laïc loõng 
giöõa ñaùm ñoâng (phaûi coù taùc phong nhö caùc baïn 



hoïc, phaûi aên maëc, noùi naêng nhö caùc baïn cuøng 
lôùp…).  Thanh thieáu nieân nam nöõ coøn cho raèng 
neáu söû duïng thaønh thaïo vaêng daâm tuïc seõ ñöôïc coi 
laø ñònh hình ñöôïc moät phong caùch aán töôïng.  
Nhöng chöøng ñoù chöa ñuû ñeå tìm ra nguyeân do 
chính.   

Veà maët xaõ hoäi, ñuùng nhö caâu tuïc ngöõ “doät töø 
noùc doät xuoáng”.  Vaán naïn chöûi baäy, vaêng tuïc 
mang tính caùch coäng ñoàng, tính caùch xaõ hoäi.   
Baây giôø ñaïi ña soá daân 
vaêng tuïc khaép nôi choán 
vaø coù ñuû moïi thaønh phaàn  
“tham gia”, moïi tình 
huoáng, coi nhö moät 
chuyeän raát bình thöôøng.  
Do ñoù taïo aûnh höôûng 
daây chuyeàn, beänh deã 
laây, chöûi baäy, vaêng tuïc, 
khôûi ñaàu töø phaùi nam, töø 
giôùi bình daân lan daàn 
ñeán moïi giôùi, tieán vaøo 
nhaø tröôøng, nhaäp vaøo caùc 
nöõ sinh.   Cho neân moät ñöùa nhoû 7 tuoåi baét chöôùc 
chöûi nhuaàn nhuyeãn nhö treân cuõng laø chuyeän taát 
nhieân, noù chæ “keá thöøa” caùi xaáu thoâi, vì noù khoâng 
thaáy caùi ñeïp, noù khoâng thaáy caùi maãu trong laønh ñeå 
baét chöôùc.  Caùi thoùi quen thöôøng tröïc raát xaáu ñoù 
daãn ñeán taâm lyù töï giaûi quyeát sö vieäc vì thieáu töï 
troïng, vò kyû, öa gaây haán, khoâng tin vaøo coâng quyeàn.  
Thí duï thöôøng xaûy ra haøng ngaøy laø nhöõng tröôøng 
hôïp xe ñaïp, xe gaén maùy ñuïng nhau, khoâng gaây tai 
naïn cheát ngöôøi hoaëc bò thöông, ngöôøi ta vaát xe ñoù 
ñöùng caõi nhau caùi ñaõ, roài chöûi nhau vaø saün saøng 
ñaùnh nhau, khoâng caàn ñôïi caûnh saùt löu thoâng can 
thieäp. 

Nhaø vaên Toâ Hoøai than thôû raèng oâng cuøng vôùi 
lôùp ngöôøi gaén boù vôùi Haø Noäi töø nhoû tôùi giaø, chöa 
bao giôø thaát voïng nhö baây giôø.  Töø xöa Haø Noäi 
ñöôïc goïi laø ñaát vaên hoïc, ñaát ngaøn naêm vaên vaät, 
coù truyeàn thoáng thanh lòch nhaát nöôùc.  Theo oâng 

muoán noùi laø daân caùc nôi khaùc khoâng daùm mang 
caùi xaáu vaøo ñaát Thaêng Long, thì Thaêng Long 
khoâng theå laø nôi nhieãm ñoäc naëng nhaát truyeàn 
nhieãm ñeán caùc tænh.  OÂng keå laïi laø hoài coøn nhoû, 
môùi 17 tuoåi thaáy roõ laø thanh nieân xích mích nhau, 
caõi nhau, ñi ñeán aåu ñaû, nhöng khoâng nghe thoát 
nhöõng lôøi baäy baï.  Coù ngöôøi giaûi thích raèng 60 
naêm tröôùc Haø Noäi chì coù 200 ngaøn daân, giôø ñaây 
daân soá ñaõ leân tôùi ngoùt 4 trieäu, neân xaûy ra hieän 

töôïng xaáu cuõng khoâng 
theå traùnh khoûi vì buøng 
noå daân soá.  Noùi vaäy 
khoâng oån, ñieàu hay leõ 
phaûi, neùt ñeïp cuûa motä 
thuû ñoâ phaûi tieán theo tyû 
leä thuaän, chöù khoâng giaät 
luøi.  Roài nhöõng thaønh 
phoá lôùn khaùc nhö Ñaø 
Naüng, Saøi Goøn, Caàn 
Thô… cuõng gia taêng daân 
soá maïnh, nhöng chaéc veà 
naïn “xoå nho” phaûi thua 

xa thuû ñoâ!  Neáu noùi nhö vaäy daân nhöõng thaønh phoá 
lôùn treân theá giôùi ôû Myõ, ôû Nhaät, ôû Nam Döông… 
vaêng tuïc nhieàu laém sao? 

Tôø baùo maïng VN Express môû moät cuoäc thaêm 
doø yù kieán veà naïn chöûi baäy, vaêng tuïc vôùi gaàn 3 
ngaøn ngöôøi, cho hay laø tính ra coù ngoùt 55% ngöôøi 
öa thích noùi “Ñoàng Minh”, 25% thænh thoûang noùi 
vaø 21% khoâng theo loái noùi kieåu vaên hoùa baát lòch 
söï.  Ñoù laø keát quaû baát ngôø, traéng trôïn vì thoùi xaáu 
naøy ñang thôøi ñaïi thònh.  Toâ Hoøai ñöa ra yù kieán laø 
ñaõ ñeán luùc muïc tieâu cuûa vaên minh thanh lòch caàn 
ñöôïc cuï theå baèng caùch caám vaêng tuïc.  Nhaø vaên 
baïc toùc naøy  chaéc cuõng thöøa hieåu laø caên beänh 
traàm kha, khoù chöõa trò noåi.  OÂng noùi raát thöïc taâm, 
thaúng thaén, nhöng ngöôøi ta nghó cuõng chæ nhö 
tieáng keâu giöõa sa maïc-:  

- Caàn phaûi nghó ñeán ñieàu naøy moät caùch 
nghieâm tuùc, raên daïy, uoán naén, tuyeân chieán quyeát 
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lieät khoâng chæ vôùi lôùp treû maø coøn caû vôùi ngöôøi lôùn, 
caùn boä nöõa.  Khoán noãi giôø ñaây ñaõ quaù treã, khoâng 
coøn uoán naén gì ñöôïc nöõa, maàm non coøn uoán naén 
ñöôïc, nay toøan laø caây lôùn, caû caây coå thuï nöõa, uoán 
naén sao noåi.  Toâ Hoøai ñeà nghò: 

- …phaûi phaït naëng nhöõng ai vi phaïm, môû 
nhöõng cuoäc vaän ñoäng, pheâ phaùn nghieâm khaéc treân 
caùc phöông tieän ñaïi chuùng…   

Thöû hoûi ai seõ ñöùng ra nhaän traùch nhieäm naøy, 
Boä naøo, Toång Cuïc naøo seõ lónh coâng taùc vaän ñoäng, 
thöïc hieän chöông trình naøy?  Ban Vaên Hoùa Tö 
Töôûng, boä Thoâng Tin, boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo, 
boä Coâng An… chaéc chaén coi nhöõng lôøi baùo ñoäng 
khaån thieát cuûa nhaø vaên Toâ Hoøai nhö nöôùc ñoå ñaàu 
vòt thoâi.  Nhöõng chöông trình, keá hoïach do Lieân 
Hieäp Quoác hoaëc caùc nöôùc ngoøai taøi trôï, sau khi xaø 
xeûo 60% ngaân khoûan chia nhau, coøn laïi cho vieát 
bieåu ngöõ, veõ bích chöông maøu meø treo choã cao 
nhaát, raàm roä cho xong chuyeän.  Ai hôi ñaâu baän 
taâm ñeán chuyeän “ruoài bu”, “raùch vieäc” laïi khoâng 
naûy ra ñoâ-la cuûa Toâ Hoøai! 

- Coù moät daïo noåi leân troø laäp xaõ vaên hoùa, 
huyeän vaên hoùa, nhöng khoâng thaáy khoe thaønh tích 
keát quaû ñi tôùi ñaâu roài.  Laäp quaáy quaù cho xong 
moät traïm , moät phoøng thoâng tin ôû xaõ, ôû huyeän 
ñieåm, mua naêm tôø baùo Nhaân Daân, ñaët loa phoùng 
thanh noùi ra raû suoát ngaøy, ñaâu coù theå sôùm chieàu 
thaønh moät xaõ vaên hoùa kieåu maãu ñöôïc.  

Moät trí thöùc coäng saûn, Traàn Quoác Vöôïng, taän 
tuïy vôùi chuû nghóa, chæ coøn moät laù phoåi vaø nhaø 
nghieân cöùu ngheä thuaät Nguyeãn Thi Minh Thaùi bieän 
minh raèng teä naïn vaêng daâm tuïc, chöûi baäy cuõng laø 
caùch xaû stress deã daøng nhaát, ít toán keùm nhaát, khi 
phaûi ñoái maët caêng thaúng taâm lyù trong cuoäc soáng xoâ 
boà ñua tranh hieän nay.  Hai ngöôøi naøy coøn cho raèng 
vôùi tình traïng xaõ hoäi bieán chuyeån maïnh nhö hieän 
nay, cuõng neân chaáp nhaän thöïc traïng ñoù.  Ngöôøi ta 
khoâng thaáy hai nhaø trí thöùc xaõ hoäi chuû nghóa cho 
bieát xaõ hoäâi bieán chuyeån maïnh theo ñöøông höôùng 
naøo, toát hay xaáu.  Khoâng nhö Toâ Hoøai, hai ngöôøi 

naøy khoâng ñeà nghò, khoâng ñöa ra moät keá hoïach naøo 
ñeå ngaên chaën, caám ñoùan, ngöôïc laïi chæ nhaén nhuû laø 
neân chaáp nhaän.  

Taát caû nhöõng bieän minh, nhöõng caùch ñôõ ñoøn 
ñeàu neù traùnh, khoâng bieát, hoaëc khoâng daùm can 
ñaûm noùi thaúng ñeán nguyeân do chính.   Treân maët 
thuûy hoïc, sinh thaùi hoïc nhaø vaên Ngoâ Theá Vinh ñaõ 
baùo ñoäng veà nguy cô Doøng soâng ngheõn loái, Cöûu 
Long caïn doøng do thieân trieàu ngang nhieân xaây 
ñaäp laáy thuûy ñieän.  Ngöôøi ta bieát nhöng boù tay 
buoâng xuoâi.   

YÙ kieán taåy ueá thöù vaên hoùa chöûi, vaên hoùa, sa 
ñoïa, suy ñoài seõ khoâng bao giôø thöïc hieän ñöôïc, 
töông töï nhö maïch soáng Cöûu Long, seõ bò caïn kieät, 
khoâng loái thoùat. Ñoù laø do theå cheá chính trò, ñoäc 
ñaûng, ñoäc taøi, aùp duïng luaät röøng, ñaøn aùp, cöôùp 
ñaát, cöôùp nhaø daân, laäp ra moät sieâu chính phuû, giaät 
daây moät chính phuû haønh chaùnh, moät quoác hoäi buø 
nhìn, run sôï phuïc tuøng keû thuø truyeàn kieáp Trung 
Hoa.  Coù vaøi doøng chaâm bieám cheá ñoä, thoïat nghe 
thì hôi khoâi haøi vaø thieáu lòch sö,ï nghó kyõ thaáy coù lyù, 
quaù ñuùng ‘ Vaên minh nhaân loïai tieán theo töøng thôøi 
kyø.  Baét ñaàu laø thôøi kyø ñoà ñaù, tieán ñeán thôøi kyø ñoà 
ñoàng, roài thôøi kyø ñoà saét vaø baây giôø ôû Vieät Nam ta 
ñaõ tieán leân thôøi kyø ñoà … ñeåu.  Taát caû moïi caùi, moïi 
söï ñeàu… ñeåu heát, keå caû ñaûng, nhaø nöôùc, toøa aùn.  
Taát caû laø giaû doái, löøa bòp, taát caû chæ caàn chaïy theo 
ñoàng tieàn, taát caû xaõ hoäi bò sa ñoïa, luaân lyù bò suy 
ñoài.  Ñaõ coù caùi cöôøi … ñeåu, haøng  ñeåu (haøng giaû), 
baèng caáp giaû, thaønh tích giaû, laïi coù naïn xin ñeåu, 
nghóa laø noù xin baét buoäc phaûi cho, phaûi noäp tieàn 
maõi loä, khoâng noäp tieàn seõ bò haønh hung, bò gieát.  

 Trong moät xaõ hoäi hoãn loïan, phoàn vinh giaû taïo 
sa ñoïa nhö theá caùc coâ nöõ sinh Haø Noäi chöûi bay, noùi 
daâm tuïc trong nhöõng naêm ñaàu thieân nieân kyû thöù hai 
naøy, cuõng laø chuyeän phaûi coù, vaø raát deã hieåu. 

 
DIEÄU TAÀN  

(California)     
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CCàà  --  PPhhêê  CCòònn  NNhhỏỏ  GGiiọọtt
NNgguuyyễễnn--PPhhúú--LLoonngg  

   
     “Ở chợ Dầu có hàng cà-phê…có một cô nàng 
bé bé xinh xinh ” Đấy là lời mở đầu bài ca Cô Hàng 
Cà Phê của nhạc sĩ Canh-Thân sáng tác từ lâu lắm 
rồi,song , không những nhiều người vẫn thuộc, mà 
bây giờ, một số rất ít các vị cao niên khi nghe lại, 
có thể vẫn thấy phảng phất vài hình ảnh kỷ 
niệm…ở chợ Dầu!  
     Chợ Dầu thời đó, cái thuở nằm trong khu kháng 
chiến, chưa thuộc vùng tề, không khí sinh hoạt 
giống như chợ Vân-Đình, chợ Đại, Cống-Thần 
thuộc tỉnh Hà-Đông, ngày ngày còn sợ máy bay 
Pháp oanh tạc, nhưng người ta, nhất là trai thanh 
gái lịch, vẫn qua lại, ra vào, ăn uống nhởn nhơ, mải 
mê mua bán hàng ngoại, như vải vóc, đồng hồ, bút 
máy, bật lửa…Hàng cà-phê lúc ấy là một dịch vụ 
thương mại hiếm hoi, văn nghệ, mới mẻ, luôn luôn 
hấp dẫn “Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi 
cười với cô”  
     Bây giờ, cà-phê là thức uống tràn lan không thể 
thiếu từ nhà hàng đắt tiền, sang trọng đến quán ăn 
bình dân hang cùng ngõ hẻm. Nói cách khác, thực 
khách ngày nay dù sang hèn, sau khi ăn nhậu đâu 
đâu cũng có thể gọi cà-phê. Cà-phê được bố trí 
phục vụ khắp nơi nơi. Nhưng uống cà-phê trường 
hợp này chỉ như để thay tách nước trà tráng 
miệng...bình thường.           
     Lối húp cà-phê đổ ra đĩa cho bớt nóng thì không 
đáng nói rồi. Đến như gọi ly cà phê để trước mặt, 
kiểu cách, mà mục đích chỉ là ngồi nghe nhạc khi 
tới Hầm Gió đường Võ Tánh hay Đêm Mầu Hồng 
đại lộ Nguyễn Huệ cũng chẳng phải để thưởng 
thức cà-phê hoàn toàn. Thưởng thức cà phê đòi 
hỏi không khí yên tĩnh, thanh thản, chọn lựa…như 
thế, muốn cho đúng “gu”, muốn đã nghiền, phải lần 
mò tới những nơi chỉ lấy cà-phê làm mục đích hoạt 
động chính của chủ nhân may ra mới có thể kể là 
người sành điệu.  
     Trước năm 1954 Hà-Nội có Cà-Phê Nhân là một 
trong hai tiệm nổi tiếng nhất,  
nó nằm ở ngõ Bảo Khánh, gần phố Cầu Gỗ, trông 
sang quán giải khát Mụ-Béo bên hồ Hoàn-Kiếm, 
mà thỉnh thoảng tôi được hân hạnh theo ra đó, bố 
tôi thì kêu ấm trà Tầu trầm ngâm. Độc ẩm. Tôi thì 

chẳng chọn lựa, lần nào cũng vậy, được gọi cho ly 
nước đá chanh…lặng lẽ, thờ ơ, một mình, lâu lâu 
nghe tiếng leng keng của tầu điện di chuyển lên 
xuống từ phố Huế tới chợ Đồng-Xuân, ngó chung 
quanh toàn là người lớn, bàn ghế, tranh ảnh, đồ đạc 
hơi cổ, thế mà cũng nhớ mãi và thấy rất hãnh diện.  
     Hồi ấy tôi đang ở nhà ông chú tại Hà-Nội để 
ngày ngày cắp sách tới  trường tiểu học Sinh-Từ 
cùng người em, trong khi gia đình cư ngụ nơi thị xã 
Sơn-Tây. Bố tôi là nhà binh mà đi làm giống công 
chức, chẳng phải cắm trại trăm phần trăm mút mùa 
lệ thủy như sau này, cứ thứ bẩy, chủ nhật lại cùng 
người bạn thân về Hà-Nội (Khoảng 30 cây số) chơi 
bài tổ tôm, “Làm trai biết đánh tổ tôm, biết ăn thịt 
chó biết nôm Thúy-Kiều.” nếu ghé thăm tôi tức là 
được bạc, dắt tôi đi thưởng thức cơm tây, cơm tám 
giò chả ở Hàng Buồm, cà phê Nhân ở hẻm Bảo-
Khánh, phung phí cho đến hết, nhưng nhiều khi đợi 
hoài bố chẳng tới thì bắt đầu hiểu, cái hiểu thầm 
lặng về sự thất bại cho cả gia đình càng ngày càng 
nghèo vì cờ bạc. Vấn đề này khá quan trọng mà 
chúng tôi còn nhỏ chẳng dám có ý kiến. Mẹ tôi thì 
dùng nhiều cách, nhiều phen nhưng vẫn không 
ngăn cản được.Mới lại nói cho cùng thì ý kiến ăn 
thua gì, ngăn cản sao nổi:  
     Nhân sinh quý thích chí,  
     Chẳng gì hơn vui cuộc tụ tam.  
     Tài kinh luân xoay dọc xoay ngang,  
     Cơ điều khiển quân ăn quân đánh.  
     Gọi một tiếng người đều phải kính,  
     Dậy ba quân ai dám chẳng nhường…  
             Thú Tổ Tôm - Nguyễn-Công-Trứ.  
     Rồi thì, may sao, cuộc tụ tam cũng qua. Vào Sài-
Gòn, các chiến sĩ “tụ tam” tản mác, kẻ đi, người ở, 
nhưng khung trời mới lại bầy ra những hấp lực mới.  

Sức tàn phá của mặt trận mới cũng vô cùng 
độc hại và khốc liệt. Để thích ứng với hoàn cảnh, 
như con thiêu thân trước ánh lửa hồng, bố tôi lập 
tức nhào vô tham dự, tìm cảm giác ở Kim Chung, 
Đại Thế Giới, và, tình hình tuy có thể biết trước 
nhưng thực tế chưa kịp ngã ngũ thì ít lâu sau bố tôi 
qua đời. Bố tôi qua đời trước cả thời gian hai thiên 
đàng này bị bức tử, để lại cho chúng tôi mấy tờ 
biên lai của tiệm cầm đồ và một gia tài.  
     Tôi nghĩ đấy chính là gia tài: Mẹ tôi, một quả 
phụ có chồng là sĩ quan chết vì công vụ do đó ưu 
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tiên trở nên công chức, làm thợ may trong bảo 
sanh viện Hùng-Vương Chợ Lớn, em tôi thì gom 
mấy chứng từ đính kèm hồ sơ xin vào Quốc-Gia 
Nghĩa Tử, rồi sau khi lấy xong tú tài, nhập khóa 
huấn luyện một năm sư-phạm đặc biệt, thành cô 
giáo dậy trường công lập Xóm-Củi, và tôi, cũng do 
biến cố bố tôi mất đi, lượm tấm giấy miễn dịch vĩnh 
viễn bỏ túi, an toàn xa lộ, nhưng chỉ khỏi vô Thủ-
Đức một thời gian trước khi có lệnh tổng động viên 
năm 1966.  
     Hồi đó, khi nhận giấy miễn dịch tôi chẳng vui, bạn 
hữu đi hết rồi, cuộc đời cắp ô kè kè sớm tối đâu có gì 
hấp dẫn, nếu không muốn nói là hơi hèn; Đến lúc cầm 
lệnh gọi nhập ngũ cũng thế, chẳng buồn. “Tái Ông 
mất ngựa.” Mặc đồ lính đi ra đường ít nhất cũng 
không sợ cảnh sát…nhưng đó là chuyện về sau.  
     Trời sinh voi sinh cỏ, sau khi mất mát cột trụ gia 
đình, giống như căn nhà chao đảo, chịu đựng qua 
cơn sóng gió, cuộc sống dần dần ổn định, anh em 
tôi vẫn được cắp sách tới trường, hồi ấy chưa thấy 
khai sinh cụm từ “cái nồi ngồi trên cái cốc” song 
tuổi đời thì đã trộng, đã “biết cái chi chi” nên những 
lần có bạn thân tới chơi, chúng tôi, làm như người 
lớn, hay kéo nhau ra Lý-Thái-Tổ gần nhà, tìm được 
một nơi khá lý tưởng, đó là tiệm Cà-Phê Nhân, mỗi 
thằng làm cái “phin” đặc biệt, cà-phê cứt chồn Ban-
Mê-Thuột, tha hồ nói chuyện bù khú, tự do.  
     Quãng đường Lý Thái Tổ từ Nguyễn-Tri-
Phương tới Ngã Bẩy ngắn thôi, mặt hè lồi lõm 
nhiều chỗ chưa trải xi măng, ngoài mấy cửa hiệu 
bầy bán tràn lan cả rừng xe đạp, còn lại rất nhiều 
quán hàng, xạp bán vé số, xe bánh mỳ thịt nguội, 
nước mía… Ai không thích phở Tầu Bay, Phở 
TầuThủy, xin ghé cơm tấm bì thịt nướng. Ăn chơi 
phải tùy theo thời gian sớm chiều, có bánh cam, 
đậu phọng luộc, bắp nướng, bò viên. Ai muốn thay 
đổi, bồi dưỡng thì băng qua bên đường vào gọi càri 
dê, dê hầm thuốc bắc, hủ tíu ngầu-pín, quán  hủ tíu 
ngầu pín của chú Ba rất hẹp, nhưng thực khách 
đông thật là đông, ở ngay bên cạnh nhà gia đình cụ 
Đỗ-Đình-Năm, em cụ Đỗ-Đình-Đạo, mặt tiền rộng 
thênh thang…  
     Chúng tôi tới khu phố này rất nhiều lần, nhưng 
phần lớn chỉ để vào tiệm cà-phê Nhân, nhâm nhi 
cái café au lait, cầm điếu thuốc Ruby, rì rầm, to 
nhỏ, nhìn phố phường như kẻ bàng quan hờ hững.  
     Tiệm cà-phê Nhân ở Sài-gòn tương đối sáng 
sủa và sạch sẽ, nằm trên trục giao thông của xe 
bus từ trường đua Phú-Thọ tới chợ Bến Thành, 
giữa chốn quan chiêm tấp nập, chẳng bài trí sang 

trọng đèn xanh đèn đỏ, cũng không rộng lắm, bốn 
năm cái bàn gỗ kê song song hai bên tường, ghế 
đẩu cũng bằng gỗ, bây giờ hàng quán bình dân ở 
Sài-Gòn vẫn dùng ghế đẩu nhưng là nhựa, thấp 
hơn, bền và tiện hơn, ngăn cách phía trong là một 
tủ kính chừa lối ra vô, không khí ấm cúng, quang 
cảnh mộc mạc, một lúc có thể tiếp khoảng hai chục 
khách là tối đa, giá cả phải chăng, đồ ăn thức uống 
hấp dẫn.  
       Phần lớn mấy quán cà phê đều phục vụ cả 
khách hàng muốn uống trà tầu, hàng cà-phê ở chợ 
Dầu xưa kia cũng vậy. Nay vì miền Nam khí hậu 
nóng bức, mục trà Tầu chẳng được ai hoan nghênh 
nên đã bị loại bỏ, mấy bộ ấm chén nhỏ xíu mầu da 
lươn nằm im lìm trong tủ kính chỉ để làm cảnh, bù 
lại tiệm cà phê Nhân đã khai thác thêm bánh cuốn 
điểm tâm, bánh đậu xanh, bánh gai, thuốc lá…làm 
khách hàng tới đây có thêm nhu cầu được phục vụ 
thoải mái, và, quan trọng là không cảm thấy phải 
vội vàng, đóng chốt bao lâu chủ nhân cũng chẳng 
để ý,vì có bao giờ tiệm hết chỗ ngồi đâu! Tuy nhiên 
vào những buổi trưa oi ả, đôi khi có luồng gió thổi 
từ phía chợ cá trước mặt ùa sang cũng làm khó 
chịu bởi “cái mùi nồng mặn ấy”.  
      Làm ngụm cà-phê, rít hơi Cotab, bóc phong 
bánh đậu xanh Bảo-Hiên, mấy cử chỉ này “đi” với 
nhau nhịp nhàng rất hợp, rất gần gụi, không giống 
như khi dùng trà. Uống trà là một nghệ thuật cao 
hơn, thanh nhã hơn, trịnh trọng hơn thậm chí còn 
phải biết cách pha, cách uống nên nó đã được 
nhiều người nâng thành Đạo. Trà Đao. Chả hiểu 
phải vậy không, ông Lưu-Văn-Vịnh đã viết trong 
cuốn Bốn-Lần-Leo-Núi-Tản: “Uống trà giống như 
nắm tay Thúy-Vân, mà uống cà-phê như nằm ngủ 
với Thúy-Kiều.” Sự ví von này gợi ra những hình 
ảnh thât lãng mạn, trữ tình.  
     Chúng tôi kéo nhau tới đóng vai khách hàng 
thường xuyên của tiệm Cà-phê Nhân nhiều năm 
tháng nắng mưa, nhẵn mặt,  từ lúc còn ở trung học 
đi xe đạp, cho tới khi mặc áo trận vẫn “chung thủy” 
lái xe nhà binh đến đậu trước cửa mỗi lần về Sài-
Gòn, thế nên hễ có dịp tới đều được đón tiếp thân 
mật, chuyện trò niềm nở nhất là vào những lúc 
vắng vẻ.  
     “Lâu quá, không thấy ghé, lại tưởng là..”  Ông 
chủ tiệm thường “chào” tôi một câu bỏ lửng như 
vậy, là vì có thể, đôi khi ít khách, ngồi nhìn mưa 
Saì-Gòn chút nước ào ào từng chập, nhớ khách 
quen, nhớ tôi, ổng đã nghĩ đến những màn phục 
kích, đến những cuộc giao tranh mịt mù khói lửa..  
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     Một lần tôi hỏi, phải đây là tiệm cà-phê từ Hà-Nội 
“di cư” vào chăng, thì được trả lời: Không hẳn 
vậy,hai bên chỉ là họ hàng với nhau. Ông chủ ở Sài-
Gòn dáng cao lớn, khoảng hơn bẩy chục, nhưng 
trông còn khỏe mạnh lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, 
thẳng thắn. Là một cựu sĩ quan Tây, có thời gian 
phục vụ bên Tầu, nay về hưu ở Sài-Gòn, mở tiệm, 
hoạt động cho bớt thì giờ nhàm chán, đã mượn đỡ 
cái tên hiệu của người nhà để mời gọi thêm khách 
Bắc Kỳ cũ.  
     Sau này, theo chỗ tôi biết  thì, tiệm cà phê Nhân ở 
Hà-Nội vẫn còn đó, vẫn được khách hàng chiếu cố 
nồng nhiệt, bây giờ càng ngày càng xầm uất với đèn 
ống neon nhấp nháy ngoài mặt tiền, tranh của họa sĩ 
nổi tiếng trang trí nội thất, lầu một, lầu hai bầy biện sang 
trọng, tiếp viên qua lại phục vụ nhộn nhịp. Sự phát đạt 
về kinh tế là điều đáng mừng chẳng những cho gia 
đình mà gián tiếp cho cả xã hội, nhưng, trường hợp 
này đối với khách nghiền cà-phê, quang cảnh mới có 
làm hơi ngơ ngác một chút, vì nó đã mất hẳn cái không 
khí bình thản, mộc mạc, ấm cúng, giản dị, yên lặng 
quen thuộc xưa…  
     Tiệm cà phê Nhân Sài-Gòn không “tiến nhanh, 
tiến mạnh” như đồng nghiệp cùng tên ở Hà-Nội, lúc 
nào nó cũng bình bình, bơ bơ,giống cuộc sống 
không bon chen của người ưa thả nổi, an phận, 
nhỏ nhặt, tầm thường.Tuy nhiên vì cuộc sống, nên 
nó cũng cần thi hành những luật lệ căn bản của 
người mua kẻ bán. Còn nhớ lúc mới đầu có lần bị 
tính tiền nhiều hơn giá biểu trên bảng thực đơn 
chút xíu, chưa kịp hỏi ra sao, thì đã được ông chủ 
thản nhiên giải thích, đó là vì gọi thêm đường bỏ 
vào cà-phê! Nhưng về sau, mấy lần, gọi thêm 
đường như thế, lại chẳng bị tính tiền, nhắc ông thì 
ông cười đáp, cũng thản nhiên: “Người quen, có 
chút đường!”  
     Còn một điều phải kể, được coi như “người 
quen” bởi không bao giờ ăn uống ghi sổ giống như 
một số khách hàng, cũng quen, nhưng vì cho tiện 
đã tích lũy để lâu lâu cộng lại trả một lần cho đỡ 
mất thì giờ mà chủ nhân thường không thích bởi 
cần vốn, mới lại, nói cho ngay, đôi khi cũng cảm 
thấy bất trắc.  
     Là học trò nghèo, tối tối kiếm thêm tiền bằng 
cách kèm trẻ tại tư gia, ngoài khoản mua sách báo, 
hớt tóc, còn thì đem tới cà-phê Nhân thù tạc bạn 
bè, chứ có biết để làm gì đâu (!) Lại nữa, thấy cô 
Nga, con gái ông chủ, không tỏ ý léng phéng, mắt 
la mày lém, mà chỉ coi như anh em tự nhiên trong 
gia đình.Hồi đó tôi đang trồng cây xi cô cháu thằng 

bạn và thằng bạn thì lại bận rộn “gò” nhỏ bạn của 
cháu nó, nên bọn “gà què ăn quẩn cối xay” dù sao 
cũng phải thủ cẳng, giữ ý lẫn nhau, ra cái điều 
đứng đắn, chứ thả ra thì ngây thơ bé nhỏ gì, nam 
nữ cỡ này nhốt chung với nhau là có chửa ngay ấy 
chứ lỵ, một lũ tồng ngồng cả rồi, đúng như cụ Tản-
Đà mô tả trong bài thơ Nhớ Chị Hàng Cau:  
     Ai đương độ ấy lăm răm mắt,  
     Tớ đã ngày nay lún phún râu!        
     Cô Nga  “hay cười, hồn Xuân phơi phới”… 
những lúc ít việc vẫn thường nói chuyện, vô tư:  
     -  Hai tiệm phở liền nhau, anh thích ăn phở Tầu 
Bay hay Tầu Thủy?  
     - Tầu Bay. Nhưng đông quá, không chờ được 
thì sang Tầu-Thủy.  
     - Thế Tầu Thủy đông quá thì sao?  
     - Thì đi..Xe Lửa!  
     - Một người, sáng vẫn bưng phở cho thực 
khách, vừa bưng vừa la “Nước sôi! Nước sôi!”, ông 
ấy tên Huy, mới lấy vợ là cô bán chanh ở chợ Cá 
bên kia đường anh biết không?  
     - Không.  
     - Ngoài việc bưng phở ngày ngày ông Huy còn 
có nhiệm vụ băng qua đường vào chợ Cá mua 
chanh về sửa soạn phục vụ khách hàng hôm sau, 
do đó quen cô bán chanh, rồi lấy cô bán chanh!  
     - Chuyện cổ như trái đất, đúng là ”gặp nhau, biết 
nhau, quen nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi…sống 
bên nhau”  
     - Biết hết! Thôi không kể nữa!  
     Đàn bà thật nhiều tự ái. Nàng nguýt tôi, có vẻ 
nhõng nhẹo, im lặng. Tôi cũng chưa biết tiếp tục ra 
sao, thì may quá vừa lúc có hai vị khách nam nữ, 
quấn quýt như đôi tình nhân, vừa đi vừa dựa vào 
nhau như say, như muốn đổ, nói chuyện âu yếm rì 
rầm chẳng thèm nhìn ai, Nga vội đứng lên mời vào 
bàn, nhanh nhẹn làm việc. Một mình, tôi tợp ngụm 
cà-phê, chả biết làm chi lại nghĩ đến ông Huy, cô 
bán chanh, nghĩ đến những cuộc gặp gỡ, biết 
nhau, quen nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi sống 
chung, mình với ta tuy hai mà một, gắn bó, thành 
thật, cho nhau tất cả, chẳng tiếc gì, đối với nhau 
còn hơn tình ruột thịt bố mẹ anh em…Cô bé trở lại, 
cười, tôi cũng cười:  
     - Anh nói có gì sai đâu, việc hôn nhân, theo phong 
hóa, phải thứ tự từng giai đoạn chứ.  
     - Chuyện đó thì ai chẳng biết  
     - Anh xin lỗi! Hay là cặp này đốt giai đoạn?  
     - Làm gì có. Các ông chỉ được cái nghĩ tầm bậy. 
Khu phố quanh đây dù nhiều chuyện, nhưng mọi 
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sự đều suông sẻ, có điều bây giờ vợ ông Huy 
không còn bán chanh ở chợ Cá nữa!  

  

Xin Àûâng Gúãi Gioá      - Ủa sao vậy?  
     - Ông Huy ra điều kiện lấy ổng thì ở nhà, ổng đi 
làm đủ rồi.   

Xin gúãi cho em chuát nùæng vaâng      - Thế à? Em biết không, có mấy nữ ca sĩ cũng được 
chồng yêu cầu nghỉ hát khi lấy nhau.  

Cuöëi muâa haå chñn coã vûúng mang      - Song cô bán chanh chẳng muốn thế, ngược 
lại, còn đề nghị ông Huy nghỉ việc, thủng thẳng 
kiếm chỗ khác, để mình cô tần tảo, “Quanh năm lặn 
lội ở ven sông.”, cô mơ ước có chồng là người thợ 
chuyên môn, như thợ kim hoàn, thợ may quần áo 
tây, nhàn nhã và sạch sẽ hơn, nhưng ổng không 
chịu giằng co mãi và cuối cùng cổ phải chịu.  

Xin àûâng gúãi reát miïìn Hûúng Ngûå 

Run rêíy vai gêìy laånh tñm gan. 

 
     - Người đàn ông trong gia đình lúc nào cũng đứng 
mũi chịu sào, phấn lớn là vậy, ngoại trừ mấy kẻ hèn 
hạ, mang kiếp mày râu mà nhục nhã cúi đầu núp 
bóng quần thâm.  

Anh úi haäy gûãi cho em nheá 

Möåt chuát nöìng naân cuãa Huïë mú 

Chuát phêën thöng vaâng trïn àónh Ngûå      Lại có mấy người khách trẻ bước vào, ông chủ 
liền đứng dậy từ sau tủ kính, vừa “đề-pa” mấy 
bước với đôi guốc mộc nặng chình chịch, khua 
vang thì Nga lại nhào ra xung phong lấy order làm 
tự nhiên dán đoạn câu chuyện đang dở dang.  

Chuát hûúng dòu dõu cuãa ngaân xûa. 

 
     Tôi không biết ông chủ tiệm tên gì, ổng có hai 
người con gái. Cô Nga và bà vợ luôn túc trực giúp 
thu tiền, trông hàng, pha cà-phê,dẹp bàn  nhưng cô 
gái lớn thì tuyệt đối chẳng bao giờ, cô chỉ xuất hiện 
khi dắt chiếc xe Velo Solex ra phố hay từ bên ngoài 
về nhà lướt qua nghiêm trang, lặng lẽ.  

Möåt aánh trùng thanh cuãa nuái ngaân 

Chuát mêy laäng tûã möîi muâa sang 

Sao anh laåi gúãi nhiïìu giöng baäo 

Tiïëc bêëy cho hoa trûúác phuä phaâng. 
     Thế rồi “thủa trời đất nổi cơn gió bụi” vào 
khoảng tháng 10 năm 1975 tôi tình cờ gặp ông chủ 
tiệm cà-phê Nhân ở trại tạm trú Indiantown Gap, 
Pennsylvania. Phong cảnh vùng “Anh-Đi-Ăn-Táo” 
lúc này như mới vào Thu, lá cây đã vàng, người di 
tản buồn đối diện cái lạnh đầu tiên trên đất lạ, qua 
lại giữa những giẫy barracks co ro với mấy chiếc 
áo mùa Đông cũ, lòe loẹt do hội Hồng Thập Tự 
cung cấp. Tôi bất chợt thấy ông cũng co ro trên 
đường. Nhìn ông thật bất ngờ, mới đó mà xọm hẳn 
đi, nét mặt âu sầu, chán nản, khác hẳn hồi trước. 
Ông được bốc sang đây bằng máy bay Mỹ theo gia 
đình người con gái lớn,  bà vợ và cô Nga thì vẫn ở 
Sài-Gòn. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao ông bà 
lại quyết định theo kiểu Âu-Cơ và Lạc-Long-Quân 
như thế!  

 

Xin àûâng gúãi nheá gioåt mûa àïm 

Dïí laånh têm höìn laånh buöët tim 

Thaánh thoát ru buöìn khúi nöîi nhúá 

Xin àûâng gúãi gioá baäo buâng thïm. 
 

Kiïìu Anh 
Minneapolis 

     Vũ Trọng Phụng viết: “Hạnh phúc là gì nếu 
chẳng phải sức khỏe của hai vợ chồng.” Câu văn 
này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm 
Số-Đỏ.   
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 “Biết rồi, khổ lắm nói mãi!”.  
     Nhưng người ta, tuổi đời đã tới xế chiều, sức 
khỏe hao mòn dần dần đến khi không còn nữa, thì 
vợ chồng vẫn có hạnh phúc chứ! Hạnh phúc vợ 
chồng bấy giờ là gì nếu chẳng phải gần gụi để tâm 
sự, an ủi, nương tựa sớm khuya. Cái hạnh phúc lúc 
này cũng cần thiết, rất cần thiết, vì nếu không, “lấy 
ai là người nghe em kể chuyện thu phong.”  

Nhìn ông cụ, chợt nhớ đến người bạn vẫn 
cùng uống cà-phê thuở nào.Nhưng hắn đang kẹt 
trong cải tạo nên tôi cũng chả có đối tượng để mà 
kể lể, báo tin gặp gỡ cố nhân. Lúc  xuất trại ông về 
Cali.Tôi xuống thủ đô Richmond Virginia, sau đó, dĩ 
nhiên tôi vẫn giữ liên lạc. Cô gái lớn đối với gia 
đình tôi đã thân thiện, quen nhau rồi mới thấy cô ấy 
ít nói, song rất dễ thương, qua thư từ cổ chỉ cho vợ 
tôi  cách làm bánh cuốn vì hồi 1975 người Việt ở 
Mỹ chưa đông, chưa có nhiều tiệm ăn Á châu ê hề, 
tràn ngập làm thành cả khu phố.  

Sau đó, tôi cũng như nhiều kẻ khác, cuộc sống 
của lớp người lót đường lúc đầu vất vả. Vừa phải 
gìn giữ cái căn bản của lối sống cũ, quê hương. Tôi 
thuờng nhắc nhở các con tôi ở nhà phải nói tiếng 
Việt. Vừa phải cố gắng để hội nhập, tiến bộ. Ngày 
ấy tôi chưa biết valentine day, mother day là cái gì, 
Một hôm trên đường cuốc bộ đi làm, tới ngã tư đèn 
xanh đèn đỏ Monument và Kensington Ave  Tôi 
chào người bán hoa ở vỉa hè như thường lệ, nhưng 
khác với thường lệ ông già da đen tươi cười trao 
cho tôi một cành hoa, cầm đến chỗ làm, hỏi bạn 
mới biết hôm ấy là Mother’s day. Ý ông muốn tôi 
đem hoa về tặng vợ. Tôi thân thiện với ổng hơn từ 
bữa đó.  
     Từ bữa đó tới hôm nay, thời gian đã hơn 30 
năm, biết bao nhiêu thay đổi. Thoạt tiên, với thật 
nhiều bỡ ngỡ lúc ban sơ, tôi đến thành phố này rồi 
lang thang mấy tiểu bang khác làm việc, tha phương 
cầu thực, bây giờ lại trở về… và nay nếu tôi chẳng 
tình cờ bách bộ thơ thẩn ở góc vỉa hè ấy để chờ mẹ 
tôi đang khám bệnh trong văn phòng bác sĩ thì làm 
sao biết và nhớ ông già da đen bán hoa năm xưa đã 
chết khi nhìn một phiến đá khiêm tốn, vuông vắn, im 
lìm nằm trên bãi cỏ như tấm mộ bia do flower 
 vender and friend thực hiện với hàng chữ  “He sold 
flowers at this corner for half a century.”  
     Nhớ lại hồi mới đến đây, những ngày vất vả, 
mùa hè chẳng có máy lạnh, mùa đông chạy tiền đổ 
dầu đốt lò sưởi hụt hơi. Vợ đi làm bằng phương 
tiện di chuyển công cộng từ tờ mờ sáng, hôm nào 
cũng bới bát cơm với một món mặn mang theo để 

ăn trưa. Chồng mần ca đêm, tự điều khiển cái xe 
đạp cũ mua ở garage sale rẻ rề, chẳng phải trả tax, 
chẳng phải đổ xăng. Sáng đêm quần quật. Tối tăm 
mặt mũi. Về sau chiếc xe hai bánh dở chứng hết 
đứt xích lại xì hơi bèn cuốc bộ, nên mới có cơ hội 
quen biết với ông già bán hoa ở ngã tư giữa nhà và 
nơi làm việc.  
     Vì vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống 
mới mà bẵng một thời gian tôi không biết gia đình 
ông cựu chủ tiệm cà-phê Nhân bên Cali. thế nào, 
cho tới một hôm  đột ngột tình cờ được tin, từ một 
người quen: Ông cụ đã qua đời!  
     Tôi âm thầm với nỗi ám ảnh qua những hình 
bóng cũ.Tuổi già cứ đến từ từ, “tuổi già giọt lệ như 
sương.” Nhớ lại, sau thời gian mỗi người một 
hướng, thư từ lui tới với gia đình người con ở Cali. 
cứ nhạt dần, cứ thưa dần, chả biết viết gì, chẳng lẽ 
cứ kể mãi chuyện tỵ nạn, nhà thờ bảo trợ, rồi mất 
địa chỉ lúc nào không hay. Bây giờ cũng không thể 
kể lể báo tin buồn này cho ai vì thằng bạn cùng tôi 
từng uống cà-phê trước đây đã yên nghỉ đâu đó 
trong lòng đất trại cải tạo không kịp đoàn tụ với vợ 
con bên Canada.  
      Sự liên hệ giữa tôi và ông chủ tiệm cà-phê 
Nhân bắt đầu khoảng cuối thập niên 50. Khi gần, 
lúc xa trong một xã hội thật nhiều “nỗi chuân 
chuyên” cho tới thời gian gặp nhau ở “Anh-Đi-Ăn-
Táo” Pennsylvania để rồi mỗi người mỗi ngả, vĩnh 
viễn.Tôi chẳng dám coi ông như bằng hữu, sự 
quen biết qua lại chỉ nhàn nhạt, gặp gỡ bao giờ cũng 
mừng, cũng vui, thăm hỏi chuyện trò. Xa cách thì vẫn 
giữ trong bụng mấy hình ảnh, kỷ niệm này nọ, để đôi 
khi giữa những lần làm việc cực nhọc lại nhớ đến 
nhau, như thế, hẳn chúng tôi không phải chỉ là người 
dưng hoàn toàn và thật đáng tiếc chưa bao giờ mời 
nhau được một ly cà-phê.  
     Tôi tiếc là chuyến về thăm quê hương mới đây, 
tới đường Lý-Thái-Tổ, để ý tìm, nhưng không còn 
trông thấy tiệm cà-phê Nhân, không định được rõ vị 
trí của chốn xưa từng lui tới. “Thương hải biến vi 
tang điền.” Bà chủ tiệm cà phê Nhân gốc người Hà-
Nội quý phái trôi nổi nơi đâu? Còn ở quê nhà hay 
đã “đoàn tụ” với người con lớn, hay đã “về” cùng 
người chồng mà thời cuộc làm xa cách bao năm! 
Ôi, “những người muôn năm cũ.” 
 

NGUYỄN PHÚ LONG 
(Virginia)
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CÖÔÙC CHUÙ VIEÄT NAM  

Kim-Vuõ 
 

 “Coù bia chæ laø bia 
Coù bia laø bieøre Larue Export” (*) 
Laïi coù bia Huda, Halida, Pacific 

Bia Haø Noäi, Laøo Cai, Bivina 
Ñuû caùc loaïi bia ñaëc saûn queâ nhaø 

Xöù sôû laøm ra caùi gì cuõng theo kieåu thuû coâng nghieäp 
Ñeå ñem ra ñoï vôùi Tiger, Heineken, Carlsberg 

Nhöõng thöù bia ngoaïi quoác ñaét tieàn 
ÔÛ ñaây giaáy napkin “roåm” nhaát theá giôùi vaên minh 

Nhaø veä sinh cuõng “veä sinh” nhaát theá giôùi 
AÁy vaäy maø cuõng “ñaït tieâu chuaån” ñaáy 
Ñaùp öùng ñuû nhu caàu cho “taây baloâ” 

Khaùch saïn “khoâng sao” khoâng heà coù “shower” 
Nôi taém cuõng ñoàng thôøi laø saøn caàu tieåu tieâu ña duïng 

Caïnh boàn caàu coù voøi nöôùc phun tieän duïng 
Khoûi caàn duøng giaáy veä sinh cho noù toán tieàn 

Ñôõ ngheït caàu laïi baûo quaûn giöõ gìn 
Duy trì tuyeät vôøi cho neàn sinh thaùi 
OÂi, ñaát nöôùc gì maø vui thaät laø vui 

Môøi baïn cöù veà chôi thoaûi maùi 
“Vieät Kieàu” tính giaù ngang “Vieät Nam” thoâi ñaáy 

Tuy nhieân mua baùn caùi gì xin caån thaän giuøm cho 
Keûo vôù nhaàm “haøng ñeåu” thì hoá to! 

29/9/06 
 

 (*) ñoïc thaáy treân moät baûng quaûng caùo doïc ñöôøng du lòch xuyeân Vieät  
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FOOTNOTE TO VIETNAM 
Kim-Vuõ 

“Some beers are just beer 
Some beer is “Bieøre Larue Export” 

Then there are Huda, Halida, Pacific 
Haø Noäi, Laøo Cai, Bivina 

All kinds of home-spun concoctions for the connoisseur 
Specially brewed in the land of small-time distillery shacks 

To challenge Tiger, Heineken, Carlsberg 
Those high end imported alcoholic drinks 

You’ll also find here the civilized world’s flimsiest napkin 
And the most “sanitary” restrooms on Earth 

Nonetheless earning the official stamp of “meeting standards’” 
Plentily satisfying the needs of “backpack westerners” 
“No star” hotels provide bathrooms with no “shower” 

Where you negotiate a handheld sprout standing on the floor next to the toilet 
That is conveniently installed with a water hose for personalized service 

Doing away with the wasteful luxury of toilet paper 
Freedom from unpleasant clogging guaranteed 

Environmentally perfect for maintenance and upkeep 
Gosh, what a fun country to visit 

Feel free to go back and enjoy all you can 
“Overseas Vietnamese” are treated the same as guys in the homeland 

By the way, watch out when you buy things in the shops 
‘Cause if you’re sweet-talked into buying “caddish goods”, then grin and bear it! 

 



 

WWAALLTT  DDIISSNNEEYY  WWOORRLLDD,,  
NNÔÔII  GGIIAAÛÛII  TTRRÍÍ  CCHHOO  MMOOÏÏII  LLÖÖÙÙAA  TTUUOOÅÅII 

Nguyeãn Thò Xuaân Nga 

 Kỳ lễ Giáng Sinh năm nay tôi cùng với gia 
đình con gái đi nghỉ tại Orlando, Florida, nơi 

có Walt Disney World.  Những lần di Florida trước 
kia chúng tôi phải mất hai ngày mới tới nơi vì 
khoảng cách từ  New Jersey tới Florida dài hơn 
ngàn miles. Từ nhà phải lái qua rất nhiều tiểu 
bang:  Delaware, Maryland, Virginia, North  
Carolina, South Carolina, và Gorgia, do đó chúng 
tôi thường nghỉ đêm tại North Carolina.   Mấy lần 
sau này vì muốn tiết kiệm thời gian nên con rể tôi 
đã lái một mạch , không nghỉ đêm như trước kia 
nữa, cứ lái độ vài ba giờ đồng hồ lai đỗ để nghỉ. 

  
những thú-vật hoang giã..  Disney World gồm có 
bốn khu-vưc: 
1- Disney' s Animal Kingdom. 
2- Disney' s Magic Kingdom. 
3- Disney' s  Epcot. 
4- Disney' s Hollywood Studios. 
    Disney World, chỉ cách chỗ chúng tôi cư ngụ 15 
phút lái xe .Khi xe bát đầu tới khu vực của Disney 
thì thấy một cái cổng rất lớn, choán cả con đường 
rộng, hai cái cột trụ to,màu đỏ, phía trên là cái biển 
hình vòng cung đề chữ Walt Disney World.  Đứng ở 
hai bên cổng là Mickey và Minnie.  Sau đó lại có 
những bảng chỉ đường để đi Magic Kindom hoặc 
Epcot...  Các biển này đều sơn  màu tím và hồng.  
Tại mỗi khu-vực đều có một bằi đậu xe rộng mênh-
môngđược đánh số như 1, 2... 60, 61... để cho khách 
dễ nhớ chỗ mình đậu xe đến lúc ra về biết chỗ mà 
tìm.  Từ bãi đậu xe, có một thứ xe goi là ram để chở 
khách tới cổng.  Xe này có  nhiều toa, mỗi toa có hai 
hàng ghế đâu nhau ngồi được 8 người. 

    Chúng tôi khởi-hành lúc 20 giờ ngày 19 tháng 
12, nãm 2008.  Hôm đó trời mưa tầm-tã cả ngày 
nhưng thật mạy đúng lúc chúng tôi rời nhà thì trời 
tạnh và quang đãng .  Ngày hôm trước  con rể tôi  
bị cảm nên chỉ lái được đến 5 giờ sáng thì mệt, nên 
con gái tôi phải lái thay để cho Vince ngủ.  Lúc 9 
giờ sáng chúng tôi ngừng lại để ăn điểm tâm, sau 
đó Vince thấy khỏe nên  tiếp-tục lái và 16 giờ 
chiều ngày 20-12 thì tới nơi.  Chúng tôi cư ngu tại 
Orlando International Resort Club.  Căn nhà này có 
hai tầng lầu, tầng dưới là bếp, phòng ăn, phòng 
khách, phòng tắm.  Tầng trên  là các phòng ngủ  
với 2  phòng tắm. 

 
DISNEY'S ANIMAL KINGDOM. 

    Lúc 9 giờ sáng ngày 21-12, chúng tôi tới Animal 
Kinhdom.  Sáng hôm đó nhiệt độ là 54 độ nhưng vì 
có gió mạnh nên thấy khá lạnh, nhưng đến trưa thì 
lên tới 70 độ nên thấy dễ chịu.  Mấy ngày sau đó 
thì buổi sáng trên 60 độ và sau đó lên tới 80 độ.  
Sau khi đậu xe, chúng tôi dùng xe ram để tới cổng 
rồi đi bộ một quãng ngắn  thì tới chỗ họ kiểm soát 
các xách tay, trước khi tới chồ bán vé.  Gía vé vào 
cửa cho mỗi người một ngày là $59.00  nhưng nếu 
mua luôn 6 ngày thì chỉ phải trả có $239.97 .  
Muốn đi đủ cả bốn nơi  thì cũng phải cần đến ngần 
ấy ngày.  Vé của mỗi người dều có tên và phải ký 
vào mặt sau như credit card vậy.  Khi tới chỗ kiểm 
vé thì cho  vé vào máy, phía trên máy có một cái 

     Cách đây hơn 100 năm  ông Walt Disney bắt 
đầu xây khu giải trí ở South California, đặt tên là 
Disney Land; nhưng về sau ông thấy khu vực đó 
nhỏ quá nên tìm kiếm nơi rộng-rãi hơn và ông đã 
mua đươc khu đất rất lớn ở Orlando,Florida và xây 
khu giải trí nữa, lấy tên là Disney World.  Walt 
Disney World Resorts rộng 30,500 acres (vào 
khoảng 47 square miles), mướn 58,000 nhân 
viên.   Hiện nay chỉ có 7,000 acres đã được mở 
mang, 8,200 acres phần đất của Walt Disney 
World, chưa được mở mang vì  muốn dành cho  
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khuôn nhỏ vừa bằng ngón tay, khi thấy đèn xanh 
hiện ra thì ấn ngón tay trỏ vào đó để in dấu tay,nếu 
đúng thì mới được vào. 
    Nhân dịp Giáng Sinh nên các khu vực của Disney 
World đều được trang-hoàng rực-rỡ với màu xanh 
và đỏ. Những cây thông được quấn quanh những 
bóng đèn đủ màu  Những cửa tiệm và các nhà hàng 
cũng đều giăng đèn , kết hoa rất đẹp.  Bên những lối 
đi, thường có những bồn hoa, trong đó có những cây 
thông  nhỏ được uốn thành hình các con vật màu 
xanh mướt  thật dễ thương.  Lại có cây thông  trên 
đó họ kết toàn là trái cây như cam, táo, lê...  Thỉnh-
thoảng lại gặp các chú bé mặc áo hình con vật như 
gấu, hổ,... để cho du khách chụp hình với. 
    Killimanjaro Safaris. Tại đây du khách được đi 
trên những chiếc xe "truck" sàn bằng gỗ thô-sơ họ 
chở vào khu rừng trong đó có nhiều thú-vật thiên-
nhiên miền Phi-Châu như voi, gấu, sư-tử. ngựa vằn, 
hưu, nai, lợn lòi, tê-giác và nhừng con cò lông màu 
hồng, những đàn vịt và nhiều loại chim bay tự do.. 
Con đường đi gập-ghềnh, có chỗ sóc nẩy cả người 
lên.  Họ cũng chở qua nơi có thác nhân tạo chảy ào 
ào, làm bắn nước tung toé, ướt  nhưng  rất vui. 

Finding Nimo.  Kịch ca nhạc , diễn lại truyện 
con cá Nimo đi lạc và cá bố đi tìm.  Các diễn viên 
cầm hình con cá phía trước mặt rồi nói và hát, kèm 
theo mấy đoạn phim nên rất linh-động. 

Festival Of The Lion King.  Đây cũng lại là 
loại nhạc kịch. Từ hai ph'ía của sân khấu, họ đẩy ra 
hai xe một bên là con voi , một bên là con Sư tử, cả 
hai đều rất to.  Các diễn viên mặc áo các con vật 
như Simba, Timon, Pumbaa...rồi vừa nói vừa hát 
diễn tả một phần của phim truyện Lion Kinh. 

Có nhiều trò chơi cho trẻ con như ngồi trên 
ngựa hoặc trên những chiếc ghế hình tách uống trà 
đầy màu sắc chạy quay tròn và đưa lên đưa xuống 
dập-dình... 

 The Tree Of Life.  Một cái cây thật lớn, được 
đúc bằng xi-măng, đường kính 50 foot, cao 14 tầng 
trên đó được hơn 12 nhà điêu khắc đắp nổi với 
hình của 325 con vật khác nhau. 

 
MAGIC KINGDOM. 
Ngày 22-12 chúng tôi đi Magic Kingdom. Ở 

khu vực này hơi khác vì nó ngăn cách bởi một cái 

hồ lớn nên sau khi rời khỏi xe ram, phải đi bộ một 
quãng khá xa rồi đi thang máy lên thật cao để tớ'i 
trạm Monorail.  Đo' là một loại xe điện tương tự 
như xe high Speed ở phi-trường Texsas,chạy ở một 
độ thật cao.  Tại đây phải xếp hàng để chờ, khỏang  
hơn 15 phút mới được lên xe.  Monorail hình giáng 
giống máy bay, có sáu toa, mỗi toa có hai hàng ghế 
ở hai đầu, còn khoảng giữa để trống.  Ai lên trước 
thì được ngồi, lên sau phải đứng, vịn tay vào những 
cột hoặc những dây da treo ở trần xẹ.  Xe chạy qua 
khu vực hồ, khách-sạn và nhà thờ ở trong Magic 
Kingdom. Ở trong xe nhìn thấy ở xa xa là tòa lâu 
đài đồ sộ, các chỏm  màu xanh lơ, phần còn lại 
màu vàng.  Sau khi rời monorail  lại đi thang máy 
để xuống phía dưới và bây gìờ mới tới chỗ soát vé.  
Khi các thủ-tục đã xong, chúng tôi vội-vã đi xem 
các nợi.  Ở đây người đi thật đông-đúc nên xem 
các "show" hoặc muốn đi "ride" phải xếp hàng rất 
dài ,nhưng nếu biết cách thì sau khi vào cửa rồi 
mình định đi xem những nơi nào thì tới máy, cho 
vé vào để lấy cái"Fastpass", khi tới giờ "show" có 
lối vào riêng nên không phải chờ lâu. 

Buzz Lightyear's Space Ranger Spin..  Mỗi xe 
có hai chỗ ngồi, ở trước mặt có hai cái dụng cụ để 
bắn và cũng điều khiển được xe cho quay ngược lại 
hoặc quay phải, quay trái. .  Xe sẽ chạy vòng quang 
trong căn nhà, thỉnh-thoảng lại xoay một cái, đi qua 
các nơi có những hình  của phim Toys Story 2, gồm 
cả hình tử tế và hình những người không tốt , hễ 
thấy người xấu  thì bấm nút để bắn thì tia sáng sẽ 
chiếu vào người mình định bắn., nếu trúng sẽ được 
điểm.  Tôi ngồi cùng với Hạnh., hễ thấy người xấu 
là tôi bấm tới tấp, thế là được tới 10,700  điểm,  tức 
là score cao vào hàng thứ ba hoặc thứ tư. Hạnh kêu 
lên:"Mẹ thắng con rồi!". 

Tomorrowland Transist Authority.  Sau đó lại 
lên thang máy để đi Blue ride.  Loại này có nhiều 
toa bằng gỗ sơn màu xanh lợ , mỗi toa ngồi được 4 
người .  Xe chạy qua hai dẫy nhà, có lúc chạy phía 
ngoài có lúc chạy ở phía trong, nhìn thấy cả khu-
vực Buzz Lightyear và có lúc qua hầm tối...  

Walt Disney's Carousel Of Progress.  Mọi người 
vào ngồi trong những ghế của  một cái rạp hát nhỏ mà 
sàn lưu-động được.  Khi màn nhung vừa mở ra thì 
thấy một người đàn ông cỡ ngoài 40 tuổi, được làm 
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bằng sáp giống hệt người thật, ông ta ngồi trên ghế, 
mồm nói và tay cử động theo, dưới chân ông ta có 
một con chó đang nằm, vẫy đuôi.  Ông ta nói về 
những tiến bộ của khoa học.  Bà vợ đang đứng là 
quần áo, tay cầm cái bàn là, đưa đi, đưa lại.  Rồi cả 
cái sàn đựợc quay tới phần khác, đây là bếp có tủ 
lạnh , bếp điện, phòng bên cạnh, con gái đang nghe 
nhạc.  Sàn lại quay nữa, bây giờ` trong phòng có 
máy truyền hình, máy rửa bát, lò nướng bánh mì... 
và cuối cùng thì sàn quay tới một khung cảnh của 
Giáng-Sinh, bố, mẹ, vợ chồng, con cái cùng ngồi 
quây quần rồi cùng hát. 

Sau cái "show đó thì chúng tôi đi ăn trựa   Ở 
Magic Kingdom có nhiều chỗ để ăn như :Tony's Town 
Square Restaurant bán pastas, panini và salads; Main 
Street Bakery có coffee, pastries, sandwiches  và 
snacks; Plaza Ice Cream Parlor; The Plaza Restaurant 
có sandwiches, burgers và sundaes; Casey's Corner bán 
hot dogs, French fries bởi hãng Coca -Cola; The 
Crystal Palace, A Buffet....  Cùng còn có những  xe bán 
ở hai bên  đường nữa. 

Small World.  Mọi người phải xếp hàng đi 
loanh quanh mãi rồi xuống tới một nơi có rất nhiều 
thuyền máy nhỏ, chạy liên tục, thả người lên bờ rồi 
lại đón người xuống thuyền.  Mỗi thuyền có hai 
ghế, ngồi được chừng 5 người.  Thuyền đi từ từ, 
khách vừa được nghe nhạc  rộn-ràng, vừa được 
ngắm những người nộm nhỏ xinh xinh nhẩy múa 
và đánh đàn.  Mỗi nhóm người tượng trưng cho 
một  quốc-gia như  Pháp, Nhật, Trung-Quốc, Đại 
Hàn, Nam Mỹ, mấy nước ở Trung Đông, Mexico, 
Ấn Đô...Tất cả đều mặc quốc phục rực rỡ.  

Mickey's PhilharMagic: 3-d movie do hãng 
Kodak trình bày.  Vào rạp ngồi xem, mọi người 
đều phải đeo một loại kính đặc biệt. Khi hình ảnh 
được chiếu lên thì thấy hiện ra ngay trước mặt.  
Mickey bê cái bánh cake lớn đưa tới ngay trước 
mặt người xem; rồi đĩa, thìa xiên được đưa tới. có 
con vịt thẩy nước tới cũng thấy nước bắn ướt nữa.. 

Pirates of the Caribbiean.  Ngồii tầu thủy rồi 
được đưa tới the Spanish Main, ở đấy họ làm một 
thành phố, có nhiều nhà cửa, thấy cảnh có nhà bị 
quân cướp dốt, người chạy ra, lửa cháy đỏ , khói 
đen tuôn lên y như thật.  Rồi tầu chạy tới chỗ có 
tên tướng cướp đang ngồi giữa những vàng bạc, 

châu báu mà hắn cướp được.  Có chỗ thấy những 
người bị trói.  Lại tới chỗ có nhà giam, mấy người tù 
đang bị giam trong đó,có một  người thò tay qua khe 
cửa giơ miếng xương để dử một  con chó đang ngồi 
gần đó miệng ngậm sâu chìa khóa cửa ngục. 

Phía trước lâu đài cũng có mấy buổi show, hát 
và đóng lại một phần trong phim truyện. Các nàng 
công chúa như Snow White, Cinderella cũng 
thường xuất hiện  theo giờ ấn định để du khách 
chụp hình kỷ niệm. 

Tom Sawyer Island.  Chúng tôi xuống tầu nhỏ 
để họ chở sang thăm một đảo nhỏ, ở đây có một 
căn nhà tầng dưới là bếp, trên bàn họ bầy những củ 
khoai tây, cà-rốt, tỏi, ớt, broccoli, rau cải...leo 
thang lên đến tầng thứ hai là phòng ăn, trên bàn 
bầy đĩa, thìa dĩa. ..Lên cao hơn nữa là phòng ngủ 
rồi phòng đọc sách.  Tại đây có mấy cái cầu treo để 
đi qua một lạch nước nhỏ.  Đi trên cầu cứ lắc lự . 
Hai cháu ngoại, Nicholas Quang và Jessica Hoa 
thích lắm, cứ chạy qua chạy lại nhiều lần. Lại có 
một cái cầu nữa được bắc trên những khúc cây nổi 
lềnh bềnh, đi trên đó thì bị lắc dữ lắm, sợ bị chóng 
mặt nên tôi không dám qua, chỉ có trẻ con là thích. 

Khi trời bắt đầu tối thì đèn ở mọi nơi đều được 
thắp sáng.  Lâu đài cũng được thắp đèn sáng choang  
màu xanh lơ với tuyết trắng được bao phủ một phần 
của các ngọn tháp.; một lúc sau lại đổi thành màu 
hồng rồi màu vàng , màu tím vô cùng tuyệt vời .  
Lúc 20 giờ 45 thì pháo bông được bắn lên từ phía 
lâu đài , ánh sáng tỏa rực cả một góc trời kèm theo 
nhừng tiếng nổ chát chúa làm cho Jessica sợ nên 
chúng tôi phải vội-vã ra cửa để đi về. 

Ngày 23-12, đáng lẽ sẽ đến Disney's 
Hollywood Studios là nơi có hình nộm bằng nến 
của các tài tử Hollywood, trưng bày xe hơi của các  
diễn viên , ở đấy có xe chở đi xem xưởng may 
quần áo cho các diễn viên.. nhưng đã đi nhiều lần 
rồi nên các cháu không muốn đi nữa  do đó, đã 
dành nửa buổi để đi "shopping".tại Disney Store.  
Trong số các tiệm tại đây, có tiệm Lego là lôi cuốn 
cháu Nicholas vì ở đấy cháu đã chọn mua được 
nhiều hộp để về lắp..  Trước cửa tiệm có cái hồ 
nước, họ đặt một con rồng màu xanh pha vàng, dài 
mấy chục feet, mồm phun khói, làm toàn bằng 
những miếng nhựa ghép lại. Lần này ở ngay trước 



tiệm có một cái mới , đó là một công trình lắp rất 
độc đáo:  họ lắp hình 4 người, với quần áo đầy màu 
sắc vui tuơi, một bé gái đang cầm 4 sợi dây màu 
hồng dắt 4 con chó , một người đàn ông và một 
người đàn bà đâng dơ máy hình ra chụp., và một cô 
gái mặc áo đầm xanh lơ diểm những bông hoa màu 
hồng,nhỏ,  trước ngực là bông hồng lớn hơn,, ở thắt 
lưng đeo cái túi du-lịch., tay cầm điện thoại để bên 
tai, miệng hơi mở như đang nói điện thoại, Tất cả 4 
người này tay đều đeo vòng hoặc đồng hồ.  Trong 
tiệm đứng sừng-sững một ông già Noel mặc áo, và 
đội mũ đỏ viền trắng, thắt lưng đen, đi bao tay và 
ủng đen, trông không khác gì người thật.      
   Ngày 24-12 chúng tôi lại tới Magic Kingdom 
nữa vì còn nhiều chỗ chưa xem.  Lần này, sau khi 
rời xe ram thì thay vì dùng monorails để tới chỗ 
kiểm soát vé, chúng tôi đi bộ đến bến đậu phà  
(ferry). Cái phà này khá lớn, có hai từng và có ghế 
ngồi, chứa được rất nhiều người.  Khi chúng tôi tới 
nơi thì phà vừa cặp bền nên đuợc lên ngay, không 
phải chờ. 
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Splash Moutain. Cái 
loại "ride" này thanh thiếu 
niên và những người trẻ 
tuổi rất thích.  Họ làm một 
cái núi giả thật cao và to.  
Những người "ride", xếp 
hàng để đi vào trong lòng 
núi rồi được hướng dẫn vào 
ngồi trong một cái xe trượt, 
hẹp giống như cái thuyền , 
chứa được chừng hơn mười 
người, khi lên tới đỉnh thì 
xe chui ra ngoài và chạy 
thẳng xuống chân núi rồi 
trượt vào nước  đồng thời 
có tiếng la hét ầm ỹ của 
nhừng người ngồi trên đó.  Trò chơi này tôi không 
dám tham gia, chỉ nhìn cũng đủ khiếp rồi nên hai 
bà cháu ngồi chờ ở ngoài vì Jessica nhỏ quá chưa 
đủ tiêu chuẩn để đi. 

The Many Adventures Of Winnie the Pooh.  
Xếp hàng ở trong nhà rồi được hướng dẫn ngồi vào 
từng cái xe nhỏ và xe chạy vòng vòng  như đang đi 
ở trong rừng rồi gặp Pooh đang dốc bình ăn mật, 

rồi gặp  Pigglet , con heo mặc áo vằn như con ong,  
khi xe chạy tới chỗ có Tigger là con hổ thì xe nẩy 
lên tưng tưng như cái lò so vì  trong truyện phim 
thì Tigger luôn "bounce". 

Peter Panflight.  Vào rạp ngồi xem chiếu phim Peter 
cùng công chúa ngồi trên thảm và bay... 

Snow White's Scary Adventuers.  Ngồi xe nhỏ, 
mỗi xe ngồi hai người, xe chạy trong căn nhà như đi 
trong rừng, gặp phù thủy đồng thời có những âm thanh 
ghê rợn, rồi xe chạy tới chỗ có nàng tiên Bạch Tuyết 
vói 7 chú lùn và hoàng tử... 

Cinderella's Golden Carrousel.   Xem cái này 
cũng ngồi xe đi trong nhà và họ thiết lập những 
cảnh như trong phim truyện Cinderella. 
    Walt Disney World Railroad.  Ngồi trên xe lửa 
được chở đi vòng quanh cả khu-vực, có những 
trạm ngừng để hành khách lên xuống, có lúc xe lửa 
chạy qua khu rừng ở đó họ thiết lập những lều vải 
và hình nộm của người da đỏ đang hoạt 
động...Trong rừng có nhiều cây tre, cây  trúc.  

Vừa rời khỏi xe lửa thì 
gặp lúc xe hoa diễn hành 
qua.  Mỗi xe hoa đều có các 
diễn viên của phim truyện đi 
kèm và cuồi cùng là xe hoa 
có ông già Noel. 

Mad Tea Party. Ngồi 
trên những ghế có hình cái 
tách uống trà rồi nó quay đi 
chung quanh, dập dình, lên 
xuống.  

Minnie's Country House. 
Đi bộ vào cửa rồi xem từng 
phòng của Minnie như bếp, 
phòng ng, phòng khách... Tất 
cả đều màu hồng.  

 Mickey's Country House.  
Ở nhà của Mickey có trưng bầy nhiều những dụng cụ 
chơi thể thao. 

Lúc 20 giờ 45 phút tối nay có diền hành xe hoa 
đặc-biệt. cho ngày lễ.  Tất cả các xe hoa đều thắp 
đèn sáng, có xe hoa còn đổi màu đền nữa, đang 
màu trắng đổi thành màu xanh., màu đỏ...các tài tủ 
đóng trong các phim đi kèm theo xe hoa, quần áo 
của họ cùng gắn đèn lấp lánh thật đẹp. 
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Ở Magic Kingdom cùng còn một số những 
"ride" và "show" nữa không thể kể hết đuợc.  
Thường thì cứ mấy  năm lại có một vài thay đổi 
hoặc thêm thắt. 

EPCOT. Ngày 25-12 chúng tôi đến Epcot.  
Hôm nay là ngày nghỉ Lễ nên càng đông hơn, 
người đi chen chúc nhạu nên khi vừa tới cửa là 
Hạnh vội vàng đi lấy fastpass ngay.  Khi vừa vào 
tới cổng là du khách thấy ngay một quả cầu cực 
lớn.  Phía trước quả cầu là một bồn hoa , trồng hai 
màu hoa trắng muốt và đỏ tươi, có bầy nhũng hộp 
quà xanh, đỏ,.  Đứng trong vườn là những cây 
được uốn thành hình Goofy, mặc áo gi-lê đen,cổ 
quấn khăn quàng đen, đỏ ở thế đang chạy, Mickey 
và Minnie đội mũ đỏ trắng, tay đi bao tay trắng, 
trông rất đẹp và linh-động.   
    Living With The  Land.  ở trong nhà và được 
hướng ngồi vào những truyền máy trôi từ từ trên 
nước, để tới "green house", trong đó người ta trồng 
rất nhiều cây ăn trái  như mít, quả rất lớn, cây đu-
đủ,quả mọc chíu-chít từ ngọn đến gần gốc , những 
quả bưởi,trái lớn nằm xà gần mặt đất, những cây 
chuối với buồng thật dài, phía cuối có hoa chuối 
màu tím, những trái dâu to, và nhiều loại rau quả 
như bí ngô(pumkin), bí đao, cà tím, dưa leo, ớt.từ 
trên giàn buông thõng xuống trông vui mắt.  .Lần 
đầu tiên tôi được trông trấy một cụm gừng to bằng 
cái thúng, , lá giống như lá dong để gói.bánh chưng 
và đặc biệt có hoa trắng muốt thật đẹp...Họ trình bầy 
cho biết có phương pháp trồng cây không cần đất 
mà chỉ dùng nước thôi nên được thấy những rễ cây 
từ trên giàn, chảy  xuống, trắng nõn.. Thuyền cũng 
chở qua chỗ nuôi tôm, cá.   Những con tôm càng to 
đang bò lêu nghêu trong nước, cá trê, cá hồng, cá 
dưa.. đang bơi lội trong bồn nước trong vẹo  Họ cho 
biết những rau trái ở các nhà hàng tại đây đều do 
green house cung cấp. 
    Test Track. Vào trong nhà rồi được hướng dẫn 
ngồi vào xe, cột dây an toàn rồi xe bắt đầu chạy 
mỗi lúc một nhanh hơn và đi quanh co vơi tốc độ 
thật nhanh rồi bất thình lình thắng gấp lại, thấy 
cũng khá sơ.  Cái "ride" này tôi đi từ lần trước và 
không dám đi lần thứ hai. 
    Ở đây có một cái hồ lớn, trong hồ có những thuyền 
nhỏ chạy qua chạy lại để chở du khách đi quan-sát 

quang cảnh quanh hồ... Ở dấy có nhũng căn nhà  của 
11 quốc gia được xây quanh hồ:   Mexico, Norway, 
China, Germany, Italy, America, Japan, Morocco, 
France, United Kingdom .  Mỗi quốc gia có một cách 
kiến trúc riêng tượng trưng cho nước của họ. 
      The Three Caballeos.  Vào trong cửa tiệm của 
người Mexico, khi tới khu-vực nhà hàng ăn thì đi 
về phía trái, sẽ thấy lối chỉ để đến thuyền.  Mỗi 
thuyền ngồi được chừng 5,6 người, và được chở đi 
để xem phong cảnh và sự sinh hoạt của người 
Mexico, họ làm bầu trời có trăng sao và pháo 
bông,  và đồng thời cũng được nghe nhạc nữa..  
Thuyền đi qua chỗ có chiếu hình núi cao, bên biển, 
ở đấy có mấy người biểu diễn nhẩy từ núi cao 
xuống nước .  Thuyền cũng đi qua chỗ bán quần 
áo, vải-vóc, qua chỗ bán rau quả, trái cây... 
    Maelstorm. Du khách đi trên thuyền rồi được chở 
tới chỗ chiếu phim để giới thiệu về Norway.  Thuyền 
đi qua chỗ chiếu nhiều loại chim tróc, hình ông vua 
thời xưa của họ và chỗ họ lấy dầu từ biển. Có lúc 
thuyền lại đi giật lùi. 
    Impression De France. Người vào trong rạp thì 
đứng xem họ chiếu phim trong 20 phút, màn ảnh 
lớn 180 độ , nhìn hai bên tường đều thấy rất rõ, và 
rất gần có cảm tưởng như mình đang du lịch ở 
nước Pháp vậy.   Họ chiếu  hình lấy nho, các người 
đàn bà hái nho cho vào giỏ rồi đổ vào cái gùi của 
người đàn ông đang đeo ở sau lựng   Cảnh nhà thờ 
Notre Dame, Khải hoàn môn, Tour Effel, chiếu 
quang cảnh ngày lễ 14-7 có những cảnh sát ăn mặc 
đẹp cưỡi trên những con ngựa nâu cao lớn đi diễn 
hành.  Chiếu cảnh đường phố, cảnh núi đồi trùng 
điệp, cảnh sông nước, tầu đánh cá, những toa xe 
lửa và cảnh một đám cưới cử hành tại một nhà thờ 
trên một đảo nhỏ.  
    O Canada. Vào rạp đứng xem phim chiếu trên 
tường , 180 độ quang cảnh ở Quebec, với nhà cửa, 
đường phố, người mua bán, tầu bè, xe cộ, cảnh núi 
đồi, tuyết phủ, người ta trượt tuyết, thác nước vĩ 
đại nổi tiếng Niagara Falls , cảnh ở Vancouver, 
chiếu Butchart Gadens, vườn hoa nổi tiếng của 
Canada mà năm 2004 tôi đã có dịp đến thăm.  
    The American Adventure.  Du khách được 
hướng dẫn lên lầu hai để xem chiếu phim giới thiệu 
về lịch sử nước Mỹ... 
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    Reflections Of China.  Du khách đứng xem phim 
chiếu quanh tường 360 độ nên nhìn chỗ nào cũng 
thấy. Họ trình bầy về lịch sử của Trung Hoa, gồm 
các đời vua , chiếu Van Lý Trường Thành, với đồi 
núi trùng điệp,  Quảng Trường Thiên An Môn, rộ.ng 
thênh thạng, cảnh đường phố và sự sinh hoạt của 
dân chúng... 
    Soarin.  Trẻ con phải cao 40in.(102cm) mới 
được đi.  Ngồi vào ghế như ghế máy bay, thắt dây 
lưng an toàn xong thì ghế đuợc dâng lên cao cả 
thước, rồi ghế lại nghiêng đi như đang bạy.   Nhìn 
xuống phía duới thì thấy quang cảnh của South 
California có cảm tưởng như mình đang đi qua trại 
cam, quả chín vàng, đồng thời cũng ngửi thấy mùi 
thơm của cam nữa.  Trông thấy vùng Walt Disney 
Land  thật gần nhưng nhỏ hơn Walt Disney World 
nhiều lắm, rồi lại thấy cả cây cầu nổi tiếng Golden 
Gate của San Francisco  nữa... 
    Ngày 26-12, tôi, Hạnh và Nicholas lại đi Epcot 
nữa vì hôm truớc chúng tôi chưa có thì giờ vào 
xem các tiệm.   Ở đây có một gian hàng của hãng 
Coca Cola, trong đó họ để nhiều bình nước ngọt đủ 
loại như coca,sprite, minute maid,orange, lemon 
nate, ice tea..  bên cạnh là những cốc giấy rất nhỏ 
để du khách tha hồ nếm thử. 
    China.  Phía trước lối vào họ làm một cái cổng lớn, 
3 khúc mái cong có hình rồng, lui vào phía sau là 
Thiên Đàn thu nhỏ.  Hai bên cổng có mấy căn nhà lợp 
mái cong:  căn phía phải là chỗ để chiếu phim và 
trưng bầy những quần áo và dụng cụ cổ;  Phía trái là 
nhà hàng ăn rồi đến cửa tiệm, trong bầy rất nhiều 
quần áo, giầy dép, ví bóp, tượng Phật, đồ bằng sứ, 
kim hoàn, những lọ, những bức tranh, bát đĩa, ấm, 
tách...Tôi mua một tượng Đức Phật Di-Lạc, một cái 
vòng đeo tay bằng ngọc trai,có lẫn những hạt saphire 
lóng-lánh.  Thấy cái dây đeo tay  có những hình con 
trâu xinh xinh với những chữ ngưu viết bằng Hán tự 
nên tôi cũng mua luộn . 
     Japan, ở phía ngoài có cái ao thả cá koy nhiều 
màu bơi lúc nhúc rất đẹp.  Căn nhà là cái tháp 5 
tầng, mé ngoài  có để mấy cái trống lớn,  hai 2 
thanh niên và một thiếu nữ đánh trống rộn- rã và 
được nhiều người tán thưởng.  Tiệm của Nhât bán, 
quần áo, giầy dép ví bóp, nữ trang và các thức ăn 
như kẹo, bánh, mỳ gói mì cốc, trà...Họ bán đắt hơn 

ở bên ngoài rất nhiều, chẳng hạn như một gói kẹo 
trái cây ở ngoài bán $1.75 mà ở đây phải trả tới 
$3.25.  Một mì cốc giá $1.00.  Mua 4 gói chips nho 
nhỏ mà phải trả tới $3.50... 
    Germani.  Ở phía trước căn nhà họ làm một 
thành phố nhỏ nhiều nhà cửa, đường xe lửa, có xe 
lửa nhiều toa xinh xinh chạy luồn lỏi qua 
hầm...Trong tiệm bán nhiều đồ bằng pha-lê như 
cốc, tách, bát đĩa và những vật kỷ niệm...Buổi trưa 
hôm nó chúng tôi ăn buffet tại đó.  Hạnh cho biết là 
đã phải giữ chỗ cả mấy tháng trước kia đấy.  Trong 
khi ăn thì được xem họ biểu diễn đánh đàn và hát.  Đặc 
biệt có hai người thổi hai cây kèn màu ngà dài đến hai 
thước. Vì Hạnh và Nicholas cùng sinh vào tháng 12 
nên họ hát bài mừng sinh nhật bằng tiếng Đức. 
    Marocco.  Nước này chỉ có một cửa tiệm nhỏ mà 
đồ đạc bán rất đăt;  Hơn $250.00 một cái áo mỏng 
may theo kiểu và màu sắc của nước họ, trông xấu-xí..  
Họ có một ban nhạc đứng ở dưới gốc cậy, vừa hát 
vừa đánh đàn, một người phụ nữ, nhẩy múa theo điệu 
nhạc rất dẻo. 
    France. Có xây cái tháp effen khá cao.  Có một 
gian hàng bán rượu, rất đắt hàng.  Thấy họ bầy bán 
kẹo, 45 xu một cái kẹo nougat, tôi mua ăn thử thì 
thấy gìở, không giống những cài kẹo mà hồi xưa bố 
tôi thường mua ở tiệm kẹo của Tây về, ăn rất ngon. 
     America.  Vào trong căn nhà này có một khoảng 
trống lớn ở đấy có một nhóm ca-sĩ hát những bài về 
Christmas.  Đi quá vào phía trong, trên lầu là căn 
phòng để chiếu phim giới thiệu về nước Mỹ.  Bên 
cạnh đó là nhà hàng ăn. 
     Nước nào cũng đều có nhà hàng ăn để giới thiệu 
món ăn của nước mình. 
    Lần đầu tiên gia đình tôi chị Oanh đã đi Walt 
Disney World vào năm 1987, cũng vào dịp lễ 
Giáng Sinh nên bây giờ nghĩ lại thời gian đó tôi 
thấy man man buồn vì giờ đây ông xã tôi và chị 
Oanh không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa! 

Sáu giờ sáng ngày 27-12, chúng tôi từ giã 
thành phố Orlando để trở lại New Jersey và quá 
nửa đêm thì về tới nhà. 
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