
PARIS COÙ GÌ LAÏ  
KHOÂNG EM? 
 
Paris coù gì laï khoâng em? 
Mai anh veà em coù coøn ngoan 
Muøa xuaân hoa laù vöông ñaày ngoõ 
Em coù tìm anh trong caùnh chim  
 
Paris coù gì laï khoâng em? 
Mai anh veà giöõa beán soâng Seine 
Anh veà giöõa moät gioøng soâng traéng 
Laø aùo söông muø hay aùo em?  
 
Em coù ñöùng ôû beân bôø soâng? 
Laøm ôn che khuaát nöûa vöøng traêng 
Anh veà coù nöông theo gioøng nöôùc 
Anh seõ tìm em trong boùng traêng  
 
Anh seõ thôû trong hôi söông khuya 
Moãi laàn tan moät chuùt söông sa 
Bao giôø saùng moät trôøi sao saùng 
Laø maét em nhìn trong gioù ñöa...  
 
Anh seõ caàm laáy ñoâi baøn tay 
Toùc em anh seõ goïi laø maây 
Ngaøy sau hai ñöùa mình xa caùch 
Anh vaãn ñöôïc nhìn maây traéng bay  
 
Anh seõ cheùp thô treân thôøi gian 
Lôøi thô toaøn nhöõng chuyeän hôøn ghen 
Vì em hay moät vöøng traêng saùng 
Ñaõ ñaém trong loøng caëp maét em?  
 
Anh seõ ñaøn nhöõng phím tô truøng 
Anh ñaøn maø chaû coù thanh aâm 
Chæ nghe gioù thoaûng nieàm thöông nhôù 
Ñeå luùc xa vôøi ñôõ nhôù nhung  
 

Paris coù gì laï khoâng em? 
Mai anh veà maét vaãn laùnh ñen 
Vaãn hoûi loøng mình laø höông coám 
Chaû bieát tay ai laøm laù sen?... 
 

Nguyeân Sa  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

COØN NHAU 
 
Qua gioâng toá naéng hoàng leân ngoïn coû  
Ñôøi coøn nhau ngaøy thaùng vaãn laø thô. 
Möa laát phaát laù cuoái muøa öôùt suõng, 
Ñöôøng veà queâ sao vöông chuùt ngaïi nguøng?! 
Traêng xoùm cuõ laëng troâi theo soùng caû 
Maây hoaøng hoân cuõng boû phoá bay xa! 
Côn gioù baõo maûnh thuyeàn xöa ñaûo vaéng. 
Loøng ñaïi döông naøo hieåu aùnh sao baêng! 
Queâ höông maõi chôïp chôøn trong giaác nguû,  
Tieáng voõng buoàn keõo keït voïng lôøi ru! 
Töø xa laém coù muøa xuaân thaät chaäm  
Ñang trôû veà taáu laïi khuùc tình thaâm. 
Ta chaúng leõ con ñoø khoâng beán ñoå! 
Ngaøy leânh ñeânh ñeâm nhòp soùng nhaáp nhoâ. 
Bieát veà ñaâu khi con nöôùc phai maàu! 
Em chôù kheùp... cho hoàn ta nguû ñaäu. 
 

ÑOÃ BÌNH 
(Paris) 
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THU TÌNH THƯƠNG 
“Thơ tứ tuyệt độc vận «ương»  

Ngọn gió heo may lạnh phố phường,  
Se lòng lữ khách sống tha hương.  
Chiều nay chào đón Thu Tao Ngộ,  
Tấp nập tao nhân chật hội trường.  
   
Vỗ cánh đoàn chim vượt giới cương,  
Tìm nơi hòa khí đượm yêu đương.  
Đất lành chim đậu, chung làm tổ,  
An hưởng nhân quyền dưới ánh dương.  
   
Tình cảnh quê nhà, ôi! Nhiễu nhương:  
Bất công, tham nhũng mức khôn lường.  
Đường đời gai góc, hoa vươn thắm,  
Lửa ấm yêu thương giải bạo cường.  
   
Paris, Thu đến vẻ nghê thường  
Quyến rũ muôn vàn khách viễn phương.  
Dinh thự đền đài, xinh tráng lệ  
An sinh cuộc sống đáng làm gương.  
   
Mai về Mỹ quốc vượt trùng dương.  
Cảnh đẹp tình nồng gợi vấn vương.  
Khấn nguyện Trời Cao thương rọi chiếu  
Khắp nơi nhân thế lửa Tình Thương.  
   
Phương Du Nguyễn Bá Hậu  
 
*Bài thơ trên đã được đọc để khai mạc buổi 
Thu Tao Ngộ diễn ra ngày 04 tháng 10 năm 
2009 tại Paris. Đông đảo các thi văn nghệ sĩ 
Việt Nam Hải Ngoại đã tới tham dự.  
 
Sau đây là ba ý chính:  
   
1) Nguyên nhân sự bỏ nước ra đi  
Vì đất nước trở thành đất dữ thống trị bởi bọn 
vô lương nên những người yêu chuộng tự do 

dân chủ phải bỏ nhà ra đi tạm trú ở những 
nước văn minh tôn trọng nhân quyền và giầu 
lòng bác ái. Tất cả những nước này đều là 
những nước theo Kitô giáo như Tin lành, Anh 
giáo, Công giáo, Cơ Đốc giáo… họ đều giống 
nhau ở chỗ áp dụng lòng từ thiện Kitô giáo 
«charité chrétienne», sẵn lòng dang tay cứu trợ 
những người xin tị nạn. Đó là những việc làm 
hoặc của chính phủ, hoặc của các hội đoàn tư 
như: Caritas, Secours Catholique, Catholic 
Relief Committee… Bên Viễn Đông nhiều 
nước không thờ Thiên Chúa nên coi nhẹ sự thi 
hành điều căn bản này của Thiên Chúa giáo 
lòng bác ái. Riêng có Phi Luật Tân là một 
nước tuy nghèo nhưng giáo dân đã hy sinh 
nhận bảo trợ những thuyền nhân Viêt Nam cư 
ngụ ở đảo Palavan.  
 
2) Đường đời gai góc, hoa vươn thắm  
Tuy ở dưới chế độ bạo tàn hà khắc nhưng vẫn có 
những tâm hồn quả cảm không sợ tù đày đứng 
lên đòi quyền tự do dân chủ đa nguyên. Đó là 
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Nguyễn Văn 
Lý, và các luật sư như Lê Thị Công Nhân, 
Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định...  
 
3) Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng  
Thi Hào Nguyễn Du trong Đoạn Trường Tân 
Thanh có viết :  

Đời người đến thế thì thôi  
Trong cơn âm cực dương hồi khôn hay.  
   

 Thật vậy, Thúy Kiều sau mười lăm năm 
đoạn trường, chết xuống âm cực đã được Trời 
cho sống lại trở về cõi dương để vui hưởng  

Một nhà phúc lộc gồm hai  
Ngàn năm dằng dặc, quan giai lần lần.  
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 Trong đức tin của người Kitô giáo, Chúa 
sẽ trở lại trần gian để thanh trừng loài người 
đang chìm đắm trong vòng tội lỗi, khai mào 
một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà mọi người 
chung sống trong tình huynh đệ. yêu thương. 
Ngạn ngữ Tây phương có câu: «après la pluie 
c’est le beau temps – sau cơn bĩ cực tới thời 
thái lai».  

 Vì vậy, chúng ta đặt hy vọng vào niềm tin 
này, sốt sáng cầu xin Chúa chóng trở lại trần gian. 
 

NGUYỄN BÁ HẬU 
(Paris) 

     

      

 
 

Thu Tao Ngoä Paris 04-10-09 – Töø traùi:  Nguyeãn Phan Ngoïc An, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung,  
Vuõ Hoái, Ñoã Bình, Vuõ Nam, Voõ Thò Truùc Giang, Toân Nöõ Maïc Giao, Löu Hoàng Phuùc,  

Tieåu Thu vaø Phong Thu. 
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THU QUA 
 

Thu veà loäng gioù möa buoàn 
Caønh phong vaøng uùa leä tuoân daùng gaày 

Coâ ñôn chieác laù treân caây 
Bô vô chim eùn xa bay tìm ñaøn 

 
Traêng thu moäng aûo maây ngaøn 

AÙnh vaøng môø nhaït ñeâm taøn hoùa thaân 
Daãu sao thay ñoåi ñöôøng traàn 

Baïn hieàn trìu meán phím ñaøn neân duyeân 
 

Nhaø em tieáng haùt chim uyeân 
Gioïng ca traàm boång nhaïc tieâu thaãn thôø 

Ngoån ngang kyû nieäm tình thô 
Muøa xuaân chôït ñeán nhö mô naéng hoàng. 

 

ÑOÃ QUYEÂN 
Meán taëng  

Nhaø vaên Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 
Kyû nieäm ngaøy hoäi ngoä Neuilly 03-10-2009 

Quelques penseùes automnales aø travers mon 
regard qui, pour Ngoïc Dung, a un sens 

sympathique et treøs amical. 
Ñoã Quyeân 

 

REGARD AUTOMNAL 
 

Le regard, 
sujet de tout un art 
saison aø multiple visage 
Tristess et joie aø l’effeuillage 
Rosier se deùnudant de son habillage 
Rossignol perdant son plumage 

  et meâme son ramage 
fait souvent exister l’artiste qui se sent 

meùconnu et meâme exclus. 
Du regard engageant 
naît l’espeùrance  
et le printemps 
C’est votre preùsence. 

 

ÑOÃ QUYEÂN 
Neuilly 03-10-2009     

 

 
Ñoã Quyeân, Vaân Khanh, Ngoïc Dung, thaân höõu trong buoåi tieáp taân 

taïi nhaø Ñoã Quyeân, Paris 03-10-2009.     
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LÊ TRẠCH LỰU 
VIẾT VỀ «EM TÔI» 

 
 05/1948 – Năm 1948 là năm tôi đi trại hè 
Sầm Sơn, đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều 
đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà nội. Tôi 
thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người 
phong nhã,  có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không 
hiểu sao tôi thấy tôi như choáng váng, má tôi 
nóng bừng như lên cơn sốt; lần đầu tiên tôi 
thấy tôi có cái cảm giác lạ lùng này. Nhà đoàn 
tôi « đóng trại » to lớn, rộng rãi, đó là những 
biệt thự nghỉ mát của bọn Pháp thuộc điạ bỏ 
lại, trước nhà là bãi biển mênh mông,  sau nhà 
có một cái giếng. Trưa nào tôi 
cũng thấy cô gái ấy, đội nón, 
dưới nắng trang trang rũ aó, tôi 
ngồi bên cửa sổ nhìn cô ta. Thỉnh 
thoảng cô nàng ngửng đầu lên, 
vành nón che đôi mắt, nhưng tôi 
biết là cô ta đang nhìn tôi. Thú 
thật, tim tôi đập thình thình. Chao 
ơi, yêu đương là như vậy hay sao. 
Đây là một rung động đầu tiên, 
nào đâu tôi có biết cảm giác này 
từ thuở ra đời. 
 Về Hà nội tôi tìm nhà cô ta, vì có duyên 
nên tìm được ngay, cô ta ở gần nhà tôi. Bây 
giờ ta phải tìm biết tên cô ta nữa! Chiều nào 
tôi cũng đi qua nhà cô ta, để nhìn vào nhà, tìm 
lại đôi mắt đẹp. Tôi thấy có nhiều cậu trai cỡ 
bằng tuổi tôi đi qua đi lại trước cửa nhà, như 
tôi. Lúc đó tôi cũng thấy hơi hơi lo… sợ mất ! 
 Nhưng may cho tôi, hồi ấy có một chú bé 
đi theo tôi hoài, hỏi ra là chú Mỹ, em cô 
Phượng. Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Chúng tôi 
đi chơi với nhau. Một hôm, tôi viết một lá thư 
v à mạnh dạn tôi hăng hái ra đi, nhưng chiều 

hôm đó tôi không thấy cô ta ra đứng ngoài cửa 
hóng mát. Rồi chiều hôm sau, chiều sau nữa. 
Thế rồi một chiều nào đó, tôi lại thấy cô ta 
đứng rũ tóc bên thềm. 
Tìm đủ nghị lực, tôi sán gần cô ta, tay đưa lá 
thư, miệng lắp bắp một câu : « Phượng… 
Phượng  cầm… cầm lấy cho… cho… tôi… 
tôi… lá thư này… » Rồi xong, tôi cắm đầu đi 
mất,  không dám quay lại, sợ nhìn thấy hoặc 
cô ta xe lá thư, hoặc quẳng xuống bề đường… 
tôi sẽ mắc cỡ … 

 Để đỡ cho cái nặng nề đó, tôi 
tìm cách nói khéo với chú Mỹ, 
chú bằng lòng ngay. Thế là chú 
thành con chim xanh của tôi. 
Chiều nào chú cũng để một lá thư 
lên bàn. Bẩy tháng trời tôi viết 
đều đều, gần bẩy chục lá thư mà 
vẫn không thấy trả lời. 
 Tôi đau khổ quá không biết 
cô ta có yêu tôi không, tại sao cô 
ta không trả lời tôi, dù thuận dù 

không…  Lúc bấy giờ tôi mới biết là tình yêu, 
thế nào là đợi chờ, là có nhiều đau khổ. Héo 
hon con người. 
 Thế rồi một hôm chú Mỹ tất tưởi chạy đến 
nhà tôi, đưa cho tôi một lá thư, hôm đó là một 
tuần trước ngày kháng chiến toàn quốc, tôi bồi 
hồi cầm lá thư, ở một góc có đề : Xin TRẠCH 
LỰU đừng giận KIM PHƯỢNG mà xé lá thư 
này…, tôi mở ra, đọc từng hàng chữ đều đều, 
tròn tròn, vuông vắn. Phượng nói yêu tôi từ 
ngay lúc đầu… nhưng muốn thử lòng tôi để 
xem tôi có phải là người đứng đắn rồi nói rằng 
ngày mai Phượng đi tản cư… ở Hà Ðông, cách 

SOÁ 49                                                                                                                                                              57 



làng tôi mấy làng… Tôi bàng hoàng như tỉnh 
một giấc mơ lâu dài chờ đợi từ bao nhiêu giờ, 
bao nhiêu phút. Thế là hai hôm sau, tôi đi bộ 
từ Hà nội qua làng tôi tới làng tạm trú của gia 
đình nàng, chúng tôi đi chơi dọc dòng sông 
Nhuệ cùng chú Mỹ, mẹ của Phượng, bà cụ 
nhìn chúng tôi âu yếm từ đằng xa … đi chơi 
cùng nhau hết cả buổi chiều, tôi không dám 
cầm tay Phượng, tôi ân hận tới bây giờ. Tôi 
trở về thành, thế rồi chiến tranh, ba năm sau 
tôi sang Pháp. Không rõ Phượng ở đâu, tôi vẫn 
nhớ Phượng hoài. Một hôm trong trường cái 
nhớ nó làm tôi điên đầu… trong giờ Etude 
cuối lớp có anh chàng TRẦN BICH LAN 
NGUYÊN SA đang đọc Socrate hay sao, bên 
phải gần cửa sổ HOÀNG ANH TUẤN… 
không biết hắn làm gì, chắc đang làm thơ, tôi 
cầm cây đàn bấm bấm… hai ngày sau thành 
bài EM TÔI… cả nhạc lẫn lời. Chủ nhật ra 
Paris, đường Volontaires, sau bữa cơm trưa, 
quây quần với nhau, trong đó có Anh Tuấn, 
Thi Liên, Thoa em gái Nguyên sa về sau 
lấyTrần đình Hòa, Bội Liên đã nhận được bài 
tôi gửi tới trường, hồi đó cô ta có yêu tôi, 
nhưng tôi tránh vì cô ta con nhà giầu… , Bội 
Liên dạo nhac trên mấy phím ngà… Nhạc EM 
TÔI vang lên khắp cả căn phòng, tôi tê tái 
nghe nhạc tôi, tôi thấy là lạ, chưa quen… vì 
mỗi lần tôi đã nghe trong tôi hay nghe cây đàn 
bên tôi nói với tôi, bây giờ những ngón tay 
ngà chạy qua phím đàn đến với tôi, tôi như 
ngỡ ngàng đi vào cơn mê… 
 Thế rồi tôi chép lại nhạc và lời trên trang 
giấy học trò, trên những giòng như đã kẻ nhạc, 
tôi gửi tới nhà xuất bản TINH HOA… 
 Những tháng năm qua… 
 
 KHI «EM TÔI»   ĐƯỢC NỔI TIẾNG , TÔI 
KHÔNG ĐƯỢC SỐNG CÙNG VỚI THỜI 
ĐẠI ĐÓ VÌ TÔI Ở XA , TÔI KHÔNG ĐƯỢC 
NHÌN NHẬN RÕ RÀNG THẾ NÀO LÀ MỘT 

BẢN HÁT ĐƯỢC NGƯỜI ĐỜI YÊU 
CHUỘNG… TRAI HAY GÁI, AI AI CŨNG 
TƯỞNG LÀ MÌNH CÓ MỘT NGƯỜI YẺU , 
HAY MÌNH ĐƯỢC YÊU , HAY MÌNH 
TƯỞNG TƯỢNG CHÍNH MÌNH LÀ CÔ 
GÁI ẤY , CÒN  CẬU TRAI ĐƯỢC YÊU CÔ 
GÁI DỊU DÀNG, THƠ NGÂY, ÂU YẾM , MƠ 
MÀNG CHO NÊN AI AI CŨNG HÁT… 
CŨNG TƯỞNG LÀ MÌNH… CŨNG CẦM 
LẤY CÂY ĐÀN… 
 
 Rồi một hôm tôi tìm ra điạ chỉ của Phượng 
tôi viết về cho chú Mỹ, Mỹ trả lời tôi: 
 « Em nhận được thư anh, thế là anh vẫn 
mạnh, chị Phượng đợi anh trong một năm dài, 
thấy anh không về, tưởng anh chết, rồi ba năm 
sau chị Phượng để tang anh. Nhiều người đến 
hỏi chị, chị chỉ lắc đầu. Chị vẫn đợi anh, 
nhưng hôm qua chị Phượng đi lấy chồng, chị 
đã 26 tuổi rồi, ngày ngày thầy me thúc dục. » 
 Thế là tôi cắt đứt, để Phượng đi lấy chồng 
cho êm thấm, có bổn phận với chồng với con. 
Tôi không muốn ám ảnh Phượng nữa để cho 
nàng yên phận. 
  Sáu chục năm rồi vẫn nhớ em, 
 Nhớ ai rũ tóc đứng bên thềm,  
 Nhớ người giặt áo bên bờ giếng, 
       Nhớ nhiều, nhớ mãi, mãi không quên…  
 
 Sáu chục năm sau, tôi được biết tin một 
người bạn cùng trường năm xưa, anh Nguyễn 
Thiệu Giang viết cùng một tờ báo với tôi hồi đó 
cùng Thanh Nam, t ôi có nhờ anh ta đến căn 
nhà cũ, anh nói Phượng không còn ở đấy nữa. 
Nhưng có cho tôi số phone, tôi gọi Phượng, đầu 
giây Phượng trả lời, tôi nói là tôi, cô ta nhắc đi, 
nhắc lại ba lần, anh LÊ TRẠCH LỰU hả, anh 
LÊ TRẠCH LỰU hả, như không tin là có thật, 
khi tôi bảo là tôi thì cô ta oà ra khóc. 
 Nói chuyện cùng nhau hơn nửa tiếng, sau 
những lúc ân cần hỏi han. Phượng có nói, anh  
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ÑOÂI MAÉT ÑEÏP, TRÔØI ÔI! 
 

Coù moät thuôû veà Soâng Seine tô töôûng, 
Ngöôøi cuøng queâ, ñoâi maét ñeïp trôøi ôi! 
Nhaäp ñôøi toâi, em ñi nheï trong toâi, 

Nhö con naéng laên laên naèm treân nöôùc. 
 

Chieàu hoâm nay maét em buoàn hay öôùt, 
Taém naéng vaøng, chieàu laáp laùnh sao hoâm, 
Chieàu hoâm nao maù em hoàng xoâi gaác, 
Moâi em hieàn nhö traùi chín thôm thôm. 

 
Chieàu hoâm nay toùc em daøi hay ngaén, 
Nhôù thuôû naøo luùc tan hoïc tröôøng ra, 
Heø phoá ngoan hoân aùo luïa maây ngaø, 
Em ríu rít nhö chim ñaøn trong laù. 

 
Em ôi em, gioù nhöõng chieàu xöù laï, 
Thoåi ngaát ngaây tuoåi thô daïi môø xa, 
Nôi ñaây buoàn, nhöõng con ñöôøng nín 

thôû, 
Möa ñoâng veà côn gioù laïnh bay qua. 

 

LEÂ TRAÏCH LÖÏU 
(Paris) 

 

 
Trên Sông Seine -   Hàng đầu: Töø Thaïch,  

Ngọc Dung, NS Lê Trạch Lựu.  
Hàng hai: NT Ðỗ Bình, NS Lê Mộng Nguyên, 

NB Chu Kim Oanh và Ñoaøn Phú Lạc. 
 
Phượng có một người. Tôi xin thành thật 
cảmơn Phượng, tình yêu Phượng cho tôi. 
những năm đợi chờ, đau khổ. Một lúc sau tôi 
hỏi Phượng: «Thế Phượng còn giữ mấy lá thư 
ấy không? » Tôi muốn tìm hiểu văn thời 16 tôi 
viết ra sao chắc là văn lủng kủng lắm. Phượng 
trả lời tôi: « Em để vào trong một cái hộp, nó 
đi theo em tất cả mọi nơi, trong đó có cả tập 
ảnh chụp hồi đó, nhưng chồng em thấy lúc nào 
em cũng buồn, nói với em nên giấu nó đi một 
chỗ, khi nào vui thì hãy mở ra. Thế là ông ta 
bỏ vào đâu không rõ, mấy năm sau ông ta mất, 
tìm kiếm khắp nhà không ra. Em chỉ nhớ anh 
viết dài lắm… viết dài lắm… Hôm nọ em 
muốn tìm cái hình anh hồi đó, mà không thấy 
đâu. Tủi thân, em lại ngồi khóc, may rằng con, 
cháu em bữa đó tụi nó không có nhà… 

ấy có theo đuổi Phượng trong bốn năm trời, 
Phượng bảo Phượng có người, anh ta cứ đeo 
đẳng, Phượng có nói với anh ấy chuyện 
Phượng và anh. Anh ta chịu là trong lòng 

Thu Tao Ngộ 
Tháng mười năm 2009 

    

LÊ TRẠCH LỰU   



Coù moät muøa thu 

Maây Thu  

 
uổi họp mặt văn nghệ sĩ , thân hữu Paris - 
California – Washington, D.C., Germany - 

Canada đã nhen nhúm từ trung tuần tháng 7 - 
2009. Và đuợc bàn luận sôi nỗi với những cuộc 
điện đàm, điện thư qua lại dập dìu như ong bay 
buớm lượn.Từ các tên gọi phôi thai mơ hồ như  
«Chiều văn nghệ sĩ và bằng hữu» - «Chân trời 
xa - Văn nghệ gần»… Cuối cùng được hình 
thành bằng một cái tên rất thơ mộng dịu dàng: 
«Thu Tao Ngộ». 
 Có nghĩa là có một sự gặp gỡ cảm thông 
của những tâm hồn đồng điệu, của những tao 
nhân mặc khách đây đó xa gần mang trái tim 
ưu ái đến để cùng nhau chia xẻ những vui buồn 
và nối kết những tình thân.  Thêm vào đó quyển 
sách «Món Ăn Theo Bước Di Tản» được cgiới 
thiệu. Các bạn văn tặng cho nhau sách, CD … 
Tôi vô tình cảm nhận được một thứ tình hiếm 
quý có một không hai trên cõi đời này. Tình 
nghệ sĩ. Tình yêu đó không phân biệt tuổi tác, 
giai cấp, sang hèn. Đến với nhau chỉ bằng 
những bức họa, câu thơ, lời văn, khúc nhạc… 
 Trước đó vài ngày, tôi hoàn toàn lạ xa với 
những khuôn mặt: Chu Kim Oanh, Đoàn Phú 
Lạc, Duy An Đông , Vũ Hối, Lưu Hồng Phúc, 
Nguyễn Phan Ngọc An , Phong Thu, Nguyễn 
Thị Ngọc Dung, Tôn Nữ Mặc Giao, Tiểu 
Thu… Ba ngày ít ỏi, ngắn ngủi cùng với các 
anh chị «lê gót mòn» quẩn quanh trong thành 
phố Paris sao mà quá đỗi thân thương. Tôi thật 
tình cảm ơn các bạn văn đã cho tôi những 
ngày vui không thể nào quên ấy.  
 Nhưng tiệc vui nào rồi cũng mau tàn. Giờ 
phút chia tay bịn rịn đã trôi qua. Hai hôm sau, 
buổi sáng mùa thu, Paris phơn phớt lạnh với 

màu nắng nhạt nhẹ nhàng êm ả thỉnh thoảng 
có một vài chiếc lá vàng rơi. Tôi một mình đi 
lại những con đường. Một mình bước xuống 
métro Tolbiac.  Sẽ không bao giờ tôi nhầm lẫn 
nữa đâu! Lối đi hướng về quận 13 dẫn tới 
khách sạn nơi các bạn tạm trú. (Hôm đó vì mải 
vui đã cùng hướng dẫn viên Nguyễn Ngọc 
Chân để các bạn phải mệt mỏi đi lại một 
quãng đường khá xa). Cảnh cũ vẫn còn đây 
nhưng tiếng cười nói rộn ràng đã như những 
đợt sóng bạc đầu trả về với biển khơi xa ngút 
mắt. Tôi chợt mang trong lòng một niềm nhớ 
tiếc bâng quơ. Nhớ mỗi người một phong 
cách.  Phong Thu trong nhà thờ Notre Dame 
de Paris hài lòng với những bức ảnh tuyệt vời 
của đôi tình nhân trẻ. Ngọc An long lanh ngấn 
nước mắt khi nhắc đến Mẹ. Chu Kim Oanh nụ 
cười vui tươi duyên dáng luôn nở trên môi. 
Đoàn Phú Lạc thâm trầm ít nói. Mặc Giao rụt 
rè nhút nhát. Luu Hồng Phúc đôi khi hay hờn 
dỗi… Và còn nhiều nữa…  
 Trên đồi Montmartre, nhà thờ Sacré Cœur 
hiền hòa với những cánh chim tung bay trong 
buổi hoàng hôn. Tiếng trống, tiếng nhạc xập 
xình quyện  vào những buớc chân nhún nhẩy 
của giới trẻ. Theo làn sóng các du khách từ các 
nơi đổ về, có Đỗ Bình, Thúy Hằng, Vũ Hối, 
Nguyễn Thùy, Nguyễn Thanh, Nguyễn Thị 
Ngọc Dung, Ngọc An đang say sưa nhìn ngắm 
các họa sĩ đua nhau thi thố tài năng… Buổi 
cơm tối ở quán Lê Lai có bao giờ quên đuợc. 
«Bửa cơm gia đinh» giản dị và thân mật. Ở 
một nơi xa quê hương nghìn dặm lại được 
cùng nhau thuởng thức các món ăn thuần túy 
Việt Nam «Canh chua cá kho tộ. Cải xào thịt 
gà» với những nguời bạn quý thì còn gì bằng. 
Chao ôi! Nhớ nhà, nhớ quê xưa quá đi thôi! 

B 
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Trên đồi Montmartre: Từ trái, Ðỗ Bình,  
Vũ Hối, Nguyễn Thùy, Thúy Hằng,  
Nguyễn Thanh, Mây Thu, Ngọc An.  
 
Chuyện khởi đầu từ đường dây điện thoại của 
nhà văn tiền bối rất kính mến Hồ Trường An. 
Vài hôm trước đó, anh đã khuyến khích tôi viết 
một «chút gì đi» cho «Món Ăn Theo Bước Di 
Tản ». Tôi mơ hồ chưa có một ý niệm nào rõ 
rệt. Bất ngờ, vài hôm sau anh ngã bệnh. Trong 
bệnh viện, anh nhắc tới chú chó nhỏ dễ thương 
có đôi mắt nai hiền lành của anh - Bambi - 
Trong lúc anh ngã quỵ chỉ có mình Bambi ở 
bên cạnh, nó khều khào gọi anh dậy, nó cứu 
sống anh. Hôm nay anh đuợc họp mặt có đông 
đủ các bạn văn thân hữu xa gần thì nó… vinh 
viễn ra  đi! Tôi thương xót cho Bamby của anh 
quá! Đêm ấy, tôi thao thức và cố viết một bài 
để: «Tiển - em - Bambi» ! 
 Chuốc thêm chén rượu vào đây 
 Sao cho cuộc tiễn đưa đầy phân ly. 
 Ôi Bambi! EM Bambi! 
 Hôm nay EM có biết gì hay không ? 
 Tôi nghe đau xót trong lòng , 
 Thương EM tôi để đôi dòng lệ rơi . 
 Tiếc cho nhau một cuộc đời . 
 Tôi đây - EM đó - Bao lời thương yêu . 
 Bao nhiêu gần gũi nâng niu 

 Thoảng như mây khói bọt bèo chia tan 
 EM đi đến chốn bình an 
 Riêng tôi ở lại sầu than nơi này ! 
 
 Có một mùa thu gọi là «Thu Tao Ngộ». 
 Những tấm chân tình đậm đà thân thiết 
hôm nay đã trở thành một kỷ niệm khó quên. 
Tuổi đời sẽ chồng chất với những âu lo tất bận 
trong đời sống. Những mùa thu tới sẽ đi qua. 
Biết bao giờ tôi sẽ được gặp lại những người 
bạn trân quý ấy. Hay chỉ là những nỗi ngậm 
ngùi nhớ tiếc khi nhìn những chiếc lá vàng rơi 
bên song cửa vào mỗi độ thu về. 
 

 
 

Nguyeãn Maây Thu 

(Paris 9 - 10 - 2009)
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Gi§i ThiŒu TÆp ‘’Thi Væn Nhåc’’ ÇÀu tay 
‘’Quê HÜÖng và tình yêu’’ cûa 
Thi H»u âu DÜÖng Tr†ng lÍ 

( Ngày 04/10/2009 tåi Giáo-xứ Sainte Anne, 
11, rue Martin Bernard 75013  Paris ) 

 
 Kính thÜa quí vÎ, 
 Hôm nay chúng tôi rÃt lÃy 
làm vinh hånh ÇÜ®c gi§i thiŒu 
v§i quí vÎ væn nhân, thi h»u, h†c 
giä, trí thÙc ª Paris/Âu Châu 
cÛng nhÜ ª MÏ, Gia Nã ñåi, Úc 
Châu v.v. tÆp Thi Væn Nhåc 
ÇÀu tay ‘’Quê HÜÖng và Tình 
Yêu’’ cûa thi h»u Âu DÜÖng 
Tr†ng LÍ (ÂDTL).  Vì th©i gi© có 
gi§i hån và theo l©i yêu cÀu cûa 
Ban T° ChÙc, chúng tôi xin tóm 
lÜ®c låi trong vòng bäy phút mà 

ì cho các th‰ hŒ mai sau. 

thôi. 
 ñây không phäi là tÆp Thi Væn Nhåc 
gÒm nh»ng bài m§i sáng tác, mà là sÜu tÆp 
låi các bài thÖ, nh»ng bän væn Çã ÇÜ®c Çæng 
täi, ph° bi‰n trên các tåp chí væn h†c nghŒ 
thuÆt, các TÆp Thi Væn häi ngoåi, các TÆp 
San væn hóa, các N¶i San cûa nhiŠu H¶i 
ñoàn trên kh¡p næm châu trong vòng trên 
hai mÜÖi næm qua. Tác giä lo ngåi là các bài 
nÀy, theo th©i gian rÒi së bÎ tän mát thÃt låc 
Çi nên thu thÆp xÃp x‰p låi thành tÆp Ç‹ gªi 
låi các bån Ç†c ÇÒng tâm tÜ, cùng tha thi‰t 
v§i quê hÜÖng dân t¶c, mong Çóng góp m¶t 
phÀn nhÕ nào vào NŠn Væn H†c ViŒt Nam 
häi ngoåi sau 1975, và hi v†ng Ç‹ låi m¶t 
chút g

 Là m¶t thi nhân có tâm hÒn 
rÃt nhåy cäm, ÂDTL luôn Ç¥t 
con tim lên trên l©i lë lš trí, Ç¥t 
tr†ng tâm vào tình yêu quê 
hÜÖng, tình yêu lÙa Çôi, lòng 
yêu thÜÖng gia Çình thân thu¶c, 
Ç‹ rÒi luôn luôn sÓng trong n‡i 
buÒn ly hÜÖng ray rÙt, trong 
niŠm Çau thÜÖng cûa nh»ng 
mÓi ‘’tình l«’’, trong buÒn Çau ly 
biŒt v§i ngÜ©i yêu, trong bao 
nhiêu là k› niŒm m¶ng mÖ cûa 
th©i niên thi‰u, gi© Çã tan bi‰n 
theo th©i gian. 

 LÀn ÇÀu tiên xa xÙ, tác giä Çã tØng than 
thª tØ næm 1963 trên ÇÃt Lào : 
Tàu Ç‰n SENO  bóng x‰ chiŠu 
Bøi m© thÎ trÃn phÓ Çìu hiu 
RØng già bát ngát ngÜ©i thÜa th§t 
Væng v£ng xa ÇÜa ti‰ng sáo diŠu. 
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quê mË, Ç©I sÓng an lành 
Quê mË, Çêm ng¡m træng thanh tuyŒt v©I 
Quê mË tinh tú sáng ng©I 
ThÜÖng thÜÖng nh§ nh§ suÓt Ç©i ly hÜÖng.  

 (Quê HÜÖng và Dòng Sông ) 
 ñ‰n næm 1974, tác giä låi di tän sang 
Pháp, ÇÜ©ng vŠ quê hÜÖng låi xa xôi, khó 
khæn, diŒu v®i hÖn n»a : 
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Tr©I Âu mÜa gió nhiŠu 
Bi‹n hoang v¡ng cô liêu 
Vài v‰t chân trên cát 
Tan theo lÜ®n thûy triŠu. . . 
( U hoài ) 
Tr©i cuÓi thu, phÓ ngoåi ô quånh quë 
Ta âm thÀm ngÒi vÈ nét quê hÜÖng 
Qua lá rÖi, xào xåc ngÆp bên ÇÜ©ng 
LÅn ti‰ng gió tØ bÓn phÜÖng v†ng låi 
(Ch®t nh§ ) 

 
 RÒi gÀn Çây hÖn, có dÎp vŠ thæm låi quê 
hÜÖng, ÂDTL ngÆm ngùi Çi tìm låi cänh cÛ, 
Çau lòng nh§ låi ngÜ©i xÜa, chånh lòng trÜ§c 
vÆt Ç°i sao d©i : 

Tôi vŠ ÇÃt  mË Trà Vinh 
Qua CÀu MÏ ThuÆn xót tình bÖ vÖ 
Løc bình xuôi nÜ§c l»ng l© 
Dòng sông l¥ng lë, Çôi b© quånh hiu. 
( N‡i BuÒn 1 ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngõ xÜa v¡ng bóng ngÜ©i thÜÖng 
Lá rÖi xào xåc trên ÇÜ©ng em qua. . . 
Gi†t mÜa hay gi†t lŒ nhòa ? 
Tình yêu nhÜ Çã hóa ra xa v©i. . . ! 
( N‡i BuÒn 2 ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Còn buÒn nào hÖn n‡i buÒn xa xÙ 
Khi thu sang nhìn cây lá xác xÖ 
Lúc chiŠu tàn nhìn cánh nhån bÖ vÖ 
ñ©i viÍn xÙ nào ng© dài Çæng Ç£ng. . .  
 

& 
 L©i thÖ cûa ÂDTL thÆt dÎu dàng êm ái, 
không cÀu kÿ chäi chuÓt, không cao siêu 
khó hi‹u, mà nhË nhàng trong sáng, tÜÖi 
mát nhÜ dòng suÓi róc rách chãy th£ng vào 
lòng ngÜ©I Ç†c, tr¿c ti‰p truyŠn rung cäm 

Ç‰n tÆn Çáy lòng. NhiŠu thi h»u ti‰p nhÆn 
ÇÜ®c nên cäm hÙng dÎch ra Pháp ng» và 
Anh ng», mong ÇÜ®c ph° bi‰n r¶ng rãi hÖn 
cho ngÜ©i Tây PhÜÖng và cho các thanh 
thi‰u niên ViŒt Nam th‰ hŒ thÙ hai, thÙ ba . . 
. ª nÜ§c ngoài. 

- Thi h»u Hoài ViŒt dÎch bài ‘’Nh§ Quê 
HÜÖng’’ ra Pháp ng»  (Nostalgie) 

- Thi H»u LiŠu Phong dÎch bài ‘’N‡i BuÒn 
1’’ ra Pháp ng»  (Mélancolie) 

- Thi H»u Lê SÏ ñông dÎch bài ‘’N‡i BuÒn 
1’’ ra anh ng»    (Melancholy) 

- Thi h»u QuyŒn Tâm dÎch bài ‘’N‰u’’ ra 
Pháp ng»  (Si. . .) 

 L©i thÖ tr» tình, nhiŠu ti‰t ÇiŒu, nhiŠu 
màu s¡c, dŒt hình änh cänh vÆt, g®i cäm 
cho các nhåc sï sau Çây ph° nhåc nhiŠu bài 
thÖ cûa tác giä ÂDTL. 
- Nhåc sï Minh Måch ph° nhåc bài ‘’N‰u’’ 

và ‘’Ga Khuya’’ 
 - Nhåc sï Månh Bích ph° nhåc bài ‘’N‡i 

BuÒn’’ 
 - Nhåc sï Minh SÖn ph° nhåc bài ‘’N‡i 

Nh§’’, ‘’MÜa chiŠu ngoåi ô’’, ‘’Bi‹n Nh§’’,  
 ‘’Cách BiŒt’’, ‘’DÜ§i MÜa ñông’’ v.v.  
 - Nhåc sï TÓng H»u Minh ph° nhåc bài 

‘’Tình NhÜ Bóng Mây’’.  
& 

 Trong mÃy bài tän væn, tác giä cÛng 
dùng l©I væn giän dÎ, dÍ hi‹u, nhÜng chÙa 
chan tình cäm sâu s¡c, nÒng nhiŒt, nhÜ bài 
‘’ChÎ Ba Tôi’’, ‘’N‡i ñau BÃt TÆn’’, ‘’N‡i Kh° 
triŠn miên cûa ngÜ©i Cung N»’’, ‘’Nh§ Nhåc 
sï ñ¥ng Th‰ Phong’’ v.v.. 
 Trong niŠm hi v†ng gºi Ç‰n các thân 
h»u Ç¶c giä nh»ng rung cäm chân thành 
cûa lòng mình, tâm tÜ kh¡c khoäi cûa kÈ ly 
hÜÖng ‘’sÀu vån c°’’, tìm Ç‰n ngÜ©i ÇÒng 
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 ÇiŒu, ÇÒng tâm, tha thi‰t v§i quê hÜÖng ÇÃt 
nÜ§c, có lë ÂDTL. Çã Çåt ÇÜ®c phÀn nào 
nhÜ š nguyŒn, theo phän Ùng thuÆn l®i nhÆn 
ÇÜ®c tØ m¶t sÓ Çông thân h»u Ç¶c giä. 

 
 
 
  Xin trân tr†ng gi§i thiŒu v§i quí thi væn 

h»u TÆp Thi Væn Nhåc ‘’Quê HÜÖng và Tình 
Yêu’’ cûa ADTL.                  

 
 
 Xin cám Ön quí vÎ, 
  

QuyŒn Tâm  
 

Paris  Mùa Thu, ngày 04 / 10 / 2009  
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MƯA PARIS 
 

Mưa Paris giọt buồn rơi thánh thót 
Cơn mây chiều giăng nỗi nhớ quê hương. 

Thu đến sớm lá hôm qua vàng vọt, 
Gió nửa khuya rụng nhiều chiếc bên đường! 

Mưa mãi dột trên phận nghèo rách tả, 
Lên mảnh đời phiêu bạt trắng ước mơ! 

Tháp Effel lặng yên hồn ta ngả, 
Khải Hoàn Môn quen những gót ơ thờ! 
Mưa trút nước Paris nhòa phong cảnh, 
Trời vào thu gía buốt tiết mùa đông. 

Trong quán ấm điếu thuốc tàn vẫn lạnh 
Ngoài công viên rét mướt mấy nụ hồng! 

Mưa thổn thức ôm nỗi lòng phố Huế 
Nhìn sông Seine mà ngỡ nước sông Hương 
Ðây thành quách vết thời gian trầm phế, 

Thời hoàng kim ôi một thoáng vô thường! 
Mưa Hà Nội bỗng chợp chờn lối ngõ 

Phố cổ xưa màu sắc lẫn Paris. 
Ðã lâu lắm quên mùa xuân tuổi nhỏ, 

Chưa một lần về lại chốn ra đi! 
Mưa rả rích Paris càng thơ mộng 

Thương Sài Gòn mưa ngập lối nhà em. 
Lá me rơi con dường tình gió lộng, 
Áo em bay thơ một thuở say mèm! 

Rượu không uống mà hồn ta bỏng cháy 
Chút tình quê nào ai hiểu lòng ta! 

Sông uốn khúc ngược hai dòng vẫn chảy, 
Ðời quanh co, mưa vỡ trên phím ngà! 

 

ÐỖ BÌNH 
(Paris 10-2009) 

THU TAO NGỘ 
 

Từ giã Cali về thăm xứ lạ 
Lòng nghe như rộn rã một thâm tình 

Tưởng đâu đây Xuân trào trên cành lá 
Và nắng Xuân hội tụ giữa bình minh 

 
Ta cảm xúc bao nỗi niềm rung động 

Xa cố hương người Việt vẫn xum vầy 
Vui họp mặt vang giữa trời lồng lộng 

Một mùa Thu Tao Ngộ nghĩa tình đầy... 
 

Duyên văn nghệ kết nên tình bằng hữu 
Cõi văn chương tha thiết đến vô cùng 
Đời phong ba thêm thác ghềnh mưa lũ 
Lưu lạc xứ người lòng vẫn thuỷ chung 

 
Xin cảm tạ đến những người bạn quí 

Đã chung lòng xây dựng đẹp tình người 
Mai tôi về sẽ thấy lòng phơi phới 

Nhớ những thâm tình đã tới cùng tôi 
 

Ta cạn chén mừng ngày vui tao ngộ 
Dòng sông Seine nước vẫn lặng lờ trôi 

Tháp Eiffel đèn rực trời thành phố 
Ôi kinh đô ánh sáng đẹp tuyệt vời 

 
Mai ta về sẽ nhớ từng khuôn mặt 

Ghi sâu vào trong khối óc lưu vong 
Cho ngàn năm tình Việt Nam thắt chặt 
Trong sử xanh lưu dấu giống Lạc hồng 

 
Xin trang trọng tri ân qua bút mực 
Cảm tạ đời... Đa tạ những tình thân 

Góc trời Âu, một chiều Thu Tao Ngộ 
Đậm tình người... Làm tim mãi bâng khuâng... 

 

NGUYỄN PHAN NGỌC AN 
(San Jose, 10-2009) 
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Lược Thuật Chuyến Ði 

PARIS  “THU TAO NGỘ” 2009 
Duy An Đông 

ầu thu lá cây lốm đốm vàng, đôi lá đậm 
màu đã rụng rơi.  Trời se lạnh, ánh nắng 

dịu hiền không còn gay gắt như giữa muà hè 
hoa phượng nở. Thu, các văn nhân thi nhạc sĩ 
nhìn lá vàng bay, khung cảnh chung quanh 
thay sắc đổi màu gợi cho họ cảm hứng ngập 
tràn làm nên những bài thơ hay những truyện 
ngắn dài, những bản nhạc đầy mơ mộng lãng 
mạng trữ tình. Nhưng với nhóm nhỏ văn thi sĩ 
Cali ngồi nhấm trà Bảo Lộc bốc hơi, mơ màng 
rồi bàn về ngày Sinh Hoạt Văn Học Nghệ 
Thuật “Thu Tao Ngộ 2009” tại Paris mà  lòng 
nao nao, mong sớm tới ngày lên đường dự hội. 

Sáng ngày 29-9-2009, chúng tôi Họa-sĩ 
Vũ Hối, nhà văn thơ Nguyễn Phan Ngoc An, 
nhà văn Tôn Nữ Mạc Giao và tôi Duy An 
Đông trên chiếc xe Van trực chỉ phi trường 
San Francisco. Mỗi người đều có mang chiếc 
áo len dày chống lạnh của buổi sáng sớm vùng 
thung lũng hoa vàng độ lạnh mạnh hơn những 
lúc khác trong ngày. Chiếc phi cơ 747 đưa 
chúng tôi đến phi trường Montreal Canada rồi 
chuyển máy bay chúng tôi đên phi trường 
Charles De Gaulle Paris sáng ngày 30-9-2009. 

Trên phi cơ tôi lo âu, biết rằng chúng tôi 
sẽ được tiếp đón bởi số văn thi sĩ ở Paris, 
nhưng cá tính lo lắng tôi có sẵn, cứ nghĩ: “biết 
đâu có chuyện bất trắc thì sao”. Ta sẽ đến một 
kinh đô ánh sáng văn minh của Châu Âu nơi 
đây đầy những nhân tài tầm cở, những văn 
nhân thi sĩ nhạc sĩ nỗi tiếng… mà mình thi có 
mặc cảm như người nhà quê ra Tỉnh, mãi lo 
âu.- Khi đến phi trường Charles De Gaulle tôi 

như con nai vàng 
ngơ ngác, thì nhà 
thơ Đỗ Bình xuất 
hiện, lên tiếng 
“Ngọc An”, anh 
bắt tay nồng ấm, 
rồi anh bắt tay tôi 
Duy An Đông, 
hoạ sĩ Vũ Hối và 
sau cùng là nhà 
văn Tôn Nữ Mạc 
Giao. Tiến về 

phía trước, tôi nhìn thấy Giáo sư Nguyễn Thùy 
tôi kêu, anh quay lại bắt tay tôi thân thiện; thế 
là từ đây tôi vui mừng không còn lo âu nữa. 
Tiếp đến nhà văn Đỗ Bình cũng là trưởng Ban 
Tổ chức “Chiều Thu Hội Ngộ” đã đưa chúng 
tôi đến chổ tập trung giới thiệu tiếp số nhà văn 
đã đến từ Dallas, Arizona và những nhà văn 
thơ ở Paris đến phi trường đón chúng tôi: như 
Giáo sư Nguyễn Thuỳ, giaó sư Minh Nhật, 
Ông bà giáo sư nhạc sĩ Pham Đình Liên- Minh 
Cầm, Giáo sư Ngọc Chân, vợ chồng Thy Như, 
Gs Nguyễn Thanh &  Mây Thu, nhà thơ Lê 
chí Thạnh, nhà văn Mai Ling, ông Trần Văn 
Răn.. Khi nhà văn Nguyễn Thi Ngọc Dung, 
Phong Thu đến từ Washington DC. Chúng tôi 
ra xe về Hotel Le Baron, 76 Evenue de 
Choisy,75013 Paris. Ông bà nhạc sĩ Nguyễn 
Đình Liên – Minh Cầm đã cho chúng tôi nhận 
phòng và ổn định chổ ở. Cảm ơn ông bà Nhạc 
sĩ GS Nguyễn Đình Liên đã sốt sắng với 
chúng tôi trong việc tìm chổ ở tốt và chỉ định 
chổ ở cho từng nhóm chúng tôi mới đến chẳng 
biết mô tê gì. 

 Đ
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-Vì hai đêm trước tôi mất ngủ, nên khi ổn 
định chổ ở tôi có ngay được một giấc ngủ say, 
thì nhà văn nhà báo Phạm Văn Kiếm đến từ 
Đức Quốc ở chung phòng, tôi vui mừng vì có 
bạn hàn huyên, không cô đơn một mình. Lát 
sau nhà văn Hồng Phúc đến gặp tôi báo anh 
Thuận người bạn của cô cũng sẽ đến và xin ở 
chung Phòng, tôi OK bảo rằng ở ba người 
càng vui. Nhưng sau đó, anh Phạm Văn Kiểm 
từ nhà dưới lên báo tôi biết là anh gọi anh Đỗ 
Bình không được và anh ở nhà bạn. Tôi mới 
bảo đừng đi, ở đây cho vui. Anh hẹn sẽ trở lui 
nhưng ngó chừng hoài mà chẳng thấy, tôi 
không vui vì nghĩ khi ngủ gà ngủ gật sự phát 
biểu của mình có hết ý không mà không thấy 
anh trở lại. Sau này hỏi ra mới biết chuyện do 
dưới văn phòng không liên quan gì đến tôi, tôi 
đã email chia buồn cùng anh Kiểm khi trở về 
Đức Quốc bị va chạm xe, nhưng may bản thân 
anh được an toàn. 

Đêm đầu tiên 30-9-2009, chị Thy Như đưa 
chúng tôi khoảng trên mười ngưòi dạo khu 
phố cổ ở đường Avenue  D’ Italie và Rue 
Tolbiac… Nơi đây những cửa hàng, những 
tiệm ăn, những tiệm café Italie, họ sinh hoạt 
giống Sài Gòn của chúng ta trước 1975. Có 
những tiệm cà phê bên đường giống cà phê 
Thanh Thế ở đường Lê Lợi Saì Gòn trước đây, 
làm tôi nhớ quê hương quá! Ở khu này cũng 
có những ông Tây cao lớn mang trên vai cây 
đàn, cởi con ngựa sắt hai chân có gắn máy 
chạy quanh đây đó, nơi nào thích hợp thì anh 
sà đôi cánh, du dương bản nhạc tình, nhạc kích 
động khêu gợi lòng người, tài tử giai nhân từ 
trong các tiệm ăn, tiệm cà phê, những văn 
nhân thi sĩ chúng tôi cũng đồng thanh hưởng 
ứng ca hát nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình 
đầy thích thú của ông Tây nghệ sĩ. Có đôi tình 
nhân trẻ, những cặp vợ chồng già ôm nhau 
nhảy nhót mùi mẫn khi họ nhập theo giòng 
nhạc ấm đậm tình nồng. 

Dạo đã mỏi mệt và cũng khuya, chúng tôi 
đón xe Bus trở về khách sạn. Trong khi chờ 
đợi xe Bus đến, phải kiếm chuyện mà đuà cho 
nó quên mệt nhọc. Tất cả đồng ý, nhưng với 
một điều kiện là đuà trong văn học nghệ thuật, 
không đuà giỡn những từ ngữ khó nghe. 
Chuyện đuà giỡn thì nhiều nhưng tôi muốn 
nêu lên một chuyện nầy, văn học nghệ thuật 
chính xác, nó cũng vui vui. Đây nhé : 

Một nữ sĩ bảo: chúng ta đang sống trên xứ 
người, chúng ta có nhiều Hội, Đoàn. Nào là 
hội phụ nữ, hội nhà văn nhà báo, hôi khuyến 
học v.v. Nay có người muốn thành lập một hội 
mới để bảo vệ quyền lợi cho nhóm mình. Ai 
muốn vào hội thì phải đủ tiêu chuẩn trong nội 
quy ấn đinh. 

Một nam thi sĩ hỏi:  
Trước mắt ta không có nội quy ở đây, vậy 

xin thi sĩ nêu một đôi điều kiện cụ thể đễ dễ 
dàng tính chuyên xin gia nhập hay không gia 
nhập? Và hội đó là hội gì? 

Nữ sĩ đáp: 
Điệu kiện cũng đơn giản, người gia nhập 

có thể đẹp xinh hay xấu xí, già hay trẻ nhưng 
phải có chút đỉnh tài năng đôi đáp với những 
kẻ không đồng tình. Và, hội đó là hội” Chung 
Vô Diệm” Xin mọi người suy nghĩ về Chung 
Vô Diệm và muốn vào thì cho biết để agent 
phát đơn cho các bạn.  

 Mọi người suy nghĩ về Chung Vô Diệm 
xấu xí, nhưng có tài không biết người Hội 
Trưởng muốn gì đây, ai nấy suy nghĩ có vẻ sâu 
xa chưa có ý kiến thì Duy An Đông lên tiếng:” 
Tôi xin đơn, gia nhập hội” . 

Tại sao anh xin gia nhập Hội ? 
Thưa quí vị; Tôi cũng tuân theo qui định 

của nhóm là trả lời trong văn học nghệ thuật 
đây ạ. Như mọi người đã biết trong cuốn Paris 
by Night của Thúy Nga, “Tuyển chọn tài năng 
mới”, phần Final ca sĩ Tâm Đoan có hát “ Bây 
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Duy An Ðông, Nguyễn Thuận, Phong Thu 

Paris 30-09-2009 
 
giờ em chẳng còn chi …” Với sự việc vầy, 

tôi đủ tiêu chuẩn xin vào hội. 
Nữ sĩ. OK anh đủ tiểu chuẩn, anh hiểu, ngày 

mai tới văn phòng tôi sẽ phát  đơn cho anh.  
Mọi người ngơ ngác “đủ tiêu chuẩn thế 

nào? Duy An Đông bảo: Đừng nghĩ xa vời, 
tiếng Việt tuyệt vời, tiếng nói “lái” ba chữ 
“Chung Vô Diệm” có gì đâu mà nghĩ cho sâu. 
Mọi người cười hoà, phục cho nữ sĩ đa tài. 

Xe bus đến mọi người lên xe về, ai cũng 
lấy giấc ngủ ngon để sáng mai đi Troyes thăm 
nhà văn Hồ Trường An trong tâm hồn đồng 
điệu, nhiều thương cảm.  

Chúng tôi thể hiện tình cảm rõ nét đối với 
nhà văn Hồ Trường An, một nhà văn có tầm 
cỡ trên văn đàn hiện đang bị tai biến mạch 
máu não  nên sự đi lại rất khó khăn, do đó việc 
sáng tác cũng bị gián đoạn, nhìn sức khoẻ của 
anh hao mòn trông tội nghiệp! Chúng tôi đua 
nhau kề cận  và chụp hình lưu niệm để thể 
hiện lòng ngưỡng mộ và quí mến nhà văn tầm 
cở này.. 

Ngày kế tiếp 2-10-2009, chúng tôi được 
Giáo sư Ngọc Chân, Nhật Minh và Mây Thu 
đưa chúng đi thăm số danh lam thắng cảnh 

Paris: Khải Hoàn Môn, Tour Eiffel và qua các 
ngõ đương Subway từ Nam đến Bắc. Hôm nay 
chúng tôi phải trở về khách sạn trước 3 giờ 
chiều để tham gia tours dạo phố đêm Paris và 
dùng cơm chiều tại nhà hàng Clément trên đại 
lộ Champs Élysées, đaị lộ mệnh danh đẹp nhất 
thế giới. Hôm nay chúng tôi bị lạc “bầy”, bầy 
chúng tôi đi chậm vì phải chờ đợi nhà báo 
RẠNG ĐÔNG đau chân thỉnh thoảng phải 
ngồi nghỉ mệt. Giáo sư Nhật Minh trở lại tìm 
“bầy” trước, “bầy” sau chúng tôi ngôi chờ mới 
đưa ra câu đố vui thế này: 

Nhìn lên ngay giữa cồn khô 
Hai bên nước chảy, thuỷ hồ lang dâng 
Từ quan cho đến thứ dân  
Ai ai cũng uống nước lang dâng thuỷ hồ. 
Đố các bạn đây là cái gì ? 
Mọi người suy nghĩ, một cánh tay giơ lên 

của người nữ sĩ. Tôi xin đáp. Nữ sĩ đáp thế 
nào mời các bạn suy nghĩ và sẽ đối chiếu với 
câu đáp ở phần cuối bài. 

Giáo sư Minh Nhật không tìm thấy số 
người nhóm trước, ông nghĩ họ đã về cho kịp 
trước 3 giờ, nhóm mình chừ đây cũng vậy. 
Chúng tôi trở về khách sạn sau các bạn đi 
trước khoảng 10 phút. Mọi người thay áo quần 
đẹp, lên xe dạo phố Paris và du thuyền trên 
sông Seine. Sau đó đến nhà Hàng lớn ở Paris 
lúc 7 giờ chiều và 9 giờ 30 là phải nhường chổ 
cho khách mới. Chổ ngồi nhiều lớp, khách 
sang trọng vào ra tấp nập, các món ăn thích 
hợp với chúng tôi là nhờ nhà thơ Đỗ Bình và 
Giáo sư tiến sĩ Võ Hùng Anh đã chọn lựa, 
chúng tôi dùng vừa ngon miệng và cũng vừa 
no bụng nữa. Tôi hân hạnh được ngồi chung 
bàn với vợ chồng nhà thơ Đỗ Bình, ông bà 
giáo sư tiến sĩ Võ Hùng Anh, Giáo sư nhạc sĩ 
Lệ Trạch Lựu, ở Paris, anh chị nhà báo Võ 
Trúc Giang ở Đức Quốc và hoạ sĩ Vũ Hối, nhà 
thơ Hồng Phúc và tôi Duy An Đông ỏ Hoa 
Kỳ. Ngồi chung bàn nên trao đổi thân thiện và 
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biết nhiều chuyện về Pháp Quốc, Đức Quốc. 
Nếu một cá nhân du lich kiểu “Tây ba lô” thì 
làm sao chúng tôi có được sự hưởng thụ này 
vừa đẹp về mặt tinh thần, vừa nâng cao sự 
hiểu biết thêm văn hóa, những di tích lịch sử 
của Pháp Quốc. Xin cảm ơn thi sĩ Đỗ Bình, 
Tiến sĩ Võ Hùng Anh, Giáo sư Ngọc Chân, Gs 
Minh Nhật, Thy Như và Mây Thu… 

Ngày kế tiếp 3-10-2009, Giáo sư Nguyễn 
Ngọc Chân đưa chúng tôi tham quan một 
thành phố ở phía Bắc Paris. Phía Bắc nghèo, 
không sáng sủa bằng vùng Nam Paris. Ở đây 
chúng tôi đến thăm nhà thờ Thánh Tâm nằm 
trên đồi Montmartre  cao nhất Paris.. Trèo lến 
đây chúng tôi mệt vừa nghỉ thở, vưà nhìn toàn 
bộ phố Paris xinh đẹp. Có giáo sư Chân giải 
thích về nhà thờ này được xây cách đây 
khỏang 160 năm và nhà thờ chính bên cạnh 
nhỏ hơn, nhưng tuổi thọ của nó đã gần 2 ngàn 
năm rồi. Tò mò chúng tôi đi vào bên trong nhà 
thờ, nhà thờ rộng thênh thang, chúng tôi đến 
vừa lúc cha xứ đang làm lễ, những người vào 
cầu nguyện họ vào khung giữa có ghế ngồi. 
Khung ngoài có con đường đi vòng quanh khu 
lễ chính, khách du lịch vào thăm quan cứ tự 
nhiên đi dạo thăm quanh nhà thờ, nhưng giữ 
yên lặng. Khung ngoài con đường vòng, dẫn 
đến khu nghệ sĩ, nơi đây trưng bày nhiều tranh 
đủ thể loại. Những hoạ sĩ Paris không có 
phòng tranh riêng đều qui tụ ở đây để thực 
hiện lòng đam mê của mình và cũng để kiếm 
sống. Những người hoạ sĩ  tài hoa nhưng kém 
thời may đang thả hồn theo sắc màu qua nét 
cọ, vẽ tranh cho khách du lịch phương xa. 

Rời nơi đây chúng tôi về trung tâm Paris, 
thăm Tòa nhà Thượng viên nước Pháp, thăm 
vườn hoa Luxemburg, thăm khu nữ thần tình 
ái, truyện có tính cách huyền hoặc, nhưng lý 
thú, Giáo sư Ngọc Chân giải thich, tôi nhớ đại 
khái thế này: Trước đây có người con gái đẹp, 
lãng mạng, đa tình, yêu một chàng trai khôi 

ngô tuấn tú. Họ yêu nhau, trong khi đó một 
thần Khổng Lồ cũng yêu nàng nhưng không 
được nàng đáp ứng. Thần Khống Lổ từ trên 
nhìn xuống thấy họ đang yêu đương, họ tình 
tứ mùi mẫn, lãng mạn thiết tha, thần khổng lồ 
nổi cơn ghen và ráng nâng tảng đá lớn ném 
vào đôi tình nhân này, hai người đã chết ngay 
tại chổ rồi nữ thần ái tình hóa thân thành con 
rắn và nằm trên tấm lụa vàng. Sau đó bà 
Hoàng Hậu thời đó cho lập một cái “am” nhỏ 
để thờ người con gái đã hóa thân con rắn vàng 
này. Rồi qua các Triều đại kế tiếp cái “am” 
được tu sửa canh tân theo quan niệm từng thời 
và bây giờ có những bức tượng tạc cảnh hai 
người yêu đương mùi mẫn thời đó, khách 
tham quan nhìn xem ai cũng mũi lòng. 

Ngay 4-10-2009 chính thức tiếp đón quí 
thân hào nhân sĩ, những văn thi họa nhạc sĩ 
lừng danh tại Paris trong sinh hoạt văn học 
nghệ thuật “Thu Tao Ngộ 2009” tại hội trường 
Paroisse Ste Anne De La Butte Aux Cailles, 
11 Rue Martin Bernard 75013. 

Hội trường trang trí gọn nhẹ, nhưng đậm 
đà ý nghĩa. Trên đầu tấm phông nơi sân khấu 
được treo câu“ Chiều Sinh Hoạt Văn Học 
Nghệ Thật ‘THU TAO NGỘ 2009’tại Paris. 
“Bên trái sân khâu là lá cơ Pháp, cạnh lá cờ là 
ban nhạc, bên phải có lá cờ Việt Nam Cộng 
Hoà, giữa sân khấu có chiếc bàn nhỏ dành cho 
MC và diễn giả. - Nhìn xuống dưới sân khâú, 
chúng tôi thấy có nhiều giới chức trong văn 
học và chính trị tham gia như: ông bà bác sĩ 
Phan khắc Tường, chủ tịch cộng đồng người 
Việt  Quốc gia tại Paris, Giáo sư Bùi Sỹ 
Thành, Nữ sĩ Minh Châu, Gs.Thái Hạc Oanh , 
nữ sĩ Quỳnh Liên, nữ sĩ Bình Thanh Vân, nữ 
điêu khắc gia Anh Trần, điêu khắc gia Lê 
Ngọc Khoa,  hoạ sĩ Vũ Thái Hoà, nhạc sĩ Lê 
Phương, nhà văn lão thành Tô Vũ, nữ nghệ sĩ 
Diệu Khánh, Ls Dương Ngọc Chấn, Ls 
Trương Hữu Lương, Ls Dương Minh Châu, Ls 
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Vũ Lê Mai Hương, Bs Nguyễn Bá Hậu, Ts Bs 
Tạ Thanh Minh, Bs Pham Ngọc Tỏa,  Bs 
Nguyễn Đương Tịnh, BS Pham Đăng Thiện, 
BS Nguyễn Văn Thọ,  Ts  Trần Minh Trâm,  
Ks Nguyễn Hoài Nam, (nhà thơ Tiểu Tử), Ts 
Nguyễn Văn Hướng (nhà thơ Hoài Viêt), Bs 
Vũ Thị Thoa, Ts Nguyễn Thị Kim Đàn, Gs 
Nguyễn Ngọc Chân, Gs Nguyễn Văn Ích,  Gs 
Như Mai, Gs Nguyễn Thùy, nhà văn Hồ 
Trường An và nhiều vị nưã, tôi không rõ tên 
… Đặc biệt Bác sĩ Phạm Hữu Trác từ Canada, 
nhân dịp cũng đến tham dự, ngưởng mộ tỏ 
lòng quí mến nhũng người đang làm văn học 
nghệ thuật. Tôi hân hạnh được tặng bác sĩ 
quyển truyên “Đời Cô Thuỷ”. 

Chiều Thu Hội Ngộ khai mạc lúc 3:00 PM 
Hoa sĩ Nguyễn Đức Tăng ngõ lời của BTC 
cảm ơn quí vị quan khách, quí văn thi nhạc sĩ 
gần xa;  tiếp đến MC nhà thơ Đỗ Bình và Văn 
Hãi điều khiển chương trình “ Chiều Thu Tao 
Ngô” hôm nay.…. 

Lần lượt theo chương trình chào Quốc Kỳ 
Pháp - Việt, phút mặc niệm những anh hùng, 
liệt sĩ, những nghệ sĩ … hy sinh vì Tổ Quốc 
Việt Nam. 

Tiếp đến Bác sĩ Phan Khắc Tường, chủ 
tich CĐNVTD Pháp Quốc  có lời  chào mừng 
các văn nhân thi sĩ phương xa và các nhà văn 
học nghê thuật Paris vì yêu quí văn hóa Việt 
Nam mà tổ chức và đến tham dự Chiều Sinh 
Hoạt Văn Hoc Nghệ Thuật THU TAO NGO 
2009 hôm nay đông đủ như thế này, ông rất 
vui mừng. 

Tiếp đến rước đèn Trung Thu, do nữ sĩ 
Văn Hải hướng dẫn các em trẻ thực hiện, nói 
lên thế hệ trẻ không quên tiếp nối truyền thống 
ông cha, nghĩ đến cội nguồn dân tộc. 

Rồi lần lượt bác sĩ Nguyễn Bá Hậu tức 
nhà thơ Phương Du đã đọc bài thơ Thu Tình 
Thương đầy cảm động và ý nghiã đậm đà. 
Tiếp đến Ts Nguyễn Văn Hưng, nhà thơ Hoài 

Việt đọc thơ THU. Sau đó nhà nghiên cứu 
Nguyễn Thùy giới thiệu tác phẩm  Món Ăn 
Theo Buớc Di Tản... Tiếp theo giới thiệu số 
nhà văn, nhà thơ, nhà họa sĩ phương xa. 

Rồi các văn nhân, thi,  hoa, nhạc sĩ  lần 
lượt góp phần tích cực trong Chiều Thu Tao 
Ngộ như nhà văn HồTrường An, giáo sư nhạc 
sĩ Lê Mộng Nguyên, Đỗ Quyên, Phương 
Tuyết, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, âm 
nhạc Nguyễn Thanh, Nguyễn Phan Ngọc An, 
Gs Minh Nhật, giáo sư nhạc sĩ Phạm Đình 
Liên, Lê Trạch Lựu , nữ sĩ Minh Châu Thái 
Hạc Oanh  đều có tham gia góp phần đắc lực 
trong chiều Thu Tao Ngộ. Tuy mỗi người phát 
biểu chỉ mười phút, nhưng họ đã nói lên được 
những nét chính  về tình cảm, về sự huyền 
diệu của tiếng Việt nên giữ gìn nó trên xứ 
người. Đặc biệt Giáo sư Phạm Thị Nhung 
trình bày một giai thoại về cuộc tình thầm kín 
của thi sĩ Vũ Hoàng Chương với nàng thơ Tố 
Uyên qúa hấp dẫn, giáo sư vừa chấm dứt, hồi 
dài tiếng vổ tay vang dội hội trường.. 
 Chương trình kết thúc khoảng 7 giờ tối, 
nhưng khán thính giả vẫn còn ngồi kín hội 
trường, bằng hữu tâm tình chưa dứt, phải hẹn 
lần hội ngộ sau, vì đến giờ phải trả hội trường 
cho thân chủ.. Quả thật đại hội thành công 
đáng kể. 
 Chuyến đi Paris kỳ này cho tôi nhiều kỷ 
niệm nhớ mãi không quên, lần trước tôi đi 
theo Tours du lịch đến Paris như là “cởi ngựa 
xem hoa” chỉ hơn một ngày rồi tiếp tục đi 
Đức, Ý, Thuy sĩ … mỗi nơi đều được thăm 
một đôi điểm chính, không có thì giờ đi nhiều 
nơi. Lần này tôi có 5 ngày tại Paris mà lại có 
những giáo sư tiếng tăm nơi thành Đô Pháp 
quốc, am tường mọi nơi và giảng cho chúng 
tôi nghe hiểu từng nơi sâu đậm hơn, thật là 
tuyệt vời. Đặc biệt các nước phương Tây biết 
duy trì và tu bổ những công trình kiến trúc qua 
các thời đạị. Họ không quá khích phá huỷ 
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những di tich lịch sữ có giá trị qua mỗi thời kỳ 
thay đổi chế độ, cho nên ngày nay chúng tôi 
mới được xem những đền đài cổ, những bổ 
sung, tu bổ vĩ đại. những công trình xây dựng 
mới đồ sộ ở đây ,…  Trong ngày Hội chính 4-
10-2009, tôi cũng được chuyện trò thân thiện 
với một số quí vị thật đáng quí. Có những vị 
cao niên quá tuổi về chiều, người chống gậy, 
có cụ đi xe lăn là vì yêu thương văn học Việt 
Nam, tha thiết với cội nguồn, cũng gắng đến 
tham gia, khuyên khích, nâng đở lớp hậu duệ 
duy trì văn hóa Việt. 

Tôi có mang theo số ít quyển truyện dài 
“Đời Cô Thuỷ”, nhiều vị cao niên nhìn muốn 
đọc, tôi liền biên tặng. Đặc biệt bác sĩ Huỳnh 
Trung Nhì có cho tôi tâm danh thiếp tôi lưu 
giữ kỹ để kỷ niệm, một nhà trí thức lão thành; 
tôi nghĩ bác sĩ đã đọc và thương “Đờì Cô Lụu” 
nơi Tự Lực Văn Đoàn hay xem một tuồng cải 
lương của sọan giả Nguyễn Hữu Trang ngày 
trước, rồi thương xót người phụ nữ Việt Nam 
chung tình, chịu đựng. Giờ đây ông nhìn “Đời  
Cô Thuỷ” chắc ông cũng cảm xót đau thưong 
nên ông nhìn và muốn đọc biết truyện “Đời 
Cô Thủy” ở thế hệ ngày nay, xin cảm ơn bác 
sĩ. Tôi rất tiếc sức tôi không mang được nhiều, 
nên những vị đến sau tôi không còn sách để 
hân hạnh được tặng.  

 Cuối cùng tôi xin cám ơn thi sĩ Đỗ Bình 
và BTC đã cho chúng tôi được tham gia sinh 
hoạt trong Thu Tao Ngộ 2009 kỳ này, chúng 
tôi cũng xin cám ơn quí thân hào nhân sĩ, quí 
văn thi họa nhạc sĩ Paris đã vì thương yêu văn 
học nghệ thuật nước nhà đã đến tham dự quá 
đông, đầy ắp hội trường và cho chúng tôi 
những người phương xa được nghe những lời 
khuyên, những sự trao đổi quí giá. 

Dù sao cũng có những thiếu sót  trong tổ 
chức, mọi tổ chức đều có khiếm khuyết không 
nhiều cũng it’. Chúng tôi những người phương 
xa đến có gì thiếu sót xin quí vị niệm tinh đại xá. 

Tôi không phải là nhà văn, nhà thơ mà là 
người viết theo cảm nghĩ của mình qua từng 
giai đoạn lich sử của cuộc đời. Tuy tuổi đã 
cao, nhưng sắc màu cũng còn hơi đậm đà tươi 
mát, tôi không muốn có mặc cảm số tuổi để lôi 
kéo mình vào vị trí ngồi yên. Tôi đã từng xếp 
bút nghiên, rồi vào trường trở lại, tôi đã từng 
ngưng viết lách, rồi thỉnh thoảng viết đôi bài. 
“Thu Tạo Ngô” thi sĩ Đỗ Bình tổ chức tại 
phương Tây, tôi cũng gắng qua đây với tấm 
lòng thương yêu văn hóa Việt và quí trọng 
những vị có tâm hồn đồng diệu. 

Tôi đã tham gia từ đầu đến cuối năm ngày 
ròng ở Paris, trên đây tôi viết tường thuật có 
phần lê thê, nhưng tôi muốn cụ thể những gì 
tôi lãnh hội bổ ích cho bản thân và những gì 
tôi thấy kết quả tốt đẹp cho tập thể trong chiều 
đại hội 4-10-2009. Việc tổ chức được một 
buổi hội như thế này không đơn giản, và số 
người tầm cở đến tham dự đầy ắp hội trường 
như thế đó không dễ dàng gì. Vì lòng yêu 
thương văn hóa Việt cho nên cả bên tổ chức 
và cả bên tham dự cố gắng tham gia khuyến 
khích không để văn hóa Việt mai một nơi xứ 
người. Những nhà văn trẻ như: Kim Oanh, 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phạm Ngọc Kiểm cố 
duy trì nuôi dưởng tờ báo như đứa con tinh 
thần. Những nhà văn thơ trẻ như Hồng Phúc, 
Mạc Giao, Ngọc An, Phong Thu, Tiểu Thu, 
Dư Thi Diễm Buồn, Vũ Nam, Trúc Giang 
cũng yêu thương văn hóa Việt và cố duy trì nó 
nơi xứ người. Hoan nghênh tinh thần các bạn. 

Tôi cảm ơn quí ân nhân Gs Nguyễn Ngọc 
Chân, Gs Minh Nhật, chị Mây Thu, chị Thy 
Như, đã hướng dẫn chúng tôi trong những 
ngày tham quan vất vả. Tôi xin cảm ơn Thi sĩ 
Đỗ Bình, Văn Hãi, GS Nguyễn Thuỳ, Ts Võ 
Hùng Anh, nhà văn Hồ Trường An, Gs nhạc sĩ 
Lê Trạch Lựu, Gs Phạm thị Nhung, Bs Huỳnh 
Trung Nhì đã cho chúng tôi những lời khuyên, 
những lời khuyến khích bổ ích. Tôi viết có 
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THU TAO  phần lê thê, những từ ngữ mộc mạc chân quê, 
không suông sẻ như bao người khác. Xin quí 
vị đọc trong tinh thần rộng mở. NGỘ PARIS 

Kính chúc quí nhân văn thi hoạ nhạc sĩ 
Paris sức khoẻ vui vẻ trong tình thơ ý nhạc 
mãi mãi yêu thương quê hương.../. 

 
Thi nhân Âu Mỹ cách trùng dương 
Lãng mạng hồn thơ trải bốn phương 

Trân trọng .  
Vật chất nhẹ nhàng người nghệ sĩ Thu 2009  
Tình nồng nặng gánh vốn non sông Thung Lũng Hoa Vàng, Cali, Hoa Kỳ 
Thu Tao Ngộ đổi trao thêm thắm Duy An Đông 
Xuân Cọp này men nhấm thấm nồng --------------------------------------------- 
Thơ lại qua tình thâm ở nết BC: Nữ sĩ giải đáp câu đố:  
Say Đào Mai nở nhớ quê hương         Nhìn lên vú mẹ mà xem 
        Ai mà chẳng bú cả đêm lẫn ngàỵ. 

DUY AN ĐÔNG  
 

California, Thu 2009  
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