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ường tới nhà Hoàng Hoa mọi khi tôi thấy xa 
vời vợi. Phải vòng qua cái bùng binh thứ nhất, 

lên một lần cầu treo rồi chạy dọc theo đại lộ thênh 
thang dài bốn cây số, vòng vào cái bùng binh thứ 
hai, chui vào con đường thứ nhất, đến gần cuối 
đường, quẹo trái vào một cái ngõ cụt sâu hút mới 
đến được nhà nàng. Nhưng chiều nay, vì nôn nóng 
quá độ, tôi đã đến nhà nàng sớm gần cả nửa tiếng 
đồng hồ. Thằng đàn ông cao ngạo trong tôi đã ghì 
tôi lại, nhất định không chịu vào sớm vì không 
muốn tự thú nỗi bồn chồn, hoang mang trước cái 
hẹn quan trọng đối với cả đời người như ngày hôm 
nay, ngày mà tôi sẽ cầu hôn Hoàng Hoa. 

Chắc chắn như đinh đóng cột thế nào Hoàng Hoa 
cũng ưng thuận vì tôi linh cảm rõ ràng rằng, nồng độ 
tình cảm giữa chúng tôi đã lên men chín muồi đậm đặc, 
dù thời gian quen biết chưa tròn một năm, khi tôi từ 
Thụy Sĩ bay sang Đức để học thêm một khóa chuyên 
môn tại nhà thương mà Hoàng Hoa đang làm việc tại 
đó. Thêm một điều khiến tôi cả tin hơn là Hoàng Hoa, 
tuy nhỏ hơn tôi năm tuổi, nhưng đã có một đời chồng 
và còn thòng lòng thêm hai đứa con riêng-Chuyện này 
đối với đàn bà khi tính chuyện bước thêm bước nữa 
không phải là là không trở ngại,  trừ phi, hoặc là bà ta 
chấp nối với người đàn ông ngoại quốc bao dung 
không cổ nệ, hoặc bà ta mắc chứng hoang tưởng nặng 
nề cứ ngỡ mình búng tay là khối ông quỳ mọp, thì 
miễn bàn. Riêng tôi lại hội đủ tất cả các điều kiện mà 
một bà mẹ vợ dù khắc khe cách mấy cũng không thể 
nào bơi móc ra được, này nhé: Vừa độc thân vui tính, 
vừa cao ráo sáng sủa (chiều không sủa), lại có nghề 
nghiệp được nhiều trọng vọng ( Chính tay bác sĩ 
trưởng, ngày đầu tiên hướng dẫn giới thiệu bịnh viện 
cho bọn bác sĩ mới ra trường chúng tôi, đã hóm hỉnh 
truyền đạt: Trong mắt bịnh nhân, các bạn đều trở thành 
demigod in white hết đấy.) 

Về phía gia cảnh mình, nếu đem Hoàng Hoa ra 
mắt bà chị duy nhất của tôi bên Thụy Sĩ, chắc chắn 

chị ấy sẽ bổ ngửa. Có hai chị em ở nước ngoài nên 
chị ấy tự cho mình cái quyền thay mặt cha mẹ bảo 
ban chúng tôi rất là cảm động. Tôi dùng chữ Chúng 
tôi vì trong cái danh sách cần được quản rất chặc chẽ 
này, ngoài con cái ra, phải tính thêm cả tôi và ông 
anh rễ đáng thương nữa. Dạo tôi chưa ra ngoài tầm 
phủ sóng của chị, chị thường xuyên tổ chức môi giới 
cho tôi trong vòng cộng đồng quen biết, toàn những 
cô nàng mà chị bảo đảm không một tì vết, khiếm 
khuyết trầy trụa, cứ y như là mấy bà săm soi hột 
xoàn không có bọt mới chịu mua vậy. Cô nào mông 
to dềnh dàng thì chị lại hít hà khen dễ đẻ, cô nào 
ngăm ngăm bánh mật thì chị xuýt xoa, đỡ tiền đi tắm 
mặt trời nhân tạo, cô nào lép kẹp ván ép thì chị lại 
bao dung bảo có hơi trai vào là phổng phao lên ngay 
đấy mà. Chị cứ dỗ dành: Ngoại hình mà làm gì, cốt 
là đức hạnh bên trong mới bền vững em ạ. Trời, hôn 
nhân mà không tính đến ngoại hình thì chị định bắt 
em lấy cô ...tàng hình hay sao??? Từ những phê 
phán hiện thực của chị, tôi biên tập được khái niệm, 
đâu là định nghĩa cho một người vợ chỉnh chu. Nói 
tóm gọn là cứ cô nào mà cứng cựa, tuổi bắt đầu tối 
hù ( đêm 30 ), ít bị quấy nhiễu của bọn thanh niên 
ngay cả hồi nàng đang còn xuân thì, mặt mũi thiên 
nhiên tràn trề kiểu vợ chồng đã lấy nhau cả chục 
năm rồi cần gì phải xanh đỏ vào cho rách việc, là coi 
như cầm chắc được chị ký duyệt cho vào danh sách 
những thí sinh sáng giá. Tôi chưa đủ can đảm để nối 
tiếp truyền thống cái nết đánh chết cái đẹp của thế 
hệ cha ông. Sau nhiều lần mai mối bất thành, chị ấy 
nới rộng vòng tuyển sinh, vận động cả con gái chị 
phải đem về giới thiệu cho cậu những cô bạn của nó. 
Nhất định phải là gái Việt, xứng mặt con cháu Hai 
Bà Trưng mới bước qua được ngưỡng cửa nhà này. 
Đa số còn rất trẻ, chỉ mới qua ngưỡng cửa đôi mươi, 
sinh viên có ( mở miệng ra một chữ tiếng Việt bẻ 
đôi cũng không chịu nói ), tiếp thị, nhân viên văn 
phòng có ( quen hôm trước, hôm sau đến nhà nàng 
mà tôi cứ tưởng tới phiên trực bịnh viện vì cả nhà 
gồm cha mẹ cô dì chú bác đang ngồi xếp hàng chờ 
tôi đến khám những căn bịnh, đa phần còn chưa được 
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định hình, mà chắc chắn là các bác sĩ ngoại quốc sẽ 
phải bó tay vì những triệu chứng đưa ra để chuẩn bịnh 
quá đỗi mơ hồ: Đau rêm rêm lúc về sáng, đau nhoi 
nhói lúc về chiều, đau thôn thốn lúc giữa trưa...,đó là 
chưa kể đến những vùng đau đớn ấy phút trước phút 
sau lại tùy nghi di tản khắp cả châu thân...), và ngay 
cả những cô làm nghề thẩm mỹ cũng có ( cô nào 
móng tay, móng chân cũng nhọn hoắt, tô chuốt cẩn 
thận khiến tôi đâm ra nghi ngờ khả năng nội trợ và 
nuôi con của họ.) Lại bất thành. Thấy tôi lần khân, bà 
chị tôi đâm cáu, mắng lây cả con cháu gái tội nghiệp: 
Mày cứ mặc cậu ấy! Dẹp! Dẹp hết! Gớm, già kén kẹn 
hom! Để tôi chống mắt xem ông bợ thứ gì về đây! 
Tôi dùng nhu thắng cương, vuốt ve bà ấy bằng sự 
thành khẩn, em chưa lấy được vợ vì chưa tìm ra được 
ai toàn hảo như chị (!) Chúa Phật nhân từ thế nào 
cũng tha cho tôi cái tội nói láo vô hại này. Nhưng thật 
ra tôi tự gẫm, mình mới có bốn mươi, đang ở lứa tuổi 
sung mãn nhất, lêu lổng thêm 5, 10 năm nửa rồi lấy 
vợ cũng chưa muộn. 

Vậy mà giờ đây yêu Hoàng Hoa, tôi trở nên nôn 
nóng vô kể. Xem hôn nhân như là một kết thúc đương 
nhiên sau mọi diễn biến tình cảm rất tự nhiên của một 
cuộc sống đầy hơi thở và máu thịt mà con người 
không được phép chối bỏ. Và tuy là một thằng đàn 
ông Việt Nam, đa mang một cục phong kiến đại 
chảng trong đầu, tôi thấy vẫn không có gì trái khuấy 
khi tính chuyện hôn nhân với một người đàn bà đã 
qua một lần đò và còn bồng bế thêm hai đứa con 
riêng. Rất có thể vì con Hoàng Hoa là những đứa bé 
lể phép, được hấp thu một sự giáo dục đầy chuẩn 
mực, đạo đức: Thằng Nguyên, 12 tuổi, tính tình đứng 
đắn, học rất giỏi và ngón đàn dương cầm của nó đã 
giật được bao bằng khen của thành phố treo la liệt 
trong phòng. Con bé Nhã, 9 tuổi, ngoan hiền tuy 
không học xuất sắc bằng anh nhưng rất có khiếu hội 
họa, đã từng đoạt giải vẽ tranh nhi đồng của UNICEF 
năm rồi. Những thăng hoa đó là thành tựu hiển nhiên 
giữa tài năng của bọn trẻ, được kết hợp hài hòa với 
lòng tận tụy vô bờ của người mẹ. Con cái là sản phẩm 
của đấng sinh thành nên xuyên qua bản thân chúng, 
tôi ý thức sâu sắc được cá tính của Hoàng Hoa để 
thấy ngưỡng vọng nàng hơn. 

Thương con ăn mòn lòng mẹ, không lần nào tới 
chơi mà tôi quên quà cáp cho hai đứa bé, đúng chiến 

thuật "phóng tiền tài-thâu lương tâm". Mỗi lần như vậy 
tôi bị Hoàng Hoa phản đối kịch liệt. Nàng sợ vật chất 
thừa mứa khiến trẻ sinh ra ỷ lại, thiếu tính tự lập, sau đó 
bắt buộc tôi đem trả lại cửa hàng là thường ( Cửa hàng 
ở đây thì được, chớ đừng có xâm mình chơi với cửa 
hàng tại Việt Nam, nội trả tiếng trước tiếng sau mà 
không mua là chị em tiểu thương bức xúc, chuyển sang 
bạo động, lột dép đập mặt như chơi.) Riêng Liên Chi, 
người bạn gái thân nhất của Hoàng Hoa, người hầu 
như luôn luôn túc trực tại nhà Hoàng Hoa, được hai 
đứa con Hoàng Hoa tíu tít gọi là má Chi, người rất lạc 
quan hồn nhiên khi sống kiểu mỗi ngày tôi chọn một 
niềm vui (*), mà con dê tế thần không ai khác hơn là 
tôi, đã nhìn thấu tim đen của kẻ si tình: 

- Anh Vũ lót đường kỹ ghê há! Sợ sụp ổ gà 
chăng? Đừng lo anh Vũ à, bên này người ta làm 
đường phẳng phiu lắm. 

Lời trêu chọc của Liên Chi đã bao phen làm tôi 
sượng trân cả người. Phải công nhận Liên Chi ăn nói 
rất dí dỏm, duyên dáng nhưng tôi vốn không đủ 
công lực lẫn thô bạo để bốp chác lại, nên đành cắn 
răng đè nén những khó chịu đang nổi cộm trong 
lòng. Tôi cứ băng khoăng, Hoàng Hoa khác hẳn 
Liên Chi một trời một vực, thế mà sao họ lại gắn bó 
với nhau còn hơn cả tỷ muội thế nhỉ?  Hoàng Hoa 
lúc nào cũng dịu dàng, từ tốn, nàng đẹp từ cái cười 
nhu mì, đằm thắm cho tới cả nét đoan nghiêm khi 
dạy dỗ bảo ban các con. Thậm chí lúc chúng trở 
chứng bướng bỉnh, tôi vẫn không nghe nàng quát 
mắng bao giờ-Chẳng bù với bà chị của tôi suốt ngày 
hò hét như nữ tướng cưỡi voi ra trận mạc, khiến anh 
rễ tôi cứ theo thậm thụt hỏi, cậu Vũ này, mỗi lần 
nghe chị cậu gào lên là tim anh cứ co thắt lại, lâu 
ngày rồi có dẫn đến sự cố gì đáng lo ngại không hả 
cậu(?) Tôi bùi ngùi khuyên anh ấy mỗi ngày nên ăn 
sống 5 tép tỏi tươi và tìm mua ngay cho được 2 cục 
sáp nhét tai, nếu muốn sống trăm năm hạnh phúc 
bên vợ hiền; phần chị tôi thì tôi hạ hỏa bằng cách 
ghi toa một loại dược thảo đặc trị cho phụ nữ thời kỳ 
mãn kinh- Trong nhà Hoàng Hoa thì ngược lại, bao 
trùm một bầu không khí đầm ấm, tràn ngập tiếng 
cười đùa của mấy mẹ con khiến cho thằng đàn ông 
vốn từ lâu tôn thờ tự do muôn năm như tôi, tự dưng 
đêm về phải trăn trở, vấn vương. Chúng gợi lên 
trong tôi hình ảnh một tay chạy việt dã miệt mài từ 
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mấy chục năm nay, bỗng nhiên một sáng nào đó 
thức giấc, thấy mình trở nên già cỗi, suy vi, thèm 
được lui về ẩn dật trong một chốn tĩnh tại nào. 

Có những lần đến chơi, thấy mẹ con Hoàng 
Hoa bận bịu, tôi thản nhiên làm anh nông dân vui 
tính, vác cuốc xẻng ra đào xới khoảnh vườn sau nhà. 
Không than phiền mà còn hân hoan vì được xem 
như một thành viên thực thụ trong gia đình- Đây là 
mấu chốt của sự khác biệt giữa lao động tự nguyện 
và lao động cưỡng bức vì làm chủ, thực sự làm chủ 
mới có thể nói đến chuyện tăng năng xuất. Sự hưng 
phấn đã đem lại bội thu rõ rệt: Bất cứ loại hoa nào 
hay loại cây nào tôi sờ vào cũng nẩy mầm tươi tốt 
đến độ Liên Chi phải nông nổi đề nghị, người có 
Ngón tay xanh như anh Vũ thì nên đổi ngay qua 
nghề gây giống hoa mới, như hoa hồng năm màu 
hay hoa mai mười cánh chẳng hạn (?!), Liên Chi sẽ 
chịu trách nhiệm khâu huy động vốn, anh Vũ tập 
trung cải thiện khâu phân-giống-nước, bọn mình 
thành triệu phú đến nơi!!! Tôi kéo Liên Chi từ cung 
trăng về lại trái đất bằng cách kể cho nàng nghe về 
căn hộ ảm đạm của tôi bên Thụy Sĩ, bốn bức tường 
chỉ toàn là sách, mấy cây xanh chị tôi mang đến, 
tháng trước tháng sau là trở về cát bụi. Tôi nghiệm 
ra cuộc đổi màu đột ngột này chính là sự tự khám 
phá bản thân, thông qua tác động có tính quyết đoán 
của cuộc sống bên ngoài, đó chính là nhờ tình yêu 
chất ngất mà tôi ấp ủ trong tim. Bao giờ có thì giờ 
cho tôi, Hoàng Hoa cũng hết sức ân cần: 

-Anh Vũ xới đất mấy luống đất cho Hoàng Hoa 
đó hả? Độ này mưa xuống, cỏ dại mọc nhanh quá mà 
Hoàng Hoa bận kèm hai đứa nhỏ, không tìm đâu ra 
thì giờ làm vườn. Từ ngày có anh Vũ, cái vườn hoa 
nhà Hoàng Hoa ai đi qua cũng tấm tắc, cám ơn anh 
Vũ nhiều nha. 

Liên Chi xịu mặt phân bì: 
-Hoàng Hoa sướng thiệt đó, quen với anh Vũ 

siêng năng cày cấy, tha hồ ư ử: Từ ngày có anh về-
Nhà mình toàn ánh trăng thề (**), chứ Liên Chi thì 
toàn gặp mấy ông thầy bợm nhậu, tham ăn tham 
uống, nên chỉ biết rên rẩm: Từ ngày có anh về-Nhà 
mình toàn tiếng chửi thề... 

Tôi là thằng cười to nhất, phục cái tay nào mà 
có máu hài hước quá tuyệt, nhân tiện định gài thêm 
một câu, trả thù nổi ấm ức từ bấy lâu: Đi với bụt thì 

mặc áo cà sa còn đi với ma thì mặc áo giấy. Nhưng 
thôi, Liên Chi là bạn thân của Hoàng Hoa, tôi chả dại 
mà đùa với ổ kiến lửa ( So như vậy kể cũng tội cho 
kiến lửa.) Cười xong, Hoàng Hoa dịu dàng tâm sự: 
Ngày vợ chồng nàng chưa thôi nhau, ở cái nhà có 
vườn rộng thênh thang, Hoàng Hoa mê lắm, trồng đủ 
thứ hoa rực rỡ cho từng mùa. Chồng cũ nàng lại khác. 
Ông ta rầy rà luôn về chuyện mà ông cho là vô bổ, 
tốn kém. Theo ông thì trồng rau, trồng đậu còn lợi 
hơn. Nghe kể, tôi đã suýt kêu lên: Người đâu mà kém 
văn hóa vậy! Chữ văn hóa ở đây xin hiểu là tính chất 
nghệ thuật chứ không phải khoa bảng, vì nếu đem lên 
cân, thì e số bằng cấp của chồng cũ Hoàng Hoa có 
phần còn nặng ký hơn cả của tôi. Chuyện chồng cũ, 
Hoàng Hoa kể bao giờ cũng với thái độ tường thuật 
nhẹ nhàng,  như một tình cờ nào đó đưa đẩy khiến 
nàng liên tưởng lại, chứ không hề tỏ ý than thở hay 
nói xấu người xưa bao giờ.  

Nhưng Liên Chi, cũng giữa đường gẫy gánh, thì 
có phản ứng mạnh bạo, thẳng thừng hơn. Như lần 
chúng tôi cùng coi video Mr. Bean, một vua hề 
người Anh mà Hoàng Hoa đặc biệt ưa thích. Trong 
phim, thay vì tặng cho người yêu chiếc nhẫn thật, 
Mr. Bean chỉ mua cho cô ta tấm ảnh chụp hình chiếc 
nhẫn. Hai người đàn bà ôm nhau cười nghiêng ngả 
khi coi tới đoạn ấy. Hoàng Hoa thật thà kể: 

- Coi phim lại nhớ ông chồng cũ của mình. Lấy 
nhau mười năm mà ổng chỉ mua cho Hoàng Hoa 
một lần duy nhất là chiếc nhẫn cưới, mỏng như lá 
lúa. Thấy người ta mua nữ trang cho vợ, mình về kể 
với ổng bị ổng cự: Anh không thương vợ theo kiểu 
ngu đó! Mua nữ trang mà ra khỏi cửa hàng là mất 
giá đi phân nửa rồi. Còn đeo trên người thì chỉ tổ 
làm mồi cho bọn cướp giật, gây hại tới tính mạng! 

Tôi thấy dữ kiện nào chồng cũ Hoàng Hoa nêu ra 
đều chuẩn xác, chỉ thơ thẩn trộm nghĩ: Nhiều khi tỉnh 
táo hoặc lý trí quá sẽ trở nên không còn ướt át, trong 
khi cuộc đời này đã quá đỗi hạn hán khô cằn. Nhưng 
nói ra làm chi, chỉ tổ người ta cười vào mũi, gớm cái 
anh lang băm sao mà uỷ mị lãng ồ, lý luận sao bằng 
chồng cũ người ta, một Guru tiếng tăm trên sàn chứng 
khoáng Frankfurt. Liên Chi là mẫu người nói không 
kịp bẻ que, lời nói đi trước cả suy nghĩ: 

- Ui, ui, chồng ta còn rùng rợn hơn nữa kìa! Đi 
phố, mình dí mũi vô coi mấy cái đồ lót Dessous đẹp 
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mê hồn thì lão bàn lui: Tắt đèn thì nhà ngói cũng 
như nhà tranh, mua chi cho tốn! Còn đi chợ, ai đời 
người ta bán dưa leo theo cây, ổng khiêng hai ba cây 
tới bàn cân xem cây nào nặng hơn để lấy. Ta đi một 
bên mà muốn độn thổ luôn. Mi thuộc loại hiền, con 
nhà nề nếp mới chịu đựng tới mười năm tình cũ chớ 
gặp tay ta chỉ vào mồng ba ra mồng bảy liền. Ai mà 
sống mòn hoài với mấy thứ chồng rị mọ, trùm sò đó 
lâu cho được! 

Liên Chi là thế, lúc nào cũng ngổ ngáo, cứng 
cỏi. Nguyên việc nàng dùng nước hoa đàn ông là đủ 
tự khẳng định. Hoàng Hoa của tôi thì khác hẳn. Bởi 
thế tôi đã phải tả xung hữu đột suốt bấy lâu để có 
chỗ đứng sát bên nàng. Trong nhà thương, các tay 
bác sĩ sồn sồn vợ chết hoặc vợ bỏ vẫn lăm le qua 
mặt nhau để gây được sự chú ý của Hoàng Hoa đầy 
ra. Nhưng tôi tự tin là mình có một lợi điểm vượt 
trội, đó là tôi có cùng màu da, tiếng nói như nàng 
nên sự đồng cảm chắc chắn thuận tiện hơn. Suy nghĩ 
cặn kẽ hết mọi đường, tôi thấy đường nào cũng 
không cản trở được cú sút bóng ghi bàn này của 
mình, thế là hoa trên tay, nhẫn trong túi quần và 
thằng tôi đĩnh đạc đến bấm chuông nhà Hoàng Hoa 
bằng bước chân của một chú rể đã được họ hàng nội 
ngoại lẫn cả con chó nhà vợ chấp thuận. 

Đón tôi ở cửa không phải là Hoàng Hoa mà là 
Liên Chi. Nàng trêu tôi theo thói quen thường nhật: 

- Người Thụy Sĩ có khác, đến đúng hẹn như cái 
đồng hồ! Chao ôi, anh Vũ còn mang cả hoa hồng 
đến nữa kìa! Cứ trông Hoàng Hoa mà Liên Chi bắt 
tủi thân dễ sợ! 

Tôi nghiến răng tự rủa thầm tính hay quên khi 
đi mua hoa và thầm hứa lần sau sẽ mua cho Liên 
Chi một bó hoa đại chảng nhưng phải là thứ hoa gai 
góc nào đó, xương rồng chăng? (So như vậy kể cũng 
tội cho xương rồng.) 

Hoàng Hoa đang nấn ná đeo bông tai trước chiếc 
gương trong hành lang. Hôm nay trông nàng thật trẻ 
với bộ váy màu hồng beige, xinh nhất mỗi chiếc cúc áo 
là một bông hồng vải nhỏ xíu rất sang và hài hòa với 
chuỗi ngọc trai mà tôi đã tặng Hoàng Hoa trong lần 
sinh nhật thứ 35 mới đây của nàng. Hôm đó tôi đã đi 
hết một buổi chiều để chọn quà cho Hoàng Hoa với 
một niềm vui rộn ràng, một điều mà trước đây chưa 
một người đàn bà nào lại khiến tôi bận tâm đến thế. 

Món quà nào cũng không làm tôi hoàn toàn vừa ý. Mãi 
cho tới khi tôi đi ngang một tiệm kim hoàn, trông thấy 
xâu chuỗi ngọc trai trắng muốt óng ánh nổi bật trên nền 
nhung xanh đậm, thì tôi biết ngay nó phải thuộc về 
Hoàng Hoa. Để xứng đáng với vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó, 
bên dưới là cái giá tiền đọc tới bắt lạnh xương sống: 
Bằng cả nửa tháng lương của một bác sĩ đã hành nghề 
12 năm như tôi! Giá cả ấy phá vỡ hết mặt bằng định 
lượng giá trị lao động, nhưng tôi vẫn mua vì tôi đã tính 
rợ như một bà nhà quê rằng: Chẳng đi đâu mà thiệt, vì 
thế nào cũng có ngày chúng tôi nên một! Hôm nay, 
chắc Hoàng Hoa cũng linh cảm là một ngày hệ trọng 
nên nàng đã đeo lên cổ như một cách ngầm tỏ  tình 
cảm ý nhị. Liên Chi vẫn không để tôi yên: 

-Anh Vũ nè, thường thì ngọc trai lúc nào cũng 
phải đeo cả bộ. Bông tai thì Hoàng Hoa nó mua rồi, 
còn thiếu có cái vòng đeo tay thôi anh Vũ à! 

Hài lòng với câu giễu độc địa của mình, Liên 
Chi bật cười lên hăng hắc. Chao ôi, Liên Chi không 
biết rằng, cứ sau mỗi câu nói của nàng là tôi lại suýt 
buột miệng: Ông chồng của Liên Chi chắc phải mở 
đại tiệc khi được tòa tuyên bố cho phép ly dị ! Tất cả 
những thứ độc hại nhất trên trần đời này, kiến lửa-
xương rồng-bọ cạp-rắn cạp nong, hay ngay cả rắn 
cực độc Taipan tại Úc mà chích phải Liên Chi thì 
coi như chúng sẽ chết chắc, chết trước, chết ngay tức 
khắc! Nhưng phép lịch sự tối thiểu đã kịp thời khóa 
miệng tôi lần nữa. 

Tôi đưa Hoàng Hoa xuống phố. Sau một vòng 
dạo chơi, nàng nói: 

- Mình vô ăn kem đi anh. Suốt cả mùa đông vừa 
rồi uống toàn cà phê. Bây giờ trời trở ấm, phải đi ăn 
kem thôi. 

Tôi tán thành ngay lập tức. Tôi sẽ tỏ tình với 
Hoàng Hoa ở đây, trong tiệm kem sang trọng sáng 
sủa này, giữa mùi Vanille, mùi Rum thơm ngào ngạt 
lẫn mùi dâu đất nồng nàn báo hiệu trời đã sang hè.  

Hoàng Hoa vừa ăn kem, vừa cười cười nhìn tôi 
tinh nghịch khiến tôi đâm bối rối, mở đầu câu 
chuyện bằng câu hỏi hết sức vô duyên: 

- Hoàng Hoa có biết tại sao anh lại muốn nói 
chuyện riêng với Hoàng Hoa không phải tại nhà như 
mọi khi không? 

Nàng thọc chiếc thìa bé tí cho chất rượu trong 
lòng kem trào ra, nghịch ngợm nói: 
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- Không cần anh hỏi thì Hoàng Hoa cũng biết là 
có chuyện khác thường rồi. Nếu Hoàng Hoa không 
lầm thì hình như anh đang muốn... tỏ tình với Hoàng 
Hoa phải không? 

Nàng đã nhập đề trực khởi nên tôi thấy cũng 
không cần phải quanh co nữa. Tay lôi hộp nhẫn ra 
còn mồm thì lóng nga lóng ngóng bộc bạch hết lòng 
dạ của mình như một bệnh nhân leo lên bàn mổ nằm 
tênh hênh chờ được cắt đi khúc ruột thừa đang nhức 
nhối ngấm ngầm bấy lâu. Hoàng Hoa im lặng ngồi 
nghe không ngắt một câu. Tới phiên mình, nàng thở 
ra rất dài và nói thật dịu dàng: 

- Cám ơn anh đã để lòng tới Hoàng Hoa. Thú 
thật với anh, nếu phải  bước thêm bước nữa thì được 
người như anh là Hoàng Hoa mãn nguyện lắm rồi, 
nhưng hiện nay thì Hoàng Hoa chưa dám nghĩ tới 
việc ấy. Anh biết rồi đó, mẹ nào chẳng thương con, lo 
lắng cho con. Nhất là giai đoạn này, thằng Nguyên 
đang ở lứa tuổi dậy thì, còn con bé Nhã thì vẫn đeo 
theo mẹ từng chút một. Mấy năm trước, sau khi ly dị, 
Hoàng Hoa phải gửi con cho Liên Chi trông giùm để 
đi làm, đã bao phen Hoàng Hoa phải khóc thầm trên 
xe điện vì thương con còn quá bé bỏng mà phải lìa 
mẹ. Nay mới nguôi ngoai một tí mà còn đèo bồng 
thêm một người đàn ông nữa thì chúng nó sẽ không 
còn phần trong mẹ sau khi đã thiếu hụt tình cha. 
Hoàng Hoa cũng biết anh mến tụi nó, nhưng khi lấy 
nhau rồi, hoàn cảnh vợ chồng đòi hỏi sự quan tâm 
chăm sóc lẫn nhau thì làm sao Hoàng Hoa vừa có thể 
lo cho con mà lại vừa làm đầy đủ bổn phận với chồng 
mới đây? Còn cứ chăm chăm theo con như hiện nay, 
con học bơi mẹ cũng phải ngồi trên bờ trông chừng; 
con hỏi một bài toán là mẹ phải bỏ ra cả ngày đọc 
sách để giảng lại. Đó chỉ mới là việc học, còn bao 
nhiêu vấn đề vụn vặt khác trong cuộc sống mà chúng 
luôn tìm đến mẹ để được tâm sự, chia xẻ, vậy thì cuối 
cùng Hoàng Hoa lấy đâu ra thì giờ lẫn đầu óc để làm 
tròn trọng trách, đúng với ý nghĩa làm vợ đầy đủ hở 
anh ? Mong anh ráng hiểu cho, Hoàng Hoa không thể 
nhận lời cầu hôn của anh được. 

Lời từ chối của nàng nằm ngoài mọi dự tính 
khiến tôi hụt hẫng, hậm hực, hùng hổ, giật lùi về làm 
người tiền sử, không đếm xỉa gì đến phép ứng xử 
của thế giới văn minh: 

-Cô điên rồi hay sao, định chạy theo mà hầu hạ 

con cái cho tới lúc già luôn hả ? Cô nên nhớ rằng, 
bọn trẻ bên này học xong tú tài là tụi nó ra riêng tự 
lập hết. Lúc đó cô có van xin níu kéo, tụi nó cũng 
không cần đến mẹ nữa đâu! 

Hoàng Hoa chắc đã dự đoán được phản ứng của 
tôi nên nàng vẫn thản nhiên cười, nhỏ nhẹ: 

- Có chứ anh, Hoàng Hoa có nghĩ tới lúc đó 
chứ! Nhưng phải chờ đến chín mười năm nữa kia. 
Tới lúc đó, không cần anh phải nhắc nhở, Hoàng 
Hoa cũng sẽ bắt chước Liên Chi... đăng báo tìm bạn 
bốn phương, chớ ai mà ở được một mình hoài, phải 
không anh? Buồn chết đi được. 

Trên đường về, chúng tôi không nói với nhau 
một lời. Đúng ra Hoàng Hoa có nói gì đó mà tôi 
không còn lòng dạ nào để theo dõi. Trước khi xuống 
xe, nàng xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi như một lời an 
ủi rồi dứt khoát quay lưng chui ra, bỏ mặc tôi ngồi 
lầm lì bí xị trong xe. Hoàng Hoa đã từ chối nhẹ 
nhàng nhưng cương quyết.  

Còn tôi, tôi phải làm gì đây? Trở về Thụy Sĩ mở 
phòng mạch và lấy một cô bé trẻ măng nào đó để trả 
mối hận tình này, được chăng? Chắc chắn đó không 
phải là giải pháp tốt đẹp để nhanh chóng triệt tiêu 
hình ảnh Hoàng Hoa trong lòng, vì khi yêu nàng, tôi 
đã không nghiên ngã trước tuổi trẻ hay dung nhan 
diễm lệ, chỉ say sưa ngưỡng mộ vẽ thùy mị đoan 
trang lẫn sự đứng đắn đầy tin cậy ở người đàn bà mà 
tôi đinh ninh sẽ sống bên nhau cho đến cuối kiếp 
này. Còn chờ thì phải chín, mười năm nữa, liệu tôi 
có đủ kiên gan để đợi không?  

Nhà Hoàng Hoa ở trong ngõ cụt, tôi đã lái xe 
lầm vào trong ấy, nay chỉ còn cách là quay đầu xe 
trở ra mà thôi! Đó là lời nói theo cách suy nghĩ hợp 
lý của cái đầu lành mạnh. Còn trái tim mềm yếu hơn 
nhưng lại quyết định tất cả niềm hạnh phúc cũng 
như nỗi đau khổ của con người, thì lại tăng nhịp đập 
một cách thống thiết trong lồng ngực. 

Tôi cứ ngồi chìm đắm trong cái ngõ tối con tim 
của đời mình, không biết là bên ngoài trời đã tối mịt...• 

 
(*) Nhạc Trịnh công Sơn; (**)  Nhạc Lam Phương 

 

Trần Thị Hương Cau 
(Germany)          
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ CỎ THƠM 

NHAÏC SÓ THANH TRANG 

Trong Ban Biên Tập của Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm.

• Tên thật: Nguyễn Thanh Trang 
• Sinh năm 1942  
• Nguyên quán:Thái Hà Ấp, Hà Nội, vào Nam 
năm lên 8 (1950) do thân phụ thay đổi nhiệm sở.  
• Tiểu học: trường "Jaureguiberry" (sau 1956 
đổi thành "St-Exupery") trên đường 
"Thevenet" (sau đổi thành đường Tú Xương, 

con đường yên tĩnh, có những hàng cây thật 
đẹp, nằm sâu trong ký ức cậu học trò nhỏ, sau 
này sẽ làm nền cho bài hát "Những con đường 
thành phố tôi yêu".) 
• Trung học: Lycée Chasseloup Laubat (sau đổi 
tên ra "Jean Jacques Rousseau"), tốt nghiệp 
Trung Học ban "Sciences Expérimentales".  

SOÁ 47                                                                                                                                                            167 



• Vào Ðại Học Luật Khoa năm 1961. (Bài hát 
"Duyên Thề" viết khi ở năm thứ 2 Luật Khoa).  
• Tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa năm 1963. 
Xong Cao học Kinh Tế năm 1966. Thời gian 
sinh viên, cộng tác với Nhật Báo "Tự Do" và 
một số nhật báo, tạp chí văn học khác; bút 
hiệu "Thanh Nguyễn" (bút hiệu sau nay vẫn 
tiếp tục xử dụng trên các nhật báo ở Nam Cali 
như Người Việt, Viễn Ðông, hoặc các Tạp chí 
Thế kỷ 21, Văn Học, Hợp Lưu...)  
• Nhập ngũ năm 1968 (cùng lượt với Lê Tất 
Ðiều, Dương Kiền, Dương Cự v.v..).  
• Rời Thủ Ðức, cuối năm 1968 lên giảng dạy 
Luật và Kinh Tế tại trường Võ Bị Quốc Gia 
Ðà Lạt (những bài "Tình Khúc Mùa Ðông" và 
"Huyền" viết vào thời điểm này).  
• Cuối 1969, du học tại Hoa Kỳ môn 
"Development Economics", Ðại học 
Vanderbilt tại Nashville, Tennessee (Luận án 
tốt nghiệp: "The absorptive capacity of 
Foreign Aid") 
• Trở về nước năm 1973, tiếp tục giảng dạy 
Kinh Tế ở Võ Bị Quốc Gia và Viện Đại Học 
Đà Lạt (Phân Khoa "Chính Trị Kinh Doanh") 
cho đến tháng Tư năm 1975 khi đơn vị di tản 
về Sài Gòn. Bị đưa vào trại tập trung của Cộng 
Sản từ sau ngày Việt Nam Cộng Hòa thất thủ 
cho đến năm 1982.  
• Tái định cư tại Hoa Kỳ vào giữa năm 1990 
theo diện "Political Refugee". Hiện cư ngụ tại 
Covina, California. 

Tác Phẩm: (tính đến 5/2009) 

Bài Hát Mùa Xuân, Bài Thơ Xưa Cho Em, Bài 
Tình Ca Trong Chiều, Bài Tình Ca Trong 
Đêm, Bến Xưa, Chiều Biển Vắng, Chiều Đông 
Nhớ, Chiều Mưa Phố Nhỏ, Còn Lại Ta Với 
Phím Đàn, Còn Nhớ Gì Khi Xa Huế, Có Sớm 
Ta Về, Cô Hàng Cà Phê, Dạ Khúc, Duyên 
Thề, Đi Giữa Mùa Xuân, Đường Chiều Lộng 

Gió, Góc Trời Chân Mây, Hoa Tàn Trong Gió, 
Hoàng Hạc Lâu, Huyền, Lá Thu Rơi, Lá Rơi 
Trong Chiều, Lời Kinh Cầu, Lời Nào Em Còn 
Nhớ, Lời Ru Của Mẹ, Lời Tình Cuối, Lời Xa 
Vắng, Liễu Buồn Xanh Ngắt Mùa Thu, Một 
Đời Tôi Hát, Một Ngày Qua Đi, Một Ngày 
Một Đời, Mắt Buồn Hà Nội, Màu Xanh Ban 
Chiều, Mùa Xuân Ngày Trở Lại, Mùa Xuân 
Nơi Xa, Mùa Xuân Quê Tôi, Mùa Thu Về 
Thăm Mẹ, Muộn Màng, Ngày Tháng Nào Yêu 
Em, Ngày Vui Đôi Lứa, Nhớ Em Một Ngày 
Nắng Sài Gòn, Như Còn Đấy Mùa Xuân, 
Những Con Đường Mình Đã Đi Qua, Những 
Con Đường Thành Phố Tôi Yêu, Nét Hoa 
Tường Cũ, Nói Với Mùa Thu, Sài Gòn Nhớ 
Sài Gòn Thương, Tình Khúc Mùa Đông, 
Thiên Lý Bên Đời Vẫn Ngát Hương, Thóang 
Nhớ Mong Manh, Tiếng Buồn Đêm Mưa, 
Tình Thương Đất Mẹ Phù Sa, Tóc Buồn Muôn 
Thuở, Tóc Em Vẫn Là Hương Của Mẹ, Tống 
Biệt Hành, Trở Về Nha Trang, Từng Chiều 
Mây Bay, Vần Thơ Xuân Cho Em. 
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   CUOÄC TÌNH  
   ÑAÕ TAN ROÀI 
 
1. Boùng em vöøa khuaát treân heø phoá, 
   Ñaõ thaáy quan san caû ñaát trôøi. 
   Loøng cuõng quan san töø ñoä aáy. 
   Chæ coøn moät noãi nhôù thöông thoâi! 
 
   Boùng em vöøa khuaát sau goùc phoá, 
   Ñaõ thaáy quan san caû loái veà. 
   Tình cuõng quan san töø daïo aáy. 
   Tim coøn thao thöùc nhöõng u meâ! 
 
2. ÔÛ moät nôi xa xoâi, 
   ÔÛ moät ngaøy xa xoâi, 
   Cuoäc tình ñaõ tan roài, 
   Khoâng coøn gì ñeå noùi, 
   Chæ coøn noãi ñôn coâi. 
 
   Khoâng coøn gì ñeå noùi! 
   Cuoäc tình ñaõ tan roài! 
   Khoâng coøn gì ñeå noùi! 
   Coøn nöôùc maét maën moâi! 

 

 TAÏ QUANG TRUNG 
  Richmond, cuoái ñoâng 2008 
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KYÙ ÖÙC 
(Phóng tác từ truyện “The Notebook” của 

Nicholas Sparks) 

Hoaøng Dung 
1. 
Ông Nguyễn ngồi trong phòng mạch bác 

sĩ đợi tới phiên mình mà lòng không yên, 
thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Ông với lấy tờ 
báo cố gắng đọc một cái tin giật gân nào đó, 
nhưng tâm trí ở tận đâu đâu, nên đọc mà 
không hiểu tin tức có những gì. Đến lúc dường 
như hết sức chịu đựng, ông đứng dậy khập 
khiễng bước tới bên cô thư ký nói nhỏ: 

- Cô làm ơn cho tôi khám trước được không? 
Cô thư ký hiểu ý, nhỏ nhẹ nói với ông Nguyễn: 
- Bác Nguyễn à, bác chịu khó một chút 

nha, hôm nay hơi đông bệnh nhân. 
Ông Nguyễn tỏ vẻ van lơn: 
- Bao nhiêu năm rồi, cô biết hoàn cảnh của 

tôi mà, tôi có hẹn với nhà tôi ăn trưa, trưa nay. 
Cô thư ký áy náy nhìn ông Nguyễn:  
- Cháu biết, nhưng mà bác gái đâu còn 

nhớ gì nữa đâu, bác không tới chắc bác gái 
cũng chẳng biết. 

Ông Nguyễn bỗng nổi nóng, lớn tiếng: 
- Bà ấy không biết, nhưng tôi biết… 
Rồi ông giận dữ bỏ đi. Cô thư ký biết 

mình lỡ lời ân hận nhìn theo. Một bệnh nhân 
tò mò hỏi: 

- Ông ta sao mà nổi nóng  thế? 
Cô thư ký không dằn lòng được: 
- Ồ tội nghiệp bác ấy lắm . Ngày nào bác ấy 

cũng muốn giữ đúng hẹn ăn trưa với bác gái. 
Bà bệnh nhân càng tò mò hỏi tới: 
- Ủa sao mà kỳ vậy, ăn trưa thì trễ một 

chút hay sớm một chút có sao đâu, mà nhất là 
ông ta bận đi khám bác sĩ. 

Cô thư ký: 

- Chuyện đâu có giản dị như vậy. Chẳng 
qua là bác gái vướng vào cái bệnh lãng quên 
ấy mà. Ở nhà thì gặp khó khăn, con cái bận 
rộn với công ăn việc làm. Còn bác trai thì yếu 
quá không chăm sóc chu đáo được. Cho nên 
các con của bác sắp xếp đưa bác vào nhà 
dưỡng lão hạng sang, ở ngay bên cạnh phòng 
mạch này chứ đâu xa. Như bác biết đấy, mỗi 
người đều có phòng riêng, hằng ngày có người 
canh chừng, chăm sóc sức khỏe, lo cho ăn 
uống lẫn vệ sinh cá nhân. Hễ không được khỏe 
hay có bệnh gì thì đưa qua đây cho bác sĩ 
chăm sóc. 

Bà bệnh nhân xuýt xoa: 
- Trời ơi chắc đắt tiền lắm nhỉ. Tôi cũng 

muốn vào đó ở, nghe nói giống như khách sạn 
năm sao, nhưng con tôi làm gì có đủ tiền cho 
tôi vào đó ở cơ chứ. 

Cô thư ký tiếp tục: 
- Chắc chắn là đắt rồi, nhưng ở nhà có con 

có cháu vui hơn chứ bác. 
 Bà bệnh nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý: 
- Nhưng lắm lúc cũng va chạm, trái ý, lại 

còn ồn ào nữa. Nhưng thôi.. mất cái này lại 
được cái kia cô nhỉ. 

Bà bệnh nhân lại hỏi tiếp:  
- Còn ông ta thì vẫn còn ở nhà với con 

cháu đấy chứ? 
Cô thư ký : 
- Đâu có. Bác trai cũng đòi vào đấy ở cho 

tiện. Bác ấy cũng đã yếu lắm rồi, ngày xưa còn 
ở Việt Nam bác ấy đã từng là quân nhân và bị 
thương tật trong một trận chiến khốc liệt nào 
đó, cho nên nay cũng cần người chăm sóc. 
Hằng ngày bác ấy đều cùng ăn sáng, ăn trưa, 
ăn tối với bác gái ở phòng ăn của nhà dưỡng 
lão. Bác gái tuy không nhớ bác trai là ai, 
nhưng bác trai luôn luôn có mặt đúng giờ. Bác 
trai chỉ sợ bác gái buồn vì không trông thấy 
bác, nhưng cháu nghĩ bác trai buồn vì không 
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được trông thấy bác gái thì đúng hơn, vì bác 
gái có còn nhớ ai là ai đâu. 

Bà bệnh nhân chép miệng: 
- Tội nghiệp quá nhỉ. 
Cô thư ký nói tiếp: 
- Còn một chuyện đau lòng hơn nữa là 

ngày nào bác trai cũng cố gắng kéo ký ức bác 
gái trở lại bằng cách đọc cho bác gái nghe cuốn 
hồi ký của chính bác gái viết khi biết mình sắp 
mất trí nhớ. Bác trai mong rằng làm như thế 
bác gái sẽ hồi phục trí nhớ lại như xưa. 

Bà bệnh nhân: 
- Rồi có kết quả gì không? 
Cô thư ký: 
- Bác trai có kể rằng, thỉnh thoảng bác gái 

dường như có nhớ lại một chút, nhưng rồi lại 
quên ngay, và hình như đã nhiều năm lắm rồi... 
Thôi chết, tới phiên bác vào khám bệnh kìa. 

2. 
 Trong phòng khách của nhà dưỡng lão. 

Bà Nguyễn ngồi im lặng ngó vào khoảng 
không, như cố nhớ lại một điều gì. Thỉnh 
thoảng bà ngó về phía cửa ra vào như đang 
trông ngóng ai. Thấy ông Nguyễn bước vào, 
mắt bà sáng lên, bà hơi nhích người sang một 
bên như có vẻ nhường chỗ cho ông Nguyễn 
ngồi. Nhưng bà vẫn không nói gì. Ông 
Nguyễn bước tới ngồi bên cạnh bà Nguyễn 
nhỏ nhẹ nói: 

- Chào bà  
Bà Nguyễn khẽ gật đầu chào lại. Ông 

Nguyễn hỏi: 
- Bà đã dùng cơm trưa chưa 
Bà Nguyễn gật đầu nói nhỏ: 
- Dạ thưa rồi. 
Ông Nguyễn nhìn bà, giọng dỗ dành: 
- Hôm nay tôi có việc cho nên tới trễ, không 

ăn trưa với bà được, bà đừng buồn tôi nhé. 
Bà Nguyễn chớp mắt, gục gặc đầu tỏ vẻ 

thông cảm.  

Trên tay ông Nguyễn cầm cuốn vở, ông từ 
tốn mở ra. Rồi ông  nhìn bà với sự trìu mến. 
Ông luôn luôn nhìn bà như thế. Ông khẻ nói : 

- Để tôi đọc cho bà nghe một câu chuyện 
tình thật hay nhé. 

Mặt bà Nguyễn ánh lên niềm vui, ngồi im 
tỏ vẻ lắng nghe. Bằng một giọng ấm áp, ông 
Nguyễn chậm rãi đọc : 

- Ngày đó có một cô gái thật dễ thương. 
Nàng có mái tóc mây thật dài, có đôi mắt ngơ 
ngác như mắt của con nai. Năm 16 tuổi, nàng 
đã có người yêu. Chàng ta là lính chiến cho 
nên lúc nào cũng bận rộn với chiến cuộc, lúc 
nào cũng hành quân liên miên. Cô gái dễ 
thương ấy lúc nào cũng trông ngóng được gặp 
người yêu, cho nên cô thường hay theo dõi 
những chuyến di hành của anh ta, để mong tìm 
được cơ hội gặp mặt người mình yêu 
thương… Một hôm anh hạ cánh chiếc trực 
thăng, vừa bước xuống bãi đậu, thì thoáng 
thấy từ xa, bóng dáng của một cô gái trong 
chiếc áo dài trắng, mái tóc xõa dài đang tung 
bay trong gió. Anh đứng chống hai tay bên 
cạnh sườn, nụ cười nở trên môi, đôi má lúm 
đồng tiền. Ông bà mình thường nói, đàn ông 
mà có má lúm đồng tiền thì tình duyên không 
may, không biết có đúng không. Anh nheo 
nheo đôi mắt nhìn về phía cô gái thử đoán xem 
là ai. Cô gái từ đằng xa nhẹ nhàng đi vội tới, 
trông giống như một con hạc trắng đang tung 
cánh bay lại gần anh. Người anh bỗng rung 
lên, trái tim như nở lớn ra, đập thình thịch, đôi 
mắt với hai hàng mi rậm của anh ríu lại. Thì ra 
là người yêu bé bỏng của anh. Anh giang hai 
tay, cô gái sà vào lòng anh, anh ôm choàng lấy 
cô, cô cũng ôm chặt lấy anh. Cô dụi đầu vào 
cổ anh, nước mắt trào ra vì sung sướng. Anh 
úp mặt mình vào mái tóc thơm ngát mùi bồ kết 
của cô, hít một hơi dài. Gió bỗng thổi ngược 
chiều, khiến mái tóc dài của cô xổ tung, bay 
ngược lại quấn lấy hai người như muốn trói  
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LAÙ CUÕNG TÌNH SI  
DAÙNG THAÃN THÔØ 
   

Vaéng ngöôøi toùc quyeän maây nhung nhôù 
Maây ñoå vai buoàn roái sôïi tô 
Loái cuõ maây ngang saàu phuû ñôïi 
Ñöôøng xöa möa naác ngaäp tình thô 
   

Vaéng ngöôøi caây coû thaàm than thôû 
Laù cuõng tình si daùng thaãn thôø 
Xaùc laù xaïc xaøo hoàn naùt ruïng 
Daëm tröôøng xa caùch vaãn hoaøi mô 
   

Vaéng ngöôøi moät nöûa vaàng traêng vôõ 
Moät nöûa theo ngöôøi choán buïi môø 
Nöûa maûnh beân naøy saàu troáng vaéng  
Beân kia nöûa maûnh coù coøn mô 
   

Vaéng ngöôøi toâi ngaém sao ngaøn ruïng 
Taøn moäng naêm canh cuõng chaúng cuøng 
Voïng töôûng ngöôøi veà beân goái moäng 
Saàu rieâng moät moái choán nghìn truøng. 
  

UYEÂN PHÖÔNG MINH NGUYEÄT 
 (Texas) 

 
chặt lấy hai kẻ đang yêu nhau tha thiết…  

Nghe tới đây bà Nguyễn nhìn ông Nguyễn 
như nhận ra ông Nguyễn là chồng mình. Bà 
choàng tay ôm lấy ông, dụi đầu vào cổ ông. 
Ông cũng ôm choàng lấy bà gọi khẽ “Mình ơi 
mình nhận ra anh rồi phải không?” Bà gật đầu, 
nước mắt lưng tròng, nhưng chỉ được vài mươi 
giây sau, bà hốt hoảng đẩy ông ra, miệng ú ớ, 

nhìn giáo dác như muốn tìm ai cầu cứu. Ông 
vội vàng xích ra xa, đưa tay ra dấu như bảo bà 
hãy yên tâm, ông không làm gì hại bà đâu… 

Ông Nguyễn cố dằn cơn xúc động nhẹ 
nhàng nói với bà:  

 - Để tôi đọc tiếp cho bà nghe nhé… Rồi cô 
gái và chàng trai cưới nhau, thành đôi vợ chồng 
vô vàn hạnh phúc, sanh những đứa con xinh 
xắn... Nhưng rồi trong một trận chiến ác liệt, 
chàng bị tàn phế. Cô gái vẫn một lòng yêu 
thương chăm sóc chồng con… Rồi đất nước đổi 
thay, giống như mọi người, gia đình cô cũng 
không thoát khỏi những cơn khốn khó, nhưng 
bằng tất cả sức mọn, cô vẫn tiếp tục lo cho 
chồng con không hề than van… Rồi may mắn 
gia đình cô gái được định cư tại xứ Mỹ này… 

Ông Nguyễn đang say sưa đọc, thì các con 
các cháu vào thăm ông bà. Bà Nguyễn thấy có 
nhiều người tới, đứng lên nói với ông: 

- Thôi, ông có người nhà tới thăm, tôi xin chào. 
Nói xong, bà Nguyễn xoa má mấy đứa bé 

đứng bên cạnh, đang tròn xoe đôi mắt nhìn bà, 
bà khẽ nói : 

- Dễ thương quá. 
Bà Nguyễn gật đầu chào mọi người rồi lặng 

lẽ bỏ đi. Các con các cháu buồn bã nhìn theo.  
3. 
Ông Nguyễn vẫn ngồi yên trên ghế, mặt 

ông co lại, trái tim như có ai đó thò cả bàn tay 
vào bóp nát, ông im lặng chịu đựng. Cô con 
gái ngồi xuống bên cạnh cha và nói: 

- Bố thấy đó, mẹ không còn nhận ra tụi 
con nữa, mà cả bố nữa, mẹ cũng không biết là 
ai, vậy mà sao bố không chịu về ở với tụi con, 
mấy đứa cháu của bố thương nhớ bố lắm, 
chúng nó muốn ông ngoại  luôn luôn ở bên 
cạnh chúng nó đấy bố à… 

Cô còn định nói nữa nhưng ông Nguyễn 
ngăn cô lại. Ông nói: 

- Con à, bố đã nói với con bao nhiêu ngàn 
lần rồi, trước khi mẹ con bị mắc cái bệnh lãng 
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quên này, mẹ con đã dặn ba phải giúp mẹ con 
tìm lại ký ức, con quên rồi sao. 

Cô con gái nghẹn ngào nói: 
- Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi… 
Ông Nguyễn khẽ khàng nói: 
- Bao nhiêu năm cũng được, bố sẽ nhất 

định làm theo lời mẹ con dặn, cho đến… một 
ngày nào đó cả bố cả mẹ không còn ở trên cõi 
đời này nữa… 

Ông Nguyễn mơ màng nhắc: 
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- Còn nhớ một hôm mẹ con từ bên ngoài 
gọi điện thoại về nhà giọng bối rối, nói với bố 
rằng “Anh ơi, anh tới đây với em được 
không?” Bố thắc mắc hỏi lại mẹ con “Ủa em 
đang ở đâu, mà sao không lái xe về, anh đang 
đợi em về để tụi mình đi thăm mấy đứa nhỏ 
mà”. Mẹ con giọng càng bối rối trả lời rằng 
“Em cũng không biết tại sao, đang lái xe thì 
bỗng dưng không biết mình đi đâu, em muốn 
về nhà mà không biết đường nào để về, em 
dừng xe lại nghĩ mãi mà vẫn không ra, cho 
nên em mới gọi anh nè”. Bố nghe vậy ngạc 
nhiên và lo lắng quá hỏi mẹ con “Em cứ ở yên 
đó anh sẽ ra đó với em, nhưng mà em đang ở 
đâu?” Mẹ con nói “Có ông cảnh sát ở đây, anh 
nói chuyện với ông ta nhé”. Bố hết hồn vội vã 
hỏi “Trời ơi em bị gì mà có 
cảnh sát ở đó?” Mẹ con nói 
“Không, em không bị gì cả, tại 
cảnh sát thấy em đang đậu giữa 
khoảng đường vắng, nên ngừng 
xe lại hỏi em có cần giúp gì 
không. Vậy anh nói chuyện với 
ông ta nhé”… Nhờ cảnh sát 
cho biết mẹ con đang ở đâu, rồi 
con và bố chạy tới đón mẹ con 
về, con còn nhớ không? Mấy 
ngày sau bố đưa mẹ con đi bác 
sĩ, ông cho biết đó là triệu 
chứng của căn bệnh 
“Alzheimer’s disease”. Người 

mắc phải bệnh này, mỗi ngày sẽ quên đi một 
chút, tới một ngày nào đó sẽ không còn nhớ gì 
về quá khứ của mình nữa… Mẹ con nghe nói 
vậy rất buồn, nhưng mẹ con không chịu thua. 
Tính của mẹ con, con biết rồi phải không, bà 
ta không bao giờ chịu thua nghịch cảnh cả, dù 
cho có gặp trăm ngàn khó khăn… Bởi vậy để 
chuẩn bị cho những ngày sắp tới với cái bệnh 
khốn kiếp này, mẹ con đã ngồi viết lại tất cả 
câu chuyện về cuộc đời của mẹ con, những gì 
mẹ con yêu mến, nhất là mối tình của bố với 
mẹ con. Và mẹ con dặn bố rằng, nếu một ngày 
nào đó căn bệnh này thật sự đến với mẹ con, 
thì bố phải giúp mẹ con tìm lại trí nhớ bằng 
cách đọc lại hay kể lại về cuộc đời của mẹ con 
cho mẹ con nghe. Mẹ con nghĩ làm như vậy sẽ 
giúp mẹ con nhớ lại tất cả mọi chuyện, sẽ lấy 
lại ký ức xưa kia. Và bố hằng ngày… hằng 
ngày đã đọc cho mẹ con nghe.. 

Nghe tới đây cô con gái, mếu máo: 
- Nhưng mà đã nhiều năm rồi bố biết 

không, ngày nào bố cũng đọc bố không điên 
lên sao… Trời ơi, bố không điên thì con cũng 
sẽ điên lên mất… bố có biết không !!! 

Cô ôm mặt khóc nức nở, khiến mấy đứa con 
của cô chúng nó sợ quá cũng khóc theo… Ông 

Nguyễn đứng dậy nói với con 
gái và con rể : 

- Thôi… các con đưa các 
cháu  về đi… 

Rồi ông lặng lẽ trở vào… 
ông tự nhủ nhất quyết sẽ giúp 
bà Nguyễn tìm lại ký ức của 
bà, và cũng nhất quyết tìm lại 
người vợ thân yêu của mình 
cho dù...không biết đến bao 
giờ. 

HOAØNG DUNG 
Virginia 23/02/2009 
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Leâ Thöông 
 
        Trận hải chiến đẫm máu ở Hoàng Sa-Trường 
Sa giữa Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải 
Quân Trung Cộng bắt nguồn từ ngày 11-1-1974 
khi Trung Cộng lên tiếng tuyên bố các quần đảo 
nầy thuộc lãnh thổ của họ, đồng thời họ gởi nhiều 
tàu chiến ngụy trang tàu đánh cá đổ quân lên các 
đảo lân cận. 
        Ngày hôm sau, 12-1-1974, Ngoại trưởng Việt 
Nam Cộng Hòa Vương Văn Bắc cực lực bác bỏ 
những luận điệu ngang ngược, vô căn cứ nầy và 
mạnh mẽ lên án trước dư luận thế giới về ý đồ xâm 
lăng của Trung Cộng. Để bảo tồn sự vẹn toàn lãnh 
thổ, ngày 15-1-1974, Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt 
Nam phái Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ16 
ra tăng cường tuần tiễu và bảo vệ các quần đảo 
Hoàng Sa-Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt 
Nam ta. Ngày xưa, vị anh hùng Lý Thường Kiệt 
mang gươm đi đánh Tống, ngày nay con tàu mang 
tên ông cũng đang lướt sóng trực chỉ Biển Đông, 
sẵn sàng chống giữ Hoàng Sa.  

Hạm trưởng HQ16 là Hải Quân Trung tá Lê 
Văn Thự, xuất thân từ Khóa 10 Trường Sĩ Quan 
Hải Quân Nha Trang, chiến hạm có chở theo phái 
đoàn Công Binh gồm Thiếu tá Hồng, 2 sĩ quan cấp 
úy và 2 trung sĩ Công Binh để khảo sát địa thế cho 
kế hoạch thiết lập một phi trường trên đảo nầy, 
ngoài ra còn có ông Gerald Emil Kosh thuộc cơ 
quan DAO của Hoa Kỳ ở Đà Nẳng đi theo cho biết 
đảo. Chiến hạm đến Hoàng Sa vào lúc chiều tối 
ngày 15-1-1974. đêm đó con tàu bỏ neo trong vùng 
chờ trời sáng sẽ đưa phái đoàn vào đảo. 

Đêm không trăng, bầu trời cao thăm thẳm lấp 
lánh những vì sao, tiếng sóng vỗ rì rào quanh mạn 
con tàu. Thật là đêm bình yên thơ mộng giữa trùng 
dương mênh mông đối với những chàng lính biển. 
Quân chủng Hải Quân như một người cha, luôn luôn 
mở rộng vòng tay âu yếm đón nhận những chàng 
trai trẻ mang mộng hải hồ vào đại gia đình “áo  

 
trắng”. Có biết bao nhiêu thiếu nữ yêu kiều đã gởi 
con tim mình cho những người lính áo trắng mà 
“mỗi bến nước là một bến tình” cho nên bị dân gian 
“mắng yêu” bằng hai câu ca dao dễ thương: 

Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo, 
Lính nào xạo cho bằng lính Hải Quân. 

         
Buổi sáng ngày 16-1-1974, HQ16 cho xuồng đổ 

bộ phái đoàn Công Binh lên đảo Pattern, công tác 
hoàn tất tốt đẹp. Đến trưa, vị sĩ quan trực Quart 
1200-1500H là Hải Quân Trung úy Đào Dân bỗng 
phát hiện một con tàu lạ trước mặt đảo Cam Tuyền 
(đảo Robert), chiếc tàu nhỏ, cỡ tàu đánh cá. Chiến 
hạm đánh đèn yêu cầu tàu lạ cho biết xuất xứ, đúng 
theo qui luật hàng hải quốc tế nhưng tàu lạ vẫn im 
lặng. Để gợi sự chú ý và cũng để đuổi tàu lạ ra khỏi 
lãnh hải, chiến hạm cho bắn chỉ thiên một tràng đại 
liên 30. Tiếng súng nổ dòn dã giữa buổi trưa yên 
tĩnh trên mặt biển nhưng đối tượng vẫn lì lợm, 
không nhúc nhích. Khi tàu ta đến gần hơn thì mọi 
người đều chưng hửng vì tàu lạ là tàu Trung Cộng, 
mang cờ nền đỏ với các ngôi sao vàng ở ngay góc. 
Sự xuất hiện của chiến hạm Việt Nam cũng làm 
khuấy động sự sinh hoạt trên tàu Trung Cộng, hàng 
chục binh sĩ của họ lên boong nhìn sang tàu ta bằng 
những đôi mắt soi mói, kỳ lạ lẫn ngạc nhiên 
         Hạm trưởng HQ16 khẩn báo về Bộ Tư Lệnh 
Hải Quân để xin chỉ thị, đồng thời cho nhân viên 
dùng đèn, dùng cờ, dùng máy phóng thanh yêu cầu 
tàu Trung Cộng rời khỏi hải phận Việt Nam. Lúc 
đầu cuộc đối thoại như với người câm nhưng sau 
đó họ cũng dùng loa phóng thanh cầm tay yêu cầu 
ta ra khỏi lãnh hải Trung Quốc. Hai bên tiếp tục 
đấu võ mồm suốt cả buổi chiều ngày 16-1-1974 mà 
không bên nào nhượng bộ. Đêm đến, HQ16 phải 
lui ra xa để giữ an toàn cho chiến hạm. Buổi sáng 
ngày 17-1-1974, ta lại phát hiện thêm một tàu địch 
cạnh đảo Vĩnh Lạc (đảo Money) và hàng trăm lá cờ 
Trung Cộng được cắm dọc bờ biển. Chỉ có đảo 
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Cam Tuyền mà HQ16 đang ở gần là còn trinh 
bạch, chưa bị hoen ố bởi cái rừng cờ màu máu đó. 
         Ngay khi nhận được báo cáo của HQ16 phát 
hiện tàu Trung Cộng xâm phạm hải phận Việt Nam, 
Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư Lệnh Hải Quân 
Vùng I Duyên Hải chỉ thị cho Khu trục hạm Trần 
Khánh Dư HQ4 ra Hoàng Sa tăng cường. Khu trục 
hạm Trần Khánh Dư, chiến hạm mang tên danh 
tướng đã oanh liệt chiến thắng trận Vân Đồn, mở 
đầu cho trận đại thắng quân Nguyên trên sông Bạch 
Đằng của quân dân ta dưới thời nhà Trần ra đến 
Hoàng Sa khoảng 2:00 giờ chiều ngày 17-1-1974, 
chở theo một trung đội Người Nhái (Navy Seal). 
         Hạm trưởng HQ4 là Hải Quân Trung tá Vũ 
Hữu San, Khóa 11, khi nhập vùng đã hợp với 
HQ16 có những hành động tức thời để uy hiếp lực 
lượng Trung Cộng. Chiếc HQ16 vận chuyển từ 
phía Bắc Hoàng Sa xuống trong khi HQ4 từ phía 
Nam đảo Vĩnh Lạc tiến lên, tạo thế gọng kìm, kẹp 
chặt 2 tàu địch vào giữa. Thấy lực lượng Hải Quân 
Việt Nam được tăng cường, địch di chuyển ra khỏi 
đảo Cam Tuyền nhưng vẫn bám vùng. Tàu ta tiếp 
tục tiến đến gần hơn, sát tàu địch. Hai phe lại dùng 
loa phóng thanh trao đổi yêu sách, bên nầy đòi bên 
kia rời khỏi lãnh hải của mình. Địch không rời mà 
còn lải nhải mãi khiến Trung tá Vũ Hữu San tức 
giận, mặt ông đỏ gay, ông vung nắm tay về hướng 
tàu địch lúc đó đang ở rất gần, quát lớn “bọn bố 
láo”, đoạn ông ra lệnh cho HQ4 dùng mũi húc vào 
chiếc tàu địch nầy để đẩy nó ra. HQ4 to lớn, gồ 
ghề, 3 tầng kiến trúc với đài chỉ huy cao nghều 
nghệu trong khi tàu Trung Cộng nhỏ hơn, thấp hơn 
nên bị tàu ta húc bể một lỗ lớn ở đài chỉ huy. Trước 
hành động quyết liệt nầy, 2 tàu Trung Cộng đành 
nhượng bộ, bỏ chạy về hướng đảo Duy Mộng và 
Quang Hòa. 
        Sau khi đuổi được hai tàu Trung Cộng, theo 
đặc lệnh hành quân, Tuần dương hạm HQ16 liền 
cho đổ bộ toán nhân viên cơ hữu của tàu gồm 15 
người lên đảo Cam Tuyền, mang theo súng ống, 
đạn dược, máy truyền tin và lương khô đủ dùng 
trong 3 ngày, do Trung úy Lâm Trí Liêm chỉ huy. 
Toán đổ bộ nầy đã hoàn tất công tác dẹp cờ Trung 
Cộng và cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa mà không 
gặp sự kháng cự nào của địch. Tiếp đó, HQ4 cũng 

cho đổ bộ 13 nhân viên cơ hữu lên đảo Vĩnh Lạc. 
Tại đây, Trung Cộng có 3 tàu neo gần đó, khi thấy 
lực lượng Việt Nam đổ quân họ lặng lẽ rút lui mà 
không chống trả. 
        Đến khoảng 6:00 giờ chiều ngày 17-1-1974, 
phe Trung Cộng được tăng cường thêm 2 Hộ tống 
hạm Kronstadts mang số 271 và 274. Đặc tính của 
loại Kronstadt là mình hẹp, lườn thấp, có vận tốc 
cao để săn đuổi tàu ngầm, dài 170 ft, ngang 21.5 ft, 
2 máy, 2 chân vịt, vận tốc 24 knots, trang bị 1 hải 
pháo 100 ly (3.5 inch) ở sân trước và 2 đại bác 37 
ly ở sân sau, 2 giàn thả thủy lựu đạn (Depth 
Charges) và 2 giàn thả mìn, thủy thủ đoàn khoảng 
65 người. Vừa tới, 2 chiếc Kronstadts nầy từ phía 
đảo Quang Hòa hùng hổ xả hết tốc lực về hướng 
HQ4 và HQ16 với thái độ khiêu khích, thách thức. 
Không một chút nao núng, với đội hình tác chiến, 2 
chiến hạm ta hùng dũng rẻ sóng xông lên nghênh 
cản tàu địch, đồng thời đánh quang hiệu yêu cầu 
địch ra khỏi hải phận Việt Nam. Địch cũng dùng 
quang hiệu yêu cầu ngược lại. Đôi bên trao đổi tín 
hiệu gần một tiếng đồng hồ mà không có kết quả 
nhưng trước thái độ cứng rắn của Việt Nam Cộng 
Hòa, 2 chiếc Kronstadts đành nhập đoàn với các 
tàu Trung Cộng khác lui về bố trí tại hai đảo Quang 
Hòa và Duy Mộng. 
        Trong khi tình hìng đang căng thẳng ngoài 
Hoàng Sa thì ở đất liền, Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu bay ra Vùng I và được Phó Đề Đốc Hồ Văn 
Kỳ Thoại thuyết trình vào lúc 8:00 giờ sáng ngày 
17-1-1974 về lịch sử, địa lý, tài nguyên, chủ quyền 
của Việt Nam Cộng Hòa cùng những diễn tiến giữa 
lực lượng ta và lực lượng Trung Cộng ở Hoàng Sa. 
Sau khi nghe thuyết trình, Tổng Thống Thiệu đã ra 
những chỉ thị cho Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại 
và nhấn mạnh câu: “Đừng để mất một tấc đất”. 
         Được tin Trung Cộng gởi thêm quân và nhiều 
chiến hạm từ căn cứ Hải Quân Yulin ở đảo Hải 
Nàm (Hainan) đến Hoàng Sa, Hải Quân Việt Nam 
Cộng Hòa cũng gởi thêm 2 chiến hạm, đó là Tuần 
dương hạm Trần Bình Trọng HQ5, chiến hạm 
mang tên dũng tướng với câu nói khí khái: “Ta thà 
làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất 
Bắc” và Hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ10 tăng viện 
cho Hoàng Sa. Hạm trưởng HQ5 là Hải Quân 
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Trung tá Phạm Trọng Quỳnh, Khóa 11, còn Hạm 
trưởng HQ10 là Hải Quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà. 
Khóa 12. Cùng đi trên HQ5 có Hải Quân Đại tá Hà 
Văn Ngạc, Khóa 5, Chỉ huy trưởng Hải Đội 3 Tuần 
Dương, trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hạm Đội, vừa được 
chỉ định làm Tư Lệnh Đặc Nhiệm Chiến Dịch 
Hoàng Sa và Đại tá Ngạc dùng HQ5 làm Soái hạm 
để chỉ huy cuộc hải chiến. Sự hiện diện của Đại tá 
Hà Văn Ngạc, một sĩ quan cao cấp, nhiều kinh 
nghiệm, đã từng tu nghiệp ở Đại Học Hải Chiến 
Hoa Kỳ làm cho mọi người thêm vững tâm, lên 
tinh thần. HQ5 cũng còn chở theo 49 chiến sĩ Hải 
Kích (Người Nhái). Tinh hình vô cùng khẩn cấp 
mà HQ10 bị hư một máy chưa sửa chữa kịp chỉ 
chạy một máy thành thử vận tốc bị giảm khoảng 
50%, thêm vào đó Radar của HQ10 cũng bị bất 
khiển dụng nên Đại tá Ngạc ra lệnh cho HQ5 tách 
đoàn, tăng vận tốc để ra Hoàng Sa càng sớm càng 
tốt. Khoảng 3:00 giờ chiều ngày 18-1-1974, HQ5 
ra đến Hoàng Sa. Lúc đó lực lượng của đôi bên 
như sau: ta có Khu trục hạm HQ4, 2 Tuần dương 
hạm HQ5 và HQ16, còn phía Trung Cộng có 2 Hộ 
tống hạm Kronstadts mang số 271 và 274, được coi 
là chủ lực của địch với 2 tàu chở quân võ trang 
mang số 402  và 407 cùng một tàu vận tải và một 
ghe buồm. 
         Vừa nhập vùng, Đại tá Hà Văn Ngạc ra lệnh 
cho 3 chiến hạm chuẩn bị cuộc phô diễn lực lượng 
để thăm dò phản ứng địch. Đi đầu là Tuần dương 
hạm HQ16 rồi đến HQ5, sau cùng là HQ4 với các 
khẩu hải pháo 127 ly (5 inch), 76.2 ly và các đại 
bác 40 ly đơn, đại bác 40 ly đôi (2 nòng), đại bác 
20 ly như sẵn sàng nhả đạn vào quân thù trong khi 
3 lá đại kỳ nền vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng 
Hòa tung bay ngạo nghễ trên 3 cột buồm giữa gió 
chiều Hoàng Sa. Trong lúc các chiến hạm đang 
rẽsóng thì các dàn Radars khổng lồ quay chầm 
chậm có nhiệm vụ phát hiện rồi cung cấp các dữ 
kiện để đo khoảng cách, hướng đi và vận tốc của 
tàu địch. Với 3 chiến hạm bệ vệ, bề thế lực lượng 
phe ta trông oai dũng và “ngầu” lắm. Đoàn tàu tiến 
theo đội hình hàng dọc từ phía Nam đảo Pattern 
trực chỉ về hai đảo Quang Hòa và Duy Mộng, tất 
cả đều 2 máy tiến 2, cách khoảng nhau 500 mét. 
Khi vừa chạy được độ hai hải lý thì 2 chiến hạm 

chủ lực 271 và 274 của Trung Cộng đang nằm im 
trong vùng biển cũng nổ máy, tăng tốc và cũng 
theo đội hình hàng dọc tiến thẳng về hướng đội 
hình tàu Việt Nam. Chiến hạm của Trung Cộng 
chạy rất nhanh, hai máy tiến full để lại đằng sau 
những bọt nước trắng xóa. Khi đến cách đoàn tàu 
ta chừng một hải lý, chiếc đầu của địch bỗng quay 
trái, được một đoạn ngắn lại quay ngược chiều 180 
độ chạy băng ngang trước mũi HQ16. Vừa qua 
khỏi chúng lại lộn ngược trở lại về phía phải để vẽ 
một đường ngang khác trên mặt nước. Rồi chiếc 
thứ hai của chúng cũng lập lại những động tác y 
như chiếc đầu để cuối cùng đường giăng ngang của 
chúng vẽ nên chỉ cách tàu ta khoảng 150 mét. 
Trước thái độ khiêu khích của địch khiến phe ta 
khó xử. Dùng võ lực thì chưa có lệnh, còn tiếp tục 
tiến có thể gây tai nạn đụng tàu vì tàu Trung Cộng 
chạy quá nhanh mà khoảng cách lại quá gần. Cuối 
cùng đoàn tàu được lệnh quay mũi theo hàng dọc 
trở về hướng Bắc. Thế là cuộc phô diễn lực lượng 
coi như hoàn tất. 
         Đến khoảng 10:00 giờ tối ngày 18-1-1974 
chiếc HQ10 ra đến nhập đoàn với các chiến hạm 
Việt Nam. Đêm 18 rạng ngày 19-1-1974 nhằm đêm 
29 Tết Nhâm Dần cũng là đêm cực kỳ căng thẳng. 
Trời tối thui như mực, các tàu Trung Cộng vẫn tiếp 
tục khiêu khích, tiến đến gần đảo Hoàng Sa, trên 
các tàu ta còi nhiệm sở tác chiến báo động liên hồi. 
Chiến hạm HQ4 phải dùng đèn hồ quang cực sáng 
trên nóc đài chỉ huy rọi thẳng vào đội hình tàu địch 
và đánh quang hiệu yêu cầu họ ra khỏi lãnh hải 
Việt Nam cho đến khi tàu Trung Cộng rút lui tình 
hình mới dịu hơn. Đêm đó, tất cả các chiến hạm 
Việt Nam được lệnh trong tư thế Zebra, nghĩa là 
không để lọt ánh sáng ra ngoài hầu tàu địch không 
phát hiện được vị trí. 
         Mặc dù phía Trung Cộng phản ứng mạnh, lực 
lượng Việt Nam vẫn tiến hành kế hoạch đổ quân tái 
chiếm đảo Quang Hòa như đã dự định. Lúc 6:50 
giờ sáng ngày 19-1-1974, lực lượng đổ quân được 
chia làm hai toán. Toán Biệt Hải trên HQ4 được 
lệnh đổ bộ lên mặt Nam trong khi toán Hải Kích 
(Người Nhái) trên HQ5 đổ bộ lên mặt Tây Nam. 
Phần lớn sĩ quan và binh sĩ của toán Hải Kích được 
huấn luyện ở trường NAVY SEAL của Hoa Kỳ. 
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Lực lượng độ bộ gồm toàn những thành phần được 
huấn luyện tinh nhuệ, thiện chiến nhất của Hải 
Quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngay khi đặt chân lên 
bìa đảo, cả hai toán đều bị quân Trung Cộng đông 
hơn, dùng hỏa lực cực mạnh từ các chiến hào bắn 
xối xả khiến lực lượng đổ bộ không thể nào tiến 
sâu vào trung tâm đảo. Tình hình lúc bấy giờ thật 
nguy cấp và bất lợi cho lực lượng Việt Nam nhưng 
vì tuân hành thượng lệnh, quyết tâm bảo vệ lãnh 
thổ nên vào lúc 9:00 giờ sáng, toán Hải Kích được 
lệnh vượt lên trước. Hạ sĩ Người Nhái Đỗ Văn 
Long là chiến sĩ đầu tiên vừa nổ súng vừa xung 
phong vào đảo liền bị hỏa lực địch bắn tử thương. 
Trung úy Lê Văn Đơn nhào lên để thu hồi tử thi 
của đồng đội lại cũng bị đạn thù quật ngã. Trước 
quân số đông hơn và hỏa lực mạnh hơn của địch 
nên cả hai toán được lệnh rút về tàu với xác của 
Trung úy Đơn và các chiến sĩ bị thương khác, còn 
xác của Hả sĩ Long đành bỏ lại trên đảo vì nếu cố 
gắng vào thu hồi  sẽ gây thêm nhiều thương vong. 
         Anh Chị Đơn vừa có đứa con trai lên 2 tuổi, 
giống Anh như đúc, đặt tên là Lê Văn Nguyên. Cha 
tên Đơn đặt tên con là Nguyên. Sau khi Anh Đơn 
hy sinh, Chị Đơn đã đổi tên con thành Lê Hoàng Sa 
để tưởng niệm nơi cha cháu đã chiến đấu cho sự 
vẹn toàn lãnh thổ và đã anh dũng nằm xuống! 
         Cuộc đổ quân tái chiếm đẳo thất bại vì địch 
đông hơn, hỏa lực mạnh hơn, 2 chiến sĩ đã đền nợ 
nước, một số khác bị thương, giặc đã chiếm đất, 
chiếm nhà của ta “Cái nhà là nhà của ta, công khó 
ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy” cho nên 
Hải Quân Đại tá Hà Văn Ngạc ra chỉ thị cho các 
chiến hạm chuẩn bị tấn công, đánh đuổi quân xâm 
lăng ra khỏi bờ cõi. Các chiến hạm đều ở trong tình 
trạng chiến đấu toàn diện, còi nhiệm sở tác chiến rú 
lên dồn dập, liên hồi như thúc giục bước chân của 
các chàng lính thủy chạy nhanh hơn vào các nhiệm 
sở chiến đấu. Tất cả thủy thủ đoàn với áo giáp, 
phao nổi, nón sắt ngồi trong các ụ hải pháo chờ 
lệnh khai hỏa, sẵn sàng tác xạ tiêu diệt địch. Sau 
khi các đài chiến báo (CIC) từ các chiến hạm báo 
cáo “sẵn sàng” thì từ Soái hạm HQ5, Hải Quân Đại 
tá Hà Văn Ngạc, Tư Lệnh Chiến Dịch Hoàng Sa 
ban hành lệnh “khai hỏa” hồi 10 giờ 24 phút sáng 
ngày 19-1-1974. Trận hải chiến bắt đầu. 

         Trong khi tấn công, các chiến hạm Việt Nam 
theo đội hình tác chiến vòng cung, xông thẳng vào 
tàu địch, một đối một, tác xạ đồng loạt. Máy tàu rú 
lên tăng vận tốc, chân vịt gầm gừ ra sức đẩy con tàu 
nhanh thêm, mũi tàu xé nước trùng dương lướt tới, 
các chiến sĩ ta mắt sáng quắc đang nhả đạn vào đoàn 
tàu xâm lăng như mưa. Sóng Hoàng Sa làm sống lại 
Tiếng Sóng Vân Đồn, khí thế Bạch Đằng Giang 
đang sôi sùng sục trong huyết quản các chiến sĩ 
Hoàng Sa...“Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng 
dũng của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, 
giống oai hùng Nam-Bắc-Trung...”(Hải Quân Hành 
Khúc). Khói lửa bốc lên mịt mù, không khí khét lẹt 
mùi thuốc súng trong buổi bình minh trên Biển 
Đông. Tiếng đạn hải pháo xé gió rít lên những âm 
thanh nghe rợn người, đạn rơi lủm chủm trên mặt 
biển, đạn nổ quanh tàu bắn tung những cột nước lên 
cao, thân tàu run lên bần bật vì trúng đạn. Một chiến 
sĩ ta bị trúng đạn địch ngã xuống thì chiến sĩ khác 
phóng lên ôm súng nhả đạn vào tàu địch xâm lăng, 
hai chiến sĩ ta ngã xuống thì có hai chiến sĩ khác 
nhào lên tiếp tục ghì súng chiến đấu chống giữ 
Hoàng Sa ngàn đời máu thịt của Việt Nam ta. 
         Hồn thiêng sông núi như đang cất những 
tiếng cười ngạo nghễ giữa tiếng súng nổ đạn bay vì 
Tổ Quốc Việt Nam đã có những người con hào 
hùng như các chiến sĩ Hoàng Sa: 
Cuối hàng thế kỷ thứ hai mươi, 
Chống giữ Hoàng Sa cũng lắm người! 
         (Thơ của Ngọc Giao Nguyễn Đình Nhạc) 
 

Trận hải chiến tiếp diễn khốc liệt, với chiến 
thuật “tốc chiến, tốc thắng”, các chiến hạm Việt 
Nam chiếm được thế thượng phong vì bắn trước 
với cỡ súng lớn hơn. Các tàu địch bị thiệt hại nhiều 
trong những phút đầu của cuộc giao tranh, chiếc 
Hộ tống hạm Kronstadt 271 của địch bị trúng hải 
pháo 76.2 ly và 40 ly của HQ4 nên không còn khả 
năng tác chiến sau đó phát nổ và chìm. Hạm trưởng 
chiếc nầy là Đại tá Vương Kỳ Uy bị tử thương với 
một số thủy thủ đoàn. Nhưng cũng như những 
chiến hạm khác của ta, HQ4 cũng là mục tiêu khá 
lớn cho tàu địch nên cũng bị trúng nhiều vết đạn. 
Một trái hải pháo địch thổi bay hệ thống hút khổng 
lồ của HQ4. Trong lúc hổn chiến, bộ phận quan sát 
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bằng ống dòm trên nóc đài chỉ huy của HQ4 báo 
cáo có hai tàu địch đang đuổi theo. HQ4 liền tăng 
vận tốc tối đa và vận hành theo đội hình tác chiến 
Zig Zag, uốn lượn như con rắn nên tránh được các 
quả hải pháo của 2 tàu địch đang đuổi theo. Ngay 
lúc đó, chiếc HQ5 cũng vừa trờ tới, cắt ngang đuôi 
HQ4, phóng vào 2 tàu địch đang đuổi theo HQ4. 
Những khối cầu lửa từ khẩu 127 ly trước mũi HQ5 
bay thẳng về hướng 2 tàu Trung Cộng, một chiếc 
của địch bị trúng đạn bốc cháy, khói lên ngùn ngụt, 
chiếc còn lại quay ngang bỏ chạy mất dạng. Chiếc 
HQ4 bị thiệt hại nhẹ so với các tàu khác, máy móc 
chính, hệ thống điện, hệ thống truyền tin vẫn trong 
tình trạng khiển dụng tốt và con tàu vẫn còn khả 
năng tác chiến. Về nhân mạng. HQ4 có hai chiến sĩ 
là Hải Quân Thiếu úy Nguyễn Phúc Xá và Hạ sĩ 
nhất Vận chuyển Nguyễn Thành Danh hy sinh 
cùng một số đoàn viên khác bị thương. Anh Danh 
bị trúng đạn nơi ngực thoi thóp trên băng-ca, ngực 
đầy bông băng nhuộm máu, Thượng sĩ Giám lộ Lữ 
Công Bảy rờ lên trán thấy nóng hối và hỏi Anh có 
khỏe không, Anh mở mắt gật đầu nhưng sau đó lịm 
dần rồi vĩnh viễn ra đi. 

 
 

         Chiến hạm của Trung Cộng bị trúng đạn của 
HQ5 bốc cháy nói trên là chiếc Hộ tống hạm 
Kronstadt 274. Sau khi bị trúng đạn, chiếc nầy phải 
ủi vào bãi san hô để tránh bị chìm nhưng sau đó 
cũng bị phá hủy hoàn toàn. Chiếc nầy cũng là Soái 
hạm của địch do Đô Đốc Phương Quang Kính làm 
Tư Lệnh, chỉ huy cuộc hải chiến. Đô Đốc Phương 
Quang Kính còn là Tư Lệnh Phó Hải Đội Nam Hải 
của Trung Cộng. Ngoài Hạm trưởng là Đại tá 
Quang Đức tử thương, toàn bộ tham mưu của Soái 
hạm địch gồm Đô Đốc Phương Quang Kính, 2 Đề 
Đốc, 4 Đại tá, 6 Trung tá, 2 Thiếu tá và 7 sĩ quan 
cấp úy đều tử thương. Về phần HQ5 cũng bị trúng 
đạn nhiều nơi, con tàu đầy vết đạn của địch. Các ổ 
hải pháo 127 ly và 40 ly đôi trước mũi bị trúng đạn 
nên trở ngại tác xạ, chỉ còn khẩu 40 ly bên tả hạm 
và 2 khẩu 20 ly là còn sử dụng được. Chính khẩu 
40 ly nầy do Thượng sĩ Trọng pháo Tài làm trưởng 
khẩu đã khạc đạn tới tấp không cho tàu địch xáp lại 
gần. Lửa bốc cháy và nước tràn vào nhiều nơi, 
Hạm trưởng phải ra lệnh làm ngập nước hầm đạn 
127 ly để tránh đạn phát nổ vì lửa cháy và điện  

 

TÌM CHUÙT DÖ HÖÔNG 
 
Mai toâi veà seõ thaêm tröôøng cuõ 
Coù nhaén gì khoâng ngöôøi baïn xöa 
Thaùng saùu phöôïng hoàng ñang troå nuï 
Nghe buoàn theo naéng boùng ñong ñöa. 
 
Con ñöôøng tan hoïc mình chung loái 
Xa laï maát roài theo thaùng naêm 
Moät thoaùng nhôù nhung bôø toùc roái 
Chæ coøn thaàm laëng maét xa xaêm. 
 
Coù theå naøo ta quay trôû laïi 
Nhö thôøi aùo traéng raát ngaây thô 
Trao nhau trìu meán hoàn e theïn 
Taäp vieát baøi thô phuùt ngaån ngô . 
 
Chaân tình eâm ñeïp neùt trinh nguyeân 
Loøng thoaùng thaàm mô laïc coõi tieân 
Caùnh cöûa töông lai ñang roäng môû 
Leàu hoa goái moäng moái tô duyeân. 
 
Toâi vaãn coøn thöông ngaøy tuoåi daïi 
Töøng ñaøn böôùm traéng caùnh tung bay 
Nhìn em daùng nhoû qua heø phoá 
Ngôù ngaån anh theo caû ñoaïn daøi. 
 
4-09  

ÑT MINH GIANG 
(Lousianna) 

 
chạm. Tuy bị hư hại khá trầm trọng nhưng HQ5 
không có nguy cơ bị chìm và sau đó cơ khí trưởng 
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là Thiếu tá Trần Đắc Nguyền, một sĩ quan cơ khí 
nhiều kinh nghiệm đã điều động nhân viên ra sức 
dập tắt các đám cháy và hàn bít các lỗ thủng nước 
đang tràn vào, sửa chữa các máy móc bị hư hỏng 
nên một thời gian ngắn sau đó con tàu đã trở lại 
tình trạng hoạt động gần như bình thường. Về nhân 
mạng, HQ5 có 1 sĩ quan và 2 hạ sĩ quan hy sinh, 3 
sĩ quan cùng 4 hạ sĩ quan và 9 đoàn viên bị thương 
nặng nhẹ. 
         Về phần HQ16, sau khi dùng các khẩu 127 ly 
và 40 ly bắn hư hại chiếc Trục lôi hạm 389 của 
Trung Cộng khiến Hạm trưởng là Trung tá Triệu 
Quát bị tử thương, Tuần dương hạm HQ 16 cũng bị 
trúng nhiều hải pháo hư hải nặng. Hầm đạn 127 ly 
trước mũi bị thủng một lỗ lớn, nước tràn vào mỗi 
khi mũi tàu chúc xuống nên phải cô lập. Máy điện 
cũng bị trúng đạn, dây điện bị đứt nhiều nơi, hầm 
máy chỗ nào cũng bị chạm điện khiến những nhân 
viên có phận sự ở khu vực nầy bị điện giật nên phải 
di tản. Nguy hơn nữa là hông tàu ngay hầm máy tả 
bị đạn hải pháo địch bắn trúng phá một lỗ lớn 
ngang tầm nước làm nước biển tràn vào như thác 
lũ, chiến hạm mỗi lúc nghiêng thêm về bên trái và 
có nguy cơ bị chìm. Sau cùng, nhờ sĩ quan cơ khí 
trưởng là Đại úy Hiệp đôn đốc nhân viên ra sức cô 
lập hầm máy tả nên chiến hạm vẫn tiếp tục vận 
chuyển được bằng máy bên hữu. HQ16 chì có một 
chiến sĩ hy sinh, đó là Trung sĩ Điện khí Xuân đã 
đền nợ nước. Trung úy Bính đã vuốt mắt và cùng 
các y tá cầu nguyện cho Anh bằng Thánh Kinh dù 
không rõ Anh tôn giáo nào. 
         Còn Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 là chiến 
hạm nhỏ nhất, hỏa lực yếu nhất trong số các chiến 
hạm Việt Nam tham chiến, ngoài ra tình trạng kỹ 
thuật cũng không khả quan cho lắm vì  hư một 
máy, vận chuyển, xoay trở chậm chạp nên bị trúng 
nhiều đạn. Một trái hải pháo 100 ly của địch bắn 
trúng đài chỉ huy, đốn ngã tất cả các nhân viên có 
phận sự tại đây. Hạm trưởng Hải Quân Thiếu tá 
Ngụy Văn Thà và Hạm phó Hải Quân Đại úy 
Nguyễn Thành Trí đều bị thương nặng. Kế tiếp, 
một trái hải pháo khác trúng ngay hầm máy làm 
cho chiến hạm tê liệt, hoàn toàn bất khiển dụng, 
trôi lờ đờ, lềnh bềnh trên mặt biển làm mục tiêu 
cho tàu địch tác xạ xối xả. Số thương vong của 

HQ10 rất nặng và nhiều chiến sĩ chết như Trung úy 
Vũ Văn Bang, sĩ quan Đệ Tam tại Trung Tâm 
Chiến Báo (CIC); Trung úy Cơ khí Ngô Chí Thành 
chết ở phòng máy; Trung úy Nguyễn Văn Đông 
chết tại khẩu 76.2 ly ở sân trước; Hạ sĩ Vận chuyển 
Lê Văn Tây, người Ban Mê Thuột nhưng yêu màu 
áo trắng, yêu mộng hải hồ nên sau khi lấy bằng 
Trung Học Đệ Nhất Cấp gia nhập Hải Quân và đền 
nợ nước bằng cách ghì khẩu súng cho đến giờ phút 
chót; Thủy thủ Cơ khí Đinh Hoàng Mai ôm khẩu 
20 ly bắn che cho các đồng đội trên bè đào thoát, 
bạn bè gọi xuống bè ra đi nhưng không chịu xuống, 
ở lại chết theo con tàu... và còn nhiều chiến sĩ khác 
đã liệt oanh nằm xuống mà ở đây không đủ giấy 
mực để kể cho hết.  

Những người còn sống sót dìu dắt các chiến 
hũu bị thương lên 5 chiếc phao tập thể, tất cả là 28 
người, kể cả Hạm phó Nguyễn Thành Trí. Riêng 
Hạm trưởng Ngụy Văn Thà từ chối ra đi mặc dù 
các chiến hữu yêu cầu nhiều lần. Anh ở lại chết 
theo con tàu đúng với truyền thống cao đẹp của Hải 
Quân và Hàng Hải. Trên đường đào thoát, có 8 
chiến sỉ, trong đó có Hạm phó Nguyễn Thành Trí 
bị chết vì các vết thương trước khi được chiếc tàu 
dầu Hòa Lan Skopionella cứu vớt vào đêm 22-1-
1974. Khi các chiến sĩ ta được vớt lên, chính tay 
nhị vị phu nhân của Thuyền trưởng và Thuyền phó 
tàu nầy đã tận tình băng bó, săn sóc các vết thương, 
đút từng muỗng cháo cho các chiến sĩ Việt Nam 
thể hiện tình người bao la. Thật là một nghĩa cử 
đẹp không bao giờ quên được! 
         Trong trận chiến, HQ10 đã mượn đáy biển 
Hoàng Sa làm mồ dũng sĩ, mang theo 42 người con 
yêu của Tổ Quốc, kể cả Hạm trưởng Hải Quân 
Thiếu tá Ngụy Văn Thà, Khóa 12,  sinh ngày 16-1-
1943 tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Anh lập gia đình 
với Chị Huỳnh Thị Sinh.  Chị Sinh còn rất trẻ, 
chưa tới tuổi 30. Hai Anh Chị có được 2 người con 
gái, còn rất nhỏ, cháu đầu 4 tuổi, cháu sau 2 tuổi. 
Cùng chết theo tàu có Trung úy Vũ Văn Bang, 
ngày tàu rời Sài Gòn đi công tác, Anh Bang có đem 
theo tấm hình của đứa con gái đầu lòng chưa đầy 
tháng để khoe với bạn bè. Khi chết, tấm hình của 
cháu vẫn còn nằm trong túi áo trận trên ngực Anh, 
được bọc bằng giấy ny-lon cho không bị ướt: 
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Sóng biển chiều nay cuồn cuộn quá, 
Còn đây uy dũng pháo Hoàng Sa. 
Vành khăn tang trắng đầu con trẻ, 
Kinh buồn vĩnh biệt tiếng cười cha! 
 (Thơ Nguyệt Trinh) 

          
Còn Trung sĩ Giám lộ Vương Thương, cũng 

thuộc HQ10 đã chết trên bè đào thoát. Anh đã hy 
sinh cho đất nước trước ngày làm lễ cưới. Lẽ ra 
Anh đã được đi phép cưới vợ, giấy phép đã cầm 
trong tay nhưng Hạm trưởng động viên Anh ở lại 
đi công tác chuyến nầy vì Anh quá rành quần đảo 
Hoàng Sa. Ngày tàu nhổ neo rời bến, người vợ sắp 
cưới ra tận cầu tàu tiễn chân Anh, nàng âu yếm 
nắm chặt tay người yêu như trao tất cả tình thương 
và hẹn ngày Anh về hai người sẽ làm đám cưới 
trọn đời yêu nhau cho vẹn lời nguyền trăm năm kết 
tóc xe duyên... nhưng: 
Lần tiễn đưa hôm ấy một lần thôi, 
Là chiến sĩ một đi không trở lại!  
(Giòng Lệ Cuối – Phạm Từ Quyên) 
 
         Riêng toán đổ bộ lên đảo Cam Tuyền của 
HQ16, khi trận hải chiến xảy ra, HQ16 không thể 
vớt họ được vì đang chiến đấu với tàu địch nếu tàu 
ngừng lại để vớt họ thì con tàu sẽ là mục tiêu bất 
động cho tàu địch vì thế Hạm trưởng Lê Văn Thự 
liên lạc bằng máy truyền tin với Trung úy Liêm, sau 
khi thông báo tình hình bất khả kháng của chiến 
hạm, ông đã động viên anh em dùng bè đào thoát, cố 
vượt ra khỏi vùng giao tranh, đồng thời yêu cầu mọi 
người thông cảm sự bất lực của ông trước tình hình 
hiện tại vì ông đang mang trách nhiệm về sự an toàn 
của con tàu và sinh mạng của hàng trăm thủy thủ 
đoàn. Càng nói, trông ông càng đau đớn, đôi mắt đỏ 
hoe như ông đang muốn khóc vì không vớt được các 
chiến hữu và đồng đội của ông! 
         Sau đó, toán đổ bộ nầy dùng bè cao su vượt 
thoát ngay tức khắc trong lúc cuộc hải chiến đang 
xảy ra... Khi họ đang lênh đênh trên những xuồng 
đào thoát, một chiến hạm địch bị trúng đạn của phe 
ta, cả toán 15 chiến sĩ nầy biểu lộ tinh thần yêu 
nước cao độ bằng cách tất cả cùng giơ cao những 
cánh tay và đồng ca bản “Việt Nam – Việt Nam” 
(Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời... Việt Nam 

nước tôi...) Và sau 10 ngày chống chọi với sóng 
gió, đói khát các chiến sĩ ta được ngư dân ở Qui 
Nhơn cứu sống. Chỉ có một chiến sĩ hy sinh sau khi 
đã lên thuyền ngư dân, đó là Hạ sĩ Quản kho 
Nguyễn Văn Duyên. Từ tận đáy lòng Mẹ Việt Nam 
họ là những người con kiêu hùng của Mẹ về từ Tổ 
Quốc Đại Dương. 
         Sau trận hải chiến, khoảng 7:00 giờ sáng 
ngày 20-1-1974 đoàn chiến hạm ta về đến bến 
thương cảng Đà Nẳng nhưng đoàn tàu vắng bóng 
HQ10. Trên bến, đồng bào đứng đông nghẹt, chen 
chút nhau tiếp đón các chiến sĩ Hoàng Sa bằng một 
rừng biểu ngữ với các khẩu hiệu: “Hải Quân Việt 
Nam quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đến giọt máu cuối 
cùng” “Hoan hô tinh thần chiến đấu anh dũng của 
các chiến sĩ Hải Quân tham dự Hải Chiến  Hoàng 
Sa” “Hoan hô tinh thần bất khuất của các chiến sĩ 
Hải Chiến Hoàng Sa”. 

Chiến sĩ Hoàng Sa, các Anh rất xứng đáng 
được vinh danh là những người con yêu của đất 
nước! Các Anh đã không phụ lòng những bà mẹ 
hiền đã âu yếm trao các Anh cho đất nước khi các 
Anh vừa khôn lớn. Các Anh cũng không phụ lòng 
mái quân trường đã đào tạo các Anh thành những 
người trai thời chiến. Các Anh cũng không phụ 
lòng đồng đội, chiến hữu khi các Anh xông pha 
trong các chiến trường lửa đạn. Và các Anh cũng 
không phụ lòng đồng bào đã trao trọn niềm tin nơi 
các Anh. Lính nào cũng là lính, lính nào cũng đóng 
góp xương máu cho quê hương đất nước và các 
Anh cũng vậy, các Anh đã đại diện màu áo để góp 
máu cho Tổ Quốc. 

 
          Trận Hải Chiến Hoàng Sa đã nói lên hùng 
tính Việt tộc, đồng thời nối tiếp tinh thần chống 
Bắc xâm của dân tộc ta. “Hải Chiến Hoàng Sa” là 
một bản hùng ca phụ vào với “Bạch Đằng Giang” 
- “Tiếng Trống Mê Linh” - “Gò Đống Đa” để tô 
đậm thêm những nét son cho giòng Sử Việt. 
 

Leâ Thöông 
Richmond - Virginia -  6 - 2009 
E-mail: <lethuong2007@hotmail.com> 

 



TIEÁNG THÔÛ DAØI 
 

Hoàng Thuûy 
 

aùng Chuû Nhaät, Thaûo ñang coøn naèm treân 
giöôøng, coá nhaém maét níu keùo giaác nguû quaù 
ngaén, ñang muoán vuït bieán ñi thì chuoâng ñieän 

thoaïi reo.  Naøng vôùi tay laáy caùi ñieän thoaïi ôû 
ñaàu giöôøng.  Ñaùp laïi tieáng “A-loâ” meät moûi cuûa 
naøng laø gioïng trong treûo roän raõ cuûa coâ con gaùi: 
 - Sorry!  Meï ñang nguû haû? Ñeâm qua 
con cuõng thöùc khuya laém, vaäy maø khoâng sao 
nguû theâm ñöôïc.  Con quen daäy sôùm roài. 

- Laøm gì maø thöùc khuya vaäy? 
- Con ñoïc maáy truyeän ngaén trong tôø baùo 

meï cho con möôïn. 
- Vaäy aø, coù truyeän naøo hay khoâng? 
- Chaû bieát coù goïi laø hay ñöôïc khoâng nhöng 

haáp daãn, gaây caán laém.  Coøn coù truyeän ñoïc xong 
con ñieân caùi ñaàu, chaû hieåu hoï muoán noùi gì caû. 

Naøng chöa kòp hoûi theâm thì con gaùi laïi tieáp: 
- Hoï vieát tuïc laém meï ôi!  Chöûi theà, vaêng ra 

ñuû thöù.  Coøn taû tình, taû caûnh cöù gheâ gôùm nhö laø 
coi phim “sex” vaäy.  Con nghó töùc cöôøi quaù, coù 
nhöõng truyeän nhö vaäy, maø meï laïi baûo cho thaèng 
Nam ñoïc ñeå noù trau doài vaên chöông Vieät Nam. 

Ñang ngaät ngöø vì thieáu nguû, Thaûo tænh ngöôøi 
ra vì lôøi con gaùi.   Naøng caûm thaáy queâ quaù.  Tôø 
baùo hoï môùi göûi ñeán, naøng chöa kòp ñoïc thì coâ con 
gaùi sang chôi.  Naøng ñöa tôø baùo cho con möôïn vaø 
daën doø “Baûo naøy laø baùo vaên hoïc, coù nhieàu truyeän 
hay laém.  Con mang veà cho chaùu Nam ñoïc ñeå noù 
trau doài vaên chöông Vieät Nam?” 

Nam laø thaèng chaùu ngoaïi lôùn nhaát cuûa 
naøng.  Naêm nay Nam ñaõ 15 tuoåi.  Naøng raàt haøi 

loøng laø thaèng chaùu raát thích hoïc tieáng Vieät, xöùng 
ñaùng vôùi teân Baûo Nam naøng choïn cho noù.  Baûo 
Nam laø nöôùc Vieät Nam quí giaù cuûa naøng.  Vôùi taát 
caû coá gaéng cuûa meï vaø baø ngoaïi, baûo Nam ñaõ ñoïc 
vaø vieát ñöôïc tieáng Vieät khaù thoâng thaïo. 

Naøng khoâng ngôø soá baùo naøy hoï laïi ñaêng 
truyeän nhö vaäy.  Tuy nhieân, naøng cuõng coáâ 
choáng cheá cho tôø baùo maø naøng yeâu thích: 

- Baùo naøy hoï thöôøng chæ ñaêng nhöõng truyeän 
cuûa caùc nhaø vaên noåi tieáng.  Maø moät soá caùc nhaø 
vaên noåi tieáng luùc sau naøy coù loái vieát raát baïo.  
Hoï coá yù duøng nhöõng danh töø thaät tuïc ôû ngoaøi 
ñôøi ñem vaøo nhöõng maåu ñoái thoaïi trong 
chuyeän.  Hoï coá yù moâ taû nhöõng caûnh aùi aân baèng 
nhöõng lôøi vaên traéng trôïn vaø gôïi hình nhaát, 
khoâng caàn neù traùnh gì caû.  Coù leõ hoï muoán saùng 
taïo ra moät loái vieát môùi laï, ñaëc bieät.  Cuõng nhö 
moät soá nhaø vaên laïi thích vieát nhöõng ñoaïn vaên 
thaät bí hieåm, nhöõng lôøi thô thaät laï luøng.  Ñoïc 
tôùi, ñoïc lui, suy nghó hoaøi ñoäc giaû loaïi bình 
thöôøng nhö meï con mình khoâng theå hieåu ñöôïc 
hoï muoán noùi gì, vieát gì.  Nhöng maø hoï laø nhöõng 
nhaø vaên lôùn, nhöõng teân tuoåi quen thuoäc, neân 
caùc baùo vaãn thích ñaêng baøi cuûa hoï. 

- Con chaúng hieåu gì veà caùc nhaø vaên lôùn.  
Nhöng con nghó raèng mình ñang soáng treân ñaát 
Myõ maø vaãn coá gaéng laøm saùch baùo baèng tieáng 
Vieät, vieát vaên, vieát truyeän baèng tieáng Vieät töùc laø 
mình muoán phoå bieán vaø baûo toaøn vaên hoùa Vieät.  
Nhö vaäy, mình phaûi nghó ñeán nhöõng ngöôøi ñoïc, 
nhaát laø giôùi treû, sinh ñeû treân ñaát Myõ khoâng bieát gì 
veà vaên hoùa Vieät Nam.  Khi chuùng ñoïc ñöôïc 
nhöõng caâu chöûi theà tuïc tóu, nhöõng caâu vaên traéng 
trôïn gôïi duïc nhö vaäy, noù deã nhaäp taâm laém.  Mai 
moát chuùng aên noùi tuïc taèn, laøm nhöõng chuyeän baäy 
baï laøm sao traùch chuùng ñöôïc.   Chuùng hoïc trong 
nhöõng truyeän ngöôøi lôùn vieát maø. 

 S
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- Meï ôi!  Tröôøng hoïc ngöôøi ta daïy veà 
“sex” ñeå tuïi treû bieát haäu quaû maø phoøng ngöøa 
chuyeän mang thai vaø beänh taät.  Coøn vieát vaên 
böøa baõi ñeå treû con ñoïc bò aûnh höôûng laø chuyeän 
khaùc, laøm sao meï so saùnh nhö vaäy ñöôïc. 

 
 

Boùng Traêng Taø 
 - Meï nghó coøn tuøy theo giaùo duïc gia ñình cuûa 

mình nöõa.  Mình daïy con caùi kyõ löôõng thì khoâng 
sôï bò aûnh höôûng ôû moâi tröôøng xung quanh. 

Traêng taø boùng cuõng ngaån ngô 

Tình traàn huït haãng beân bôø ñau thöông - Thôøi buoåi naøy maø meï noùi chuyeän nhö thôøi 
cuûa meï vaäy.  Tuïi con baän roän ñi laøm ñaâu coù 

ñöôïc bao nhieâu thôøi giôø ñeå canh chöøng daïy doã 
con caùi.  Saùch baùo vaø phim aûnh gaàn guõi vôùi 

chuùng nhieàu hôn laø boá meï.  Treû con Myõ caàm  

Öôùc mô giaác moäng bình thöôøng 

AÂm vang lôùp soùng truøng döông raït raøo 
suùng baén ngöôøi deã daøng laø aûnh höôûng 

nhöõng maøn baén gieát döõ doäi qua phim aûnh.  
Baây giôø laïi coøn caùi naïn phoå bieán chuyeän côø 
baïc qua ti-vi nöõa.  Ñaùnh “poker” maø hoï laøm 
nhö moät troø chôi boå ích.  Hoï baày ñaët ñaùnh 
“tournament”, roài trao giaûi thöôûng caû trieäu 
ñoàng.  Treû con baây giôø ñua nhau chôi 
“poker”, lo luyeän taäp cho gioûi ñeå hy voïng mai 
moát thaéng giaûi baïc trieäu.  Thay vì chaêm hoïc 
chöõ thì chaêm hoïc ñaùnh baøi, kieám tieàn deã vaø 
nhanh hôn. 

 

Nghe nhö tieáng haùt naêm naøo 

Vöôøn xöa böôùm löôïn lao xao boài hoài 

Höông ngaâu ñaõ thoaùng qua roài 

Tænh ra thì cuõng ñaønh thoâi ngaäm nguøi. 

 

Quyønh Anh Coâ con gaùi noùi moät thoâi, moät hoài ñeå truùt 
heát nhöõng baát maõn, nhöõng lo laéng trong loøng 
veà vieäc giaùo duïc con caùi.  Baø meï cöù ngoài thoän 
maët ra nghe.  Noù noùi ñuùng quaù, baø cuõng chaû 
laøm sao caõi laïi ñöôïc.  Cuoái cuøng baø meï toäi 
nghieäp chæ bieát cheùp mieäng thôû daøi. 

(Virginia) 

 

 Thaûo söõng ngöôøi ra vì nhöõng nhaän xeùt, lyù 
luaän cuûa con gaùi.  Nhöng vaãn coá noùi vôùt vaùt: HOÀNG THUÛY   

- ÔÛ tröôøng ngöôøi ta daïy treû con veà “sex” 
laâu roài, chuùng ñaâu caàn chôø ñoïc qua baùo chí 
môùi bieát.  Meï thaáy con hôi lo xa ñoù. 

(Maryland)     
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COÙ MOÄT NGAØY
 

   Cho HM. 
 

Coù moät ngaøy  
Boãng gaëp Laõo Vi* 

Coù moät ngaøy  
Boãng Taàn baïo chuùa 

Gaëp Taây Thi taân thôøi. 
Coù moät ngaøy 

Baõo boãng noåi troâi! 
Taàu anh song voã 
Tôi bôøi xaùc thaân. 

 

Coù moât chieàu 
Ñaõ leânh ñeânh& 

Coù huyeàn thoaïi keå  
Nhöõng tình khuùc xöa. 

Coù nhöõng chieàu 
Theo Soùng ñöa 

Thuyeàn troâi theo soùng 
Nhaáp nhoâ bieån ñôøi. 

 
 

Thuyeàn troâi theo ngoïn gioù khôi 
Löôùt ñi trong giöõa bieån ñôøi  
meânh moâng... 
 

Roài trôøi ñaâu... 
boãng noåi gioâng 
Côn phong ba... 
Cuoán tuyeät khoâng ñöôøng veà 
Taàu anh ñaõ laïc beán meâ! 
Ñöôøng ñi cuõng khuaát... 
Ñöôøng veà... 
Muø khôi! 
 
* Laõo Vi: Vi Voá. Ñieån xöa. Truyeän keå:  
ngöôøi lo vieäc se tô keát toùc cho  
Trai / Gaùi thaønh ñoâi uyeân öông. 
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Nhà văn Nguyễn Lân:  
Tìm Một Cõi Về

Phạm Xuân Thái 
 
ìm Một Cõi Về, một tác phẩm mới của 
Giáo Sư Nguyễn Lân đã được trang trọng 

ra mắt tại hội trường James Lee Center, 
thành phố Falls Church , tiểu bang Virginia, 
ngày 30 tháng 5, 2009. Hơn 200 khách yêu 
văn chương vùng Hoa Thinh Đốn và một số 
đông các cựu học sinh Gia Long, Quốc Gia 
Nghĩa Tử đã tham dự buổi ra mắt sách này. 
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Bà Kim Hà, một 
cựu học sinh Gia 
Long, học trò cũ 
của Giáo Sư Nguyễn 
Lân, đã lên giới thiệu 
về thân thế tác giả. 
Kim Hà cho biết: “Nhà 
văn Nguyễn Lân là 
thứ nam của nhà văn, 
nhà cách mạng 
Hoàng Đạo Nguyễn 
Tường Long, một 
trong những trụ cột của nhóm Tự Lực Văn 
Đoàn. Gia đình nguyên quán nơi phố cổ rất 
nổi tiếng của quê hương ta, phố cổ Hội an 
thuộc tỉnh Quảng nam, nhưng tác giả lại chào 
đời tại Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 1937.  
Là giáo sư giảng dạy bộ môn Sinh Vật bậc 
Tú Tài, là Trưởng Phòng Sinh Hoạt Học 
Đường, thời khóa biểu bận rộn, thế mà 
Nguyễn Lân đã dành hết khoảng thời gian 
quý báu còn lại, cống hiến rất nhiều cho Gia 
Long.  

Ngoài việc giảng dậy, Nguyễn Lân còn 
có khả năng về kịch nghệ. Nguyễn Lân đã  
đạo diễn vở thi kịch đầu tiên “Tro Tàn Điện 
Ngọc” hay “Tây Thi Phạm Lãi”, và vở thoại 
kịch “Thành Cát Tư Hãn” năm 1971. Nguyễn 

Lân vừa là đạo diễn, vừa thủ diễn vai chính 
đã đưa tên tuổi Nguyễn Lân vượt ra ngoài 
khuôn viên "kịch nghệ nhà trường". Vở kịch 
được trình diễn ba đêm liền nhân kỷ niệm 50 
năm thành lập trường nữ trung học Gia Long. 
“  

Tháng 4 năm 75, gần ba năm ở lại với 
quê hương, vào cuối năm 1977 Nguyễn Lân 
đã vượt thoát được khỏi chế độ Cộng Sản 
trên một chiếc thuyền bé nhỏ như chiếc lá 
chòng chành giữa đại dương. Rất may mắn 

là chỉ sau ba ngày đêm 
lênh đênh trên biển cả, 
mưa gió dập vùi, đói 
khát, mệt lã, tất cả 
những người tị nạn đã 
được một tàu chở dầu 
Nhật vớt, đưa về Kobé.  
 Sau gần một 
năm cư ngụ tại Nhật, 
Nguyễn Lân tới Mỹ, đi 
học lại, và đươc lãnh 
làm công việc khảo cứu 

về vi sinh cho hãng Flow Labs, ở McLean, 
Virginia. Ông Viết sách Biology của chương 
trình song ngữ Indochina Institute tại Đại Học 
George Mason, tiểu bang Virginia. Xong 
chuyển sang nghiên cứu về thần kinh (não và 
tiểu não) tại Đại Học Georgetown, 
Washington DC mãi cho đến ngày nghỉ hưu. 

Năm 1990, Nguyễn Lân lần bước vào 
nghề làm báo. Ông vừa là chủ bút vừa là cây 
viết trụ cột của tờ Tiếng Nói Thủ Đô, Nguyễn 
Lân viết đủ các tiết mục mỗi khi tờ báo thiếu 
bài. Sau đó, ông cộng tác thương xuyên với 
Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm, và các ấn 
phẩm của các cựu học sinh Gia Long trên 
toàn quốc. Năm 2003, ông cho ra đời tập 

T 



truyện ngắn Sôi Nổi. Sôi Nổi đã được quan 
tâm trong giới yêu văn chương tại hải ngoại.  

Bà Kim Hà sau đó đã giới thiệu tác giả 
Nguyễn Lân nói về tác phẩm Tìm Một Cõi Về.   

Tác giả Nguyễn Lân đã cám ơn khách 
tham dự, ban chủ biên Tam Cá Nguyệt San 
Cỏ Thơm, các cựu giáo chức và học sinh Gia 
Long, Quốc Gia Nghĩa Tử. Ông xin tự giới 
thiệu về tác phẩm của mình, một việc tưởng 
dễ nhưng không phải dễ khi tự nói về mình. 

Ông cho biết: “ Chúng ta đang sống, 
đang thụ hưởng những gì ta có thể làm được 
trên thế gian này. Mỗi ngày qua đi, chúng ta 
càng bước tới gần nấm mồ của mình. Nói 
thế, nghe rợn người và đáng sợ. Sao ta 
không nghĩ, mỗi ngày qua đi, ta càng tới gần 
chân lý, càng gần một nơi vĩnh cửu đẹp và 
thơ mộng như ta hằng mơ ước? 

Nhưng ta chưa sửa 
soạn cho NGÀY VỀ đó vì ta 
còn nhiều việc phải làm, 
nhiều chương trình chưa 
hoàn tất, nhiều ước muốn 
chưa thực hiện, và ngay cả 
tình yêu… nhiều khi chưa 
trọn vẹn. Vì thế trước lần về 
cuối cùng, chúng ta vẫn phải 
có một chỗ về tạm bợ nhưng 
dễ chịu, thoải mái nơi trên 
trần thế. Ðấy là con đường 
chúng ta đang đi, con đường 
của Tìm Một Cõi Về.” 

Trong cuốn Tìm Một Cõi 
Về (TMCV), tác giả đi tìm 
một điểm tựa cho những 
thăng trầm của đời người, 
tìm một nơi ấm cúng để trọn 
vẹn nghỉ ngơi và muốn biết 
rồi ra mình sẽ tới đâu? 
Trong TMCV tôn giáo được 
nhắc nhở đến nhiều lần, đạo Phật và cuối 
cùng là đạo Thiên Chúa, như một cứu cánh, 
một điểm tựa. Ngay mặt sau cuốn sách, ta đã 
thấy ý chính của TMCV: “Cuộc sống này chỉ 
là cõi tạm. Nhưng trong cõi tạm này vẫn cần 

một nơi nghỉ ngơi thoải mái, một nơi mà niềm 
tin, niềm thương yêu bền bỉ, một cõi về… cho 
thân xác tạm bợ và cho linh hồn vĩnh cửu. 

Ngay từ những trang đầu, cuốn sách đã 
hé mở cho độc giả thấy quan niệm sống của 
tác giả: một đời sống thoải mái, thanh thản 
mà sống động - một đời sống yên lặng, bình 
dị mà đầy cuốn hút. Ðiểm quan trọng để thấy 
mình đáng sống là nhìn được bản thân có 
hữu ích cho cuộc đời không, “vì ai mà sống, 
vì ai mà hi sinh”. Ðó, tư tưởng thanh cao với 
ý chí tiến thủ cho một lý tưởng. Ðó, để giữ 
cho tâm hồn quân bình trong một thể xác 
lành mạnh, tươi đẹp. Ðó là chìa khóa của 
Hạnh Phúc. 

Buổi ra mắt “Tìm Một Cõi Về” đã được 
xen kẽ bằng một chương trình văn nghệ đặc 
sắc, do một số ca sĩ tài tử, cựu học sinh Gia 

Long và Quốc Gia Nghĩa 
Tử trình diễn gồm: Như 
Hương, Hiếu Thuận, Sĩ 
Tuấn, Elizabeth Hoàng qua 
sự điều khiển nhịp nhàng, 
duyên dáng của MC Đèo 
Văn Sách. 

Điểm son đáng ghi 
nhận trong buổi ra mắt 
sách này là “Tình Thầy 
Trò”. Các chị cựu nữ sinh 
Gia Long thụ giáo dưới sự 
dậy dỗ của giáo sư 
Nguyễn Lân, dù đã hơn 40 
năm xa rời ghế nhà 
trường, nhưng các chị vẫn 
không quên ơn thầy, và đã 
cùng góp tay giúp buổi tổ 
chức ra mắt sách thành 
công trọn vẹn. 
        

Ñeå coù saùch xin lieân laïc 
NGUYEÃN LAÂN 

lanhoa@verizon.net 
703 942 7320 
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Order 
 Justice at Work  

on-line from 
Amazon.com  

or 
BarnesandNoble.com 

for speedy delivery. 
 

 
 

 

 
 
Read this story of my own long 
exploration of how our global economy 
went wrong and how we – yes, we – 
can change it to serve 21st century 
needs, our own and those of our 
brothers and sisters in Asia and 
elsewhere.  --  

Robert Senser 
 

* “A gem of a book…I found so many 
issues germane to what is happening in 
Vietnam these days.”  -- Nguyen Ngoc 
Bich, author, editor, translator (A 
Thousand Years of Vietnamese Poetry). 
 
* “Senser writes with great clarity and 
logic about the rights and dignity of 
each human being, including working 
men and women, and the need to 
recognize those rights in the global 
economy.” – Father R. W. Timm, 
C.S.C., professor in a Bangladesh 
seminary. 
 
* “A convincing counter-argument to a 
prevailing view of development that a 
lack of basic worker rights and child 
sweatshops are OK because certain 
countries are still ‘catching up’.” – 
Sylvia M. Booth in giving the book 5 
stars on Amazon.com.           
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