
THU NHÔÙ QUEÂ 
 

 
 

Naéng ñaõ hanh vaøng gôïn saéc thu 
Taàng khoâng maây xaùm ñaõ giaêng muø 
Röøng phong ñaõ chôùm thay maøu laù 
Töøng caùnh chao mình, quyeän gioù ru 
 
Toâi thaáy hoàn toâi cuõng voõ vaøng 
Moãi laàn thu ñeán, chôû buoàn sang 
Hôn möôøi naêm leû lìa queâ cuõ 
Nhö chieác thuyeàn troâi giaït bieån hoang 
 
Thoâi noùi laøm chi ñôïi vôùi chôø 
Chæ ñem nhung nhôù göûi vaøo thô 
Bao giôø trôû laïi, bao giôø nhæ ? 
Ngaøy aáy xum vaày, thoûa öôùc mô 

 150 

 
Toâi vaãn ngoài ñaây ñeám laù thu 
Vaãn chöa ngöøng nghæ böôùc giang hoà 
Thaàm, thì trong gioù thu lôøi nhaén : 
“Ngöôøi ôû beân trôøi leä coù khoâ?” 
 

Nguyeãn Kinh Baéc 
(Philadelphia) 

EM COÙ BAO GIÔØ…? 
 

Em coù bao giôø nghó ñeán toâi, 
Chaøng trai nöôùc Vieät soáng ñôn coâi?! 
Giang hoà laõng töû ñôøi binh nghieäp. 
Traän tuyeán xoâng pha hieán troïn ñôøi. 
 

Vò quoác, hy sinh; thaân theå maát. 
Thoâi ñaønh chaáp nhaän soáng mình thoâi! 
Cho em haïnh phuùc beân ngöôøi môùi. 
Em coù bao giôø nghó ñeán toâi?! 
 

Goùc trôøi toâi soáng mình toâi,  
Xe laên laø baïn beân toâi suoát ñôøi! 
Beân ngoaøi heùo haét nuï cöôøi. 
Beân trong baõo taùp nhôù ngöôøi tình xöa! 
 

LEÂ HOAØNG LONG  
9-5-07 
Meán taëng caùc thöông pheá binh Muõ Ñoû 
vaø ñôn vò baïn. Caùc anh ñaõ soáng cuoäc 
ñôøi haøo huøng, hy sinh, vaø vò tha.
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MÖA HEØ ÔÛ SALZBURG 
VUÕ NAM 

au khi đọc bài viết về nhạc sĩ thiên tài 
người Áo, Wolfgang Mozart, trên báo 
Cỏ Thơm của nhà văn, nhà biên khảo 
Phạm Văn Tuấn, người viết lấy một 

ngày cuối tuần để đi đến thành thố Salzburg, 
xem nơi nhạc sĩ ra đời, cảnh trí, đời sống ra 
sao. Trên toàn nước Đức lâu rồi đã có 
những chuyến xe lửa đi cuối tuần giá rất rẻ, 
lại đi được mỗi lần một group 5 người. Cứ 
lựa chọn, hoặc đi và về trong ngày thứ bảy, 
hoặc chủ nhật. Còn ngủ qua đêm thì hôm 
sau lại phải mua một vé mới. Đó là trên toàn 
nước Đức. Còn ở mỗi tiểu bang cũng có 
những vé đi về trong lãnh thổ tiểu bang, 
trong một ngày, cũng cho 5 người.  

Thành phố Salzburg của nước Áo 
người viết nghe từ lâu nhưng chưa có dịp 
đến. Salzburg nằm cạnh ranh giới với nước 
Đức, góc đông nam. Một lần từ Đức đi 
thành phố Linz của Áo, xe có chạy ngoài 
xa lộ ngang qua ngoại thành của Salzburg, 
nhưng bận việc nên tôi không có thời giờ 
ghé vào thành phố. 

Trên đường đến Linz, có những thảm 
cỏ bao la. Rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy 
những con hưu con nai nhỏ gậm cỏ thảnh 
thơi bên dòng đường xa lộ đầy xe. Ở Đức 
không có thấy cảnh này. Trông những con 
vật hình như không biết sợ xe, sợ người. 
Hình ảnh vài con hưu đứng gặm cỏ dưới 
bầu trời xanh, hoặc đang nhìn ngơ ngác 
những chiếc xe chạy trên đường, xa xa là 
rặng núi Alpen, tôi thấy được cả sự yên 
bình của nước Áo. Trong hồn tự nhiên lâng 

lâng niềm an ổn, quên đi nơi đây là đất nước 
nổi tiếng vì tuyết, vì lạnh, vì có ngọn núi 
cao và trùng trùng điệp điệp những hàng núi 
đan khít nhau, ngọn cao ngất ngưỡng. Cho tị 
nạn ở đây chắc...chết vì lạnh. Trên chót vót 
của những ngọn núi cao này, dù mùa hè 
nhưng vẫn còn tuyết đóng trắng. Ai đi bằng 
đường xe hơi từ Đức ngang thành phố 
Innsbruck đi về hướng Venedig của Ý sẽ 
thấy cảnh này. Nếu Thụy Sĩ có vẻ đẹp nhờ 
hồ và những con thiên nga, thì ở Áo lại có 
vẻ đẹp khác từ hai vùng. Một vùng nhờ bình 
nguyên đồng cỏ và những chú hưu nai và 
một vùng nhờ những ngọn núi cao trong dãy 
Alpen đầy tuyết.   

Ngày đi từ Ý về Đức ngang Áo của 
những năm trước gặp cơn mưa mùa hè nhỏ 
nhưng đủ làm áo ướt, thì tháng trước khi 
đến Salzburg sau cơn nắng nóng tôi cũng 
chịu cơn mưa hè nhỏ đủ tưới tẫm trên lá 
cây và vườn hoa Mirabellgarten trong 
thành phố. 

Salzburg đẹp có lẽ nhờ dòng sông 
Salzach chảy ngang qua thành phố và dãy 
núi chạy dọc sông. Với tôi, nhà ở salzburg 
cũng vậy thôi. Những lâu đài cổ ở đây 
cũng vậy thôi. Cũng giống những lâu đài 
ở miền nam nước Đức. Cũng ngất ngưởng 
trên đồi núi cao. Cũng người người đi bộ, 
đi xe kéo, lục đục từ dưới đi lên để thăm 
viếng lâu đài. Có sông và núi ở Salzburg 
là đẹp. 

Người viết thích nhất là dòng sông và 
những băng ghế, thảm cỏ, dọc theo hai bên 
bờ. Đi bộ ở bờ bên này nhìn bờ bên kia là 
những đồi núi xanh, những lâu đài và 
những ngôi nhà được cất trơ vơ trên vách 

S 
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núi. Đi bên bờ bên kia nhìn bên này là 
những dãy nhà to lớn, những khách sạn, 
quán ăn và ngôi nhà thờ cổ. Không biết nhà 
của ông Mozart ở mé nào của dòng sông? 
Cứ cách vài trăm mét lại có một cây cầu 
bắt ngang sông cho khách qua lại. 

Cứ phải "khen người chê mình" hoài 
cũng kỳ. Nhưng thú thật dọc dòng sông nơi 
đây có những nơi vệ sinh công cộng mà 
sạch sẽ tôi không thể ngờ, chớ không như 
ngược lại tôi đọc vài bài viết của những tác 
giả về VN, 
đi chơi 
những nơi 
có nhà 
nước đứng 
ra tổ chức 
kinh doanh, 
vậy mà vào 
toilette một 
lần ra là 
tởm đến già 
không dám 
mò vào lần 
nữa. Một 
lần đủ tởm! 
Còn ở Đức 
có nơi thật sạch thì cũng có nơi không 
được sạch lắm, nhưng không đến nỗi phải 
sợ mỗi khi cần đi. 

Chúng tôi đi vào những con đường nhỏ 
trong thành phố. Cảnh bán buôn cũng 
giống như nước Đức. Có khác là hình như 
thỉnh thoảng bắt gặp một tượng hình ông 
Mozart. Lúc ở công viên, lúc đứng nơi 
trung tâm mua sắm giữa thành phố. Hình 
nhỏ gọn, màu đồng đen. Có thể nhờ tiếng 
tăm ông mà Salzburg có nhiều du khách 
đến thăm. Nhưng dù tài năng viết nhạc lẫy 
lừng như vậy nhưng trong phố, tượng ông 
người ta cho dựng cũng nhỏ, cũng bình 

thường như một con người, không có nét gì 
là vĩ đại cả!  

Đói bụng chúng tôi vào một lần ở quán 
cốc bên đường, ăn xúc-xích Áo và uống 
bia. Bia nước Áo làm quá ngon, người bạn 
đi chung với tôi khen như vậy. Tôi cũng 
thấy vậy. Vợ chồng người chủ quán cốc 
người Áo vui vẻ với hai anh đầu đen, dù 
chắc họ không lạ gì với những người đến 
từ VN, vì Áo cũng có dân tị nạn. Dù khác 
biệt về màu da, về ngôn ngữ nhưng họ đối 

xử rất thân 
thiện, dù có 
thể là nghề 
nghiệp của 
họ nhưng 
vẫn để lại 
trong lòng 
người khác 
niềm vui và 
những "ấn 
tượng" lâu 
dài, không 
như vài hàng 
quán ở Hà 
Nội hôm 
nay, đọc 

những bài viết trên Internet về các quán ăn, 
cách phục vụ người ta thấy hởi ơi! Muốn 
thêm tí nữa hả? Hãy về nhà mà ăn nhá! 
Cút!

 lịch thử uống 
bia 

 Xéo!  
Một lần chúng tôi vào quán người Thổ 

để ăn Kepab và cũng uống bia Áo. Bia Đức 
uống thường rồi. Đến Áo mới có dịp uống 
bia Áo. Bia có nhản hiệu nền trắng chữ đỏ. 
Các bạn khi ở xa đến Áo du

này, coi có ngon không? 
Vòng vòng trên đường phố khá lâu, 

chúng tôi tạt vào một quán cà phê nằm ở 
giữa phố, cạnh dòng sông. Quán cà phê đầy 
người. Những tà áo mùa hè của các thiếu 

SOÁ 48                                                                                                                                                 153                  



154                                                                                                                                                 COÛ THÔM 

 
xuố Hoà

người cán bộ cao cấp nhất 
nướ

nữ người Áo và những cô gái từ nước khác 
vào Salzburg du lịch. Quần áo đủ màu. 
Tiếc thay, nhìn không được lâu những màu 
sắc mang lại cho đời những sức sống đó, vì 
trời làm giông và cơn mưa hạ đổ xuống. 
Mọi người bật dù che, hay cuống quít chạy 
núp dưới những tàn cây có những cành 
nhánh rậm để che mát con đường. Trời đang 
nắng, bỗng âm u và có mưa. Nhưng trên 
dòng sông chiếc tàu chở du khách cứ chậm 
rải tiến bước. Tàu có mái che nên những dãi 
nắng, những hạt mưa vẫn không làm hành 
khách trên tàu phải bận rộn. Họ yên tĩnh 
ngắm mây trời hoặc những hạt mưa sa

ng mặt sông trong ngày hè đang oi bức. 
Gần ba mươi năm ở trời Âu. Vì ở miền 

nam nước Đức nên tôi có dịp đi nhiều ở 
những vùng Nam Âu, chưa có dịp nào đến 
Bắc Âu, ngoại trừ một lần đi đến một thành 
phố Đan Mạch, nằm cạnh biên giới Đức. 
Tôi thấy các nước phía Nam Âu châu này 
mỗi nước có một vẻ đẹp riêng. Do trời đất 
tạo, nên họ có những khác biệt. Thụy sĩ 
đẹp nhờ hồ, núi. Hồ ở Thụy sĩ đẹp như một 
bức tranh. Mặt hồ phẳng lặng như mặt 
gương. Nhưng khi có một chiếc thuyền du 
lịch chạy qua thì mặt hồ rẻ ra hai làn sóng 
con con đều đặn ở hai bên thuyền. Đứng từ 
mủi thuyền mà nhìn mặt hồ phía sau 
thuyền, sau khi thuyền đã đi qua, giờ như 
một thân cây cho hai bên hai hàng nhánh 
cây mỏng đều đặn trên mặt nước. Ý đẹp 
nhờ biển và nắng ấm. Áo đẹp nhờ gì? Nhờ 
những rặng núi cao của dãy Alpen và 
những bình nguyên cỏ có hưu nai đứng ngơ 
ngác cạnh đường. Hy Lạp đẹp nhờ nhiều 
đảo nhỏ. Từ trên phi cơ nhìn xuống các 
hòn đảo cứ nối nhau thật ngoạn mục. 
Những đường viếng màu trắng của sóng 
biển quanh đảo hiện rõ trong ánh nắng ban 
trưa, mặt nước biển màu xanh dương trong 

trẻo với đủ loại thuyền tàu lớn bé đi về 
khắp mọi nơi trên biển. Hoà Lan có gió 
biển, những con đê đồ sộ và nghêu sò ốc 
hến đầy trên bãi biển. Tiệp Khắc có những 
đồng cỏ hoang và những cô gái mủi nhỏ 
gọn, đẹp. Còn Đức và Pháp ắt cũng có 
những cái đẹp. Người Việt tị nạn ở Ý khi 
qua Đức họ khen Đức đẹp nhờ xa lộ, những 
rừng thông, rừng cây sồi cây dẻ và những 
lâu đài cổ. Còn Pháp đẹp chắc là ngoài 
những bãi biển dài đẹp họ còn có những 
thành phố nổi tiếng. Và nhất là Paris bao giờ 
cũng quyến rủ du khách trên khắp địa cầu 
này. Dòng sông Seine, tháp Effel, Khải 

n Môn... là những thắng cảnh của Paris.  
Còn Việt Nam mình đẹp nhờ gì? Chắc 

nhờ bãi biển dài, những ngày hè mặt biển 
lóng lánh ánh nắng mặt trời. Nhờ núi non 
trùng điệp miền bắc miền trung. Nhờ phù 
sa sông ngòi miền tây. Và nhờ các cô gái 
VN, như lời 

c đã nói.  
Trên đường từ Salzburg trở về nhà, 

ánh nắng chiều óng ả rải xuống những cánh 
đồng dưới rặng Alpen. Mặt cánh đồng uốn 
lượn như những triền sóng trên mặt biển 
ngày tôi đi vượt biên. Mặt biển ngày ấy, 
khi ra gần đến hải phận, có màu xanh âm u 
buồn thảm. Hành trình còn xa vời vợi, chưa 
biết ngày mai sẽ ra sao, khi chiếc ghe nhỏ 
nhoi đang chập chùng trên sóng nước, lúc 
đang thả neo để cho máy nghỉ ... Xe lửa 
đang chạy chậm chạp qua vùng miền đông 
nam nước Đức. Nhìn những đàn bò sữa xa 
xa đang cúi đầu gậm cỏ, trong ánh nắng 
chiều vàng nhạt, tôi nhớ lại cuốn truyện 
Sữa Muà Thu (Herbstmilch) của tác giả nữ 
Anna Wimschneider. Đây chính là vùng 
mà tác giả, cũng là nhân vật chính trong 
truyện kể lại cuộc đời bà, nơi quê hương 
bà, trong những ngày trước và sau thế chiến 
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ữa Mùa Thu, 
bây

est 
Germany

hơi giống" Việt Nam rồi. 
Glo

á nhân. Đó là 
Tự Do của mỗi con người. 

VUÕ NAM  (Germany) 

Thứ Hai. Sanh ra và lớn lên trên một quê 
hương đầy băng tuyết, những ngày còn nhỏ 
trong mùa đông cũng phải đi về vài cây số 
để đến trường học và trở về nhà. Thế chiến 
Thứ Hai bùng nổ, đã phải chịu cùng chung 
số phận với dân tộc quê hương, phải chia 
tay người tình là nông dân, để anh đi vào 
chiến trận, với nỗi mong chờ đêm ngày cho 
ngày trở lại khi chấm dứt chiến tranh. Kết 
thúc của câu chuyện rất có hậu. Sau chiến 
tranh anh đã trở về lành lặn, đám cưới, một 
mái gia đình, anh bỏ việc làm nông gia, vào 
làm trong nhà máy, có tiền hưu trí sau mười 
năm làm việc. Những quang cảnh tôi thấy 
và đọc trong phim, truyện S

 giờ tôi đi ngang nó đây.  
Tôi thật sự bàng hoàng trước cảnh đẹp 

của vùng này khi xe lửa chạy qua. Những 
cánh đồng cỏ màu xanh phẳng lì. Những 
cánh rừng thông đứng thẳng hàng, chụm lại 
từng khu, từng khu. Xa xa có vài ngôi nhà. 
Những khe suối chạy ngoằn ngoèo. Nếu 
nói giống "y chang" như một bức tranh vẽ 
thật không ngoa chút nào. Ở Âu châu có 
những hình ảnh đẹp như tranh! Những họa 
sĩ Việt Nam đang ở đâu? Chắc họ đang bận 
vẽ những mái tranh nghèo sống ven sông 
với đời người tạm bợ, ngặt nghèo; những 
mẹ già da má nhăn nheo; những em nhỏ 
hai bàn chân không "lội" đi bán vé số suốt 
ngày trong thành phố. Hay họ vẽ những tay 
nhà giàu thời đổi mới đang học làm sang 
trong những sân quần vợt; quần sọt, áo "cá 
sấu", giày vớ trắng tinh, hay đang "chơi 
Golf" trên những sân Golf vừa lập ra rẫy 
đầy trên đất nước. Hay họ đang bận vẽ 
những cô gái vẫn còn còng lưng trên những 
cánh đồng để cấy cho xong những mảng 
lúa vàng, cây mang nặng hạt. Họ hãy đến 
đây để vẽ những cánh rừng thông, những 
đồng cỏ phẳng hoặc cánh đồng lúa chín bạt 

ngàn, mà nhiệm vụ gặt chỉ có 3 chiếc xe có 
cùng chung một nhiệm vụ cấy cày bừa gặt 
v. v... Một đất nước mà chỉ sau ngày chấm 
dứt chiến tranh khoảng 20 năm ai ai ở Việt 
Nam không nghe và biết đến "made in W

". Trông người mà nghĩ đến ta! 
Hai đất nước, hai tình cảm, tôi cứ bị 

cầm tù trong cách suy nghĩ so sánh hết sức 
là... mệt! Tự nhủ lòng không để hận thù trải 
lên trang giấy, nhưng sự phân biệt rạch ròi 
phải trái tôi đã học được từ người Đức qua 
gần ba mươi năm ở xứ người, làm cho tôi 
không thể còn là người "sao cũng được" 
được. Chắc các bạn Việt Nam đang ở Đức 
cũng thấy vậy. Nhưng ở Việt Nam từ mấy 
chục năm trước cũng đã có những câu thơ 
"thương cứ bảo là thương, ghét cứ bảo là 
ghét ..." kia mà. Sự trùng hợp bao giờ cũng 
có, thời nào cũng có. Như mấy năm trước, 
trời ở Đức chỉ thấy "mưa ngâu" như ở Huế, 
Hà Nội quê mình, thì nay, đang nắng, mây 
đen từ đâu kéo về, một đám mưa rào thật 
mạnh đổ xuống làm mờ mịt đất trời. Chốc 
lát trời lại khô rang, nắng lại lên. Y như 
những cơn mưa ở Sài Gòn. Khí hậu nước 
Đức bây giờ "

bal hết rồi! 
Gió mùa thu đã về. Trời gần cuối 

tháng tám đã có những buổi chiều hơi 
lạnh. Trước nhà, trên đường những chiếc 
lá đã rời cành, nằm rải trên đường. Cuộc 
sống cứ tuần hoàn. Vui hay buồn trước 
mỗi sự việc; dửng dưng hay thấy có lửa 
trong hồn trước mỗi hoàn cảnh chắc là 
tuỳ vào cách sống của mỗi c
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ĐĐêêmm  nnăămm  CCaannhh,,  NNggààyy  ssááuu  kkhhắắcc  
ttíínnhh  nnhhưư  tthhếế  nnààoo??  

 

Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ 

      

huở xa xưa, những bậc tiền nhân 
thường dùng Thập Nhị Địa Chi tức 
12 con Giáp để gọi cho Năm, 
Tháng, Ngày, Giờ. Số 12 con Giáp 

tức 12 con vật tượng trưng đó được sắp theo 
thứ tự như sau: Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần 
(Cọp), Mão hay Mẹo (Mèo), Thìn (Rồng), 
Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân 
(Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Heo). 

Ngoài ra, phương cách dùng để tính 
các tháng theo con Giáp thì: GIÊNG 
(Dần = Cọp), HAI (Mão hay Mẹo = 
Mèo, BA (Thìn = Rồng), TƯ (Tỵ = 
Rắn), NĂM (Ngọ = Ngựa), SÁU (Mùi 
= Dê), BẢY (Thân = Khỉ), TÁM (Dậu 
= Gà), CHÍN (Tuất = Chó), Mười ( Hợi 
= Heo), Mười Một (Tý = Chuột) và 
Chạp (Sửu =Trâu). 
Nhưng tại sao, thời kỳ xa xưa đó lại đặt 

tháng Giêng là tháng đầu năm mà không gọi là 
tháng Một? 

Theo thiển nghĩ của tôi, bởi vì lúc bấy 
giờ, dưới thời quân chủ còn Vua Chúa, 
thường dành con số Một để chỉ nhà Vua, là 
thiên tử (con trời) để cai trị dân chúng tức 
nhứt nhân (người đứng đầu, người lớn hơn 
hết), từ đó trong thiên hạ phải kiêng cử, 
cho nên mới đặt tháng Giêng?  

Ngoài ra, khi sanh con đẻ cái cũng 
không thể gọi con đầu lòng là con Một mà 
chỉ gọi là con Trưởng hay con Hai hoặc con 
Cả, vì sợ húy kỵ đến nhà vua, bằng chứng ở 

Việt Nam không có nhà nào gọi con đầu 
lòng là con Một là thế đó!. 
Còn tháng Giêng tại sao là Tháng Dần ? 

Căn cứ theo sách xưa, xin trích dẫn 
như sau :  

Nhân sinh ư Dần (Loại người sanh ra ở 
hội Dần). 

Nhứt niên chi kế tại ư Xuân (Kế 
hoạch trong 1 năm phải được sắp đặt ở 
mùa Xuân) 

Nhứt nhựt chi kế tại ư Dần (Kế hoạch 
trong 1 ngày phải sắp đặt ở giờ Dần). 
    Hơn nữa, trong 12 con Giáp, con 
Cọp là chúa sơn lâm, rất mạnh bạo hơn 11 
con Giáp kia, cho nên người xưa chọn 
tháng Giêng là tháng Dần cho con Cọp cầm 
tinh là như thế? 
       Người xưa, tại sao tháng gọi tháng 
Chạp là tháng cuối năm mà không là tháng 
Mười Hai như năm Dương Lịch? 

Theo thiển nghĩ của tôi, nước chúng 
ta thời bấy giờ phần đông làm ruộng, cho 
nên tháng cuối cùng của một năm, ruộng 
đã làm xong, đã đem lúa vô bồ, vì thế 
phần đông dành thời gian này lo các lễ 
cúng, tiệc tùng để tạ ơn Thần Nông hoặc 
cúng Đình Thần sau khi vụ mùa đã hoàn 
tất, hết nhà này đến nhà khác, có khi kéo 
dài cho đến Tết Nguyên Đán. Hơn nữa, 
chữ Chạp là lễ cúng. Vì thế, nó còn có 
các tên lễ cúng khác như: Giỗ Chạp, 
Chạp Miếu, Chạp Mả... 

T 
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Do vậy, thay vì gọi tháng Mười Hai là 
tháng Chạp là thế đó! 

<Khi nhắc đến Lễ Cúng Đình Thần, 
hằng năm thường cử hành lễ này (được biết 
ngày xưa các vị cựu quan chức ngày xưa, 
đơn cử như: Cụ Nguyễn Trung Trực (Rạch 
Giá) là người có công trạng chống Pháp, 
nên sau khi Cụ bị quân Pháp chặt đầu, Cụ 
được vua ban Sắc Chỉ Thần và được thờ tại 
Đình Thần Nguyễn Trung Trực Rạch Giá 
ngày nay, nếu cần xin xem quyển Danh 
Nhân Việt Nam hậu bán thế kỷ 19 cùng 
tác giả Nguyễn Phú Thứ từ trang 161 đến 
trang 195) trong các ngày Lễ Cúng Đình 
Thần, các vị bô lão cùng Ban Hội Tề mặc 
áo dài khăn đóng để đi rước sắc thần, (nếu 
làng xã đó chưa hoàn thành Đình Thần, để 
an vị nơi làm lễ cúng Thần), đặc biệt phải 
có các học trò lễ đứng hai hàng để: dâng 
hương, dâng trà, dâng rượu... và lễ bái 
(lạy)>. 

Ngoài ra, phải nói đến Hát Bộ (có 
người gọi Hát Bội) để cúng Thần, thông 
thường Ông Hương Cả trong làng là người 
đứng đầu chủ xướng lễ cúng Đình và là 
người có thực quyền hơn hết, cho nên mỗi 
lần có gánh hát về hát cúng Đình, Ông 
Hương Cả chính là người Cầm Chầu để 
đánh những hồi trống chầu thưởng phạt 
cho nghệ sĩ, bởi vì Ông Hương Cả là bực 
thâm nho lại rất rành tuồng tích, kể cả cách 
dặm mặt và các câu hát tuồng tích của các 
nghệ sĩ, cho nên Ông Hương Cả cầm chầu 
để khen thưởng hoặc bắt lỗi các đào kép 
trong lúc trình diễn, vì các nghệ sĩ không 
thuộc tuồng hát cương, cho nên không thể 
bắt một người nào đó đến cầm chầu mà 
không rành tuồng tích.  

Thời xưa, các nghệ sĩ nào được Ông 
Hương Cả đánh nhiều hồi trống chầu, thì sau 

khi hát xong, sẽ được Ban Hội Tề (*) thưởng 
phẩm vật tặng riêng cho cá nhân nghệ sĩ đó. 

Còn trái lại, các nghệ sĩ nào bị Ông 
Hương Cả đánh Khắc là gõ bên vành trống 
kêu cắc cắc thì các nghệ sĩ đó bị Ông 
Hương Cả phạt vì hát sai, hát cương, để 
nghệ sĩ biết thân mà hát lại cho đúng và 
nghệ sĩ nào bị đánh khắc nhiều lần, sau khi 
hát xong sẽ bị Ban Hội Tề cùng Ông Bầu 
đoàn hát quở phạt. Đó là, luật lệ thưởng 
phạt công minh của người Cầm Chầu đối 
với nghệ sĩ. 

Mặc dù, Ông Hương Cả là người có 
thực quyền ở trong làng, nhưng những 
hồi trống chầu đôi khi cũng không hài 
lòng hết mọi người, cho nên cũng bị chê 
trách như thường.  

Vì thế, trong dân gian mới có câu:  
Ở đời có bốn cái ngu, 
Làm mai, lãnh nợ gác cu, cầm chầu. 
 
(*) Được biết, thời xưa Ban Hội Tề 

trong làng có 12 vị Hương Chức như sau : 
Hương Cả, Hương Chủ, Hương Sư, Hương 
Trưởng, Hương Chánh, Hương Giáo, 
Hương Bộ, Hương Quản, Hương Thân, 
Hương Hào, Xã Trưởng là người có bổn 
phận giữ con dấu để thâu thuế Điền, thuế 
Thân trong làng và Chánh Lục Bộ là người 
có bổn phận giữ Sổ Bộ Đời như : Khai 
Sanh, Khai Tử, Hôn Thú ...) 

Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc 
Được biết, niên lịch cổ truyền Á Đông 

đã xuất hiện từ đời Hoàng Đế bên Tàu, 
2637 trước Thiên Chúa năm 61.  

Còn đối với : Đêm Nam Canh, Ngày 
Sáu Khắc như thế nào ?. 

Chúng ta để ý sẽ thấy : Ngày tính 
Khắc, Đêm tính Canh, cho nên chúng ta đã 
từng nghe thấy như sau:  

Canh Một dọn cửa, dọn nhà 
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Canh Hai dệt cửi, canh Ba Đi nằm... 
Hoặc là : Nửa đêm giờ Tý canh Ba 
Theo thiển nghĩ, chúng ta thấy câu: 

Nửa đêm giờ Tý canh Ba thì chúng ta có 
thể đoán được chữ nửa đêm (tức khoảng 12 
giờ đêm hoặc 0 giờ), còn giờ Tý canh Ba 

(tức khoảng 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng). 
Bởi vì, các bậc tiền nhân dùng 12 con vật 
cầm tinh tuợng trưng tức12 con Giáp, để 
phân chia bảng Giờ trong một ngày có 24 
giờ như sau:  

Bảng giờ  trong 1 ngày cûa 12 con giáp 
 

Giờ 
 

 
Thời Gian 

 
Giờ 

 

 
Thời Gian 

ý Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng Ngọ Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa 
Sửu Từ 1 giờ  đến 3 giờ sáng Mùi Từ 13 giờ đến15 giờ xế trưa 
Dần Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng Thân Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều 
Mão Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng Dậu Từ 17 giờ đến 19 giờ tối 
Thìn Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng Tuất Từ 19 giờ đến 21 giờ tối 
Tỵ Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Hợi  Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya 

              Căn cứ sự phân chia giờ ở trên, chúng ta thấy : 
              a)- Ban ngày dài được 14 giờ, còn ban đêm dài được 10 giờ và thấy được giờ Tý 
canh Ba, từ đó chúng ta tính được bảng 5 Canh như sau :  

Tên Canh  Thời Gian 
Canh 1 Từ 19 giờ đến 21 giờ tức giờ Tuất 
Canh 2 Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi 
Canh 3 Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý 
Canh 4 Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu 
Canh 5 Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tức giờ Dần 

 
              Do vậy, nếu chúng ta đem so sánh Canh với giờ, thì có hai giờ bằng một Canh và 
nếu đem so sánh bảng Giờ trong một ngày của 12 con Giáp ở trước sẽ thấy đúng. 
              b)- Mỗi ban ngày dài 14 giờ, đươc chia cho 6 khắc như bảng sau đây : 

Tên Khắc Thời Gian  Tên  Khắc Thời Gian 
    Khắc 1 Từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng Khắc 4 Từ 12 giờ đến 14 giờ 20 xế trưa 
    Khắc 2 Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40  sáng Khắc 5 Từ 14 giờ 20 đến16 giờ 40 chiều 
    Khắc 3 Từ 9 giờ 40 đến12 giờ trưa 

 
Khắc 6 Từ 16 giờ 40 đến 19 giờ tối 

 
Như vậy, nếu chúng ta đem so sánh Khắc với Giờ, thì có 2 giờ 20 phút bằng 1 Khắc. Bởi vì, 

ban ngày dài 14 giờ, đem chia đều cho 6 Khắc, thì đuợc 140 phút, tức là 2 giờ 20 phút.   Thế nên, 
chúng ta thường thấy câu : Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc là quả đúng vậy. 

(Trich dẫn từ trang 60 đến trang 70 quyển Tử-vi & Địa-Lý 
Thực-hành của Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ ) 



Nhö Caùnh Beøo Troâi 
Ñoã Phuù 

aøo thaäp nieân 1990 neàn kinh teá theá 
giôùi böôùc qua thôøi kyø ngöng treä 
sang thôøi kyø phaùt trieån, kyõ ngheä 
ñieän toaùn, thoâng tin ñaåy thò tröôøng 

chöùng khoaùn leân cao, caùc ngaønh nhö ñòa 
oác, saûn xuaát taàu beø, xe hôi, vaät duïng ñeàu 
gia taêng theo toác ñoä phi maõ. Chæ soá chöùng 
khoaùn, gía caû ñòa oác, xaêng daàu ñeàu taêng 
vuøn vuït trung bình 10% haøng naêm. Thò 
tröôøng AÂu Chaâu, Myõ Chaâu, Chaâu Myõ La 
Tinh traøn ngaäp saûn phaåm reû tieàn ñöôïc saûn 
xuaát töø caùc nöôùc AÙ Chaâu nhaát laø töø Trung 
Coäng. Nhieàu coâng ty lôùn cuûa AÂu Chaâu, 
Nhaät Baûn vaø Myõ Chaâu ñöa saûn phaåm sang 
cheá bieán vaø saûn suaát taïi caùc nöôùc AÙ Chaâu 
nhö Bangladesh, AÁn Ñoä, Trung Hoa vaø 
Vieät Nam ñeå höôûng gía reû nhôø phí toån 
coâng nhaân thaáp. Coâng nhaân hoïc hoûi nhanh, 
thoâng minh, coù trình ñoä khaù cao vaø löông 
laïi raát thaáp. Sang ñeán naêm 2000 thì haàu 
heát caùc nhu yeáu phaåm gia duïng nhö quaàn 
aùo, giaøy deùp, ñoà duøng trong nhaø noài nieâu 
xoong chaûo ñeàu mang nhaõn hieäu Trung 
Hoa, Vieät Nam hay AÁn Ñoä, nhieàu nhaát laø 
töø Trung Hoa. Chöõ Made in China ñaõ baét 
ñaàu phoå bieán ñeán nhieàu gia ñình.  

Hoàng Koâng, Singapore laø nhöõng 
Trung Taâm thöông maïi lôùn cuûa AÙ Chaâu, 
caùc ngaân haøng, caùc cô sôû taøi chaùnh lôùn 
nhö Bank of America, American Express, 

Lehman Brothers, Central Bank of Russia, 
Thailand, Indonesia, Japan, Chartered 
Bank of England, Banque Nationale de 
France, Visa, Master Card.., vaø caùc haõng 
lôùn nhö GE, GM, Ford, Sony, Samsung, 
Mitsubishi ñeàu coù ñaïi dieän ôûû Hongkong. 
Ngaân haøng nôi Duõng laøm vieäc cuõng laø moät 
ngaân haøng lôùn coù haïng vaø coù teân tuoåi treân 
thò tröôøng taøi chaùnh quoác teá. Nhôø kinh teá 
phaùt trieån, nhôø söï kí gôûi tieàn vaøo ngaân 
haøng gia taêng maïnh, soá thaân chuû vay tieàn 
laøm aên buoân baùn, ñaàu tö, mua chöùng 
khoaùn, mua nhaø cöûa taêng, nhu caàu ñaàu tö 
tieàn cuûa thaân chuû vaø cho vay tieàn cuûa 
ngaân haøng taêng nhanh. Thò tröôøng ñòa oác 
haàu nhö leân giaù gaáp ñoâi trong moät thôøi 
gian ngaén. Duõng ñöôïc ngaân haøng cöû ñi 
Hongkong l thaùng ñeå giuùp chi nhaùnh taïi ñoù 
giaûi quyeát ñoáng hoà sô vay tieàn cuaû thaân 
chuû öù ñoïng maø chi nhaùnh khoâng laøm kòp. 
Vì löôïng tieàn teä kyù thaùc vaøo ngaân haøng 
taêng nhanh, laõi xuaát traû cho caùc thaân chuû 
töø 6% ñeán 10%, neân ngaân haøng coù nhieàu 
aùp löïc phaûi cho soá löôïng tieàn kyù thaùc luaân 
chuyeån nhanh. Caùc ngaân haøng ñöa ra 
nhieàu saùng kieán caïnh tranh trong vieäc thu 
huùt khaùch haøng vay tieàn, caøng ngaøy caøng 
haáp daãn vaø deã daõi hôn. Ñieàu kieän cho thaân 
chuû vay tieàn ñöôïc nôùi loûng töøng ngaøy. 
Trong tuaàn leã ñaàu ôû Hongkong, Duõng buø 
ñaàu vaøo coâng vieäc, choã naøo cuõng thaáy 
giaáy tôø vaø con soá, luùc ngoài aên cuõng nghó 

 V
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ñeán con soá, nguû cuõng coøn mô thaáy nhöõng 
haøng chöõ soá bao quanh. Nguï trong khaùch 
saïn Langham, 5 sao, khaùch saïn sang haøng 
ñaàu cuûa Hongkong, naèm treân ñöôøng Tsim 
Sa Tsui, trung taâm thò töù, nhìn xuoáng haûi 
caûng, vaäy maø hai tuaàn leã ñaàu Duõng khoâng 
coù luùc naøo thö giaõn ñeå ngaém caûnh ñeïp 
xung quanh. Ngöôøi ra vaøo khaùch saïn 24 
giôø moãi ngaøy luùc naøo cuõng taáp naäp, nhieàu 
thöông kyõ ngheä gia, vaø du khaùch giaàu coù 
ñeán ñi xuoát ngaøy.  

Vaøo moät toái Duõng ñang ngoài ñôïi thöùc 
aên ñöa ra trong phoøng Tang Dinasty thì 
moät ñoaøn thöông gia Trung Hoa ñi qua, 
ngöôøi ñi ñaàu chôït ñöùng laïi tröôùc baøn cuûa 
Duõng, hoûi: coù phaûi oâng laø Duõng, roài haén 
laïi töï noùi tieáp ñuùng Duõng roài. Duõng ñöùng 
leân, chöa kòp traû lôøi, haén oâm chaàm laáy 
Duõng, mieäng laåm baåm, laâu quùa, baây giôø 
môùi gaëp laïi. Quaùch Thaùi ñaây, ñaõ nhaän ra 
tôù chöa. Duõng noùi roài nhöng thaät ra Duõng 
coøn ñang suy nghó, chöa thöïc söï nhaän ra 
Thaùi, vì haén to beùo, soà seà hôn ngaøy coøn ôû 
Saøi Goøn nhieàu. Thaân hình Quaùch Thaùi 
cuõng taêng tröôûng theo möùc aên ra laøm neân 
cuûa haén. Quaùch Thaùi tieáp tuïc noùi nhö ñaïi 
lieân noå, laøm nhö theå neáu haén ngöng thì 
haén seõ khoâng coøn cô hoäi naøo noùi nöõa. Haén 
tieáp tuïc: tôù vöøa hoïp xong, ra ñaây aên toái vôùi 
caùc ñaïi bieåu, nhöng thoâi tôù boû hoï toái nay, 
muoán ñi chôi vôùi caäu. Ñaõ aên chöa, nhìn 
thaáy baøn Duõng chöa coù thöùc aên, haén goïi 
boài baûo ñöøng doïn thöùc aên ra cho baøn naøy 
nöõa, neáu caàn tính tieàn cöù tính vaøo haén. 
Haén keùo Duõng ñöùng daäy ñi theo haén. Anh 
em mình treân 20 chuïc naêm khoâng gaëp 

nhau, toái nay, tôù ñaõi caäu chuùng mình phaûi 
taâm söï vôùi nhau cho ñaõ. Haén ñöa Duõng tôùi 
tieäm aên Central Ocean Seafood Grill 
thöôûng thöùc vaøi moùn haûi saûn ñaëc bieät cuûa 
Hongkong. Vì Quaùch Thaùi laø daân Taàu Chôï 
Lôùn, baây giôø laø thoå coâng cuûa vuøng ñaát 
Hongkong, Taiwan, Singapore, neân haén 
choïn nhöõng moùn aên heát söùc ngon, cuõng 
toâm nöôùng, cuõng caù nöôùng, sao maø Duõng 
aên ngon ñeán theá. Moät phaàn nöõa laø chuû nhaø 
haøng quen bieát Quaùch Thaùi neân khi thaáy 
haén tôùi, chính chuû nhaân ra môøi hai ngöøôi 
vaøo moät phoøng aên nhoû heát söùc sang troïng, 
giôùi thieäu moùn aên, mang ñaõi röôïu vang 
quùy. Haén giôùi thieäu Duõng laø baïn xa xöa, 
chuû nhaø haøng noùi khi baét ñaàu vaøo tieäc hoï 
seõ môøi moät nöõ ca só treû ñeïp cuûa nhaø haøng 
ca taëng baûn nhaïc môùi ñang thònh haønh: 
Ngoä coá tri. Ñaây laø baûn nhaïc Taàu theo ñieäu 
slow, gioïng ca cuûa coâ ca só nheï nhaøng nhö 
gíoù thoaûng, nhieàu luùc anh phaûi nhaém maét 
laïi ñeå tìm hôi thanh nhaïc nôi coâ, maëc duø 
Duõng khoâng hieåu lôøi ca nhöng anh ñaâu 
caàn hieåu khi aâm ñieäu cuaû baøi haùt quùa hay. 
Khi gioïng ca ñaõ döùt maø Duõng coøn caûm 
thaáy nhö aâm thanh, hôi thôû, yù töø coøn ñoïng 
laïi ñaâu ñoù trong caûm xuùc cuûa anh töïa nhö 
thöôûng thöùc moät ly traø thieát quan aâm, sau 
moãi hôùp traø, höông vò thôm ngoït, chaùt deã 
thöông cuûa traø nhö quyeän vaøo trong 
mieäng, vaø löu luyeán trong hôi thôû cuûa anh 
haèng giôø. Sau vaøi ly röôïu maïnh, Quaùch 
Thaùi say söa doác baàu taâm söï, haén muoán 
khoe vôùi Duõng, muoán Duõng nghe phaàn ñôøi 
cuûa haén maø Duõng chöa bieát.  
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Quaùch Thaùi keå cho Duõng nghe nhöõng 
chuoãi ngaøy boû mieàn Nam ra ñi. Haén vaø gia 
ñình sang ñònh cö ôû Paris, nöôùc Phaùp. Haén 
môû moät tieäm aên vaø moät tieäm baùn thöïc 
phaåm AÙ Chaâu lôùn baäc nhaát cuûa ngöôøi AÙ 
Chaâu ôû Paris. Duõng noùi möøng cho caäu, 
nghe noùi caäu bò keït laïi vaøi naêm maø sao 
coøn mang ñi ñöôïc nhieàu tieán theá? Tröôùc 
thaùng tö 1975, Quaùch Thaùi laø moät thöông 
gia Vieät goác Hoa treû tuoåi, thaønh coâng baäc 
nhaát. ÔÛ tuoåi 30, haén ñaõ laøm chuû hai raïp 
haùt lôùn, nhieàu haõng xöôûng saõn xuaát ñoà gia 
duïng baèng nhoâm, baèng plastic nhö noài 
nieâu nhoâm, roå raù, giaày deùp plastic. Khi 
mieàn Nam xuïp ñoå, haén noùi haén ñaõ cuøng 
nhieàu baïn beø thöông gia tieân ñoaùn ñöôïc 
tình hình, vaäy maø haén vaãn khoâng söûa soaïn 
kòp vì haén coù quùa nhieàu saûn nghieäp, hôn 
nöõa haén tin raèng, cuõng nhö caùc baïn haén 
trong caùc bang Trung Hoa, nhö bang Trieàu 
Chaâu, bang Phöôùc Kieán, bang Quaûng 
Ñoâng... neáu CS coù chieám ñöôïc mieàn Nam, 
CS cuõng khoâng giaùm chieám ñoaït taøi saûn 
cuûa hoï.  Hoï tieân ñoaùn ñuùng nhöng cuõng 
chæ ñuùng moät phaàn naøo maø thoâi. Thaùi keå 
khi CS chieám mieàn Nam chuùng doøm ngoù 
ngay tôùi saûn nghieäp cuûa daân mieàn Nam 
ñaëc bieät laø taøi saûn cuûa ngöôøi Hoa ôû Chôï 
Lôùn. Moät soá caùn boä CS Trung Hoa naèm 
vuøng ñaõ xuaát hieän ngay hôïp taùc vôùi chính 
quyeàn môùi. Phaàn ñoâng nhöõng caùc boä 
ngöôøi Hoa toû veû giuùp ñôõ ngöôøi Hoa ôû laïi 
hieåu vaø hôïp taùc vôùí CS Vieät Nam. Duõng 
coù nhôù Dieäp D khoâng?, baïn cuûa chuùng 
mình, ai ngôø haén laïi laø caùn boä CS Taàu 
naèm vuøng, haén ra coâng khai sau ngaøy 

30/4/1975. Haén taäp trung nhöõng doanh gia 
ngöôøi Hoa laïi, giaûi thích cho hoï caùc thöùc 
ñoái phoù vôùi CSVN, chaúng haïn nhö CS 
giao cho moãi gia ñình moät hoà sô daày ñeán 
10 trang giaáy baét khai lí lòch, theo chæ daãn 
cuûa CS Trung Hoa, töø 5 ñôøì tröôùc trôû laïi. 
Phaûi khai lí lòch caùc cuï, oâng baø, cha meï, 
ngaøy vaø nôi sanh ôû ñaâu, cho tôùi caù nhaân 
ñöông söï. Ñaàu thaùng naêm 1975, Ñaïi söù 
Trung Coäng taïi Haø Noäi ñaõ coù maët ôû Saøi 
Goøn ñeå hoïp vôùi caùc Bang Trung Hoa, veà 
nhieàu vaán ñeà trong ñoù coù vaán ñeà baûo veä 
taøi saûn khoâng ñeå loït vaøo tay Vieät Coäng. 
Treân nguyeân taéc CS VN khoâng coù quyeàn 
tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi ngoaïi quoác goàm 
caû cuûa ngöôøi Hoa laøm aên taïi VN. Ña soá 
nhöõng doanh gia ngöôøi Hoa coù theâm moät 
hay hai teân khaùc cuøng mang theâm moät 
quoác tòch khaùc. Hoï töø choái khai baùo vaøo 
nhöõng giaáy tôø CS VN ñöa cho hoï, hoï phaàn 
ñoâng noùi hoï mang teân Taàu, cha meï hoï ñeàu 
laø ngöôøi Taàu vaø hoï khoâng sanh ñeû taïi VN. 
CS khoâng theå tìm ñöôïc baèng chöùng gì minh 
xaùc caùc thöông gia Hoa laø ngöôøi Vieät hay 
Vieät goác Hoa. Quaùch Thaùi keå haén vaø caùc 
baïn maø Duõng cuõng bieát nhö Baønh Ñaïi, Ly 
Thieáu Maãn, Trònh H... leân ñöôøng qua Phaùp 
an toaøn, taøi saûn chæ bò maát moät phaàn. Tröôùc 
1979, khi CS Trung Hoa traøn qua ñaùnh VN 
ñeå traû ñuõa vuï VN xaâm laêng ñoàng minh cuûa 
hoï laø Cam Boát, nhöõng ngöôøi CS Hoa naèm 
vuøng bieán ñi heát. Caäu coøn nhôù Ly Trung, 
Quan Hoai, Döông Trieäu Xan baây giôø 
mang teân Hoa vaø laø nhöõng daân buoân ngöôøi 
Hoa giaàu coù ôû UÙc ñaáy.  
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Quaùch Thaùi noùi baây giôø baïn hoûi teân 
Quaùch Thaùi naøy thì khoâng ai bieát heát. Teân 
môùi cuûa Quaùch Thaùi baây giôø laø Rick 
Wang. Nhìn taám danh thieáp vaøng choùi, vôùi 
teân Rick Wang, Giaùm Ñoác J.P Entreprise, 
daân bieåu haûi ngoaïi cuûa Ñaøi Loan, Duõng haù 
hoác mieäng ngaïc nhieân. Quaùch Thaùi giaûi 
thích, sau 1980, haén thöôøng sang Ñaøi Loan 
lo coâng vieäc kinh doanh, nhôø nhieàu baïn beø 
quen töø tröôùc ñeà baït, Chính Phuû Ñaøi Loan 
ñöa tieàn cho haén laøm aên, maáy cô sôû 
thöông maïi cuûa haén baây giôø thöïc chaát laø 
do voán cuûa Ñaøi Loan. Quoác Hoäi Ñaøi Loan 
laïi taëng cho haén danh hieäu daân bieåu haûi 
ngoaïi, vai troø cuaû haén laø moät coá vaán taøi 
chaùnh cho Quoác Hoäi vaø chính phuû Ñaøi 
Loan. Haén chia thôøi gian, soáng vôùi vôï con 
5, 6 thaùng ôû Phaùp, coøn ôû Ñaøi Loan, 
Hongkong, Thaùi Lan thænh thoaûng ôû Trung 
Hoa Luïc Ñòa nhöõng ngaøy coøn laïi. Haén keå 
tieáp maáy naêm ñaàu ôû Paris cô sôû baùn buoân 
baùn sæ vaø leû thöïc phaåm AÙ Ñoâng vaø Coâng 
ty JP phaùt trieån quaù nhanh vì hoï coù khaû 
naêng buoân taän goác baùn taän ngoïn. Haøng 
nhaäp caûng thaúng töø Hongkong, Ñaøi Loan, 
noäi ñòa Trung Hoa, Singapore khoâng qua 
trung gian, neân thöïc phaåm reû ñöôïc 1/3 giaù 
baùn cho ngöôøi tieâu thuï. Veà thöïc phaåm 
soáng, thòt, caù vaø rau töôi, hoï mua thaúng töø 
nhöõng noâng traïi ôû mieàn queâ xa, ngheøo ôû 
mieàn Nam nöôùc Phaùp, mua thòt caù töø caùc 
haûi caûng theo hôïp ñoàng daøi haïn. Coâng Ty 
coøn môû nhieàu tieäm aên taây, ta, baùn caû phôû, 
huû tíu do ñaàu beáp Vieät naáu, v.v neân nhieàu 
tieäm chaïp phoâ, tieäm aên taây, ta nhoû cuûa 
ngöôøi Vieät vaø moät soá daân AÙ ñoâng laàn löôït 

ñoùng cöûa. Haén noùi treân thöông tröôøng khi 
moùn haøng hay thöïc phaåm, traùi caây naøo gaëp 
caïnh tranh thì Coâng Ty cho giaûm gía ngay 
xuoàng 50% coù khi hôn nöõa cho ñeán khi ñoái 
thuû kieät söùc hay cheát. Ñoù laø chöa keå coøn 
nhieàu ñoäc chieâu khaùc. Thaùi noùi nhieàu luùc 
haén caûm thaáy coù toäi khi thaáy nhieàu tieäm aên 
Taây Ta nhoû ñaõ môû cöûa töø 15, 20 naêm phaûi 
töø töø ñoùng cöûa, nhieàu nhaát ôû Quaän 13.  

Khi chia tay, Thaùi noùi haén môøi Duõng 
qua Taipei chôi vôùi haén vaøi ngaøy tröôùc khi 
veà laïi Hoa Kyø. Haén muoàn thuø taïc Duõng vaø 
muoán baät mí cho Duõng moät chuyeän tình 
vui môùi cuûa haén.  

Tröôùc thaùng Tö naêm 1975, Thaùi thænh 
thoaûng gheù ngaân haøng nôi Duõng laøm vieäc, 
luùc ñoù Duõng ñang ñaëc traùch phaàn vuï xuaát 
nhaäp, caáp phaùt tín duïng. Qua söï giôùi thieäu 
cuûa oâng Giaùm Ñoác Ngaân Haøng, hai ngöôøi 
quen bieát nhau. Thaùi môøi Duõng vaø vaøi 
chuyeân vieân cao caáp cuûa ngaân haøng ñeán 
thaêm vieáng cô xöôûng saûn xuaát ñoà gia duïng 
baèng plastic cuûa haén ñang trôû neân thònh 
haønh, muïc ñích ñeå quyeát ñònh möùc cho 
haén vay theâm voán ngaân haøng. Sau ñoù 
Duõng ñöôïc môøi ñeán nhaø rieâng vaøi laàn döï 
tieáp taân sinh nhaät, kyû nieäm ngaøy cöôùi cuûa 
vôï choàng Thaùi, tình baïn theo ngaøy thaùng 
gia taêng. Khi ñaõ thaân nhau khaù ñuû, Thaùi 
môøi Duõng cuøng vôùi caùc baïn thaân cuûa haén 
ñi thöôûng ngoaïn vaøi cô sôû laøm aên ôû Nha 
Trang, Vuõng Taâu, ñi du hí nhaäu nheït ôû caùc 
caâu laïc boä xanh, ñoû, daønh cho nhöõng con 
buoân, chính khaùch xoâi thòt, nôi moâi giôùi, 
trao ñoåi nhöõng dòch vuï bí maät, laønh maïnh 
laãn phi phaùp môùi ñöôïc laäp ra nhöng mau 



choùng noåæ tieáng trong giôùi laøm aên, aùp phe. 
Vaøo thôøi ñieåm ñoù, töø 1970-1975, xeïc 
xanh, xeïc ñoû laø nôi aên chôi, vaø cuõng laø nôi 
tuï taäp cuûa nhöõng truøm, nhöõng thöông gia, 
nhöõng quan chöùc lôùn cuûa cheá ñoä. Nôi ñaây 
chæ daønh cho moät thieåu soá coù maùu maët maø 
thoâi. Taïi ñaây Duõng ñaõ bieát theá giôùi aên 
chôi, ñaõ quen theâm nhieàu boä maët nhö 
Baønh Thieàu, Ly Ñaïi, Laâm Tieåu A ... 
nhöõng ngöôøi tieâu tieàn khoâng bieát ñeám. Khi 
ñaõ quen nhau ôû ñaây, beân nhöõng chai röôïu 
Whisky, Champagne 
thöôïng thaëng, ñaét tieàn 
nhaát, beân nhöõng coâ 
gaùi ñöôïc choïn loïc kyõ 
caøng nhö gaùi Vieät, gaùi 
taàu Chôï Lôùn, 
Hongkong, Thaùi 
Land, Maõ Lai... qua cuõng coù thì ngöôøi ta 
cuõng deã thaân nhau vaø taâm söï cho nhau 
nghe nhieàu chuyeän keå caû nhöõng chuyeän 
raát rieâng tö. Duõng ñöôïc nhieàu ngöôøi öa 
thích vì anh bieát gôïi chuyeän, bieát nghe, vaø 
kieân nhaãn nghe caû nhöõng chuyeän taàm 
phaøo. Thaùi ñaõ keå cho Duõng nghe veà cuoäc 
ñôøi soâi noåi cuûa haén, töø nhöõng ngaøy ngheøo 
khoå, boá meï ñi nhaët ve chai daønh duïm töøng 
xu cho ñeán nhöõng maùnh lôùi ngoùn ngheà 
tranh aên, dieät ñoái thuû, nhöõng aâm möu, thuû 
ñoaïn maø ngöôøi Taàu hoï duøng ñoái vôùi nhau. 
Duø hoï tranh aên, gieát nhau nhöng hoï 
thöôøng che ñaäy kheùo leùo, bòa nhieàu huyeàn 
thoaïi veà chöõ tín cuûa hoï laøm cho nhieàu 
ngöôøi Vieät tìm goùp voán laøm aên vôùi ngöôøi 
hoï. Khi Baù Döông vieát veà ngöôøi Trung 
Hoa xaáu xí, noùi leân söï thaät veà thoùi hö, taät 

xaáu thì bò nhieàu ñoàng höông phaûn ñoái, oâng 
noùi ai cuõng chæ muoán nghe noùi hay veà 
mình maø queân ñi söï thöïc, ñöôïc khen ñeå 
roài coøn ñöôïc gì nhæ? Ñeå roài töï kieâu, töï ñaïi, 
töôûng mình hay, gioûi thaät roài ñi vaøo sai 
laàm, laøm baäy. Baù Döông noùi. Thaùi vaø 
Duõng ñaõ cuøng nhau ñi chôi, aên nhaäu, nhaåy 
ñaàm trieàn mieân cho ñeán ngaøy mieàn Nam 
bò cöôõng chieám. 

Duõng tìm ñöôïc thôøi giôø bay qua Ñaøi 
Loan gaëp Thaùi. Thaùi ñaõ laø moät ñaïi gia, 

baây giôø haén tieáp tuïc laø 
ñaïi gia, beân caïnh Ñaøi 
Loan laø nhieàu nöôùc 
ngheøo neân nhòp soáng 
nhö quùy toäc, cao sang, 
kieâu kyø cuûa haén cuõng 
gia taêng, duø baän roän 

vôùi coâng vieäc, ôû ñaâu haén cuõng coù boà, coù 
ngöôøi yeâu ñeo theo chieàu chuoäng. 

Thaùi khoe haén raát coù gía vì caû Ñaøi 
Loan vaø Trung Hoa luïc ñòa ñeàu caàn haén, 
saün saøng boû tieàn cho haén laøm aên, buoân baùn 
ôû Phaùp vaø AÂu Chaâu. Hoï boû voán laøm aên ôû 
baát cöù nôi naøo hoï coù theå xaâm nhaäp ñöôïc, 
caïnh tranh vôùi ngöôøi baûn xöù vaø caû vôùi 
nhau nöõa. Daân Vieät goác Hoa Chôï Lôùn ñaõ 
coù thaønh tích laøm aên noåi tieáng töø laâu hôn 
caû daân Ñaøi Loan, vaø Taàu Coäng thì khoûi 
noùi khoâng coù kinh nghieäm buoân baùn (thôøi 
ñieåm 1990).  Sau khi ñöa Duõng ñi chôi 
moät ngaøy ôû Taipei, Thuû Ñoâ cuûa Ñaøi Loan, 
khu Peitou, baây giôø laø Beitou, vuøng noåi 
tieáng vôùi suoái nöôùc noùng, coâng vieân 
Youmingshang, nhieàu khaùch saïn sang 
troïng ñöôïc xaây caïnh suoái nöôùc noùng hay 
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chung quanh coâng vieân, vôùi caùc phoøng 
spa, vaø taém nöôùc suoái coù nhieàu chaát voâi, 
Thaùi keå tröôùc ñaây khu naøy nhieàu khaùch 
saïn reû tieàn duøng cho du khaùch ñeán tìm gaùi 
treû ñeïp, nhieàu nhaø troï, hoäp ñeâm cung caáp 
dòch vuï tình duïc. Ña soá gaùi phuïc vuï, gaùi 
nhaåy ñeàu raát treû, nhieàu em laø hoïc sinh, 
sinh vieân ñi laøm, ñi nhaåy duø ñeå kieám tieàn 
aên hoïc, ñeå aên dieän, chính phuû beà ngoaøi caám 
maõi daâm hoaëc ôû vaøi nôi cho pheùp maõi daâm 
coù kieåm soaùt nhöng laøm ngô ñeå thu ngoaïi 
teä. Binh só Hoa Kyø chieán ñaáu taïi VN sang 
Ñaøi Loan nghæ pheùp vaø xaû hôi tình duïc. 
Moãi cuoái tuaàn haøng ngaøn thanh nieân Nhaät 
ñaùp Boeing 747 xuoáng Taipei ñeå chôi gaùi 
vaø tieâu tieàn, treân thaân saùc trinh traéng cuûa 
maáy naøng kieàu. Baây gìô Taipei ñaõ thay ñoåi 
ñöôïc boä maët vaø tieáng taêm. Thaùi môøi Duõng 
ñi aên vaøi moùn aên ngon ñaëc bieät cuûa Ñaøi 
Loan ôû Shang Palace. Taipei coù theå laø nôi 
coù nhieàu tieäm aên nhaát ôû caùc thaønh phoá AÙ 
Chaâu, ñöôøng naøo cuõng coù vaøi ba tieäm aên, 
Taây, Taàu, Thaùi, Nhaät ñeàu coù caû. 

Ngaøy hoâm sau hai ngöôøi bay ñi thaêm 
Hulien, mieàn nuùi cao cuûa Ñaøi Loan, nôi 
nghæ maùt, buoåi chieàu xuoáng mieàn Nam, 
tænh Kaohsiung thaêm vaøi cô sôû thöông maõi 
nhoû cuûa Harry Wong. Kaohsiung laø tænh 
cuoái phía Nam cuûa Ñaøi Loan, laø trung taâm 
kyõ ngheä phaùt trieån vaø thöông maïi ñang 
phaùt ñaït. Thaùi coù y khoe vôùi Duõng vaø 
Baønh Hoaøi veà l minh tinh Ñaøi Loan ñang 
leân nhôø haén laêng seâ, hieän ôû Cao Chung. 

Khi Duõng hoûi Thaùi ñaõ trôû laïi VN laøm 
aên chöa? Thaùi noùi VN ñoái vôùi haén ñaõ laø 
quaù khöù, ñuùng ra haén quaù baän roän ñeå nghó 

veà VN, vôùi haøng taù boà, con rôi maø haén ñaõ 
boû laïi. Haén veânh veânh töï ñaéc, VN ñaõ laø 
moät thôøi huy hoaøng, moät thôøi vui cuûa haén, 
nhöng baây gìô haén laïi vui hôn vì taàm laøm 
aên roäng lôùn hôn, khoâng gian aên chôi bao la 
hôn, vaø söùc khoûe laïi sung maõn hôn thôøi 
30. Roài boãng haén trôû neân suy tö, vì noùi veà 
VN, haén nhôù tôùi moät caâu chuyeän buoàn cuûa 
moät thieáu nöõ Vieät veà nhaø choàng ôû Cao 
Chung, haén noùi: ‘toâi seõ ñöa caäu ñi thaêm 
em Höôøng laáy choàng Ñaøi Loan, toâi gaëp 
em naøy taïi quaùn aên haûi saûn Wen Chen, coù 
leõ vì ñeïp vaø thoâng minh em ñöôïc cho laøm 
phuï thu tieàn vaø höôùng daãn khaùch vaøo baøn, 
toâi ngaïc nhieân khi thaáy em laø ngöôøi Vieät, 
laøm sao laïi laïc loõng tôùi vuøng bieån naøy. Toâi 
toø moø coù hoûi cha manager, haén khoâng noùi 
gì nhieàu, chæ cho bieát coâ ta ñaõ boû choàng 
ñeán laøm ôû ñaây, coù theå haén daáu ñeå giöõ con 
moài cho haén chaêng. Hoï caøng uùp môû toâi laïi 
caøng muoán bieát theâm vaø khoâng hieåu taïi 
sao toâi thaáy muoán baét con nhoû naøy quaù. 
Haén cöôøi toâi muoán thì caùi gì chaû xong.’ 
Ñeán tieäm Wen Chen, chuû nhaân ñích thaân 
ra chaøo ñoùn, Thaùi yeâu caàu daønh cho haén, 
Baønh Hoaøi ñeán sau vaø Duõng l phoøng aên 
ñaëc bieät vaø giôùi thieäu Duõng laø khaùch quùy 
cuûa haén, laø ngöôøi Vieät neân muoán xin 
Höôøng ra tieáp chuyeän khaùch ñoàng höông 
töø xa tôùi. Duõng ngaïc nhieân thaáy Höôøng 
khoâng nhöõng quùa treû, xinh ñeïp, laïi bieát aên 
noùi duyeân daùng ngoaøi söï suy ñoaùn cuûa 
Duõng. Höôøng keå coâ ñaõ hoïc gaàn xong caáp 
ba thì boá coâ gaëp tai naïn, nhaø ngheøo meï coâ 
vaø ba chò em ñeàu coøn nhoû khoâng coù theå 
laøm gì ra tieàn ñeå sinh soáng. Ngay caû 
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nhöõng thanh nieân trai traùng cuõng chæ tuïm 
naêm tuùm ba aên nhaäu, ñaùnh loän, hoaëc lang 
thang khoâng coù vieäc laøm. Qua moâi giôùi coâ 
ñöôïc laõnh 1000 ñoâ la, moät soá tieàn lôùn cho 
gia ñình, choàng töông lai cuûa coâ teân 
Cheng, treû ñeïp, ngoaøi 30 tuoåi, troâng 
khoaûng 27, 28 tuoåi, nhaø coù vaøi maãu ñaát 
gioàng traø, baùn traø. Sau gaàn 2 thaùng laøm 
thuû tuïc laáy choàng, ngöôøi chuù hoï choàng coøn 
raát treû qua röoùc daâu veà Taichung thay 
Cheng môùi bò tai naïn gaãy chaân khoâng qua 
VN ñoùn daâu ñöôïc. Treân ñöôøng veà Ñaøi 
Loan, oâng Yang ñaõ ñöa coâ ñi Singapore 
roài Malaysia chôi, lôïi duïng söï ngaây thô, 
xa laï, sôï seät khoâng bieát tieáng Taàu khi xa 
nhaø ñaõ haõm hieáp coâ. Veà ñeán Taichung coâ 
môùi hay choàng coâ laø pheá nhaân baåm sinh 
chöù khoâng phaûi môùi bò tai naïn. Gia ñình 
muoán tìm cho haén ngöôøi vôï toâi tôù hôn laø 
vôï ñuùng nghóa. Yang vaãn tieáp tuïc theo taùn 
tænh ñoøi laøm tình vôùi coâ ñeán khi moïi vieäc 
vôõ lôû, gia ñình Cheng saùo troän, luoân luoân 
xaåy ra caõi vaõ ñöa ñeán ñaùnh loän ñeán noãi 
chính quyeàn ñòa phöong phaûi can thieäp. 
Hoäi Phuï Nöõ ñaõ ñöa Höôøng xuoáng Cao 
Chung vaø gíup tìm vieäc cho coâ ôû tieäm aên 
naøy. Höôøng keå taâm traïng lo buoàn, u saàu 
khi nhaän tieàn laøm vôï cho l ngöôøi xa laï, 
khoâng bieát cuoäc ñôøi mình seõ ra sao, khoâng 
bieát ngaøy naøo môùi nhìn laïi ñöôïc cha meï, 
chò em, nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø, loái 
xoùm. Thaân phaän ngöôøi phuï nöõ Vieät nhö 
caùnh luïa ñaøo, phaát phô giöõa chôï, bieát vaøo 
tay ai, coâ nhö caùnh beøo troâi daït treân soùng 
nöôùc, neáu vaøo tay boïn sôû khanh thì laøm 
sao ñaây, coù leõ coøn teä hôn caùnh beøo, noù coù 

theå tan mau nhö boït nöôùc. Vaøo tuoåi 20, 
tuoåi thô moäng, tuoåi ñeïp nhaát cuûa ngöôøi 
con gaùi thì Höôøng ñaõ ñi treân con ñöôøng 
ñaày troâng gai, luoân luoân laøm moài cho 
löôøng gaït, bòp bôïm, lôïi duïng tình duïc. Baây 
giôø coâ taïm thôøi traùnh khoûi ñuôïc ñe doïa, aùp 
böùc hay ñaùnh ñaäp bôûi boïn ngöôøi vuõ phu, 
coâ cuõng chöa daùm nghó ñeán vieäc trôû veà laïi 
queâ höông, nôi ñoù moät cheá ñoä haø khaéc, baát 
coâng, phi nhaân, vaø ñoùi khoå vì khoâng coù 
vieäc laøm ñang chôø ñôïi. Töông lai cuûa 
ngöôøi con gaùi naøy coøn môø mòt. Neùt maët 
Thaùi chuøng xuoáng, ñoâi maét haén chôùp chôùp, 
moät thoaùng buoàn giaêng ngang roài haén thôû 
daøi nhö ñaõ chia seû noåi ñau ñôùn cuûa 
Höôøng. Töø trong ñaùy taâm hoàn, haén vaãn 
coøn moät traùi tim. Boùng maây cuûa moät thôøi 
thô aáu, ngheøo heøn chaéc ñang chen vaøo 
taâm hoàn cao ngaïo cuûa haén, nhaéc nhôû haén. 
Baønh Hoaøi cuõng phaùt bieåu söï caûm thoâng. 

Höôøng hoïc tieáng Taàu khaù nhanh, sau 
hai naêm coâ ñaõ noùi khaù troâi chaåy tieáng 
Quan Thoaïi. Thaáy Höôøng coù chí tieán thuû 
vaø muoán ôû laïi Ñaøi Loan laøm aên, neân Duõng 
ñeà nghò Thaùi giuùp phöông tieän cho Höôøng 
coù theå ra laøm aên töï laäp vôùi söï tieáp tay cuûa 
Duõng. Thaùi hoan ngheânh vôùi caû hai tay. 
Duõng yeâu caàu Höôøng suy nghó veà moät döï 
aùn laøm aên nhö môû moät tieäm aên, môû cöûa 
haøng baùn myõ phaåm, baùn quaàn aùo v.v hay 
moät ngaønh tieåu thöông naøo maø Höôøng ñaõ 
bieát hay coù theå hoïc hoûi nhanh choùng. 
Duõng seõ trôû laïi giuùp caùch vay tieàn ngaân 
haøng. Trong thôøi kinh teá thinh vöôïng, vaán 
ñeà uy tín caù nhaân, khaû naêng traû nôï cuaû 
thaân chuû quan troïng hôn taøi saûn theá chaáp. 



166                                                                                                                                                 COÛ THÔM 

 Treân maùy bay Cathay Pacific trôû laïi 
Hongkong laøm vieäc, Duõng suy nghó moâng 
lung veà Höôøng, naøng coù nhieàu neùt quen 
thuoäc, hao hao gioáng Haèng Nga. Tröôùc 
1970, Duõng ôû troï trong heûm 134/ ñöôøng 
Coâng Lyù, ñaàu heûm laø moät caên bieät thöï lôùn 
cuûa moät gia ñình só quan cao caáp, coù hai 
coâ con gaùi vò thaønh nieân nhí nhaûnh, xinh 
ñeïp. Moät buoåi saùng chaïy xe tôùi ñaàu ngoõ, 
Duõng gaëp coâ gaùi ñang ñöùng ñôïi xe, anh xaø 
laïi gaàn noùi: coâ ñi hoïc muoän, toâi coù theå chôû 
coâ ñi ñöôïc khoâng? Sau moät thoaùng do döï, 
coâ baèng loøng nhôø chôû ñeán tröôøng Gia 
Long. Em teân laø Haèng Nga, hoâm nay caû 
hai boá meï phaûi ñi sôùm neân khoâng coù taøi xeá 
ñöa em ñi hoïc, may gaëp anh, neáu khoâng 
chaéc ñeán lôùp treã. Duõng vöøa giôùi thieäu teân 
thì Nga ñaõ noùi coâ bieát anh laø l trong ba 
sinh vieân troï hoïc ôû nhaø oâng Saùu Leâ. Duõng 
thaàm nghó nhoû naøy hay thieät mình chöa 
bieát coå maø coå ñaõ bieát mình. Ñeán gaàn 
tröôøng thì Nga ñoøi xuoáng ñi boä moät quaõng 
vì khoâng muoán ai thaáy coù ngöôøi chôû ñi 
hoïc.  Sau hoâm may maén ñoù cuoái tuaàn naøo, 
Duõng cuõng lang thang trong ngoõ gaàn cöûa 
sau nhaø Nga, mong coù dòp gaëp laïi ngöôøi 
ñeïp. Hai tuaàn sau, anh gaëp laïi Nga ñi boä 
ra ngoõ, Duõng saùp laïi hoûi thaêm vaø môøi Nga 
ñi phoá hay ñi daïo. Nga noùi cuõng coù caûm 
tình vôùi Duõng ngay sau khi gaëp maët laàn 
ñaàu. Hai ngöôøi baét ñaàu hoø heïn vaø ñi chôi 
tuaàn ñi Bieân Hoøa haùi böôûi, tuaàn ñi Laùi 
Thieâu aên traùi caây. Duõng thaáy yeâu ñôøi hôn, 
hoïc haønh chaêm chæ hôn, anh ñang hoïc ban 
vaên chöông vaø nhaän dòch saùch truyeän cho 
moät nhaø xuaát baûn lôùn neân coù ñoàng ra ñoàng 

vaøo. Naêm sau khi toát nghieäp cöû nhaân vaên 
chöông, Duõng döï tính xin Nga cho ra maét 
boá meï coâ thì Nga cho hay boá meï coâ khi 
bieát coâ quen Duõng, muoán coâ caét moïi lieân 
laïc vôùi Duõng, eùp coâ phaûi laáy Thaønh con 
moät ngöôøi baïn cuûa gia ñình. Thaønh hoïc 
gioûi, ñeïp trai ñang du hoïc veà thöông maïi ôû 
Phaùp, saép toát nghieäp trôû veà. Hai gia ñình 
thaân nhau neân Nga bieát Thaønh töø nhoû, hoï 
ñaõ coù tình baïn nhöng chöa coù tình yeâu, caû 
Thaønh cuõng vaäy nhöng khi ñöôïc cha meï 
noùi seõ hoûì Nga cho thì Thaønh raát hoan hæ 
ñoùn nhaän. Nga phaûn ñoái cuoäc hoân nhaân 
saép ñaët cuûa cha meï moät caùch yeáu ôùt, ñeå 
roài khi quyeát ñònh ngaøy hoân nhaân ñaõ tôùi, 
coâ chæ coøn bieát khoùc töø bieät Duõng.  

Hai möôi naêm sau, qua bao cuoäc bieán 
ñoäng, bieån daâu, oâng baø Phaïm, boá meï 
Haèng Nga ñaõ ra ñi, vôï choàng Thaønh bò 
ñuoåi ñi vuøng kinh teá môùi, soáng laây laát 
trong ngheøo khoå, beänh taät vôùi ba coâ con 
gaùi vaø Höôøng laø chò caû.  Sau hai laàn gaëp 
laïi Höôøng ôû Ñaøi Chung, anh ñaõ roõ Höôøng 
laø con cuûa Haèng Nga, anh giuùp Höôøng vay 
ñöôïc moät soá voán töø Ngaân Haøng cuûa anh vaø 
Thaùi cho ngöôøi coá vaán gíuùp Höôøng môû 
moät tieäm aên lôùn ôû Ñaøi Baéc. Duõng khoâng 
cho Höôøng bieát roõ thaân theá cuûa anh, anh 
mong Höôøng seõ xaây döïng ñöôïc moät cuoäc 
soáng môùi, töï laäp, töï tin, tìm laïi ñöôïc nieàm 
tin yeâu vaøo cuoäc ñôøi, giuùp ñôõ boá meï, hai 
em ôû queâ nhaø. Caùnh beøo beù nhoû ñaõ tìm 
ñöôïc choã nöôùc trong ñeå toàn taïi.  

 

Ñoã Phuù (Virginia)



Lễ Mãn Khóa Lớp Hè 
tiếng Việt năm thứ 33 

 

Phạm Xuân Thái 
 

ễ Mãn Khoá Lớp Hè Tiếng Việt năm thứ 33 do Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt 
Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) vừa tổ chức vào ngày 6 tháng 8 năm 
2009, tại thính đường Little Theater của trường trung học Lake Braddock 

Secondary School, vùng Burke, Virginia, đã thu hút được 800 khách tham dự. 

 

L 

(Photographs courtesy Vũ Hùng) 
 

Sau phần nghi lễ chào Quốc Kỳ, cô Chử Nhất Anh đại diện Hội Giáo Dục Trẻ 
Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) đã ngỏ lời chào mừng và cám ơn 
Quan Khách, quý vị Cố Vấn Đoàn, qúy vị Phụ Huynh Học Sinh, qúy Thầy Cô, các 
cơ quan ngôn luận và các hội đoàn trong vùng. Cô cho biết: 
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 “Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt nam vùng HTĐ được khởi xướng vào năm 
1977 khi mà người Việt của chúng ta còn mới chân ướt chân ráo đặt chân đến đất 
Mỹ bởi cố chủ tịch Chử Bá Anh và nữ sĩ Vi Khuê. Ngay từ giây phút phôi thai, mở 
đầu cho cuộc sống mới đầy khó khăn ấy, tình yêu thương Tiếng Việt mạnh mẽ đã 
là một động lực thôi thúc thành lập HGDTEVNVHTĐ. Trong tinh thần bất vụ lợi, 
chúng tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ và phát huy Ngôn Ngữ Việt, Văn Hóa Việt cho 
thế hệ con cháu chúng ta ngày sau; với hi vọng các em có được ít nhiều niệm căn 
bản về Tiếng Mẹ.  

Qua hơn 30 năm, HGDTEVNVHTD vẫn tồn tại và lớn mạnh. Đây là kết qủa 
của cả một tiến trình đóng góp kiên trì, một đoạn đường dài 33 năm bởi các bậc 
trưởng thượng, cha mẹ, anh cô chú bác, lớp người đi trước và của chính tất cả 
chúng ta ngày hôm nay.” 

 

 
Sau đó là Lời Ngỏ của cô Nguyễn-Phan Trinh, Hiệu Trưởng lớp Hè Tiếng Việt 

2009. Cô Trinh đã bắt đầu lời ngỏ của cô trích từ nhạc phẩm Tình Ca của nhạc sĩ 
Phạm Duy:  
“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi 
Mẹ hiền ru những câu xa vời 
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời. “ 

 
Cô Trinh cho biết đó là một trong những lý do mà Ban Chấp Hành và Ban 

Giảnng Huấn đã dấn thân làm việc để duy trì và dậy tiếng Việt cho các em. Cô gởi 
lời cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến việc học tiếng Việt của các em, sự tận 
tụy của các giáo chức, sự chăm chỉ học hành của các học sinh. Cô cũng cám ơn 
sự đóng góp thiện nguyện của quý phụ huynh làm việc trong các ban Giám Thị, 
Trật Tự, Ẩm Thực, Nghệ Thuật và Văn Nghệ. 
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      Ban Chấp Hành VYEA 

Các Thầy Cô đồng ca Viễn Du 

 
         Nữ sĩ Vi Khuê, sáng lập Hội Giáo 
Dục Trẻ Em vùng HTĐ và các học sinh 
đoạt giải thưởng Chử Bá Anh 

Các em Học Sinh trong phần văn 
nghệ đặc sắc qua sự hướng dẫn 
của các thầy cô 

 
Tiếp theo là phần giới thiệu Ban Tu Thư, Ban Chấp Hành và ban Giảng Huấn của 

VYEA; Lễ Phát Thưởng cho các học sinh đoạt Giải Thưởng CBA & Giải Thưởng Học 
Sinh Xuất Sắc; và giới thiệu các thầy cô cùng các em học sinh trong 18 lớp học. 

Chương trình Lễ Mãn Khóa và chương trình văn nghệ đã được phối hợp bởi 
cô Âu Dương Lệ Ty, qua phần giới thệu và điều khiển nhịp nhàng của BS Đặng 
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Vũ Phương Anh, và TS Huỳnh Tường Minh. Các màn trình diễn của các em đều 
rất ngọan mục và dễ thương, bao gồm: đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh dân ca ba 
miền, trình diễn Áo Dài, và phần hợp ca của các cô thầy qua nhạc phẩm Viễn Du 
đã được tất cả Phụ Huynh Học Sinh và quan khách tán thưởng nhiệt liệt. 

Trong 33 năm qua, các em học sinh Lớp Hè Tiếng Việt không chỉ đơn thuần 
đến trường để học tiếng Việt, mà các em còn đến trường để sinh hoạt cùng các 
bạn Việt Nam cùng trang lứa trong môi trường tốt đẹp. Các em cũng có dịp được 
gần gũi với nền văn hóa Việt, và nhận thức được nguồn gốc của mình. Các em 
từng theo học Lớp Hè Tiếng Việt trong 33 năm qua, đã và đang tiếp tục góp tay 
cùng các thế hệ cha anh xây dựng cộng đồng người Việt Hải Ngoại, cùng phát 
huy và bảo trì nền văn hoá Việt. Các em là niềm hãnh diện và tự hào cho cộng 
đồng người Việt hải Ngoại và các thế hệ cha anh. Việc làm của Hội Giáo Dục Trẻ 
Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) trong 33 năm qua cần phải được tiếp 
tục duy trì, hun đúc, bảo trợ, và bảo vệ.  
 

 
 

Chương trình Lễ Mãn Khoá Lớp Hè Tiếng Việt đã được kết thúc bằng nhạc 
phẩm Việt Nam, Việt Nam. 

Vâng,  
“Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời 
Việt Nam hai câu nói trên vành môi 

Việt Nam nước tôi 
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người 

Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.” 
 

Phạm Xuân Thái 
(Virginia)
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CÀNH HOA TRƯỚC GIÓ 
Phong Thu 

(Viết theo dòng thời sự) 
 

Lời người viết: Anh Thạnh đã đi thật 
rồi sao? Lệ Châu ơi! Chị đừng khóc nữa. 
Tôi viết cho chị những lời thương mến, để 
an ủi, chia sẻ nỗi mất mát quá lớn trong 
cuộc đời của chị, mà sao nước mắt tôi cứ 
chảy quanh.  Xin gởi lại đây những dòng 
tưởng niệm để nhớ đến anh, một người anh 
hùng vô danh đã vì nước quên mình. Tôi 
cũng trân trọng gởi đến chị lòng ngưỡng 
mộ của tôi về nghị lực, lòng can đảm, thủy 
chung của chị đối với người chồng bạc 
mệnh. Nơi chân trời mênh mông huyền 
diệu, anh sẽ không còn đau khổ, vương vấn 
cõi trần đầy đau thương và nhiều bất trắc. 
Tôi cầu nguyện cho linh hồn anh được bình 
yên trong cõi thiên đường. Anh là một 
người tù bị lãng quên cũng như hàng ngàn 
những người anh hùng khác chết thầm lặng 
không ai biết và nhớ đến.... 
 

gày rằm, chùa đông nghẹt không 
còn có chỗ chen chân. Lệ Châu 
nắm tay tôi len lỏi từng bước. Hơn 

nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới vào được 
chánh điện. Lệ Châu lôi trong giỏ ra một 
bó hoa, một thẻ nhang thơm, hai cây đèn 
cầy đỏ, một dĩa trái cây và đặt tất cả dưới 
chân bức tượng Phật lớn sơn màu thếp 
vàng. Khói nhang từ chiếc lư hương đồng 
màu đen bay lên mù mịt làm mờ đi ánh 
sáng của ngọn đèn điện trên trần. Hàng 

mấy trăm người đứng, quỳ khắp nơi trong 
chánh điện. Tiếng kinh cầu vang vọng, 
tiếng gỏ mỏ từng hồi hoà lẫn tiếng nói lao 
xao làm tôi nghẹt thở. Lệ Châu đốt nhang 
và lâm râm cầu nguyện. Chị dẫn tôi đi khắp 
nơi để cắm nhang xuống từng pho tượng 
đặt xung quanh. Cuối chánh điện, chúng tôi 
rẽ vào một căn phòng rộng lớn trong đó có 
rất nhiều bình đựng hài cốt người quá cố. 
Những chiếc bình bằng sành với nhiều hình 
dáng khác nhau đặt trên những chiếc kệ 
bằng gỗ. Tôi quan sát một vòng thấy người 
chết ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Họ được 
thân nhân đưa vào đây để linh hồn được 
thanh thản, bình yên ngày đêm nghe tiếng 
kinh cầu. Tôi thì thầm vào tai chị: 

- Khi em còn ở Việt Nam, chùa không 
được mở cửa. Nhiều ngôi chùa bị bỏ hoang 
hoặc bị đập phá. Không ngờ bây giờ chùa xây 
nhiều và rất khang trang. Người ta đi chùa 
đông nghẹt, mọi người yêu Phật quá há chị. 

Lệ Châu cười: 
-Không phải chỉ có dân mà mấy ông 

cán bộ bây giờ mê tín dị đoan hơn cả dân 
Sài Gòn ngày xưa. Họ xem bói toán, xin 
sâm và cầu nguyện nhiều hơn dân.  

Tôi đùa một câu: 
- Họ đã quá giàu thì vào chùa để xin cái gì 

thêm? Hay là chùa cho bớt tội với đất trời?  
- Chùa xây nhiều, to, lộng lẫy cũng là 

một dịch vụ kiếm ăn đó em. Em có nghe 
ngôi chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng đang gặp 
nạn không? Chùa càng to nạn càng lớn. 

 N
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Chẳng biết các quan lớn đi chùa nhiều để 
tịnh tâm, tu đạo, kiềm hãm dục vọng hay 
họ muốn gì. Có thể muốn cho giàu hơn, 
ngồi cái ghế đó lâu hơn. Và cũng có thể 
cầu nguyện cho kẻ thù của họ mau chết. 

Tôi hơi tức cười về câu nói đầy ngụ ý 
của chị. Nhìn quanh căn phòng chứa đầy 
hài cốt người chết, tôi hơi sợ nên hỏi: 

 - Chùa thờ nhiều hài cốt như vậy mai 
mốt đâu còn chỗ để thờ. 

Lệ Châu buồn bả thở dài: 
-Người ta bây giờ chết lãng xẹt lắm 

em. Phần lớn là bị xe đụng chết hay bị bịnh 
kỳ quặc rồi chết non. Em biết chị dẫn em 
vào đây để thăm ai không? 

-Em nghĩ chị thăm các Sư Cô, Sư Bà 
trong chùa. 

-Các Sư cô, Sư Bà bây giờ già yếu và 
không còn có quyền hành gì trong chùa nầy 
đâu em. Ngày xưa, thùng tiền cúng hỉ chỉ 
có một bây giờ mấy chục cái, ở khắp nơi. 
Thế nhưng các Sư Cô, Sư Bà không có 
quyền đụng đến. Đã có người của nhà nước 
lo rồi em. 

Lệ Châu nói xong và nhìn tôi một lúc 
thật lâu. Đôi mắt sáng, to, hơi xếch của chị 
bây giờ vẫn đẹp và quyến rũ người đối 
diện. Chị không nói gì thêm nên nắm tay 
tôi đi sâu vào một góc phòng. Chị dừng lại 
bên một chiếc bình màu lam có khắc những 
hoa vân màu ngọc thạch làm nổi bật một 
cánh hoa cúc màu vàng sậm. Chị sờ tay lên 
chiếc bình và thì thầm “Hôm nay là ngày 
giỗ đầu tiên của anh. Em đến để đưa anh 
đến nơi anh mong ước. Anh thân yêu! Anh 
ngủ yên và không còn vương vấn gì. Còn 
em sao cứ mãi ray rức nhớ anh”. Lệ Châu 
áp chiếc bình lạnh giá vào má và nước mắt 
chị chảy quanh. Tôi sửng sờ đến lặng 
người khi biết anh Thạnh chồng chị đã qua 

đời. Lệ Châu không cho tôi biết hôm nay là 
ngày giỗ đầu của anh Thạnh. Chị mời tôi 
đến chơi vì tôi từ Hoa Kỳ về thăm gia đình 
và hình như chị muốn tôi biết thêm câu 
chuyện bí ẩn mà đã hơn một phần tư thế kỷ 
chị chưa hề tiết lộ cùng ai. Tôi và Lệ Châu 
dạy học chung một trường. Lệ Châu lớn 
tuổi hơn tôi. Chị dạy ban Sử Địa, còn tôi 
dạy Văn. Do bản tính vui vẻ và dễ thân 
thiện, Lệ Châu đã gây cho tôi mối thiện 
cảm ngay hôm gặp chị lần đầu. Khi tôi về 
dạy tại trường Hoà Bình, tôi vẫn còn rất trẻ 
và đơn độc, Lệ Châu đã có gia đình và có 
một cháu trai. Anh Thạnh làm ở Sài Gòn 
lâu lâu mới về thăm vợ con. Tôi nhiều lần 
đến chơi nhưng không bao giờ gặp anh. 
Một ngày cuối năm, tôi đi chợ gặp chị đi 
chung với một người đàn ông nhỏ nhắn, 
khuôn mặt xương xương với làn môi mím 
chặt. Anh đứng hơi thấp hơn chị. Chị dẫn 
anh Thạnh đến giới thiệu với tôi. Đó là lần 
đầu tiên và lần sau cùng tôi gặp anh. Vài 
tháng sau, cả trường xôn xao báo tin chồng 
chị bị bắt vì anh tham gia chống chế độ. 
Chị vào trường mặt ngợt nhạt, tái xanh, đôi 
mắt buồn rầu sưng húp. Tôi thương chị quá 
nhưng không biết nói lời gì để an ủi bạn. 
Những người trong trường ái ngại nhìn chị 
xầm xì. Riêng tôi vẫn thân thiện và quý 
mến chị như xưa. Tôi càng gắn bó với chị, 
cái nhìn của những người xung quanh về 
tôi không mấy thiện cảm nhất là đối với 
Ban Giám Hiệu và những người Đảng Viên 
cầm đầu các ban trong trường. Tôi cóc cần 
họ. Nhiều lần tôi muốn hỏi thăm về anh 
Thạnh và những vấn đề xung quanh vụ án 
của anh. Nhưng Lệ Châu chỉ biết khóc và 
nói rằng vô vọng, anh có thể bị tử hình, 
không còn hy vọng anh trở về với vợ con. 
Người thiếu phụ xinh đẹp, thông minh, hai 
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mươi năm sống cô đơn phòng không chiếc 
bóng. Tuổi xuân thì của chị héo tàn như 
một cành hoa trước cơn bão dữ, và nước 
mắt người thiếu phụ chờ chồng rơi từng 
đêm như những cơn mưa lũ.  

Ngày tôi rời Việt Nam, chị không dám 
đưa tôi ra sân bay vì sợ liên luỵ. Hai mươi 
năm tôi trở về nhìn đất nước mà nhiều 
người cho rằng đã thay đổi. Sự đổi thay tốt 
hay xấu tuỳ theo góc độ nhìn của mỗi người 
nông hay cạn. Còn tôi, nhìn những mảnh 
vườn, ruộng lúa êm ả, tỉnh lặng, thơ mộng 
đã biến mất khiến lòng tôi bồi hồi luyến 
tiếc. Nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường sá 
khang trang, đời sống người dân có vẻ sung 
túc hơn xưa. Nhưng đất nước phát triển 
trong tình trạng hổn loạn, cảnh giàu nghèo 
chênh lệch đến nghiệt ngã, lối sống ăn chơi, 
nhậu nhẹt, và cách làm tiền cũng lắm mưu 
ma chước quỷ làm tôi ngao ngán. Bàn tay 
chị lần tìm tay tôi và nắm chặt: 

- Đi em. Chị có việc quan trọng phải làm. 
Tôi lặng lẽ theo chân chị. Tôi trách: 
-Sao chị không báo tin cho em biết là 

anh Thạnh đã chết? 
Lệ Châu nhìn tôi, nước mắt ràn rụa: 
-Làm sao chị có thể báo tin cho Trinh 

được. Em ở xa quá! Nếu em còn ở Việt 
Nam thì chị đâu đến nỗi buồn và cô đơn 
như bây giờ. 

-Tại sao anh chết? Chị nói với em rằng 
anh được ra tù mà. 

Chị lau nước mắt bằng một chiếc khăn 
vuông nhỏ và nói: 

- Chị sẽ kể cho em nghe. Bây giờ em ra 
trước cổng chùa đứng chờ chị. Chị làm vài 
thủ tục với nhà chùa để đem hài cốt anh đi. 
Chị sẽ ra gặp em. 

Tôi nhìn nét tiều tuỵ, buồn phiền hiện 
lên trên mặt Lệ Châu và cảm thấy ái ngại. 

Lệ Châu quay lưng đi. Tôi quan sát mái tóc 
Lệ Châu ngày xưa dài ngang vai bây giờ 
ngắn củn cởn và đã bạc quá nữa. Vóc dáng 
cao lớn, nụ cười duyên dáng của chị đã héo 
tàn theo thời gian và bao đau khổ. Chồng ở 
tù hai mươi năm, Lệ Châu vẫn sống một 
mình nuôi con, thăm nuôi chồng và chờ 
ngày anh Thạnh trở về. Hai mươi năm xưa 
khi tôi còn ở Việt Nam, anh Thạnh bị bắt ở 
tù vị tội chống lại chính sách cải tạo tư sản 
mại bản, cách ruộng đất và ngăn sông cấm 
chợ của chính quyền cộng sản. Anh bị kết 
án hai mươi năm tù giam cùng với một số 
đồng đội của anh. Người cầm đầu bị án tử 
hình. Cứ mỗi một nghị quyết, một chính 
sách sai lầm của nhà nước đưa ra là có một 
số người chết và tù tội mà không bao giờ 
có toà án nào minh oan cho họ. Mới đây 
nhất, hàng loạt luật sư và những trí thức ưu 
tú bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù vì lên 
tiếng đòi tự do, dân chủ. Và mấy tháng nay 
tin tức về một luật sư trẻ, tài năng, linh 
hoạt có tấm lòng yêu tổ quốc cũng đã bị bắt 
khẩn cấp và bị đẩy ra khỏi hoạt động của 
xã hội. Một luật sư khác vì bênh vực cho 
nhà thờ Thái Bình ở ngoài Bắc cũng đã bị 
sách nhiễu và gán cho tội ngoại tình. Tôi 
đọc báo Việt Nam trên liên mạng, tôi thấy 
chính quyền Việt Nam mở cửa he hé, rồi 
đóng cửa bất tử làm nhiều người kẹt tay kẹt 
chân trong tù. Cai trị một quốc gia mà làm 
việc tùy hứng, tùy thời và tùy theo tình 
hình thế giới y hệt thời kỳ chiến tranh. 
Nhưng tệ nhất là những ai sống trong xã 
hội Việt Nam đều bọc mình trong một lớp 
vỏ dầy cộm của loài ốc mượn hồn. Tôi đọc 
hàng trăm tờ báo Việt Nam, và thấy họ lên 
án những trí thức nghiên cứu, đọc và tham 
khảo tài liệu nước ngoài. Nổi bật nhất là vụ 
án luật sư Lê Đình. Ông là một luật sư du 
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học tại Hoa Kỳ và Pháp. Ông mang những 
kiến thức Tây Âu vào để khai sáng nền luật 
pháp tối tăm của Việt Nam. Tại sao tham 
khảo những tư tưởng tiến bộ lại là phản 
động? Tại sao nhà cầm quyền cộng sản Hà 
Nội mở cửa cho sinh viên đi du học lại ngồi 
xổm trên óc họ để điều khiển. Sự đầu tư tiền 
của, tim óc của gia đình và bản  thân họ có 
giúp ích được gì cho đất nước Việt Nam tăm 
tối, u mê? Đây là sự phá sản lớn nhất, tiêu 
hao nhiều nhất. Nó là sự hoang phí lớn gấp 
ngàn lần những vụ tham nhũng của chính 
quyền Việt Nam từ trước đến nay. Bởi sản 
phẩm trí tuệ vô giá, nó sẽ là cứu cánh cho cả 
dân tộc Việt Nam được nhìn thấy ánh sáng 
văn minh nhân loại, giúp cho đất nước giàu 
mạnh, thịnh vượng mà không cần phải bò 
bằng hai tay và hai chân đi ăn mày Tàu hay 
bất cứ nước Tây Âu nào. Tôi có cảm giác, 
nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội quen thói 
ăn mày nên không biết xấu hổ và biết nhục. 
Nhìn khuôn mặt trẻ trung của vợ luật sư Lê 
Đình, tôi cảm thấy đau xót. Vì cô là hình 
ảnh của Lệ Châu bạn tôi hơn hai mươi bốn 
năm về trước. Số phận người miền Nam 
được lập lại nguyên bản làm tim tôi bồi hồi 
rỉ máu, thương xót, đau khổ, căm phẩn và 
tức giận. Bao nhiêu trạng thái đó bỗng phủ 
chụp trong tim, óc tôi lúc nầy ngay trong 
ngôi chùa linh thiêng cổ kính mà tôi thường 
viếng thăm, thắp hương cầu nguyện. Tôi cầu 
nguyện đã hơn triệu lần để mong ước đất 
nước tôi, bạn bè tôi, dân tộc tôi thoát khỏi 
khổ nạn. Nhưng Phật ở đâu mà dân tộc tôi 
cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, bất hạnh. 
Tôi nắm chặt hai bàn tay lại. Những cây 
nhang đang cháy bỗng gãy ngang rơi xuống 
đất. Lệ Châu vỗ nhẹ vào vai tôi: 

- Em đang nghĩ gì mà bẻ nhang gẫy 
vụn hết vậy? Sao mặt em xanh lè như đang 
giận ai. 

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị: 
- Em đang liên tưởng đến những ngày 

sắp tới của luật sư Lê Đình và vợ anh ấy. 
Số phận của họ sẽ là bản sao của chị và anh 
Thạnh. Em đau xót quá! 

- Đất nước nầy như vậy đó em. Người 
ta lập lại tất cả những gì cổ xưa nhất để trị 
dân. Có vậy mới gọi là cộng sản chớ. Thôi 
mình đi ra sông nhé! 

Chiếc xe gắn máy tróc sơn, củ kỷ, già 
nua của chị gầm lên, phóng lướt trên con 
đường Thị Xã dầy đặc xe cộ và bụi mù. 

 
*     *     *     * 

 
Dòng sông Sài Gòn nước đang lên đục 

ngầu màu phù sa. Những đám lục bình to lớn 
trôi bềnh bồng xuôi dòng. Những chuyến đò 
chở khách sang sông vẫn lừ đừ rời bến. Hai 
bên bờ người dân buôn bán tấp nập, ghe 
thuyền đậu dọc theo bờ sông. Chị không 
dừng lại ở bến Bạch Đằng mà chở tôi xuôi về 
miệt vườn, nơi có một khoảng sông vắng 
lặng và yên tỉnh. Chị dựng xe dưới một tàng 
cây hoa bằng lăng đang nở hoa tím nhạt và 
đem cái bình hài cốt của anh Thạnh đặt trên 
chiếc khăn vuông màu hoa cà. Chị lấy nhang 
ra thắp khấn vái. Tôi biết chị đang làm gì nên 
cũng lặng lẽ thắp nhang van vái anh tha thứ 
vì sự vô tình của tôi. Người chèo đò đưa 
chúng tôi ra giữa dòng sông. Dòng sông rộng 
và nước đang lớn. Mặt trời hắt những cơn 
nóng gắt, chói chang trên mặt nước lấp lánh 
ánh bạc. Tôi giúp chị mở một giỏ đầy hoa 
cúc đủ màu. Chị ngồi trước đầu con thuyền 
nhỏ, bàn tay chị rãi từng đoá hoa xuống lòng 
sông. Chị mở nắp bình hài cốt và nói thầm 
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qua tiếng nức nở nghẹn ngào “Em đã thực 
hiện lời nguyện ước cuối cùng của anh. Bây 
giờ anh sẽ nằm lại đây dưới dòng sông tuổi 
thơ. Anh sẽ hoà vào dòng nước, hoà vào phù 
sa để nuôi dưỡng những mơ ước mà anh ấp ủ 
trong lòng người dân Việt Nam. Rồi mai đây, 
em cũng sẽ về với anh. Chúng mình sẽ bơi 
lội trong dòng nước yêu thương đong đầy 
những kỷ niệm ngày xưa”. 

Bờ vai chị rung lên. Gió sông lao xao, 
lao xao và nước mắt tôi đã rơi xuống dòng 
sông lúc nào không hay. 

Người chèo đò nhận tiền tôi tặng rồi 
lặng lẽ bỏ đi. Lệ Châu vẫn còn ngồi dưới 
gốc cây dừa lửa. Mắt chị đỏ hoe. Tôi im 
lặng không muốn khuấy động niềm đau 
người goá phụ nên kiên nhẫn đứng chờ. 
Chị nhìn ra dòng sông một lúc thật lâu, đôi 
mắt xa vắng và câu chuyện hơn một phần 
tư thế kỷ đã hiện về.... 

 
.....-Mẹ ơi! Ba về, ba về. 
Tiếng reo của bé Tài làm Lệ Châu giật 

mình. Nàng lau nhanh hai bàn tay vào chiếc 
khăn treo ở gần bếp và đi nhanh lên nhà. 
Thạnh đang nhấc bỗng bé Tài lên khỏi đầu 
và dụi mặt vào bụng thằng bé. Nó cười hăng 
hắc khoái chí nhưng cũng phụng phịu: 

-Ba làm con nhột quá. 
Thạnh ôm bé Tài vào lòng và hôn bé 

liên tục vào má và trán nó. Lệ Châu đứng 
nhìn hai cha con đùa nghịch, lòng hạnh 
phúc, sung sướng. Nàng hỏi chồng: 

-Hôm nay thứ ba sao anh về sớm vậy. 
Bộ công ty cho nghĩ phép hả? 

-Nhớ em và con nên về thăm.  
Thạnh một tay ẳm bé Tài một tay ôm 

siết vợ vào lòng và hôn nàng. Giọng Thạnh 
nồng nàn: 

-Em hơi gầy và mắt em quầng thâm. 
Em không ngủ phải không? 

Lệ Châu nhìn chồng âu yếm: 
-Nhớ anh nên không ngủ ngon. Anh à! 

Anh xin đổi về đây sống gần em nhé! Em 
và con nhớ anh quá! Một tuần về thăm em 
có hai ngày rồi đi. Em buồn quá! 

Thạnh dí ngón tay vào mũi vợ: 
-Cái tật nhõng nhẽo không bỏ. Anh mà 

về đây là vợ chồng con cái đói rã ruột. 
Lương hàng tháng không đủ anh ăn một 
tuần, lấy đâu nuôi vợ, nuôi con. 

-Em cũng đi làm mà.  
Thạnh gật đầu và cười lớn: 
-Làm giáo viên bây giờ chỉ có ăn phấn 

thôi cô nương. 
-Em có thể đi buôn bán lặt vặt để có 

thêm thu nhập. 
-Anh không muốn em vất vả. Anh làm 

ở Sài Gòn thu nhập khá hơn. Khi nào dành 
dụm được một ít tiền, anh sẽ mua nhà và 
đưa hai mẹ con em về Sài Gòn sống. Dù 
sao sống gần mặt trời mà đở nóng hơn. 

Bửa cơm chiều rộn ràng và vui mỗi khi 
Thạnh về thăm nhà. Lệ Châu đi chợ mua 
thêm một ít cá lòng tong kho tiêu và mua 
thêm ít rau thơm, hai cái trứng chiên. Bửa 
cơm đạm bạc, nghèo nàn nhưng đầy tiếng 
cười. Những ngày không có Thạnh ở nhà, 
Lệ Châu chỉ nấu bo-bo ăn với muối xã ớt, 
còn cơm và cá để dành cho con. Nàng sợ 
những ngày không tiền mua bột ngọt, tiêu, 
đường, dầu để giúp cho bửa cơm thêm 
ngon miệng. Cái gì cũng thiếu thốn nhưng 
hầu như không ai dám kêu ca. Đêm đó, bé 
Tài không chịu ngủ sớm. Nó xí chỗ nằm và 
chen vào nằm giữa ba mẹ. Một chân nó gát 
ba, một chân gát mẹ. Nó hết xoay bên nầy 
rồi đổi bên kia để hôn cho được ba mẹ 
trước khi nó ngủ thiếp đi, đầu gối trên cánh 



176                                                                                                                                                 COÛ THÔM 

tay của Thạnh. Đẩy bé Tài sang một bên, 
Thạnh bắt đầu hôn Lệ Châu. Chàng ghì 
chặt nàng vào lòng thì thầm: 

- Bé Tài lớn nhanh như thổi. Anh 
mong rằng khi nó lớn lên có thể thay anh 
chăm sóc cho em.  

Lệ Châu ôm ngang lưng Thạnh hỏi nhỏ: 
-Tối nay anh nói năng thật lạ. Khi yêu 

em, anh luôn nói rằng anh sẽ đi theo em 
suốt cả cuộc đời, phải không? 

-Anh vẫn mong ước sẽ lo lắng chăm 
sóc em suốt đời. Nhưng nếu lở mai sau anh 
có bề gì thì ai sẽ lo cho con và em?  

Lệ Châu nũng nịu dụi đầu vào ngực chồng: 
-Sao hôm nay anh nói gì kỳ vậy.  
-Nhiều lúc chúng mình mong ước hạnh 

phúc bên nhau suốt đời nhưng hoàn cảnh 
nào đó phải xa nhau thì sao? 

Lệ Châu  ngạc nhiên hỏi: 
-Sao lại xa nhau. Không ai có thể làm 

cho vợ chồng mình chia cắt. 
Thạnh chợt nhổm dậy. Cả hai nghe 

tiếng xe hơi đỗ trước sân và nhiều tiếng 
chân lao xao. Con chó Ky-Ky sủa vang, 
tiếp theo là tiếng gỏ cửa khẩn cấp: 

-Mở cửa! Mở cửa mau lên. 
Bé Tài thức giấc mếu máo khóc. Lệ 

Châu hốt hoảng khoát vội chiếc áo choàng 
và bước ra mở cửa. Năm người đàn ông 
mặc sắc phục công an, mặt mày đằng đằng 
sát khí xuất hiện. Một người thấp lùn, mắt 
nhỏ hất tay ra lịnh: 

-Lục soát trong nhà. 
Lệ Châu thất kinh hỏi: 
-Các ông làm gì mà đêm tối vô nhà tôi lục 

xét lung tung vậy. Tôi đâu có làm gì sai trái. 
Giọng ông ta đanh lại: 
-Chồng bà đang trốn ở đây phải không?  
Thạnh bước ra và thản nhiên nói: 

-Các ông muốn tìm tôi phải không? Tôi 
đây, các ông muốn bắn muốn giết gì cũng 
được. Vợ con tôi vô tội. 

Lệ Châu chết điếng trong lòng. Công 
an nửa đêm đến đây tìm Thạnh. Anh ơi! 
Anh đã làm gì nên tội mà người ta đi lùng 
sục bắt anh. Nếu anh có mệnh hệ nào làm 
sao em sống nỗi. Lệ Châu muốn gào lên 
nhưng tiếng kêu của nàng tắt trong cổ 
họng. Nàng run rẩy khóc vì sợ hải, lo lắng 
bàng hoàng. Thạnh ôm vợ vào lòng và hôn 
lên má. Anh nói như xin lỗi: 

-Em tha lỗi cho anh. Anh đã làm cho 
mẹ con em đau khổ. 

Hai công an đến còng tay anh và dẫn ra 
xe. Bé Tài hốt hoảng chạy theo gào lên: 

-Ba ơi! Ba ơi! Sao người ta bắt ba rồi. 
Ba về với con đi... 

Tiếng gào của nó thảm thiết và vang 
vọng trong đêm. Từ đó, Lệ Châu không 
bao giờ còn gặp lại chồng. Nàng nhiều lần 
làm giấy tờ đi thăm nuôi nhưng không 
được chấp thuận. Công an đã mời nàng lên 
làm việc và nói cho nàng biết Thạnh đang 
hoạt động cho một tổ chức phản động ở 
nước ngoài chống lại chính quyền. Họ dò 
la xem nàng có biết gì về tổ chức của 
Thạnh không. Nhưng Lệ Châu nói nàng 
không hay biết gì về chuyện Thạnh làm 
nên họ chỉ cảnh cáo và khuyên nàng nên 
làm ăn nuôi con. Một năm sau, Thạnh và 
bạn bè chàng bị nhà nước đem ra xét xử. 
Tất cả những người tù còn rất trẻ. Họ chỉ 
khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm 
tuổi. Người cầm đầu nhóm dáng cao lớn, 
trán cao, mắt sáng, anh bị kêu án tử hình. 
Nhưng anh vẫn bình thản, lạnh lùng nhận 
tất cả tội về mình và không xin giảm án. 
Thạnh thoát khỏi án tử hình nhưng chẳng 
những không cho rằng mình có tội mà còn 
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lên tiếng tố cáo chính sách hợp tác xã nông 
nghiệp, chính sách ngăn sông cấm chợ của 
Lê Duẩn đã đẩy người dân vào cảnh đói 
rách không có gạo để ăn. Thạnh lãnh 
nguyên bản án hai mươi năm tù giam. 
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem xử án đã 
rơi lệ và thương xót. Lệ Châu đau buồn 
khóc nức nở than rằng Thạnh không hề 
nghĩ đến vợ con mà chỉ nghĩ đến lý tưởng 
mà chàng và bạn bè chàng đeo đuổi. Vài 
năm sau, chính sách thăm nuôi tù tương đối 
dễ dàng. Lệ Châu dành dụm tiền lương 
tháng, tiền chơi hụi gom lại lặn lội đi thăm 
chồng đang nhốt ở trại tù ngoài Bắc. Mỗi 
lần gặp nhau chỉ được một tiếng đồng hồ. 
Trông chàng đen đủi, ốm yếu, tiều tụy, vỏ 
vàng. Hai con mắt sâu hóm, má hóp như 
một ông già nhưng tinh thần chàng vẫn 
vững vàng, tỉnh táo. Thạnh luôn khẳng 
định với Lệ Châu rằng chàng vô tội, chàng 
có tội chăng là tội thương dân, thương đất 
nước, và xin nàng hãy tha thứ vì chàng đã 
không làm đủ trách nhiệm một người 
chồng, một người cha. Quà của nàng đem 
thăm nuôi, chàng đem chia hết cho bạn bè 
trong tù với tinh thần lá lành đùm lá rách. 
Mỗi lần đi thăm nuôi trở về, Lệ Châu lại 
khóc vì thương chồng và thương cho con.... 

....Lệ Châu ngừng lại. Chị ngước mắt 
nhìn những tàng lá dừa đong đưa trong gió 
rồi chậm rãi tiếp: 

-Chị cũng không biết rõ anh hoạt động 
cho tổ chức nào và vì sao anh lại tin tưởng 
và tôn thờ tổ chức của anh đến như vậy. 
Anh luôn khẳng định với chị rằng chế độ 
cộng sản đã làm những điều xấu xa, tồi tệ 
nên anh phải chống lại. Đôi lúc chị giận anh 
và không còn muốn đi thăm nuôi. Với đồng 
tiền lương chết đói nhưng chị không dám 
ăn, không dám mặc và ngay cả nuôi bé Tài 

chị cũng dè xẻn để nuôi anh trong tù, sợ anh 
chết vì đói, vì lạnh vì thiếu ăn, bệnh tật. Chị 
mong ước ngày anh trở về. Nhưng tất cả 
những món quà thăm nuôi chỉ qua ba ngày 
là hết sạch. Anh đem phân phát cho bạn bè 
như nhiệm vụ của một người cầm đầu có 
trách nhiệm. Chị chỉ còn biết khóc. 

Tôi ngắt lời chị: 
-Anh sống có lý tưởng và có trách nhiệm. 

Chị đau khổ vì quá yêu anh. Nhưng cuộc đấu 
tranh nào mà không có hy sinh hở chị. 

Chị nấc lên: 
-Nhưng biết bao người sống thờ ơ, biết 

bao người hưởng thụ, sung sướng hạnh 
phúc. Họ đâu cần biết ai khổ đau, bất hạnh. 
Họ sống cho bản thân họ cho vợ con, gia 
đình của họ. Sao anh phải hy sinh mạng 
sống, hạnh phúc gia đình của anh? Anh có 
biết là anh chỉ là một viên sỏi nhỏ nằm 
dưới dòng sông nước chảy siết không? Anh 
ngu ngơ tưởng rằng lý tưởng của anh sẽ có 
hàng triệu người theo. Anh mơ mộng ảo 
huyền và anh đã hiến dâng đời mình trong 
nhà tù... Em nhìn xem xã hội nầy có bao 
nhiêu người nghĩ như anh. Nếu có nghĩ 
cũng sống giả dối, sống trơ tráo, lếu láo, để 
yên thân. Tại sao anh không chịu tập sống 
như vậy? Em có biết ngày anh trở về như 
thế nào không? Như một xác chết.  

Lệ Châu lau mắt bằng chiếc khăn tay màu 
tím và giọng chị lại xa vắng mơ màng.... 

 
....Mưa tháng sáu ào vỡ, lá xào xạc 

trong vườn hoà lẫn tiếng ếch nhái, ễng 
ương vang lên như một bản hoà tấu về 
đêm. Lệ Châu không thể nào ngủ được, 
nàng ngồi bó gối trên bộ ván gổ màu gụ 
nhìn ra bầu trời đen kịt. Những giọt mưa 
giá lạnh rơi lộp độp trên mái tôn như gào 
thét cùng tiếng gió rít. Ngọn đèn dầu hột 
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vịt vàng vọt, leo loét, chao đảo. Nàng đang 
nghĩ đến Thạnh. Gần hai mươi năm rồi, 
nhiều người tù đã được phóng thích. Một 
số người trong nhóm anh đã ra tù nhưng họ 
không dám ghé thăm Lệ Châu hay báo tin 
cho nàng biết. Thạnh vẫn không được 
khoan hồng. Công an nói chàng là một 
người bướng bỉnh, ngang ngược nhất trong 
nhóm. Lệ Châu cứ nghĩ chàng không còn 
màng đến vợ con mà chỉ nghĩ đến đồng đội 
của mình. Một năm nay, Lệ Châu không 
còn muốn đi thăm nuôi chàng. Nàng còn 
phải lo cho bé Tài ăn học. Đời nàng đã hết 
chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất, giọt 
máu cuối cùng của chàng. Nàng muốn 
dành hết tình thương cho con. Có tiếng gõ 
cửa nhè nhẹ, sau đó tiếng kêu nho nhỏ: 

-Lệ Châu em ngủ chưa. Ra mở cửa cho anh. 
Lệ Châu ngở mình nằm mơ khi nghe 

tiếng Thạnh. Nàng lật bật đứng dậy tiến ra 
cửa và trước mắt nàng là một bộ xương khô 
di động ướt sủng nước mưa. Mái tóc bẹp sát 
da đầu. Má hóp, xương sườn lòi ra dưới làn 
áo tù rách nát dính chặt vào cơ thể. Trên vai 
chàng là một cái bao vải đen dơ bẩn. Nàng 
muốn nhào đến ôm chàng nhưng mùi hôi từ 
người chàng xông lên nồng nặc khiến nàng 
lùi lại. Chàng run rẩy nói: 

-Anh lạnh và đói lắm. 
Lệ Châu nắm tay chàng kéo vào trong. 

Những giọt nước mắt vui mừng tuông trào: 
-Người ta thả anh về phải không. Anh 

vào trong thay quần áo nhanh lên. Sao anh 
phong phanh tiều tụy như một xác chết? 

Thạnh gật đầu, chàng để cái bao đen 
xuống cái bàn tròn đặt trong góc nhà, và lôi 
ra một bọc vải màu xám loang lỗ được vá 
lại bằng những miếng vải dơ bẩn, cũ kỷ. 
Chàng mân mê một lúc rồi thở dài:  

-Em à! Cái gói vải nầy là kỷ vật của 
một người bạn tù. Em đừng bao giờ mở ra 
nghen em. Khi nào anh qua đời hãy mang 
nó trao cho người thân của người quá cố - 
Nói đến đây, Thạnh chùi nước mắt - Anh 
đã mắc nợ em và mắc nợ một người mà 
không biết đến bao giờ mới trả. Anh chỉ 
cầu xin linh hồn nàng được yên ổn và nàng 
tha thứ cho anh. Giờ anh chỉ còn lại em và 
con. Anh muốn sống để trở về chăm sóc 
cho em và con lần sau cùng. 

Lệ Châu vừa khóc vừa nói: 
-Em sẽ làm theo lời anh. Anh à! Nhà 

không còn gì để ăn. Em nấu mì cho anh ăn 
tạm nghen. 

Bửa ăn đầu tiên của Thạnh là ba gói 
mì. Chàng ăn nhanh và ngon lành như chưa 
bao giờ được ăn. Lệ Châu sợ chồng bị bội 
thực nên thỉnh thoảng nhắc nhở. Nàng nấu 
một nồi nước nóng và pha nước cho Thạnh 
tắm. Nàng đem hết sà bông trong nhà ra để 
cố gắng tẩy tất cả mùi ao tù và ô uế của nhà 
tù đang bám chặt vào da thịt Thạnh. Người 
chàng đầy ghẻ lở, mụn nhọt và những vết 
bầm tím thâm đen. Tóc chàng đã bạc trắng 
và chỉ còn lưa thưa vài sợi. Nàng vừa cọ 
lưng, xức thuốc cho chồng mà nước mắt cứ 
rơi lã chã: 

-Anh có đau lắm không. Em không 
nghĩ rằng anh sẽ trở về với em. Anh đừng 
giận em vì một năm nay em không thăm 
nuôi anh, nhà không còn tiền. Em còn phải 
lo cho thằng Tài ăn học. 

Thạnh nói như tạ lỗi: 
-Em tha lỗi cho anh. Anh đã làm khổ em. 
Từ khi ra tù, Thạnh trở nên tự lự ít nói. 

Chàng vẫn còn chế độ quản thúc ba năm 
nên không được đi đâu xa. Mỗi lần về Sài 
Gòn hay đi xa phải xin giấy phép. Chàng 
không còn linh hoạt vui nhộn như xưa. 
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Thạnh chỉ quanh quẩn trong nhà, giúp Lệ 
Châu làm vườn và trồng thêm khoai sắn. 
Những năm trong tù, Thạnh đã quen đói 
lạnh nên chàng không dám kêu ca về cuộc 
sống quá thanh đạm của gia đình. Lệ Châu 
nhiều đêm thức giấc thấy chàng ngồi một 
mình bên thềm nhìn trăng. Đôi mắt chàng 
gởi vào cõi mênh mông nào đó của đất trời. 
Chàng không còn là Thạnh của ngày xưa. 
Tâm tư chàng chất chứa bao suy tư về số 
phận con người. Một đêm khuya, ánh trăng 
sáng vằng vặc trong vườn. Thạnh trở dậy 
bước chầm chậm ra vườn. Tàng lá dừa, cau 
lao xao đong đưa trong gió. Chàng đã trở về 
từ cõi chết. Chàng muốn đền bù cho vợ con 
những ngày thiếu vắng chàng. Nhưng sức 
lực của chàng đã không còn. Những năm 
tháng tù đày đã vắt kiệt tuổi xuân của chàng. 
Chàng trở về thân tàn, ma dại và xác xơ như 
một xác chết. Không tiền bạc không công ăn 
việc làm mà sống bám vào áo vợ. Chàng 
cảm thấy chua xót và tự hỏi những gì chàng 
làm có đúng không? Hình như những gì 
chàng làm không gây được một tác động 
nào đối với guồng máy khổng lồ của chính 
quyền Hà Nội. Họ sẳn sàng nghiền nát tất cả 
những ai nhìn thấy những sai lầm và tội ác 
của họ. Nghe tiếng chân, Thạnh biết Lệ 
Châu đang đến gần, chàng dừng lại hỏi: 

-Em vẫn chưa ngủ sao? Anh không ngủ 
được nên ra đây nhìn trăng. Trăng không 
bao giờ thay đổi, trăng vẫn sáng, đẹp và thơ 
mộng như ngày hai chúng mình bắt đầu yêu 
nhau. Em và anh mơ ước nhiều về hạnh 
phúc. Nhưng thực tế không như vậy. Chúng 
mình không tìm được chốn bình yên. 

Lệ Châu xót xa nhìn chàng và an ủi: 
-Anh à! Anh đừng có buồn và suy nghĩ 

nữa có được không? Anh không còn biết 

vui khi sống cạnh em và con. Anh không 
thương mẹ con em nữa phải không? 

-Sao em nói vậy. Những ngày trong tù, 
anh luôn mơ ước được sống bên em và con. 
Nhưng anh cảm thấy mình thật vô dụng. 
Anh không giúp được gì và lại trở thành 
gánh nặng cho em. 

-Có anh bên cạnh là em vui rồi. Anh 
đừng lo lắng rồi tự làm khổ mình. Vợ 
chồng mình hẩm hút có nhau. Một đời 
người rồi cũng đi qua. 

-Anh không biết rồi đây con trai mình 
có tìm được tương lai, hạnh phúc không 
hay nó cũng quanh quẩn với đời sống chật 
hẹp như cuộc đời em và anh. 

Lệ Châu không thể trả lời được những 
câu hỏi của chồng. Nàng đã nếm trãi nhiều 
đau thương khi chồng bị ở tù. Con nàng 
lớn lên cũng không hiểu vì sao cha nó bị 
nhà nước bắt ở tù gần cả một đời son trẻ. 
Tuổi thơ của con nàng là những ngày buồn 
bả, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu sự chăm sóc 
của cha. Khi Thạnh trở về, Tài đã trở thành 
một thanh niên. Nó chịu nhiều thua thiệt 
khi lý lịch không được trong sạch như con 
của những người dân bình thường khác.... 

...Lệ Châu chợt đứng lên. Chị nhìn 
đồng hồ đeo tay và hấp tấp nói: 

-Chết rồi, chút nửa chị quên. Chị còn 
phải đi gặp một người. Mình đi thôi kẻo trễ. 

Tôi gật đầu: 
-Trời nóng quá, em cũng khát nước 

lắm rồi. 
 

*     *     *    * 
 
Lệ Châu nổ máy. Chiếc xe cà tàng của 

chị lăn bánh và chạy trên con đường nhỏ 
dọc theo bờ sông. Chị hỏi thăm dân làng và 
tìm đến một căn nhà ngói cổ kính có hàng 
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rào hoa dâm bụt, chị chạy thẳng vô và 
dựng xe trước cửa. Chị vào trong, còn tôi 
thơ thẩn đi vòng vòng trong vườn. Những 
hàng cây chôm chôm, măng cục đã khô 
quắc queo và trụi lá. Một số đang từ từ 
vàng lá và không còn trổ hoa. Khu vườn 
nầy ngày xưa nổi tiếng xanh mát đầy quả 
ngọt trĩu cành nay trông xơ xác tiêu điều. 
Lệ Châu bước lên thềm. Con chó nhỏ màu 
vàng sậm chạy theo vẫy đuôi mừng rỡ. Một 
người đàn bà trạc bảy mươi, lưng còng, búi 
tóc củ tỏi, miệng móm mém nhai trầu từ 
trong nhà chậm rãi bước ra hỏi: 

-Hai cô tìm ai? 
Lệ Châu run run trả lời: 
-Thưa bà, có phải bà là bà Bảy Sầu 

Riêng không? 
-Tôi đây. Cô tìm tôi có chuyện gì 

không? Thôi vào nhà chơi đi. 
Bà Bảy mời chúng tôi ngồi trên phản 

gỗ. Lệ Châu bắt đầu kể lể: 
-Chồng cháu tên là Tư Thạnh, con bà 

Giáo ở làng nầy. Chồng cháu đã qua đời 
cách đây một năm. Anh muốn cháu đến 
thăm bà. 

Bà Bảy chưng hửng đập tay lên đùi cái 
đét và la lên: 

-Trời đất, thằng Tư Thạnh chết rồi sao?  
Sao cháu không cho bà biết sớm. Nó bệnh gì? 

-Chuyện dài lắm. Cháu sẽ kể cho bà 
nghe. Anh chết cho nhẹ tấm thân. Sống mà 
đau khổ, bệnh tật triền miên có ích gì. 

Những giọt lệ ứa ra từ hốc mắt sâu 
hoắm cà chảy dài trên đôi má nhăn nheo 
của bà. Bà Bảy lấy vạt áo lau mắt, giọng bà 
rầu rầu: 

-Nó là một đứa trẻ ngoan hiền và tốt 
bụng. Khi ba má nó đi vùng kinh tế mới và 
bị mìn nổ chết. Nó bỏ làng ra đi không bao 
giờ trở lại. Nhà cửa, tài sản cũng không 

còn. Sau đó, nghe nói nó dạy học, có vợ 
con. Bà vẫn cầu nguyện cho nó hạnh phúc. 
Có ngờ đâu nó chết sớm như vậy. 

Lệ Châu nắm bàn tay bà Bảy và ân cần nói: 
-Tại phần số của ảnh đến đó là hết rồi. 
Bà Bảy hậm hực: 
-Phần số gì con. Bọn lưu manh, côn đồ, 

răng đen mã tấu nó tràn vô Nam vơ vét, 
cướp bóc, gây biết bao tội ác. Bọn nó đâu 
có tha cho ai, đâu chừa một thứ gì. Cháu 
nhìn xem. Hàng trăm mẫu đất, ruộng của 
bà đã vô hợp tác xã. Rồi bây giờ mảnh đất 
trồng rau cải phía sau cũng bị quy hoạch. 
Còn vườn cây ăn trái thì tàn lụi hết. Bà già 
rồi chết nay sống mai. Bà đâu có cần cái gì 
nữa. Bà thí cô hồn... trời tru đất diệt chúng 
nó cho xem... 

Tôi chỉ mấy hàng cây trong vườn hỏi: 
-Khu nầy ngày xưa nổi tiếng cây trái 

quanh năm, bây giờ sao xơ xác vậy bà? 
Bà Bảy thở ra: 
-Nhà nước đô thị hóa nông thôn. Vườn 

cây thu hẹp, nhà máy mở rộng nhưng 
không chú ý đến sông rạch, ao hồ. Ứ hự! 
Dòng sông nầy ô nhiễm nặng, nước thấm 
vào đất và cây cối không thể đâm chồi nẩy 
lộc nên chết hết. Hai mảnh vườn của bà 
hàng loạt cây sầu riêng khô héo, rồi măng 
cụt không còn ra hoa. Chôm chôm có hoa 
nhưng không kết quả. Bây giờ không còn 
giống như xưa đâu con. Ờ, hai đứa ngồi 
đây bà đi hái dừa vô uống. 

Bà ra sau nhà gọi bầy trẻ hàng xóm leo 
dừa và chặt ra lấy nước đãi khách. Ly nước 
dừa ngọt lịm, mát rượi làm cho cả hai cảm 
thấy dễ chịu. Bà Bảy cầm cây quạt giấy, 
quạt phành phạch và hỏi: 

-Thằng Thạnh có kể chuyện về bác cho 
cháu nghe hả? 

Lệ Châu gật đầu đáp: 
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-Có thưa bà. Anh có để lại cho con một 
lá thư nhờ chuyển cho bà. Những ngày anh 
sắp ra đi, anh mới kể chuyện cho con nghe 
về cô Út Trang... 

Bà Bảy sững sờ hỏi: 
-Con Út Trang có liên quan gì đến 

thằng Thạnh. Nó đã vượt biên sang Hoa Kỳ 
lâu lắm rồi nhưng không biết sao bà không 
nhận được tin gì của nó. Bà khóc cạn hết 
nước mắt vì thương nhớ nó. Cháu kể cho 
bà nghe đi. 

Lệ Châu ứa nước mắt và bắt đầu kể lễ... 
 
...Những ngày bị bệnh nặng, tóc Thạnh 

rụng gần hết như lúc chàng từ trong tù trở 
về. Thạnh muốn Lệ Châu cạo đầu cho 
chàng và đọc kinh Phật cho chàng nghe. 
Thạnh không ngủ được ban đêm. Chàng 
rên rỉ và mong cho cái chết đến sớm hơn. 
Sự đau đớn về thể xác đã làm cho chàng rã 
rời. Đêm ba mươi, nửa đêm nghe ba phát 
súng giao thừa nổ, Thạnh đang nằm thiêm 
thiếp bỗng chàng mở mắt nhìn quanh. Lệ 
Châu đến bên dịu dàng hỏi: 

-Mình à! Anh có thấy khoẻ được chút 
nào không? 

Thạnh nắm tay nàng: 
-Con mình đâu em? Thằng Tài đâu rồi? 
Tài về nhà đã hơn một tuần. Tài làm 

thợ xây nhà cho một nhà thầu tư nhân. Tài 
di chuyển hết nơi nầy đến nơi khác và 
lương chỉ đủ ngày hai bửa không giúp 
được gì cho mẹ. Lệ Châu mong con về nhà 
gần gia đình. Nhưng thời buổi khó khăn 
tìm việc làm không dễ dàng. Biết ba bệnh 
chỉ còn biết khóc thầm và nguyện cầu cho 
ba mau khỏe mạnh. Lệ Châu luôn động 
viên và nói rằng ba bệnh vài hôm sẽ khỏi, 
ngờ đâu ba sẽ vĩnh viễn ra đi. Tài đến bên 
giường khóc ròng: 

-Ba ơi! Tài đây ba, con đâu ngờ ba 
bịnh nặng đến như vậy. Ba đi khi con còn 
nhỏ. Ba về con đã lớn khôn. Con không 
biết tại sao ba má lại khổ và con cũng khổ 
lây. Rồi ba trở về. Con tưởng ba sẽ hạnh 
phúc với má và con. Ai ngờ ba bệnh tật và 
bây giờ ba lại bỏ con mà đi. 

Thạnh chớp chớp đôi mắt, những dòng 
lệ khô héo chảy xuống gối. Chàng nói với 
con như lời xin lỗi: 

-Những gì ba làm ba không ân hận. Con 
à! Phải có người hy sinh để bao người được 
sống. Ba chọn sự hy sinh. Ba chỉ ân hận là 
mình không tạo được hạnh phúc cho mẹ và 
con. Con trai của ba, con đã khôn lớn nên 
người. Ba mãn nguyện lắm rồi. Ba chỉ mong 
con trở thành một người có ích cho xã hội, 
cho con người. Hãy chăm sóc cho mẹ. 

Bàn tay Thạnh lõng dần, hơi thở chàng 
đứt quảng. Mặt chàng cau lại lộ vẻ đau 
đớn.  Chàng cố gắng gọi Lệ Châu đến gần 
và chỉ cái bọc vải trên bàn thờ: 

-Lệ Châu à! Anh chưa bao giờ nói cho 
em biết về một người phụ nữ anh gặp trong 
suốt thời gian anh ở tù. Anh cũng không 
tiết lộ cho ai biết về thân thế của nàng. Giờ 
anh sắp ra đi. Anh muốn kể cho em nghe 
một câu chuyện buồn. Trước khi anh cưới 
em, có một người con gái cùng xóm yêu 
anh. Gia đình anh và gia đình nàng rất thân 
nhau. Anh xem nàng như một đứa em gái. 
Nhưng nàng lại yêu anh. Khi hay tin anh 
cưới em, nàng khóc âm thầm và chuẩn bị 
một chuyến vượt biên. Nàng ra đi và đã 
định cư tại Hoa Kỳ. Khi hay tin anh bị bắt 
nàng đã tìm cách trở về, tìm cách liên lạc 
và cung cấp tiền bạc nuôi sống các anh. 
Nàng đã bị bắt. Mãi sau nầy, anh mới biết 
người mang bí danh “Hoa Mười Giờ” 
chính là cô ấy. Trại giam cô ấy và anh gần 
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nhau nhưng chưa bao giờ trao đổi với nhau. 
Một ngày nọ, do dầm mưa nhiều ngày lao 
động, cô ấy bịnh và gục chết trên một gò 
đất khô cằn. Người bạn tù cùng phòng đã 
trao cho anh gói vải nầy và nhờ anh trao lại 
cho mẹ cô ấy- Ngừng lại một chút để thở, 
Thạnh tiếp tục nói – Em có biết cô gái đó 
là ai không? Cô ấy là Út Trang, con gái út 
của bà Bảy Sầu Riêng. Người mà thỉnh 
thoảng anh hay kể cho em nghe. Cô ấy chết 
vì anh. Làm sao anh dám gặp bà Bảy hở 
em. Bà luôn hy vọng cô Út sống hạnh 
phúc, giàu sang nơi phương trời xa lạ. Nào 
ngờ...Anh không đủ can đảm làm theo 
những gì cô ấy nhắn gởi. Hãy thay anh 
thăm nom chăm sóc cho bà. 

Gần sáng Thạnh tắt thở....  
...Bà Bảy gục xuống đất khóc không 

thành tiếng. Tôi và Lệ Châu nâng bà dậy 
đặt bà nằm trên phản gỗ. 

Lệ Châu vừa khóc vừa xin lỗi: 
-Con và anh Thạnh xin lỗi bà.  
Lệ Châu lấy trong xách tay ra một gói 

vải cũ rích cột bốn góc vuông có nhiều 
miếng vá. Bà Bảy tháo miếng vải ra và tay 
bà run lên khi thấy một cái áo ngắn tay bà tự 
tay may cho Út Trang, một cái quần lãnh 
đen ngày Trang mặc khi đi vượt biên, và 
mười lá thư viết bằng bút chì trên những tờ 
giấy nhầu nát. Hàng chữ của Trang nghiêng 
nghiêng. Hai mươi sáu năm ngồi chờ con 
trở về và giờ đây bà chỉ nhận được những 
vật kỷ niệm nầy và những lá thư tuyệt 
mệnh. Bà Bảy khóc lóc như muốn ngất xĩu:  

-Con gái cưng của mẹ đã chết trong tù 
rồi sao? Mẹ nghĩ con đang sống đâu đó đầy 
hạnh phúc rồi quên mẹ. Ai ngờ con đã bỏ 
mẹ ra đi. Sao bao nhiêu năm con không 
báo tin cho mẹ biết. Con ơi! 

Tôi ngồi chứng kiến hai người đàn bà 
ôm nhau khóc. Một mái đầu tóc hãy còn 
xanh và một mái tóc đã bạc phơ. Họ ở hai 
thế hệ khác nhau, nhưng niềm đau khổ 
giống nhau. Họ kể nhau nghe chuyện chiến 
tranh, chuyện đời xưa, chuyện xóm làng 
tan nát. Tôi tự hỏi đến bao giờ đất nước tôi 
mới thật sự hoà bình? Hoà bình nhưng sao 
nước mắt vẫn rơi, máu vẫn tiếp tục chảy, 
hận thù vẫn chưa chấm dứt. Hoà Bình ơi! 
Hòa bình làm gì để bao người vỡ mộng, để 
tôi, bạn và hàng triệu người phải lưu lạc 
khắp địa cầu tìm con đường sinh lộ. 

Trời đã về chiều. Gió làm xao động 
ngàn lá. Nắng thoi thóp bên kia sông. Mặt 
nước lăn tăn gợn sóng. Những con thuyền 
chao nghiêng trên dòng sông. Hai mái đầu 
già trẻ vẫn kề cận bên nhau. Họ chia sẻ với 
nhau những nỗi sầu nhân thế.  

Còn tôi, ngày mai tôi sẽ lên đường trở 
lại Hoa Kỳ, tôi vẫn lang thang trên xứ lạ 
quê người. Tôi tự hỏi quê hương tôi là Việt 
Nam hay quê hương tôi là đất nước tạm 
dung? Sao đã bao năm trôi qua rồi tôi vẫn 
không mơ ước trở về sống trên đất mẹ? Tôi 
vẫn là đứa con ghẻ bị bỏ quên bên lề xã hội 
Việt Nam. Còn quê hương nữa đâu để mà 
về, để yêu thương, để tìm lại một chút bình 
yên, để được sống, được thở như một con 
chim lạc đàn đang mơ ước tìm lại cội 
nguồn và tổ ấm.  

 
Nhiều lần tôi an ủi và nhủ thầm “hãy 

quên đi...” nhưng lòng tôi làm sao có thể 
quên... Quê hương tôi vẫn mờ mịt trong 
những dòng nước mắt. 

 
Phong Thu (Virginia) 

Những ngày cuối tháng 8 năm 2009  



TIỄN NGƯỜI ÐI 
  

(Kính tặng Nhạc sĩ Lão Thành Nguyễn Túc, 
Con chim đầu đàn Văn Nghệ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn) 

 

Chiều Xuân nắng đẹp tuyệt vời! 
Anh em hội tụ góp lời tiễn đưa… 

Nói sao cạn ý, cho vừa! 
“Tiễn Người Ði”… cũng thấy chưa muộn 

màng. 
Nghĩa tình văn nghệ vương mang 

Chúc nhau, đưa tiễn… lòng càng nhói đau! 
Anh về xứ lạ, nơi nào? 

Bỏ anh em lại – làm sao cho đành? 
Ngày nào tóc hãy còn xanh, 

Mà nay tóc trắng, bạc quanh mái đầu! 
Anh đi đâu? Anh về đâu? 

Sao không ở lại cùng nhau chuyện trò? 
Nơi đây còn những hẹn hò 

Về bên xứ ấy – thầy trò cách xa! 
Ði-Xi (DC) tình nghĩa đậm đà, 

Văn chương, âm nhạc… thật là vui thay! 
Ở đây ba thập niên dài, 

Mọi người đều mến, ai ai cũng tình… 
Về nơi xứ lạ một mình, 

Buồn vui ai tỏ, bất bình ai hay! 
● ● ● 

Tiễn anh,  xin cạn ly đầy… 

Nhớ nhau, xin nhớ những ngày gần nhau. 
Chúc anh quên hết buồn đau, 

Cuộc đời tị nạn, nỗi sầu vương mang. 
Chúc anh thượng lộ bình an! 

 

(Ðức Phố, 7‐6‐2009) 
 

VĨNH LIÊM 
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CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG 
Thơ 

 
Ấn phí:  $15.95. 

 
Liên lạc tác giả: 

vinhliem9@aol.com 
http://wvinhliem.tripod.com 

V ĨNH LIÊM 
1 Applegrath Court 

Germantown, MD 20876-5613 
(USA)



 

 

Nhạc sỹ  lão thành Nguyễn Túc  
 

không còn nữa 
(1923 – 2009) 
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hạc sỹ Nguyễn  Túc của thời tiền 
chiến đã vĩnh viễn ra đi vào sáng 
ngày mồng 3 tháng 7 năm  2009 
tại Arlington, Virginia, thọ 87 tuổi. 

Nguyên do đưa đến sự  
ra đi đột ngột của Nhạc sỹ 
Nguyễn Túc đã làm cho 
nhiều người sững sờ mặc 
dù ông  mới  thoát khỏi cơn 
biến mạch máu não vài 
tháng trước. 

Theo vài  thân hữu ở 
gần nơi cư ngụ của Nhạc 
sỹ Nguyễn Túc thì trước 7 
giờ sáng, họ  còn nói 
chuyện với ông và không  
thấy ông có triệu chứng gì 
đáng quan tâm. 

Cũng chỉ một ngày 
trước đó, Nhạc sỹ Túc còn đi 
ăn sáng  và nói chuyện vui 
vẻ với một số  bạn  văn nghệ 
đến thăm. 

Trước ngày ông ra đi  
số Văn nghệ  sỹ ở vùng Thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn đã thay nhau đến thăm để chào tiễn 
chân ông vì Nhạc sỹ Nguyễn Túc đang thu 
xếp hành trang để  lên đường về cư ngụ  
vĩnh viễn  với các con cháu ở Tiểu bang 
Oaklahoma. 

Theo Bản Tiểu sử  chính thức do ông để 
lại thì Nhạc sỹ Nguyễn Túc sinh năm 1923 tại 
Hà  Nội, bạn cùng Phố Hàng Gai  

với hai Nhạc sỹ nổi tiếng khác là Dương Thiệu 
Tước và Thẩm Óanh. 

Ông biết chơi nhạc từ năm 14 tuổi, thời 
của Tino Rossi, ca  sỹ thần tượng  của dân 

Hà Nội. Ông tự học nhạc theo 
sách và nghe nhạc,  bắt đầu 
bằng cuốn Solfège Danhauser 
và Mandoline. 

Về đường học vấn thì từ 
năm 1937 đến năm 1942, ông 
là Sinh viên trường Bưởi, Hà 
Nội. Đến năm 1948, ông gia 
nhập Ban Quân nhạc Đệ Tam  
Quân khu, Hà Nội cùng với các 
Nhạc sỹ Hòang Trọng, Nguyễn 
Cầu, Tạ Tòan, Đan Thọ, 
Nguyễn Khắc Cung, Văn 
Phụng,  Nhật Bằng, Tụ Khuê, 
Thanh Hùng. 

Sau khi di cư vào  miền 
Nam, ông đã  cùng với Ban 
Quân Nhạc đóng tại Nha  
Trang, trước khi chuyển vào 
Sàigòn làm việc tại Bộ Quốc 

Phòng. 
Ông được tuyển qua làm việc trong 

ngành Ngoại giao và  đã từng phục vụ tại 
hai Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại 
Paris và Hoa Thịnh Đốn từ 1962 đến 1973. 

Về sự nghiệp Âm Nhạc, Nhạc sỹ 
Nguyễn Túc tốt nghiệp Conservatoire 
International de Musique de Paris năm 1965.  
Nhưng ông lại là  người Nhạc sỹ rất khiêm 

N 



tốn và thích làm việc âm thầm để vui chơi với 
bạn bè văn nghệ hơn muốn nổi tiếng. 

Ông  đã cùng sang tác chung với Nhạc 
sỹ Tạ Tấn trong Nhạc phẩm nổi tiếng Bên 
Sông Vắng  từ năm 1944, và sau đó  cùng với 
Hòang Trọng  cho  ra đời Nhạc phẩm Phút 
Chia Ly năm  1948. 

Cũng trong khỏang thời gian này, ông 
được coi là “người đầu đàn” trong một số Ban  
Nhạc làm việc thường  xuyên cho một  số 
Phòng Trà-Ca Nhạc và Trình diễn âm nhạc tại 
Thủ dô Hà Nội. 

Ngòai ra “người dân Hà Nội cũ”, cũng 
không thể nào quên được Tiêm đàn  
Lutherie Nguyễn Túc, một thời nôỉ tiếng  là 
nơi quy tụ của các “tay chơi nhạc Thành đô” 
trước năm  1954. 

Ông đã có trên 200 Bản Nhạc  sáng tác 
riêng hay chung với một số  Nhạc sỹ nổi 
tiếng khác, nhưng số Bản Nhạc  ông muốn  
in để phổ biến cho đại chúng  lại không 
nhiều nên tên tuổi của ông  trong  lĩnh vực 
âm nhạc  không được nhiều người biết đến 
như những Nhạc sỹ  vào nghề  sau ông. 

Ngòai việc sáng tác và chơi nhạc, 
Nhạc sỹ Nguyễn Túc còn mở trường dạy 

Hạ Uy Cầm tại Hà Nội năm  1944 cùng với 
Tạ Tấn, Thiện Tơ, Hòang Giác,  Đỗ Liên. 
Ông cũng là người đã dạy Ký  Âm cho 
nhiều Nhạc sỹ trong Ban  Quân Nhạc 
Quân Khu  3 và hòa âm cho nhiều Ca Sỹ 
thâu thanh. 

Từ năm 1975 cho đến ngày ông  qua 
đời, Nhạc sỹ  Nguyễn Túc vẫn sáng tác và 
hòa âm và dạy ca, dạy đàn cho nhiều 
người trong vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 
Ông còn lập ra “Club du Jeudi”, hay Câu 
Lạc Bộ Ngày Thứ Năm để vào ngày này 
trong tuần, anh hem văn nghệ vùng Hoa 
Thịnh Đốn đến nhà ông họp mặt, chơi đàn, 
ca hát, hòa âm và còn được ông nấu Phở 
cho ăn  “miễn phí”. 

Khi còn  sinh  tiền, hai Nhạc sỹ Văn  
Phụng, Nhật Bằng và Nhà Thơ Vương 
Đức Lệ là  những người có mặt thường 
xuyên, vì mọi người đến với Nhạc sỹ đều 
muốn nói với nhau :”Chỉ đến Apartement  
Nguyễn Túc mới  thấy có không khí Văn 
nghệ của Sàigòn ngày xưa!”. 

Để nhớ ơn người Nhạc sỹ suốt đời tận 
tụy phục vụ nền âm nhạc Việt Nam, đã có 
trên 400 người đến dự  Buổi Ca Nhạc 

Nhaïc só Nguyeãn Tuùc tham döï Ñeâm Vaên Ngheä Kyû Nieäm 14 Naêm Sinh Hoaït Coû Thôm 
04/05/2009 taïi Falls Church, Virginia. 
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mang tên “Tiễn 
Người Đi”  do các 
thân hữu của Nhạc 
sỹ tổ chức vào ngày 
7/6/2009 tại Nhà 
hàng Thần Tài, 
Falls Church, 
Virg

Tiểu bang Oaklahoma  an  dưỡng tuổi gìa 

bên

 
vùn

c sỹ đã sống trọn vẹn 
với  ọi người. 

 

(Virginia 07/09) 

  con, cháu. 
Nhưng không  

ngờ buổi họp mặt 
vui nhiều, ngậm 
ngùi ít ấy lại là 
cuộc  chia tay 
vĩnh viễn  giữa  
Nhạc sỹ  Nguyễn 
Túc  với các thân 
hữu, bạn bè và 
những người yêu 
nhạc ông  trong

inia. 
Nhiều sáng tác 

của Nhạc sỹ 
Nguyễn Túc đã 
được trình diễn 
trong buổi hội ngộ 
cảm động này.   CD 
“Bâng Khuâng” với 
14 sáng tác trữ tình, nhớ quê hương của 
ông đã được khán gỉa nồng nhiệt đón  
nhận như một  kỷ vật vì mọi người đều biết 
không còn bao lâu nữa, Nhạc sỹ Nguyễn 
Túc sẽ  bỏ vùng Thủ đô  để “di cư”  đến  

g Hoa Thịnh 
Đốn.   

Vĩnh biệt Anh 
Nguyễn Túc, người Nhạ

m

Phạm Trần 



Trong Ngày Vinh Danh 
Nhạc Sĩ Nguyễn Túc 7 tháng 6, 2009 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Dung đại diện Cơ Sở Cỏ 
Thơm tặng plaque vinh danh Nhạc Sĩ 

Nguyễn Túc. 

 

 
Nhà văn Trương Anh Thụy, Chử Nhất Anh, 
nhà thơ Ngô Minh Hằng,  và nữ sĩ Vi Khuê. Nhà văn Phạm Văn Tuấn và phu nhân;   

TS Nguyễn Huy Long và nữ sĩ Trương Anh Thụy 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Phu nhân nhà văn Phạm Văn Tuấn, nhà thơ Vi Khuê, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, 
nhà văn Trương Anh Thụy, bà Vũ Tường Huệ (phu nhân cố Nhạc sĩ Nhật Bằng) 
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50 NAÊM VAÊN HOÏC NGHEÄ THUAÄT VUÕ HOÁI 
Chuû Nhaät 2 thaùng 8, 2009 

 

 
Ban toå chöùc:  Phan Anh Duõng, Taâm Haûo, Vuõ Hoái, Phan Khaâm, Leâ Toáng Moäng Hoa, 

MC Thu aân, MC Ñaøo Hieáu Thaûo. 
  

 
Gia ñình Vuõ Hoái 
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Ngheä só nöõ - Töø traùi: Thaùi Haø, Kieàu Nga, Kim Oanh, Thaùi Phöôïng, Christina Nguyeãn,  

Vuõ Hoái, Myõ Lan, Taâm Haûo, Hoaøng Dung. 
 

 
 

Ngheä só nam- Töø traùi: Phan Anh Duõng, Phaïm Döông Hieån (vó caàm), Vuõ AÙ Myõ, Ñaøo Coâng 
Minh (saùo), Traàn Thaïch (keyboard), Hoaøng Tieáp, Vuõ Hoái, Ñinh Minh Tieán (aâm thanh, 

saxo), Thanh Haø (saùo), Hoaøng Töôøng.  
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Tröôûng ban toå chöùc Phan Anh Duõng – Dieãn giaû Haûi Baèng Hoaøng Daân Bình – 

Ca só Hoaøng Tieáp, nhaïc só Phaïm Döông Hieån. 

  
Vuõ Hoái vaø böùc thö hoïa – Vuõ Hoái nhaän plaque kyû nieäm cuûa Cô Sôû Coû Thôm do Nguyeãn 

Thò Ngoïc Dung trao taëng. 

    
             Taâm Haûo vaø Phaïm Döông Hieån               Myõ Lan vaø Anh Chí. 
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TAÙC PHAÅM CUÛA CUNG THÒ LAN 
Lieân Laïc:   

Phaïm Quang Hieäp 
1604 Windham Lane 

Siver Spring, MD 20902 
Email: <hpham111@yahoo.com> 
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Taïp truyeän MOÙN AÊN THEO BÖÔÙC DI TAÛN do Dö Thò Dieãm Buoàn vaø Hoà Tröôøng An 
chuû tröông vaø vieát chung vôùi:  Tieåu Thu, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Thaùi Quoác Möu, 

Phong Thu, Phan Nguyeãn Ngoïc An, Duy An Ñoâng, 
Hoa Höôùng Döông, Toân Nöõ Maëïc Giao, Leâ Nguyeãn, Cao Thanh Taâm, Vuõ Nam. 

 
  Muoán coù saùch xin lieân laïc vôùi: 

Dö Thò Dieãm Buoàn  
1959 Tres Picos Dr. 

Yuba City, CA 95993 – USA 
<dtdbuon@hotmail.com> 

 

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
11623 Chapel Cross Way 

Reston, VA 20194 
<dsenser@yahoo.com 
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  7260 Arlington blvd.,(Route 50) Falls Church, VA 22042; Tel. 703-573-6000 
 

- Nhaø Haøng Trung Hoa lòch söï, sang troïng vaø roäng lôùn vaøo baäc nhaát trong vuøng. 
- 600 choã ngoài daønh cho tieäc cöôùi, hoûi.  Saøn nhaûy ñeïp, roäng raõi. 
- Nhaø haøng ñaõ daønh ra moät ngaân khoaûn lôùn ñeå coù ñöôïc moät daøn ñaàu beáp thöôïng thaëng phuïc vuï 

quyù khaùch. 
- Thöùc aên tröù danh, hôïp khaåu vò ngöôøi Vieät. 
- Ngoaøi ra coøn coù Lunch vaø Dinner Buffet caû 7 ngaøy trong tuaàn. 
- Môøi quyù khaùch gheù qua ñeå thöôûng thöùc vaø chöùng kieán veà nhöõng thay ñoåi ñaëc bieät cuûa chuùng 

toâi. 
- Quyù vò caàn ñaët tieäc cöôøi, xin vui loøng lieân laïc vôùi Ban Quaûn Lyù Nhaø Haøng Harvest Moon caøng 

sôùm caøng toát. 
- Hieän giôø chuùng toâi ñaõ nhaän tieäc cöôùi cho naêm 2010 & 2011. 
 

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn Super buffet moãi ngaøy: 

- Lunch: $7.95 

- Dinner:  $9.95 
 

Sun - Thur: 11:30 - 10:00pm 

Fri - Sat: 11:30 - 11:00pm

TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI 
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THÖ MÔØI THAM GIA 

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 

Xin môøi quyù vò taùc  giaû, ñoäc giaû vaø thaân höõu tham gia TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ 
THÔM, moät taïp chí vaên hoïc, ngheä thuaät vaø bieân khaûo.   Nieân lieãm gia nhaäp Taïp Chí 
Coû Thôm laø $50 Myõ kim.  Soá tieàn naøy ñeå trang traûi chi phí in aán vaø cöôùc phí. 
_  Moãi naêm quyù vò seõ nhaän ñöôïc 4 soá Coû Thôm göûi ñeán taän nhaø baèng Media Mail. 
_  Neáu baøi vieát ñöôïc choïn ñaêng, toøa soaïn seõ göûi taëng theâm 1 taäp baùo nöõa toång 

coäng laø 2 taäp cho moãi soá).  Khi phaùt haønh soá baùo keá tieáp (ba thaùng sau), baøi 
ñaõ ñöôïc ñaêng seõ ñöa leân Website cuûa Coû Thôm: 
(www.cothommagazine.com) ñeå môû roäng cho nhieàu ngöôøi ñoïc.   

_  Hoäi vieân seõ ñöôïc giuùp ñôõ kyõ thuaät khi muoán in taùc phaåm. 
_  Hoäi vieân mua saùch do Coû Thôm aán haønh vôùi giaù 40% + cöôùc phí böu ñieän.  
_  Hoäi vieân phaûi toân troïng chuû tröông cuûa Coû Thôm Foundation: 
 .  Taïp Chí Coû Thôm duy trì vaø phaùt huy neàn vaên hoùa daân toäc taïi haûi ngoaïi, 

moïi tranh  luaäïn khoâng coù tính caùch vaên hoïc ñeàu khoâng ñöôïc chaáp nhaän. 
  .  Website Coû Thôm khoâng ñöôïc söû duïng nhö moät  hoäp thö ñeå trao ñoåi thö tín. 
 
Xin môøi ghi phieáu tham gia döôùi ñaây. 
 

Thay maët Ban Quaûn Trò Taïp Chí Coû Thôm 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

11623 Chapel Cross Way 

Reston, VA 20194, USA 

(703) 471-1271, <dsenser@yahoo.com>, 

<www.cothommagazine.com>. 
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PHIEÁU THAM GIA  

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 
 

Teân hoï    _________________________________________________________ 

Ngaøy vaø nôi sinh __________________________________________________ 

Quaù trình saùng taùc neáu coù ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ñòa chæ:   _________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ñieän Thoaïi: (               ) _______________   Email:  ______________________ 

 
Ñoàng yù tham gia vôùi tö caùch Hoäi Vieân keå töø ngaøy _____ thaùng  _____, 20____. 

 
 

__________________________________ 
CHÖÕ KYÙ HOÄI VIEÂN 

 
 

Money Order, chi, ngaân phieáu nieân lieãm $50 Myõ kim xin ghi Cothom Foundation vaø 
göûi veà ñòa chæ: 

COTHOM FOUNDATION 

11623 CHAPEL CROSS WAY 

RESTON, VA 20194 

USA 
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DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 
 

OÂ. Hoà Tröôøng An, B. Phaïm Töôøng An, B. Vaên Thò Kieàu Anh, B. Nguyeãn Ngoïc Anh, 
OÂ. Nguyeãn Vaên Baù (France), OÂ. Traàn Höõu Baûo, OÂ. Vieät Baèng (CA), B. Phaïm Thò AÙnh Bích, 

OÂ.B. Hoaøng Daân Bình, OÂ.B. La Trung Chaùnh, B. Nguyeãn Phöông Chaâm,  
OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, B. Vuõ Kim Chaâu, OÂ. Traàn Chaâu, B. Tröông Minh Chaâu,  

OÂ.B. Ngoâ Chöông, B. Nguyeãn Hoàng Cung, OÂB BS Nguyeãn B. Cöôøng, B. Diana Ñaëng,  
B. Nguyeãn Kim Dung, OÂ. B. Phan Anh Duõng, B. Dzung Senser, OÂ.B. Don Van Dang,  

B. Buøi Thò Ñaøo, OÂ. Nguyeãn Haûi Ñaêng, B. Maãu Ñôn Nguyeãn,OÂ. Vuõ Vöông Ñoaøn,  
OÂ.B. Hoaøng Cung Fa, OÂ.B. B.S. Giang Hoaøng, B. Ñoã Thò Minh Giang, OÂ. Traàn Ñan Haø, Germany, 

B. Leâ Thuùy Haø, B. Nguyeãn T. Song Haø, OÂ.B. Nguyeãn Ñaêng Haûi, B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh,  
B. Vöông AÙnh Haèng, OÂ.B. Leâ Haäu, B. Döông Thò Hieàn, OÂ. Ñaëng Vaên Hieàn, 
B. Ñaëng Thò Hieàn, OÂ. Lyù Thy Hieåu, B. Nguyeãn Hoa, OÂ.B. Traàn Boäi Hoaøn,  
B. Toâ Dieãm Hoàng, B. Hueä Phaïm, OÂ.B. Huyønh Baù Huøng, OÂ. Tröông Huøng,  

B. Thuøy Höông N.T.T, B. Quyønh Khanh Nicholson, OÂ. Leâ Ngoïc Kha, OÂ. B. Phan Khaâm,  
OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa, OÂ. Phaïm Nguyeân Khoâi, B. Vi Khueâ, OÂ. Buøi Thöôïng Khueâ, OÂ. Voõ Laøi,  

B. Phaïm Toá Lan, B. Nghieâm Xuaân Lan, OÂ. Nguyeãn Laân, B. Nguyeãn Tuyeát Leâ,  
B. Ngoâ Thò Lieân, OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, OÂ. B. Nguyeãn Phuù Lon, OÂ. Phaïm Ñình Long,  

B.  Hoaøng Baïch Mai, B. Nguyeãn Truùc Mai (CA), B. Mai Nguyeãn (VA), OÂ. Vuõ Nam, Germany, 
 B. Nguyeãn Phöông Nga, B. Nguyeãn T. Xuaân Nga, OÂ. Ñaøo Nguyeân, OÂ. Ñaêng Nguyeân,  
B. Traàn Thò Minh Nguyeät, B. Cao Mî Nhaân, B. Nguyeãn Tuù Nhaät, OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän,  

B. Phaïm Thò Nhung, OÂ. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi, OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù,  
B. Vuõ Thò Phuùc, B. Hoaøng Höõu Phöôùc, B. Nghieâm Thaùi Phöôïng, OÂ. Leâ Quang Phuøng,  
OÂ. Traàn Bích San, OÂ. Hoà Coâng Taâm, B. Nguyeãn T. Minh Taâm, B. Nguyeãn Minh Taân,  

B. Nguyeãn T. Ngoïc Taân, OÂ. Leâ Vaên Taán, OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taàn (NJ), B. Nguyeãn Ñaïp Thanh,  
OÂ. Leâ Tam Thanh, OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh, B. Thaûo Nguyeãn,  

OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu, B. Nguyeãn Tieåu Thu, Canada,  
B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, B. Löông Thu Thuûy, OÂ. B. Leâ Ngoïc Thuïy,  

OÂ.  Nguyeãõn Höõu Thöû, OÂ. Leâ Vaên Thöông, OÂ. Buøi Thanh Tieân, B. Tiffany Trang Ñoã, 
OÂ. Nguyeãn Vaên Toaïi, OÂ. Leâ Vaên Traïch, B. Ngoâ Khaéc Traâm, B. Hoaøng  Minh Traân,  

OÂ. Taï Quang Trung, OÂ. B. Voõ Tröng, OÂ.B. Nguyeãn AÂn Tuaán, OÂ. Nguyeãn Ñaêng Tuaán,  
B. Ñaëng Ngoïc Tuù, B. Nguyeãn Töôøng Vaân (CA), OÂ. Nguyeãn Töôøng Vaân (MD), B. Khaùnh Vaân Michalek,  

OÂ. Nguyeãn Xuaân Vaân, OÂ. Nguyeãn Tinh Veä, OÂ. Yeân Vi, B. Hoaøng Hoàng Yeán,  
Eastern Loudoun Library, Haø Nguyeãn & Associates, Ivan M. Waldman &Associates,  

B.S. Nguyeãn T. Kim Dung, B.S. Voõ Ñaïm, B.S. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty, INC.,  
Buddy Photo, Harvest Moon Restaurant 
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 
(SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) 

 
Hoï vaø teân (Reader’s Name): ......................................................................................................... 
Ñòa chæ (Address): .......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Phone, Fax, Email: ........................................................................................................................ 
Ngaøy ñaët mua (Order date): ............... Töø soá (From issue # ):.......... tôùi soá (To issue #):............ 
Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) ..................  
Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... 

____________________________ 
 

GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 
PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 

Noäi ñòa Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi (In USA & Canada): US $30 [ ] 
UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $40 [ ] 

_____________________________ 
 

GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ 
treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8.5”) 

1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 
1 trang trong: US $60.00 [ ] 

Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] 
Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] 
Trang ngoaøi bìa sau: US $120.00 [ ] 
_____________________________ 

 
Duøng ngaân phieáu, leänh phieáu Myõ kim, xin ghi traû vaø göûi veà 

(Check payable in US dollars to Cothom Foundation; send to): 
COTHOM FOUNDATION 

11623 CHAPEL CROSS WAY 
RESTON, VA 20194 

__________________________________ 
 

QUÍ ÑOÄC GIAÛ MUA BAÙO DAØI HAÏN, QUÍ THAÂN CHUÛ QUAÛNG CAÙO 
LAØ AÂN NHAÂN YEÅM TRÔÏ TAM CAÙ NGUYEÄT SAN VAÊN HOÏC COÛ THÔM. 

 

  199 



 

  200 

TUÛ SAÙCH HOÄI VIEÂN COÛ THÔM 
 

TAÙC GIAÛ TAÙC PHAÅM 
 
LOAÏI VAÊN 

 

AÁN 
PHÍ 

GIAÙ HOÄI 
VIEÂN CAÛ 
BÖU PHÍ 

MUA   
GHI 
(X) 

TRAÀN BÍCH SAN:  VAÊN KHAÛO BIEÂN KHAÛO $15 $ 9.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN BÌNH VAÊN  $15 $ 9.  
QUYØNH ANH:  TÌNH TRONG COÕI MOÄNG THÔ $10 $ 6.5  
N.T.NGOÏC DUNG ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI THÔ $12 $ 7.5  
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG:  MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY TAÄP TRUYEÄN Tuyeät  baûn  
HOÃ TRÖÔØNG AN, NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG,  
CAO MÎ NHAÂN, PHAN KHAÂM... :  HOAØI CAÛM 

THÔ 
XÖÔÙNG HOÏA 

$12 $ 7.5  

CAO MÎ NHAÂN:  AÙO MAØU XANH THÔ $10 $ 6.5  
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  LIEÂU TRAI TRÍ DÒ 1-2-3 TRUYEÄN DÒCH $21 $12.  
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  THI KINH QUOÁC PHONG COÅ THI $25 $14.  
TRÖÔNG ANH THUÏY:  TRAÏM NGHÆ CHAÂN TRUYEÄN DAØI $10 $ 6.5  
TRÖÔNG ANH THUÏY:  AÙNH MAÉT TAÄP TRUYEÄN $12 $ 7.5  
BUØI THANH TIEÂN:  TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM THÔ $10 $ 6.5  
PHAN KHAÂM:  BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN THÔ $12 $ 7.5  
NGUYEÃN LAÂN:  SOÂI NOÅI TAÄP TRUYEÄN $15 $ 9.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI (tuyeät baûn) THÔ $10 $ 6.5  
ÑAÊNG NGUYEÂN:  ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ THÔ $12 $ 7.5  
VIEÄT BAÈNG:  HÌNH AÛNH TROÂI ÑI THÔ $12. $ 7.5  
N.T. NGOÏC DUNG: PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI HOÀI KYÙ $18. $10.5  
N.T. NGOÏC DUNG: SAØI GOØN NAÉNG NHÔÙ MÖA THÖÔNG HOÀI KYÙ $20. $11.5  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG vôùi Vieät Baèng, 
Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, 
Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 

BUÙT ÑAØM $15. $ 9.5  

TRÖÔNG ANH THUÏY:  CHUYEÅN MUØA TIEÅU THUYEÁT $28. $16.55  
PHAN KHAÂM:  DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC THÔ $12. $  7.5  
NGUYEÃN T.N. DUNG. NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG BUÙT KYÙ $15. $  9.5  
HOÀ TRÖÔØNG AN. NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM BUÙT KHAÛO. $15. $  9.5  
HOAØNG TRUØNG DÖÔNG:  THÔ TÌNH HOAØNG TRUØNG DÖÔNG THÔ $10. $ 7.  
BUØI THANH TIEÂN.  KHUÙC VOÂ THANH THÔ $18. $11.  
CAO MÎ NHAÂN.  QUAÙN THÔ, NHÖÕNG NGAØY COØN LAÏI THÔ $15. $7.50  
THAÛO NGUYEÂN. ÑOÏC VAØ DÒCH THO CHÖÕ HAÙN CUÛA 
NGUYEÃN DU 

BIEÂN KHAÛO $15. $7.50  

 
GIAÙ BAÙN CHO HOÄI VIEÂN LAØ NÖÛA TIEÀN AÁN PHÍ COÄNG CÖÔÙC PHÍ BÖU ÑIEÄN $2.50 MOÃI CUOÁN.        
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