
QUÀ CÁP    

Nguyễn-Phú-Long  
   
     Bà ơi! Cháu rấUUt yêu bà  
     Đi đâu bà cũng mua quà về cho...  
     Trên đây là hai câu thơ của một bài học 
thuộc lòng trong sách giáo khoa cấp tiểu học, 
phổ biến rất sâu rộng, hầu hết mọi người đều 
biết, lâu lắm rồi, mô tả tâm trạng em bé có bà 
nội, bà ngoại đi đâu, lúc trở về, cũng không 
quên mua đồng kẹo bột, cái bánh đa, hay mấy 
quả ổi,quả mận, để vừa bước qua ngưỡng 
cửa , đã cố đứng cho thẳng cái lưng còng, với 
lòng sung sướng, vừa cười vừa đưa cho cháu 
nhỏ, cho cháu nó mừng, nó yêu.  
     Đó là hình ảnh quen thuộc nơi khung cảnh 
nhà quê quê nhà, ở đấy trẻ em ít khi biết đến 
và mơ tưởng các thức bánh trái ngon lành, 
đắt tiền nơi tỉnh thành, nên quà chỉ là mấy trái 
chuối củ khoai, cái bánh bò, bình dân, ăn chơi 
chơi ngoài bữa cơm, có thì làm liền, không có 
thì thôi, chẳng sao, vậy mà mỗi lần đang mải 
mê nô đùa cùng bạn hữu trước ngõ, bỗng 
cảm thấy một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng 
đặt lên vai, bàn tay da đã nhăn nheo vì tuổi 
tác, bàn tay già nua mà mềm mại, bọn trẻ 
chợt ngước nhìn lên, lập tức biểu lộ ánh mắt 
reo vui: “Cháu rất yêu bà, bà ơi!”    
     Chẳng những bà cháu trong gia đình, 
không phải chỉ ngày xưa mới thế, như một tập 
tục phổ biến, tới bây giờ ai nấy đều biết, mọi 
người thân thuộc, bằng hữu, gần xa đối với 
nhau, tùy theo tuổi tác, tùy theo hoàn cảnh, 
thường thù tạc tương tự mỗi lúc đến thăm 
nhau, mỗi lần đi xa về hoặc ngay cả khi không 
gặp mà nhớ thương nhau cũng vậy.  
     Cũng vậy, nhằm mục đích biểu lộ tình thân 
thiết, vào mấy dịp có tin mừng, lễ hội trọng 
đại, như là thi đậu, Tết Nguyên Đán, Giáng 

Sinh, đám cưới… chúng ta tặng quà qua lại 
cho thêm gần gụi, vui vẻ, tưng bừng.  
     Được tin ngày mai có bạn cũ từ Huế đáp 
xe lửa vào chơi phải không? “Hữu bằng tự 
viễn phương lai, bất diệc lạc hồ!”. Ôi chao là 
vui, cũng lâu lắm chừ mới gặp, và còn vui hơn 
nữa, không chờ đợi, nhưng thật bất ngờ, ngay 
tại sân ga, khi mới nhìn thấy cố nhân, thấy 
ngay mấy chiếc nón bài thơ mỏng mảnh dễ 
thương làm sao, sau đó, về nhà, khách lại còn 
mở túi hành lý để trịnh trọng lên bàn vài hộp 
mè xửng, chưa ăn đã cảm được cái vị thơm 
phức, ngọt lừ… Bạn phương xa tới lễ mễ, ôm 
đồm vài món sản phẩm địa phương làm quà, 
nghe gia chủ hân hoan khách sáo trách yêu: 
“bầy vẽ quá”, mà bụng dạ hài lòng, thoải mái, 
hết cả nỗi mệt nhọc, bụi bậm đường dài.  
     Ở Hà-Nội có món cốm làng Vòng thơm 
ngon nổi tiếng, thật là đặc biệt, năm nào, cứ 
vào dịp tết Trung Thu, khoảng tháng 8 âm lịch, 
thím Giáo bán vải ngoài chợ Đồng-Xuân cũng 
nhớ gửi máy bay vô Sài Gòn vài cân, ủ trong 
lá sen, gói ghém cẩn thận cho ông anh ruột, 
dân di cư từ 1954, thưởng thức. Ông anh cư 
ngụ tại Sài-Gòn đã mấy chục năm với nhà 
cửa, công việc, con cái…như gốc cây cổ thụ, 
chả muốn nhổ rễ trở về, ở đâu âu đó, ở đâu 
thì cũng là quê hương. Song có những món 
đặc sản quê hương thì chẳng bao giờ quên 
được.  
     Còn cái chuyện người bốn phương bây 
giờ, mỗi lần về thăm cố quận, khi đi thân 
thuộc ngóng chờ, lúc về gia đình bè bạn mong 
đợi khiến cho hành lý qua lại bên ni bên tê, 
ôm đồm, cồng kềnh như kẻ buôn bán hàng 
xách, chắc chẳng nói ai cũng rõ.  
     Huế có nón bài thơ, mè xửng, Hà-Nội có 
cốm Vòng…những món riêng, thổ ngơi nổi 
tiếng thật quý để làm quà khi di chuyển từ nơi 
nọ sang nơi kia, nay  giả dụ từ bờ Thái-Bình-
Dương làm một chuyến đông du tới gần 
tượng Nữ Thần Tự Do cách xa cả mấy múi 
giờ hoặc là bất cứ từ đâu tới đâu, Đông,Tây, 
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Nam, Bắc... thật là lúng túng, chẳng biết kèm 
theo hành trang ta sẽ mang thứ gì để làm quà 
cho người sẽ gặp. Đường xá tốt, phương tiện 
di chuyển nhanh. Ở đâu cũng đầy đủ thượng 
vàng hạ cám. Phải chăng vì thế mà dân Âu 
Mỹ đi đâu không thấy họ đặt vấn đề quà cáp, 
gặp nhau thăm hỏi chuyện trò, kéo nhau đi ăn 
nhậu rồi có thể sau đó họ còn lấy khách sạn 
để ở chứ chẳng muốn phiền phức.  
     Hành sử như thế cả chủ và khách đều 
thoải mái, không phải bận tâm lo cho nhau, 
nhưng quả thực, làm vậy, nó thiếu cái tình gần 
gụi “đêm nằm năm ở”, thiếu cái nợ nần ân 
nghĩa, qua lại, khiến cho hai bên như còn một 
khoảng cách, mà phần lớn dân Việt Nam 
chưa chấp nhận được. Bạn bè từ xa tới thăm 
ư? Bổn phận của bạn là phải mang theo bàn 
chải đánh răng, pyjamas đương nhiên đến ăn 
ở tại nhà tôi bất kể bạn giầu hoặc nghèo, và 
đấy cũng là nhiệm vụ của tôi bất kể tôi nghèo 
hoặc giầu, nếu không thì làm sao còn nhìn 
mặt nhau nữa.  
     Phần nhiều trong chúng ta chẳng chấp 
nhận sự sòng phẳng quá Âu Tây như vừa 
kể,mà đôi khi có cơ hội mình còn tạo dịp để 
hai bên thêm gần gụi nhau hơn. Một lần cùng 
đứng bên “dậu mồng tơi” nói chuyện nắng 
mưa, tôi móc bóp trả ông bạn hàng xóm mấy 
chục mượn bữa trước, khi dắt nhau đi phố. Bà 
mẹ các con tôi cằn nhằn, thiếu tiền thì đừng 
mua sắm, sao lại vay mượn cho phiền  phức! 
Phiền phức chi đâu! Tôi không đồng ý. Tôi có 
thể trả check, trả bằng credit card, hoặc là 
chẳng mua bán, nhưng tôi muốn nhân tiện 
được “óp-phơ” thì cứ tự nhiên chìa tay cầm 
đỡ, có qua có lại, hàng xóm, tối lửa tắt đèn, 
nhằm nhò gì, giữ kẽ là “bế môn tỏa cảng”, 
người ta khi cần cũng cố gắng tự túc, chẳng 
dám đề nghị với mình điều gì.  
     Ý nghĩa của quà cáp thực đẹp, nhưng đôi 
khi cũng bị lạm dụng để mưu cầu lợi danh, 
theo nguyên tắc “ông mất cái giò, bà thò chai 
rượu.” thường là giữa cấp dưới đối với quan 

trên, mục đích của nó, trường hợp này chẳng 
đẹp chút nào, kẻ cho hẳn biết, người nhận 
hiểu rành, xin miễn nói tới cặn kẽ, chỉ kể sơ 
qua một đoạn trong sách Cổ-Học-Tinh-Hoa, 
tóm tắt đại ý, có gã thuyền chài hý hửng đem 
biếu quan lớn sở tại, con cá chép tươi rói, mới 
lưới được từ dưới sông, nhưng quan không 
nhận, làm hắn buồn bã tiu nghỉu xách cá cáo 
lui.  
     Bà lớn ngồi trong rèm thấy vậy, chẳng biết 
vì tiếc rẻ hay thương kẻ dân đen, hỏi, quan rất 
thích ăn cá, nhất là cá chép, loài cá ông Táo 
dùng cưỡi lên trời dịp cuối năm, cá này ít 
xương, thịt trắng, thơm, chiên ròn thật ngon 
mà nấu canh chua làm bổi đưa cay thì càng 
tuyệt, vậy sao có người mang cho lại từ chối? 
Quan thong thả vuốt râu trả lời, cũng vì rất 
thích ăn cá, còn muốn tiếp tục có cá mà ăn 
nên phải từ chối. Chuyện này rất  thâm thúy, 
chẳng những thực tế, bảo vệ nồi cơm National 
cho gia đình mà còn nêu gương lành mạnh, 
đạo đức, có giá trị như một bài học, đáng suy 
nghĩ nhất là đối với các vị ăn trên ngồi chốc.  
      Quà cáp nói chung là vật tặng biếu để tỏ 
lòng quan tâm quý mến. Đôi khi nó rất nhỏ, rất 
tầm thường như củ khoai, khúc sắn, đôi khi nó 
rất lớn và  hiếm quý như vàng bạc, hột soàn, 
xe hơi, nhà lầu, nó là vật chất mà ta thường 
thấy, song   nó cũng là tinh thần như tặng nhau 
một bài thơ, bức vẽ, cánh hoa ép vào cuốn vở 
học trò, nhưng chảng hiểu nó có thể là… quà 
vợ! Trong câu “cơm nhà quà vợ!” chăng?  
      Cho là nhận. Cho cái vật chất để nhận cái 
tinh thần, giữa một bên là vật chất, một bên là 
tinh thần khó so sánh, và có lẽ, đôi khi, những 
gì nhận lại còn lớn hơn là phần cho.  
      Chữ “quà “ thì dễ hiểu rồi, một mình chữ 
quà cũng đủ rồi, nhưng sao lại thêm chữ cáp, 
chữ “cáp” nghĩa ra sao, thú thực cũng hơi lúng 
túng! Tại sao nó lại đi kèm chữ quà! Tầm 
nguyên tiếng Việt thật khó. Nhân dịp này, nên 
tìm học rõ ràng. “Phải dò cho đến ngọn nguồn 
lạch sông.”. Bèn gõ cửa bằng hữu, vài người  
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 còn coi trọng, giữ gìn, nếp sống, tư tưởng 
chưa xa hẳn với thời buổi cũ, ấy thế mà cũng 
sau mấy bữa đợi chờ ngong ngóng mới có 
tiếng chuông điện thoại hồi âm của bạn già 
Trần-Quốc-Bảo, ông cựu chủ tịch Văn Bút 
Miền Đông Hoa Kỳ này tính cẩn thận, rào 
trước đón sau, đối với anh em lúc nào cũng 
trân trọng, ông cho biết, với sự dè dặt là chữ 
cáp nguyên thủy có thể là cấp, như cấp bổng, 

cấp dưỡng…Rồi về sau người ta đọc trại ra là 
cáp. Quà và cấp là hai sự việc rất giống nhau, 
rất gần nhau nên thường đi liền nhau như ăn 
uống, chợ búa…  nghe cũng có lý.  

 
THU NƠI TÁCH TRÀ 
  
Bài mới nhất cho nhân vật ANH 
CMN 
  
Rút cuộc rồi cũng lọc được mảnh cặn trà 
Đã lẩn vào tách nước trong veo 
Mùa thu lãng đãng nhìn theo 
Sắc nước trà vàng như mầu lá trúc 
Cả một vườn xào xạc gió khóc 
Suốt đời này bước qua kiếp khác 
  
Rút cuộc rồi anh rời xa trước 
Tách nước trà sớm đó chưa pha xong 
Anh âm thầm từ khước 
Lọc làm chi những cặn trà quen thuộc 
Lỡ vẩn đục cuộc sống mình 
Thật là phiền bực 
  
Sáng hôm nay  
Lại cả một vườn xạc xào gió thốc 
Lá bay từng loạt về xa 
Nhưng, lòng em bỗng nở hoa 
  
Hawthorne 27.9.2009 
  

CAO MỴ NHÂN 

     Trong lịch sử văn học Việt-Nam có lẽ thi sĩ 
Tản Đà là người nhận được nhiều quà hơn ai 
hết, quà có thể là tiền (Năm 1927 ông Diệp 
Văn Kỳ ở Sài-Gòn cho một ngàn “muốn làm gì 
tùy ý”) Có thể là bao phí tổn cho một cuộc 
rong chơi (Ông chủ nhà in Đắc-Lập Bùi Huy 
Tín mời vào Huế du Xuân Tân-Dậu.) nhưng 
phần lớn là mấy món ăn ngon mà Tản-Đà ưa 
chuộng, hào hứng, luôn luôn khen ngợi, tấm 
tắc khi được mời thưởng thức “ Tối hôm trước 
cỗ lòng, sáng hôm sau cỗ thịt, ở châu Thanh-
Sơn, hai bữa cỗ thật có giá trị.” Thi sĩ thờ chủ 
nghĩa khoái lạc, chữ của Vũ-Ngọc-Phan, còn 
kể lể nhiều hơn nữa trong bài “Thú Ăn Chơi”, 
chẳng hạn: “Tầu qua cửa bể Tourane, người 
ta đem những rọ hà lên bán thật tươi ngon”. 
Có người biết vậy bèn đem cho hà, và sau đó 
ông làm mấy câu thơ cám ơn nhan đề: Cám 
Ơn Người Cho Hà.  
      Đương trưa bữa rượu nhà nho  
      Có anh cầm giấy đem cho rọ hà.  
                   (trích trong Tản-Đà Vận Văn.)  
 
     Tại sao Tản-Đà  nhận được nhiều quà như thế?  
     Tản-Đà không làm quan để cho mấy người 
như gã thuyền chài o bế mưu cầu này nọ. 
Cũng chẳng giầu sang khiến kẻ khác mong 
nhờ vả mượn vay. Vậy thì tôi xin tạm chấp 
nhận là vì ông đáng yêu! Yêu gì? Yêu tài, như 
chính Tản-Đà đã giải thích:  
     Cám ơn hai chữ “Yêu tài”,  
     Con đường thiên lý còn dài tấc son.  
                               Tản-Đà, Chơi Huế.  
 
    Quý vị hảo tâm “yêu tài” hẳn không bao giờ 
chờ đợi sự đáp lễ. Còn Tản-Đà được quà thì với 
cuộc sống nghèo rớt, chỉ biết cảm ơn xuông thôi 
chứ cũng chẳng làm gì hơn được, ngoại trừ 
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trường hợp liên hệ với nữ sĩ Song-Khê trong 
chuyện “Rau sắng chùa Hương” sau đây:  
     Tháng 3 hàng năm là thời gian chùa 
Hương mở hội, người từ mọi nơi, thiện nam 
tín nữ, ông già bà lão, tham dự như nước 
chẩy, đông thật là đông, dịp này thi sĩ Tản-Đà 
nhớ tới món rau sắng, một thổ sản ở chùa 
Hương, nấu canh ăn rất ngon, muốn ăn mà 
ngại đường xa tốn tiền đò, đành ở nhà dùng 
dưa khú, cà thâm, mới tâm sự qua mấy câu 
thơ thả trên một tờ báo như sau:  
     Muốn ăn rau sắng chùa Hương,  
     Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa.  
     Người đi ta ở lại nhà,  
     Cái dưa thời khú cái cà thời thâm.  
     Sau đó câu chuyện còn tiếp tục. Nơi cuốn 
“Truyện Thế Gian” của Tản-Đà, tác giả kể rằng:  
     “Khoảng tháng 3 năm nay, tôi có tiếp được 
một gói gửi nhà giây thép cho, ngoài bọc giấy, 
trong là rau sắng.”  
     “Không thấy có đề tên người gửi, xem dấu 
nhà giây thép, chỉ biết là từ Phủ-Lý gửi lên. Lại 
cài phong thư cùng tiếp nhận mở xem chỉ thấy 
ở mảnh giấy có mấy câu lục bát, tức là lời gửi 
rau sắng; trên không đề là ở đâu gửi đến, đi 
vào ngày hôm nào, dưới ký tên như một 
người đàn bà con gái.”  
     “Lạ thay! Không biết ai! Nhưng hẳn là “một 
người tình nhân không quen biết.” đây. Nay đã 
không biết trả lời về đâu mà cảm ơn, vậy nhân 
“Truyện Thế Gian.” Kính xin nói mấy lời cảm tạ 
dưới bức ngọc thư của ai và xin lục y nguyên văn.”  
          Nguyễn Tiên sinh nhã giám,  
     Kính dâng rau sắng chùa Hương,  
     Đỡ ai tiền tốn, con đường đỡ xa.  
     Không đi thời gửi lại nhà,  
     Thay cho dưa khú cùng là cà thâm.  
                        Đỗ Tang Nữ bái tặng.  
 
    “Gửi lại nhà” có lẽ gói rau sắng đã được gửi 
tới Tản-Đà Tu Thư Điếm ở Hàng Gai Hà-Nội, 
nơi ông đang hoạt động lúc bấy giờ, chứ hai 

người chưa quen biết nhau, sao có địa chỉ 
nhà riêng được.  
      Đoạn văn trên trích từ cuốn Tản-Đà Vận 
Văn do người anh ruột của tác giả là ông 
Nguyễn-Mạnh-Bổng, chủ nhân nhà xuất bản 
Hương Sơn ấn hành.( theo  sách này thì về 
sau thi sĩ Tản-Đà cũng biết người gửi rau 
sắng là Song-Khê) Và tiếp theo, nơi sách đã 
dẫn, ngay đó còn có “Mấy lời cảm tạ”.  
     Mấy lời cảm tạ tri âm,  
     Đồng ban là nghĩa, đồng tâm là tình.  
     Đường xa rau vẫn còn xanh,  
     Tấm lòng thơm thảo, bát canh ngọt ngào.  
     Yêu nhau xa cách càng yêu,  
     Dẫu rằng xuông nhạt càng nhiều chứa chan. 
     Nước non khuất nẻo ngư nhàn,  
     Tạ lòng xin mượn “Thế Gian” đưa tình.  
                            Nguyễn-Khắc-Hiếu bái phục.  
 
      Câu chuyện “Rau sắng chùa Hương” tới 
đây cũng chưa chấm dứt, theo cuốn Việt-Nam 
Tinh-Hoa của Hương Giang Thái Văn Kiểm thì 
cho đến năm năm sau, năm 1928, Tản-Đà đã 
được một văn hữu đưa đến thăm Song Khê, 
chuyện trò khoảng nửa giờ ở Kiến-An, cử chi 
này như muốn chứng tỏ câu “Miếng ngon nhớ 
lâu”, thêm một lần cảm ơn, đáp lễ gói rau 
sắng xa xưa… nhưng không đề cập tới 
chuyện cũ, cũng chẳng hề giới thiệu để mãi 
sau này nữ sĩ mới hay.  
     Tản-Đà được Song Khê gửi biếu rau sắng 
mà không biết ai. Song Khê có quý khách đến 
thăm cũng chẳng rõ đó là Tản-Đà. Cổ nhân ta 
trước kia tuy nghiêm túc, trang nhã, trịnh trọng 
mà đôi lúc cũng hay bầy trò ú tim, ỡm ờ, dí dỏm.  
     Cái dí dỏm này của Tản-Đà nhiều phần 
làm nữ sĩ Song-Khê sau đó sẽ còn hân hoan, 
ghi nhớ, trân trọng… lâu dài.  
 

                          Nguyễn-Phú-Long 
(Virginia)

  



NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM 
XƯA  QUA CA DAO 

GS Phạm Thị Nhung 

Kỳ III 

BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT 
NAM XƯA TRONG GIA ĐÌNH 
 
 . Bổn phận đối với gia đình nhà chồng. 
 
Sau  đêm tân hôn ân ái mặn nồng , chàng trai 
biết mình phải làm gì : 
Dạy con từ thuở còn thơ 
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. 
Chàng rất mực khôn khéo, chàng hiểu rõ tâm 
lý đàn bà: 
Chim khôn chết mệt vì mồi 
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to. 
 
Chàng đã nhỏ to với cô vợ mới cưới những gì? 
Mẹ già khó lắm em ơi! 
Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha 
Nhịn cho nên cửa nên nhà 
Nên kèo nên cột nên xà tầm vông. 
Nhịn cho nên vợ nên chồng 
Thì em coi sóc lấy trong cửa nhà. 
 Và : 
Liệu mà thờ kính mẹ cha 
Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười. 
 
Được vuốt ve tự ái, được khích lệ bởi tình yêu 
thương, người thiếu phụ nhất định sẽ đủ sức 
chịu đựng mà vượt qua mọi khó khăn trong 
cảnh làm dâu, thực hiện được trọn vẹn bổn 

phận của người đàn bà, “Có chồng phải gánh 
giang san nhà chồng”.  Ngoài bổn phận thay 
chồng phụng dưỡng cha mẹ chồng : 
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi 
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. 
Mẹ già là mẹ già anh 
Em vô bảo dưỡng cá canh cho thường. 
 
Nàng còn phải có ý tứ, giữ gìn từng lời ăn 
tiếng nói với mọi người xung quanh: 
Làm dâu khổ lắm ai ơi 
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than. 
 
Phải thức khuya dậy sớm coi sóc việc nhà: 
Năm canh thì ngủ lấy ba 
Hai canh coi sóc cửa nhà làm ăn. 
 
Nếu may mắn gặp được cha mẹ chồng là người 
hiền đức, biết điều, thấy nàng dâu đảm  đang, 
nết na thì cũng yêu vì : 
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo 
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. 
Và : 
Hoa thơm ai chẳng nâng niu 
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề. 
 
Hơn thế, nàng còn được cả họ hàng quý mến: 
Hạt lúa vàng, hạt thóc cũng vàng 
Anh yêu em, bác mẹ họ hàng cũng yêu. 
 
Thì nàng sẽ được sống những ngày êm đềm, 
hạnh phúc trong gia đình nhà chồng. Trong 
trường hợp này, ta sẽ không ngạc nhiên khi 
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thấy nàng dâu đã tìm thấy ở người mẹ chồng 
hiền đức bao dung đó, một hương vị ngọt ngào 
đậm đà của tình mẫu tử : 
Mẹ già như chuối ba hương 
Như cơm nếp một như đường mía lau. 
 
Chăm sóc hầu hạ cha mẹ chồng, nàng lại 
chạnh nghĩ đến cha mẹ mình: 
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều 
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau 
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 
 
Nhiều khi nhớ quá, nàng chẳng thiết ăn uống: 
Gió đưa cây cửu lý hương 
Từ xa cha mẹ thất thường bữa ăn. 
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn 
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm. 
 
Từ ngày lấy chồng xa xứ, có muốn thăm hỏi 
cha mẹ cũng rất khó khăn. Nàng thương cha 
mẹ nàng đã không được hưởng cái hạnh phúc 
có con gái lấy chồng gần : 
Có con mà gả chồng gần 
Có bát canh cần nó cũng đem cho. 
Hay : 
Có con mà gả chồng gần 
Nửa đêm đốt đuốc đem phần cho cha. 
 
Để tỏ lòng báo đáp trong muôn một, mỗi khi 
nghe tin ai sắp về quê mẹ , nàng vội vàng gửi 
gấm chút quà với tất cả tấm lòng hiếu kính ,xót 
xa : 
Ai về tôi gửi buồng cau 
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. 
Ai về tôi gửi đôi giầy 
Phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. 

 
. Bổn phận đối với con, thiên chức làm mẹ. 
Ngoài bổn phận đối với gia đình nhà chồng, 
người phụ nữ còn có bổn phận đối với con, nói 
khác đi, là bổn phận làm mẹ, một thiên chức 
thiêng liêng của người phụ nữ.  Từ khi con mới 
là thai nhi trong bụng, cho đến lúc sinh ra đời, 
nàng đã chịu bao nỗi vất vả : 
Con mẹ có thương mẹ thay 
Chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau. 
 
Thuở con còn tấm bé, nàng phải thức khuya 
dậy sớm, chăm sóc cho con từng miếng ăn, 
giấc ngủ : 
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 
Năm canh chầy thức đủ năm canh. 
 
Nàng sung sướng theo dõi từng phát triển lớn 
khôn của con thơ : 
Con ăn, con bú, con nô 
Con lẫy, con bò, con chững, con đi 
Biết bao bú mớm bù trì. 
 
Gặp cảnh nhà nghèo, mưa dột, nàng vội 
nhường chỗ nằm khô ráo cho con : 
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. 
 
Nếu bị chồng phụ bạc, bỏ bê gia đình, nàng 
một mình vất vả nuôi con. Thân nàng chẳng 
quản, chỉ thương con phải chịu thiếu thốn : 
Nước non lận đận một mình 
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 
Ai làm cho bể kia đầy 
Cho ao kia cạn cho gầy cò con. 
Trong trường hợp người chồng chẳng may mất 
sớm, nàng phải làm ăn cơ cực, không chỉ ban 
ngày, mà đôi khi lặn lội cả đêm khuya mới 
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mong kiếm đủ tiền nuôi bầy con  dại. Lại khi 
xẩy bước sa chân vào đường tù tội; nàng sẵn 
sàng chịu mọi hình phạt, miễn sao vẫn giữ 
được tiết sạch giá trong để bảo vệ đời sống tinh 
thần cho các con : 
Con cò mà đi ăn đêm 
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 
Ông ơi ông vớt tôi nao 
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. 
Có xáo thì xáo nước trong 
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. 
  
Người mẹ thương con đến thế làm sao nỡ bỏ 
con một mình để bước đi bước nữa ? 
Trời mưa bong bóng bập bồng 
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ? 
 
Điều đó cho thấy, nàng không bước đi bước 
nữa, không phải vì cái danh hão “Tiết hạnh khả 
phong”, mà chính vì lòng thương con vô bờ, vô 
bến của người mẹ. Lại những khi con đau ốm 
hay gặp hoạn nạn thì lòng mẹ như nát, như tan : 
Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót 
Mẹ thương con cắt ruột xẻ hai. 
 
Rồi với thời gian, con càng khôn lớn, bổn phận 
của mẹ càng khó khăn : 
Miệng ru mắt nhỏ hai hàng 
Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo. 
 
Vì sao? Vì nàng biết, ngoài sự chăm sóc thương 
yêu, bây giờ nàng còn có trách nhiệm giáo dục 
trẻ thơ cho nên người hữu dụng. Nàng muốn các 
con nghe nàng, không chỉ bằng trái tim thương 
yêu mà bằng cả lý trí xét đoán phải trái: 

Con ơi muốn nên thân người 
“Lắng tai” nghe lấy những lời mẹ cha. 
 
Đối với con gái, nàng dậy dỗ rất kỹ về nữ công 
nữ hạnh,sửa soạn cho con trở thành người phụ 
nữ hoàn toàn sau này : 
Gái thì giữ việc trong nhà 
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa 
 
 Ngoài ra , con gái còn cần phải biết  : 
Học buôn học bán cho tày người ta. 
Con đừng học thói chua ngoa 
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười. 
Dù no, dù đói cho tươi 
Khoan ăn bớt ngủ liệu bài lo toan. 
 
Đối với con trai, nàng khuyến khích con chăm 
chỉ học hành, có ngày tạo nên sự nghiệp: 
Con ơi con học cho cần 
Bút nghiên cha sắm, áo quần mẹ may. 
Con ơi con học cho hay 
Có công mài sắt có ngày nên kim. 
 
Và không quên nhắc nhở con, ăn ở sao cho ra 
người đạo nghĩa : 
Nuôi con cho được vuông tròn 
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối long. 
Con ơi cho trọn hiếu trung 
Thảo ngay một dạ kẻo luống công mẹ thầy. 
 
Tóm lại, trong bổn phận làm mẹ, vì quá thương 
con nàng đã gánh chịu bao nỗi khổ cực, với 
niềm mong ước duy nhất : con sẽ nên người ! 
Mẹ nuôi con bấy lâu rồi 
Nuôi con cho đến ngày thành người mới nghe. 
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Công trình nuôi con của các bậc làm cha làm 
mẹ to tát là thế. Song bởi lòng thương yêu con 
mà tự nguyên hy sinh nên các người chẳng bao 
giờ kể lể công ơn: 
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CHUØM THÔ TUYEÁT 
 

Khoâng-gian traéng 
Treøo treân ñænh nuùi toùt-vôøi* 

Khoâng-gian traéng toaû... ngaùt trôøi tuyeát baêng 
Hoàn thô nheï caùnh phuø-traàn 

Phieâu-dieâu trong coõi chaân-khoâng tuyeät-muø... 
*Pic blanc cao 3.330 m 

 

Traêng treân nuùi tuyeát 
Nöûa khuya baõo tuyeát vöøa tan 

Traêng troøn ngöï ñænh trôøi Alpe d’Huez 
Tuyeát Traêng, Traêng Tuyeát... aûo-kì 

Khoâng-gian... tónh, chæ... thaàm-thì tieáng tim. 

 

Tuyeát Mai 
Treøo leân ñænh nuùi Mont-Blanc 

Troâng vôøi coá-quoác...mòt-muøng tuyeát bay... 
Ñöôøng xuoáng nuùi... traéng ngaøn caây 
Ngôõ Mai hoa ñaõ nôû ñaày queâ xöa.** 

 
**Laøng Baïch-mai, queâ meï, tröôùc naêm 1954 
thuoäc ngoaïi thaønh Haø-noäi. Nghe keå, nôi ñaây 
xöa coù röøng hoa Mai Traéng noåi tieáng ñeïp, 

caùc vò daät-só thöôøng lui tôùi. 

 

Phaïm Thò Nhung 

Chim trời ai dễ đếm lông 
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. 
 
Ngay cả khi con đã khôn lớn ra đời, mẹ vẫn 
dõi theo từng bước con đi. Phải thời chinh 
chiến, mẹ già lại gánh gạo tiễn con lên đường: 
Chém cha cái giặc chết hoang 
Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng. 
Gánh từ xứ bắc xứ đông 
Đã gánh theo chồng lại gánh theo con. 
 
Từ đó, mẹ già lại ngày ngày khắc khoải chờ trông : 
Mẹ trông con ra ngồi cầu Ái Tử 
Vợ trông chồng ra đứng núi Vọng Phu. 
Mỏi mòn bóng xế trăng lu 
Khác chi con ve kêu mùa hạ 
Biết mấy thu cho nguôi lòng. 
 
Ôi công cha , nghĩa mẹ nói làm sao xiết ! 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 
 

(còn tiếp) 
 
 
 
 
 
 

PHẠM  
THỊ  

NHUNG 
(Paris) 
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VƯƠNG VẤN TÌNH QUÊ 
 
 

Tôi về tìm lại dấu xưa 
Con đường nho nhỏ, xóm thưa thớt nhà 

Núi cao, cao ngất mây xa 
Dòng sông uốn khúc mượt mà tre xanh 

Quê tôi chơn chất, trong lành 
Nương chè, rẫy sắn, quanh quanh núi đồi 

Mẹ hiền lương, em xinh tươi 
Vang danh Phú Lộc, núi Truồi sông Hưng 

Trường tôi học, An Lương Ðông 
Dấu chân thơ trẻ phiêu bồng từ đây 

Bóng quê hương, bước dạn dày 
Ði đâu cũng nhớ thơ ngây thuở nào 

Nhớ em hương thắm má đào 
Tung tăng đuổi bướm chiều nao sân trường 

Xa quê lòng vấn dạ vương 
Thương em thuở đó, buồn buồn hôm nay 

Qua rồi bao cuộc đắng cay 
Nhớ nhau viết khúc tình say quê mình 

Ru đời, ru nỗi lênh đênh 
Ru qua biển rộng, bồng bềnh xa khơi 

Nhịp tan, nhịp vỡ, nhịp rời 
Quay đi, ngoảnh lại... quê người lưu vong. 

 

Ðăng Nguyên 
(Maryland) 

 

 

T I N H   K H Ô I 
 
 

Đã biết bao mùa tận thế 
Loài người mới lập tinh khôi 
Đã biết bao mùa hoang phế 

Bao năm hóa thạch ngủ vùi ? 
Đã biết bao lần dâu bể 

Lòng ta xóa những cơn vui 
Để những cơn sầu mọc rễ 

Kết hoa, kết trái trong đời ? 
 

Ngó đời, mây kia chìm nổi 
Đầu non, tóc trắng pha phôi 
Ngó trời, đôi chim cánh mỏi 

Biên xa kìa lớp sóng dồi, 
Hoàng hôn đưa chiều vào tối 
Nghe sầu phế tích khôn nguôi 

Em, thuở nghìn sau có đợi 
Như đỉnh núi chờ mây trôi ? 

 
Anh trái sầu, đon đả 

Trao em một phút tình cờ 
Trái sầu nghìn xưa hóa đá 
Bỗng rụng giữa đời vu vơ... 

 

Hoàng Song Liêm 
(Virginia)   



 

CHUYEÄN NGÖÔØI TOÙC BAÏC SÔÙM  

 
Taëng baïn Nguyeãn thanh Chaâu ôû Georgia. 
    
" Phong traàn xuoâi moät böôùc löu laïc 
  Ñaàu xanh theo moät chuyeán Xuaân taøn" 
                            Taûn Ñaø 
 1- 

oáng ôû xöù ngöôøi buoàn neân ngaøy cuoái tuaàn 
anh em thöôøng tuï hoïp uoáng traø taùn gaãu ñuû 

thöù chuyeän treân trôøi döôùi ñaát, toaøn thieân haï söï. 
Nhöng laàn naøo cuõng vaäy, chu du khaép naêm chaâu 
boán beå roài sau roát hoï cuõng trôû veà vôùi caâu 
chuyeän cuûa maûnh ñaát queâ höông hình chöõ S xa 
xoâi ngaøn daëm. Lôùp treû coù luùc ngaïc nhieân khi 
nghe ngöôøi lôùn luoân nhaéc ñeán ñeà taøi chieán tranh 
vaø nguïc tuø cuõ rích maø khoâng bao giôø bieát nhaøm 
chaùn. Hoï noùi vôùi chuùt ngaäm nguøi cay ñaéng, coù 
keû uû eâ thôû daøi nhöng cuõng coù ngöôøi boäc phaùt 
loøng caêm gheùt vaø khinh mieät. Laøm sao giaûi 
thích cho lôùp treû hieåu raèng ñoù laø hoaøi nieäm, laø 
söï tìm kieám quaù khöù, laø voán lieáng cuoäc ñôøi cuûa 
caû moät cuoäc beå daâu tang thöông maø thôøi ñoù 
nhöõng ngöôøi trong cuoäc bò cuoán huùt, coù khi 
khoâng coøn nhaän ra ñöôïc ngay caû chính baûn thaân 
mình. Laøm sao cho lôùp ngöôøi treû bieát raèng sau 
nhöõng naêm thaùng taêm toái cuûa ñònh meänh, sau 
caùi quaù khöù ñaày raãy tai öông gai goùc, nhöõng con 
ngöôøi ngaøy xöa quaây quaàn laïi, coá nhoùm leân 
ñoùm löûa töôûng chöøng ñaõ bò vuøi laáp, chìm khuaát 
trong baõo gioâng queân laõng. Hieän taïi hoï ñaõ giaø, 
veát thöông bom ñaïn ñuïc khoeùt laøm baïc nhöôïc 
thaân xaùc. Caùi ñaàu thì caèn coãi laõo hoùa, khoâng 
chaát xaùm, hoï chaáp nhaän laøm baát cöù coâng vieäc gì 
ñeå giaûi quyeát caáp thôøi chuyeän côm aùo qua ngaøy. 

Quaù khöù ñoái vôùi hoï nhö moùn ñoà coå traân quyù daãu 
raèng coù bò söùt meû, meùo moù vì thôøi gian taøn nhaãn 
nhöng vaãn luoân ñöôïc saêm soi, nhìn ngaém baèng 
taác daï boài hoài laãn xoùt xa. Hoï naâng niu trau 
chuoát nhö tìm kieám ñôøi mình ôû trong ñoù, nhö ñeå 
gaïn loïc chuyeän ñuùng sai cuoäc ñôøi. 
 Chuùng ta haõy laéng nghe lôøi taâm söï cuûa moät 
ngöôøi lính giaø coøn soáng soùt sau cuoäc chieán... 
 
 2- 
 Anh ngöôøi mieàn Trung. Tuoåi môùi naêm 
möôi maø thoaït nhìn cöù töôûng ñaõ ngoaøi saùu 
möôi. Anh vaøo lính raát sôùm, luùc vöøa toát nghieäp 
trung hoïc phoå thoâng naêm möôøi baûy. 
 Anh baûo laø khoâng theå bình thaûn tieáp tuïc 
con ñöôøng hoïc vaán khi beân ngoaøi thieân haï raàm 
roä bieåu tình choáng ñoái chính quyeàn. Ngöôøi daân 
mang caû baøn thôø ra ñöôøng, giaêng keõm gai, ñoát 
baøn gheá, loáp xe ñeå laøm chöôùng ngaïi vaät caûn 
böôùc tieán quaân nhöõng ñôn vò thieän chieán nhaát, 
ñöôïc trang bò vuõ khí huøng haäu nhaát trong quaân 
ñoäi mieàn Nam. Phaät giaùo xuoáng ñöôøng choáng 
cheá ñoä ñoäc taøi. Ngöôøi daân mieàn Trung hieàn 
hoøa, chaát phaùt bò nhöõng keû yeâu nöôùc giaû hieäu 
xaùch ñoäng xuùi duïc. Hoï xuoáng ñöôøng vôùi hai 
baøn tay traéng vaø loøng tin tín ngöôõng tuyeät ñoái, 
saün saøng töû vì ñaïo phaùp. Thaønh phoá Hueá, Ñaø 
Naüng nhö bò nhaän chìm trong côn baõo chính trò. 
Sinh vieân, hoïc sinh, thôï thuyeàn thaønh laäp caáp 
toác nhöõng ñoäi quyeát töû tình nguyeän, chia nhau 
traán giöõ chuøa chieàn, ñaøi phaùt thanh. Khoâng khí 
ñaáu tranh soâi suïc chöa töøng coù. Ngöôøi ngöôøi 
xuoáng ñöôøng. Nhaø nhaø xuoáng ñöôøng. Chôï buùa 
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khoâng nhoùm hoïp, coâng sôû khoâng laøm vieäc, 
tröôøng hoïc ñoùng cöûa khoâng daïy. Hoïc sinh thay 
vì ñöôïc mang vaøo nhaø tröôøng, caùc em laïi bò 
moät soá thaày giaùo taû khuynh lôïi duïng xua 
xuoáng ñöôøng, baét ñi theo nhöõng ñoaøn ngöôøi 
bieåu tình phaát bieåu ngöõ, hoâ khaåu hieäu ñaû ñaûo, 
choáng ñoái. Chuøa Tænh Hoäi, ñaøi phaùt thanh, 
tröôøng Boà Ñeà vaø nhieàu nôi khaùc bò nhaän chìm 
trong maøn khoùi löïu ñaïn cay laãn khoùi suùng ñuû 
loaïi. Laùc ñaùc ñaõ coù ngöôøi cheát, ngöôøi bò 
thöông. Cuoái cuøng, cuoäc chieán toân giaùo ñaõ goùp 
phaàn laøm suïp ñoå cheá ñoä gia ñình trò naêm 1963 
vaø ñöa ñeán haøng loaït nhöõng bieán ñoäng trong 
chính tröôøng mieàn Nam. Boán laàn thay ñoåi laõnh 
ñaïo quoác gia; Saùu noäi caùc ñaõ ra ñôøi chæ trong 
thôøi gian ngaén nguûi hai naêm töø cuoái 63 ñeán 
ñaàu naêm 66. Nhöõng ngöôøi baïn quoác gia trôû 
maët xaâu xeù, thanh toaùn laãn nhau roát raùo, trong 
khi keû thuø coäng saûn thích thuù ngoài rung ñuøi 
nhìn söï thaønh coâng cuûa hoï trong canh baøi gaây 
xaùo troän, chia reõ noäi tình mieàn Nam. Nhöng 
ñieàu ñaùng noùi nhaát laø söï hieän dieän cuûa taùm 
quoác gia trong khoái ñoàng minh ñaõ coù maët treân 
nöûa phaàn ñaát phía Nam vaø nöûa phaàn coøn laïi 
cuûa phía Baéc laø caû moät khoái Coäng Saûn to lôùn 
ñang noã löïc giuùp ñôõ heát mình ngöôøi baïn Xaõ 
hoäi chuû nghóa, phaùt ñoäng cuoäc chieán tranh quy 
moâ xaâm löôïc mieàn ñaát töï do. Queâ höông VN 
ñöôïc choïn laøm thí ñieåm cho cuoäc thö huøng 
giöõa hai chuû thuyeát vaø sinh maïng ngöôøi daân 
hieáu hoøa ñöôïc ñem ra laøm thí nghieäm cho ñuû 
loaïi vuõ khí gieát ngöôøi cuûa caû hai khoái Quoác-
Coäng. Xaõ hoäi mieàn Nam bò neùn chaët trong 
khoâng khí böùc boái. Tuoåi treû soáng thaét thoûm, öu 
tö, hoaøi nghi vaø ñau khoå. Chieán tranh, baïo 
loaïn vaø suy ñoài ñaõ ñöa hoï ñeán cuøng cöïc chaùn 

naûn, khoâng töï chuû vaø cuoái cuøng bò maát phöông 
höôùng. 
 Cuøng thôøi ñieåm ñoù, ngöôøi hoïc sinh tuoåi ñôøi 
coøn raát treû tình nguyeän gia nhaäp vaøo quaân ñoäi. 
Toát nghieäp Haï só quan thoâng dòch, anh tình 
nguyeän veà ñôn vò Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa 
Kyø. Moät naêm haønh quaân bình an khaép maët traän 
vuøng I chieán thuaät. Naêm sau - 1967, anh thích 
soáng vôùi ñôn vò VN neân xin chuyeån veà binh 
chuûng Bieät Kích Loâi Hoå.  
 Ngöôøi lính treû ñaàu ñoäi beret ñoû, vai aùo 
mang phuø hieäu coïp traéng vaø caùnh duø ñoù teân laø 
Nguyeãn thanh Chaâu, voûn veïn chæ nhaûy ñöôïc ba 
chuyeán coâng taùc thì keát thuùc cuoäc ñôøi binh 
nghieäp. Trong laàn haønh quaân hieåm ngheøo taïi 
vuøng bieân giôùi Haï Laøo cuøng vôùi ba chieán binh 
VN vaø hai lính Myõ, anh khoâng may sa vaøo tay 
giaëc. Cuoäc ñoï söùc quaù cheânh leäch giöõa caùc tay 
suùng trong cuoäc chôi sinh töû vaø taát nhieân phaàn 
thua seõ thuoäc veà phe naøo coù tay suùng ít hôn. 
Ñòch ñoâng gaáp nhieàu laàn coù caû choù daãn ñöôøng, 
do vaäy soá phaàn nhöõng ngöôøi lính caûm töû leû loi 
ñaõ ñöôïc an baøy. Hai ngöôøi lính Myõ vaø moät 
quaân nhaân truyeàn tin VN bò baén haï ngay töø loaït 
ñaïn ñaàu tieân. Toaùn ba ngöôøi coøn laïi vaát boû ba 
loâ thaùo chaïy veà phía röøng saâu bieân giôùi. Sau 
nhieàu ngaøy chieán ñaáu cam go ñôn ñoäc, ñoùi khaùt 
vaø caêng thaúng, cuoái cuøng kieät söùc hoï bò baét. 
Ngöôøi só quan tröôûng toaùn khoâng chòu khai ra 
maät leänh truyeàn tin bò ñòch xöû baén ngay taïi choã. 
Coøn laïi anh vaø moät ngöôøi baïn bò troùi dong veà 
nôi chaïm suùng luùc ban ñaàu, choã coù xaùc hai quaân 
nhaân Myõ vaø ngöôøi lính truyeàn tin VN. Ñeán nôi 
hoï phaùt hoaûng khi nhìn thaáy baïn vaø hai chieán 
binh ñoàng minh thaân hình bò xeù banh tan naùt, 
ruoät gan tim phoåi bò tha ñi maát, chæ coøn laïi hình 
haøi nhaày nhuïa ñaày maùu vôùi caùi ñaàu bò lieám gaàn 

                                                                                                                                                    COÛ THÔM 154



 

nhö troïc loùc, toùc lô thô vaøi maûng dính beát vaøo 
da ñaàu, coù nôi chæ coøn trô laïi xöông soï. Ba 
ngöôøi lính xaáu soá ñaõ bò huøm beo moùc ruoät aên 
heát. Soá phaän khoâng cho hoï ñöôïc tieáp tuïc laøm 
"coïp saám seùt" ngöôïc laïi bò "coïp aên thòt" ñuùng 
nghóa. Thaân xaùc hoï bò ræa roùi taøn nhaãn bôûi thuù 
döõ, keân keân ôû treân röøng vaø caû luõ dieàu haâu ôû 
trong phoøng ñieàu hoøa, coù ñaày ñoâ la vaø quyeàn 
sinh saùt trong tay. Chuùng nhaân danh nhieàu thöù 
chuû nghóa, nhieàu danh töø hoa myõ ñeå ñöa ngöôøi 
lính VNCH vaøo töû loä. Hoï cheát bôø cheát buïi, 
cheát khoán cheát khoå, khoâng moät hoá noâng vuøi 
thaây, khoâng moät lôøi giaõ bieät. Hoï cheát chaúng 
toaøn thaây. Rieâng Chaâu thì may hôn. Sau ba 
thaùng moûi moøn khoâng tin töùc, cha meï anh 
ñöôïc laõnh tieàn töû tuaát vaø laáy ngaøy ra ñi coâng 
taùc laøm ngaøy kî côm anh haøng naêm. Khoâng ai 
bieát laø Chaâu vaãn coøn laây laát treân traàn gian ñeå 
traû nôï thua traän.  
 Taùm naêm sau, thôøi gian vaøo naêm 1971 taùc 
giaû baøi vieát naày bò thöông ñang nghó taùi khaùm, 
ñaõ coù dòp ñeán thaép höông cho Chaâu trong dòp 
gioã laàn thöù ba cuûa anh.  
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 Naêm 1985 treân ñöôøng phoá quen thuoäc cuûa 
thaønh phoá Ñaø Naüng boãng xuaát hieän moät quaùn 
nhaäu bình daân. Thöïc khaùch ña soá laø daân maùnh 
mung, chôï trôøi. Ñöùng teân ñaêng kyù ngoâi quaùn laø 
moät baø giaø ngoaøi dieän tuoåi lao ñoäng, ñuû ñieàu 
kieän hôïp phaùp ñeå nhaø caàm quyeàn Coäng saûn caáp 
giaáy pheùp môû quaùn, nhöng thaät teá chuû nhaân 
ñieàu haønh laïi chính laø ñoâi vôï choàng trung nieân, 
con trai cuûa baø laõo. Vôï laø ngöôøi ñaûm ñang, naáu 
aên gioûi, tính tình hoøa aùi. Choàng laø maãu ñaøn oâng 
lòch laõm, thaùo vaùt, baët thieäp, vöøa ôû tuø veà.  

 Coâng an ñòa phöông quaûn lyù ngöôøi chaët 
cheû, nhaát laø thaønh phaàn cheá ñoä cuõ. Voâ phöông 
laøm aên, tuùng cuøng baïn beø baøy keá ñeå cho baø giaø 
ñaêng kyù teân chuû quaùn, coøn vôï choàng anh laø 
ngöôøi giuùp vieäc kieám côm. Daàn daø khi vôõ leõ ra 
thì chuyeän ñaõ roài neân cuõng xí xoùa laøm ngô boû 
qua. Quaùn nhôø moùn nhaäu ngon, giaù bình daân, 
chuû yeáu laáy coâng laøm lôøi neân chaúng bao laâu 
khaùch ñeán moãi ngaøy moät ñoâng. Gia ñình chuû 
quaùn naêm ngöôøi, vôï ñöùng beáp coù coâ con gaùi lôùn 
phuï giuùp. Choàng lo tieáp khaùch, baùn bia röôïu, 
ghi soå, thu tieàn. Ñöùa con trai caû vaø beù uùt 14 tuoåi 
chaïy baøn phuïc vuï khaùch vaø thu doïn baøn gheá. 
Nhöõng hoâm ñoâng quaù, ngöôøi ta thaáy coù vaøi vò 
khaùch töï ñoäng boû baøn ñöùng daäy, giuùp cha con 
chuû quaùn moät tay nhö ngöôøi trong nhaø. Cuõng coù 
hoâm quaùn oàn aøo vì coù keû say söa quaäy phaù hay 
muoán nhaäu chaïy laøng, thì laäp töùc xuaát hieän 
ngay vaøi tay giang hoà töù chieáng, kòp thôøi giaûi 
quyeát oån thoûa moïi vieäc. Tröôùc sau ngöôøi chuû 
quaùn vaãn giöõ thaùi ñoä baøng quang cuûa keû ngoaïi 
cuoäc, thaûn nhieân ñöùng nhìn nhö chaúng maûy 
may dính líu ñeán mình. 
 Rieâng maáy tay anh chò naày thì daân giang hoà 
Ñaø Naüng khoâng ai laø khoâng bieát ñeán. Ngaøy 
tröôùc hoï ñaõ moät thôøi löøng laãy nhö Phöôùc Meøo 
noåi danh gioûi voõ, vôùi caây dao "taøng chieâu quaùi 
ñao" ñaõ töøng ñuïng ñoä lính Ñaïi Haøn coù ñai ñen 
Tekwondo. Hay Hoaøng Rouleau, traéng treûo ñeïp 
trai gioáng thö sinh nhöng quay suùng vaø baén 
nhanh nhö phim Django, ñaõ coù laàn thöû suùng vôùi 
taøi xeá Myõ, laùi xe aåu ñuïng ngöôøi boû chaïy. Ngoaøi 
ra coøn coù theâm Ñeà ñaàu baïc gan to baèng trôøi, 
moät thaân moät mình daùm traán giöõ nhieàu bar vaø 
soøng baïc trong nhieàu naêm ôû thaønh phoá lôùn mieàn 
Trung naày. Sau 75, hoï khoûi ñi caûi taïo vì chæ laø 
lính ñô dzem cuøi baép vaø traïi tuø ñaày ngöôøi quaù. 
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Caùc anh laøm ñuû ngheà, chaïy aùp-phe, buoân baùn. 
Rieâng Ñeà ñaàu baïc thì haønh ngheà xe oâm, nhöng 
khoâng chôû ngöôøi, chôû haøng maø chæ chuyeân chôû 
nhöõng thöù laäu thueá, quoác caám. Nhöõng ngöôøi 
baïn naày tuy mang tieáng giang hoà nhöng hoï 
soáng nhö nhöõng "haûo hôùn thaûo daõ Löông sôn 
Baïc" ñaày khaùt voïng coâng lyù, phoùng khoaùng vaø 
nhaát möïc thuûy chung vôùi baïn. Thôøi gian ngöôøi 
chuû quaùn coøn ôû trong tuø, thænh thoaûng hoï xuùm 
nhau giuùp gaïo, giuùp cuûi cho vôï baïn nuoâi con 
chôø choàng. Nhöõng luùc gia ñình baïn gaëp côn 
khoán ñoán ñeàu coù maët hoï beân caïnh. Ngaøy baïn ra 
tuø, hoï ruû ñeán vaày cuoäc nhaäu, cheùn taïc cheùn thuø, 
say tuùy luùy caøn khoân suoát moät ngaøy ñeâm. Bieát 
hoaøn caûnh baïn khoù khaên, hoï gôïi yù giuùp môû 
quaùn nhaäu. Hoï phaân coâng ngöôøi mua xoáp veà 
ñoùng thuøng ñöïng nöôùc ñaù, ngöôøi giuùp goã ñoùng 
baøn gheá, roài daãn baïn ñeán giôùi thieäu caùc ñeà-poâ 
bia, röôïu, thuoác laù mua traû goái ñaàu vôùi giaù ñaëc 
bieät. Sau cuøng hoï goùp tieàn laïi cho baïn möôïn 
voán laøm aên. Vôï ngöôøi chuû quaùn nhìn hoï baèng 
aùnh maét caûm ñoäng, bieát ôn. Rieâng vôùi hoï chaúng 
bao giôø nhoïc loøng baän taâm. Hoï laøm nghóa cöû 
giuùp baïn moät caùch thaûn nhieân nhö uoáng moät ly 
röôïu, huùt moät ñieáu thuoác. 
 
 4-        
 Moät buoåi saùng muøa heø naêm 1986. Ngöôøi 
ñaøn oâng cao, gaày nhom, ñaàu ñoäi noùn laù raùch toe 
vaønh, mình maëc chieác aùo baïc maøu sôøn vai coù 
nhöõng quaàng muoái traéng loang loå treân löng aùo, 
thaáy chuû quaùn töø trong phoøng böôùc ra, oâng kheû 
cuùi chaøo. Ngöôøi ñi baùn cuûi daïo. Baø vôï noùi : 
 - Cuûi oâng naày baùn ñöôïm löûa maø giaù reû hôn 
so vôùi ngöôøi tröôùc. Anh laáy tieàn traû giuùp em.  
 Chuû quaùn quay vaøo trong. Baø chuû môøi 
ngöôøi baùn cuûi ngoài chôø. OÂng keùo chieác noùn laù 

xuoáng quaït phe phaåy, ñeå loä maùi toùc traéng löa 
thöa maøu tieâu, phuû loøa xoøa treân vaàng traùn roäng 
laám taám moà hoâi.  
 Chuû quaùn trôû ra, anh traû tieàn cuûi. Nhìn oâng 
baùn cuûi sao anh cöù thaáy ngôø ngôï trong loøng, 
caûm giaùc döôøng nhö quen thuoäc laém. Khuoân 
maët xöông xöông ñieåm nhieàu veát nhaên, caùi 
mieäng thöôøng cöôøi toeùt hay treà moâi moãi khi say 
chuyeän. Vaàng traùn voà cuûa con ngöôøi böôùng 
bænh, nhaát laø caëp maét luoân nhìn thaúng khieán 
ngöôøi ñoái dieän luùng tuùng. Chöøng aáy ñieàu coù veû 
nhö gaàn guõi laém, nhöng ngöôøi chuû quaùn coá nhôù 
maõi vaãn chöa theå nhôù ra. Suy nghó moät laùt roài 
anh ñöùng daäy ñi laïi quaày haøng, vôùi tay laáy chai 
röôïu vaø hai chieác ly nhoû. Trôû laïi baøn, vöøa roùt 
röôïu vöøa gôïi chuyeän: 
 - Röôïu gaïo 100%. Anh laøm ñöôïc moät ly chöù? 
 Ñoùn ly röôïu treân tay ngöôøi chuû quaùn, oâng 
baùn cuûi khoâng khaùch saùo chieâu thöû moät nguïm. 
Caùi mieäng boãng nôû toeùt ra nuï cöôøi vöøa yù, tay 
laàn moi trong tuùi quaàn laáy ra goùi thuoác Noâng 
nghieäp ruùm roù môøi chuû quaùn. Hai ngöôøi ñaøn 
oâng im laëng rít töøng hôi daøi saûng khoaùi roài laïi 
naâng ly. Ñôïi qua löôït röôïu thöù hai, ngöôøi chuû 
môùi gôïi chuyeän: 
 -  Anh ôû ñaâu? Ñi baùn cuûi bao laâu roài? Sao 
toâi khoâng thaáy anh qua laïi con ñöôøng naày.  
 OÂng baùn cuûi traû lôøi, gioïng Quaûng ñaëc seät: 
 -  Toâi ôû Naïi Hieân, gaàn Coå vieän Chaøm. Môùi 
ñi baùn cuûi daïo ñöôïc tuaàn nay. Kieám côm qua 
ngaøy aáy maø. 
 Gioïng noùi döûng döng, neùt maët bình thaûn. 
OÂng baùn cuûi tieáp tuïc uoáng röôïu, ñoát thuoác. Chuû 
quaùn laïi gôïi yù:  
 - Toâi cuõng coù vaøi ngöôøi baïn ôû Naïi Hieân, 
tröôùc ñaây theo hoïc tröôøng Taây Hoà. 
 - Toâi cuõng hoïc Taây Hoà. Baïn anh teân gì? 
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 - Teân Chaâu, nhöng ñaõ cheát laâu roài. 
 - Toâi cuõng teân Chaâu. Nguyeãn thanh Chaâu. 
 Chuû quaùn môû to maét nhìn söõng ngöôøi ñaøn oâng 
baùn cuûi ñang ngoài ñoái dieän, thình lình hoûi doàn: 
 - Chaâu Loâi hoå? 
 Khuoân maët ngöôøi baùn cuûi boãng toái saàm laïi. 
Moät thoaùng buoàn löôùt qua nhanh. OÂng cheùp 
mieäng thôû daøi, gioïng chuøng xuoáng khaøn khaøn, 
traàm ñuïc: 
 - Hoå loâi thì coù chöù laøm gì coøn Loâi hoå. 
 Chuû quaùn xoâ gheá ñöùng baät daäy, dang hai 
tay chuïp vaøo vai oâng baùn cuûi lay maïnh, gioïng 
öôùt suõng xuùc ñoäng:   
 - Ñuùng laø Chaâu. Chaâu ñieân ñaây roài. Maày 
coøn soáng haû? Tao laø Luyeán. Luyeán loài ñaây. 
 Nghe tieáng la lôùn, baø chuû quaùn boû vieäc 
döôùi beáp chaïy voäi leân. Ñoâi baïn hoïc thuôû thieáu 
thôøi, hai chieán binh ngaøy cuõ ñang oâm choaøng 
laáy nhau caûm ñoäng, thoån thöùc tröôùc caëp maét 
ngô ngaùc cuûa ngöôøi ñaøn baø ... 
  Chín giôø saùng hoâm sau. Trong ngoâi quaùn 
baát ñaéc dó ñöôïc bieán caûi töø caên nhaø ôû treân 
ñöôøng Huyønh thuùc Khaùng dieãn ra moät khung 
caûnh tình nghóa, aám cuùng. Baûy ngöôøi ñaøn oâng 
trung nieân thuoäc ñuû moïi thaønh phaàn buoân baùn, 
laøm thueâ, maùnh mung hay tuø cuõ, tuø môùi, ngoài 
quaây quaàn quanh chieáu nhaäu, beân nhöõng chai 
röôïu, chai bia vaø moät maâm thöùc nhaém thònh 
soaïn do chính tay baø chuû naáu ra ñeå choàng chieâu 
ñaõi ngöôøi baïn thuôû xöa, mang baûn aùn 17 naêm 
löu ñaøy maø cöù ngôõ ñaõ cheát maát xaùc töø laâu. Hoï 
laø nhöõng tay giang hoà haûo hôùn thöôøng xuyeân coù 
maët ôû quaùn naày nhö: Phöôùc meøo, Ñeà ñaàu baïc, 
Hoaøng rouleau, Sang queø, Khieáu raâu. Trong 
ngaøy hoäi truøng phuøng, hoï naâng ly vôùi taám loøng 
daït daøo noãi nhôù nieàm thöông cuûa nhöõng keû may 
maén coøn soáng soùt sau chieán tranh vaø tuø nguïc.   

 

Chớm Đông 
Hơi Gió Lạnh Lùng, 

 

Dù biết rằng đời chẳng thủy chung 

Vẫn mơ hạnh ngộ phút tương phùng 

Mộc lan chớm nụ màu hoa tím 

Ngọn gió thu đông thổi lạnh lùng. 

 

Hoa tuyết nở ra đóa vô thường 

Con tim nhỏ lệ khóc tình vương 

Phương trời em có vui duyên thắm 

Hãy mặc tôi mang áo đoạn trường. 

 

Còn giữ trong lòng kỷ niệm xưa 

Dù che tâm sự phố chiều mưa 

Nhẹ rơi từng giọt len từng bước 

Tiếc nuối đành thôi nói cũng thừa. 

 

Gió chuyển sang mùa buổi chớm đông 

Khu vườn trụi lá cõi hư không 

Sương mờ giăng mắc khung trời mộng 

Xin chớ gọi tên khiến bận lòng. 

 

1-12-09 

 

Đỗ thị Minh Giang 
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Röôïu ñaày roài caïn, men thaám daàn, hoï thuùc hoái 
ngöôøi baïn Bieät kích vaøo chuyeän. AÙnh maét 
meânh mang, moät thoaùng buoàn suy tö, chaäm raõi 
nhaû nhöõng voøng khoùi thuoác môø nhaït, Chaâu baét 
ñaàu caâu chuyeän 17 naêm veà tröôùc ... 
 
 5-  
 ... Treân coõi ñôøi naày ngoaøi toâi ra, chaéc chaén 
khoâng coøn ai bieát caâu chuyeän ñònh meänh naêm 
xöa. Seõ khoâng bao giôø coù ai nhôù ñeán caùi teân Myõ 
Missouri cuûa toaùn chuùng toâi.  
 Sau traän chaïm suùng baát ngôø, toaùn saùu 
ngöôøi chuùng toâi chæ coøn soáng soùt laïi hai ñöùa. 
Toâi vaø Loâ vieát Caàu bò baét troùi quaët caùnh khuyûu, 
rôøi khoûi vuøng töû ñòa coù boán xaùc chieán höõu cheát 
khoâng toaøn thaây. Ngaøy ñi ñeâm nghæ, chuùng toâi 
phaûi goàng mình chòu caùi noùng ngoät ngaït, khoâ 
chaùy cuûa gioù Laøo ban ngaøy vaø caùi reùt kinh 
khuûng, buoát xöông cuûa nuùi röøng Tröôøng Sôn 
ban ñeâm. Cuoäc haønh trình veà nôi löu ñaøy töôûng 
chöøng baát taän daàu chæ voûn veïn moät thaùng ñi boä. 
Ban ñaàu coøn khoûe, yù nghó ñaøo thoaùt cöù lôûn vôûn 
trong suoát ñoaïn  ñöôøng ñi qua. Daàn daø bò ñoùi 
khaùt, gian khoå, beänh taät haønh haï, caùi cheát khoâng 
coøn laø noãi aùm aûnh gheâ gôùm nöõa. Toâi nghó, ñoâi 
khi caùi cheát ñoøi hoûi phaûi coù yù nghóa, nhöng tình 
theá hieän taïi thì caùi cheát chaúng coøn nghóa lyù gì 
nöõa khi ñang soáng trong hoaøn caûnh nhuïc nhaõ, 
toài teä nhö theá naày. Coù theå caùi cheát seõ laøm chuùng 
toâi bôùt ñau khoå hôn laø soáng heøn, soáng nhuïc. 
Nhöng keû ñòch khoâng ñeå chuùng toâi coù cô hoäi. 
Hieám laém chuùng môùi baét ñöôïc moät ngöôøi lính 
quoác gia chöù ñöøng noùi chi laø Bieät Kích ñaëc bieät. 
Do vaäy khoâng nhöõng chuùng canh phoøng nghieâm 
ngaët ngaøy ñeâm, maø coøn toû thaùi ñoä thuø haèn caêm 
gheùt ñeán thaäm teä nöõa laø khaùc.    

 Moät thaùng sau chuùng toâi ñeán Quaûng Bình, 
vuøng ñaát khoâ caèn soûi ñaù cuûa ñòa ñaàu Xaõ hoäi chuû 
nghóa. Toâi thaáy ngöôøi daân ôû ñaây cuõng thieáu 
thoán, khoå cöïc nhö ngöôøi tuø, chæ khaùc laø hoï ñöôïc 
töï do, khoâng bò troùi thuùc keù nhö chuùng toâi. Keá 
tieáp, xe boä ñoäi chôû hai ñöùa veà Thanh Lieät, 
Thanh Trì, Haø Ñoâng. Ngaøy xöa, nôi ñaây ñaõ moät 
thôøi noåi tieáng baùnh cuoán Thanh Trì vaø baøi thô 
"AÙo luïa Haø Ñoâng" ñöôïc Ngoâ thuïy Mieân phoå 
thaønh nhaïc, thaâm nhaäp saâu saéc vaøo loøng moïi 
ngöôøi. Coøn nöõa, hình aûnh vaø phong thaùi chaøng 
Coâng töû Haø Ñoâng cuõng ñaõ ñi vaøo doøng vaên hoïc. 
Taát caû nhöõng aán töôïng ñeïp ñeõ cuûa moät xöù sôû 
nhieàu giai thoaïi naày boãng choác tieâu tan trong 
loøng ngöôøi tuø binh treû khi nhìn thaáy haøng chöõ 
"Xaø lim Boä Coâng an" ñaäp vaøo maét. Ñoù laø khôûi 
ñaàu cuûa naêm thaùng löu ñaøy kinh hoaøng, laø thôøi 
gian cuûa cuøm goâng tra taán, laø trieàn mieân trong 
ñoùi reùt nhuïc hình. Töø ñoù, cuoäc ñôøi hai ñöùa toâi 
haàu nhö coù maët cuøng khaép ôû caùc ñòa nguïc traàn 
gian nhö: Nhaø tuø Vænh Quang, Taân Laäp, Hoàng 
Thaéng, Thanh Phong. Nhöõng nôi ñi qua, toâi ñaõ 
thaáy haøng ngaøn boä xöông coøn thôû, coøn ñi, ñöùng, 
naèm, ngoài, aên uoáng, chuyeän troø. Nhöõng thaây ma 
bieát cöû ñoäng, nhöõng caùi boùng im lìm moãi ngaøy 
moät coøm coõi tieâu hao, töø theå xaùc ñeán taâm hoàn. 
Cöù theá cho ñeán moät luùc, nhöõng keû baát haïnh 
boãng bieán maát vónh vieãn treân coõi ñôøi. Hoï ra ñi 
laëng leõ cuõng nhö hoï ñaõ soáng cuoäc ñôøi laëng leõ. 
Taát caû bình thöôøng, töï nhieân töø caùi cheát ñeán caû 
söï mô öôùc moät ngaøy ñöôïc traû töï do, daàn daàn roài 
cuõng döûng döng, bình thaûn chaúng heà baän taâm 
suy nghó.  
 Ngaøy thaùng tuø, nhöõng ngöôøi lính chuùng toâi 
xem nhau nhö anh em moät nhaø, khoâng cho pheùp 
ai nghó ñieàu gì khaùc ngoaøi tình ñoàng ñoäi, thöông 
yeâu, ñuøm boïc, giuùp ñôõ, baûo veä nhau ñeå sinh toàn. 
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Neáu ñòch muoán chuùng toâi cheát thì phaûi coá maø 
soáng. Neáu hoï muoán chuùng toâi soáng heøn thì phaûi 
baûo ban, nhaéc nhôû nhau soáng cho duõng caûm, 
hieân ngang ñeå  xöùng ñaùng vôùi tinh thaàn baát 
khuaát cuûa ngöôøi lính töøng xem nheï sinh töû vaø 
thaáu ñaùo leõ soáng cheát voâ thöôøng. Nhöõng khi 
chaäp chôøn nöûa meâ, nöûa tænh, phieâu hoát troâi noãi 
trong caùc phoøng bieät giam khuûng khieáp cuûa nhaø 
tuø, chuùng toâi ñaõ kieân trì vaän duïng nghò löïc ñeå 
cheá ngöï baát haïnh. Coá taäp trung suy nghó, maøi 
giuõa yù chí baèng huøng khí vaø lyù töôûng ñeå daøn traûi 
cuoäc ñôøi, soi roïi laïi quaù khöù vaø chaét loïc caùi 
ñuùng caùi sai. Ñoù laø phöông phaùp töï reøn ñeå toàn 
taïi. Chính nhôø vaäy neân ñaõ nuoâi döôõng maïng 
soáng cho haøng chuïc chieán höõu chòu cuøm goâng 
suoát hai möôi naêm, haêm laêm naêm nhö Quaùch 
Raïng, Nguyeãn vaên Hôïp, Haø vaên Chaáp, Leâ vaên 
Tuïng, Ñinh Anh, Buøi vaên Tö ... ñöôïc toàn sinh ñeå 
coù ngaøy trôû veà. Phaûi chaêng ñoù laø pheùp laï nhieäm 
maøu, laø söï phaán ñaáu beàn bæ kieân cöôøng cuûa 
nhöõng con ngöôøi yeâu chuoäng leõ soáng thieâng 
lieâng. Söï ñoäc aùc, doái traù vaø ngu xuaån cuûa keû thuø 
chæ coù theå laøm nung naáu loøng ngöôøi tuø caøng 
soáng khí phaùch, quaät cöôøng hôn nöõa vôùi naêm 
thaùng löu ñaøy voâ haïn ñònh.   
 Boïn caùn boä laøm sao hieåu ñöôïc ñieàu ñoù. Ñaàu 
oùc chuùng roãng tueách, ñaàn ñoän nhö hình nhaân 
Roâboâ thì laøm sao coù theå caûi hoùa ñöôïc nhöõng 
con ngöôøi thöøa nhieät huyeát, duõng caûm vaø cöùng 
ñaàu, daãu raèng chuùng coù theå daøy xeùo caû tinh 
thaàn laãn theå xaùc chuùng toâi. Ngöôøi Coäng saûn 
ngaây thô cöù nghó raèng khi ñaõ haønh haï ngöôøi ta 
baèng ñuû thöù nhuïc hình laø ñaõ khuaát phuïc ñöôïc. 
Hoï nhaàm laãn khi thaáy chuùng toâi im laëng. Hoï 
ñaâu bieát raèng nhöõng ñieàu noùi ra vôùi chuùng toâi 
chæ laø nöôùc ñoå laù moân, coù khi coøn bò eùp-pheâ 

ngöôïc laïi laø ñaèng khaùc. Ñieån hình nhö caâu 
chuyeän ngoác ngheách sau ñaây:  
 "Naêm 1973, Cuïc quaûn lyù Trung öông Haø 
Noäi ñeán traïi. Buoåi chieàu, luùc xeáp haøng ñieåm 
danh vaøo phoøng, chôït thaáy moät ngöôøi töø Ban chæ 
huy ñi xuoáng, vöøa ñi vöøa nghe phaùt thanh töø 
chieác radio nhoû mang treân vai. Caùn boä tröïc traïi 
ngaån maët nhìn ra veû ngöôõng moä laém roài quay 
sang chuùng toâi, anh ta veânh vaùo noùi: chæ caùn boä 
cao caáp môùi coù ñöôïc tieâu chuaån öu ñaõi nhöõng 
thöù quyù hieám nhö 3 Ñ ñoù, chöù nguïy caùc anh thì 
caû ñôøi cuõng khoâng coù ñöôïc. Thoaït nghe qua 
chuùng toâi ngaån ngô khoâng hieåu, nhöng khi ñöôïc 
teân caùn boä giaûi thích thì môùi baät ngöûa ra, khoâng 
nhòn ñöôïc phaûi phaùt cöôøi roä leân. Thì ra 3 Ñ ñoù 
laø: ñaïp, ñoàng, ñaøi. Thôøi ñieåm ñoù, xe ñaïp, ñoàng 
hoà vaø radio laø nieàm mô öôùc to lôùn cuûa caùn boä 
vaø nhaân daân mieàn Baéc, trong khi ñoái vôùi mieàn 
Nam thì nhöõng thöù ñoù thaät quaù taàm thöôøng, nhoû 
nhoi laøm sao". 
 Coøn khoái chuyeän ngu doát cuûa boïn cai tuø 
laøm chuùng toâi khinh bæ vaø nöïc cöôøi ñeán chaûy 
nöôùc maét. Cöù theá chuùng toâi laàn löõa coá soáng, keùo 
leâ chuoãi naêm thaùng ñoaïn tröôøng ñeå chôø ñôïi moät 
ngaøy vaän nöôùc, vaän ñôøi thay ñoåi.  
 Theá nhöng, ngaøy tang thöông thaùng Tö naêm 
baûy laêm ñaõ boùp cheát taát caû moïi nieàm tin maø 
chuùng toâi oâm aáp, nuoâi döôõng haøng chuïc naêm 
qua. Ngaøy mieàn Nam thaát thuû  ñaõ noå ra nhö moät 
quaû bom coù söùc huûy dieät moïi hy voïng trong loøng 
ngöôøi bò löu ñaøy bieät xöù. Ngaøy hoâm ñoù trôøi ñaát 
nhö cuõng ñoàng caûm vôùi tuø, trôû neân u aùm aûm 
ñaïm nhö loøng ngöôøi saàu thaûm, heùo haét. Caâu thô 
thuoäc naèm loøng cuûa Thi haøo Nguyeãn Du hoài coøn 
ñi hoïc "ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø", 
ñeán nay toâi môùi caûm nhaän ñöôïc heát yù nghóa 
thaâm saâu cuûa noù. Ñeâm naèm thao thöùc, nghe 
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tieáng thôû daøi vang leân töøng chaäp. Ngöôøi baïn tuø 
beân caïnh cuõng traèn troïc, thao laùo ñoâi maét, buoàn 
baõ nhìn ra daõy nuùi Tam Ñaûo chaäp chuøng söông 
khoùi traéng ñuïc, caâm nín chaúng thoát nöûa lôøi. Ñaát 
trôøi ñeâm ba möôi thaùng Tö naày sao maø aûm ñaïm, 
theâ löông laï luøng. Gioù khuya trôû giaác voïng veà 
tieáng rít gaøo, maây ñen kòt töø ñaâu keùo ñeán che laáp 
caû vaàng traêng haï tuaàn, môø môø aûo aûo, le loùi 
nhöõng aùnh ma trôi. Caûnh vaät xao xaùc cuõng 
gioáng loøng ngöôøi ñoøi ñoaïn nhö boán caâu thô : 

  "Hoàn töû só gioù uø uø thoåi, 
    Maët chinh phu traêng doõi doõi soi. 
     Chinh phu töû só maáy ngöôøi, 
     Naøo ai maïc maët, naøo ai goïi hoàn ... " 

 Queâ höông chuùng ta chieán tranh roøng raõ, 
heát ñôøi oâng ñeán ñôøi cha roài ñeán ñôøi con chaùu; 
Heát ñaùnh giaëc ngoaøi laïi xaâu xeù vôùi thuø trong. 
Ngöôøi cheát leân ñeán con soá trieäu.  Xöông cao 
thaønh nuùi, maùu chaûy töïa soâng. Nôi ñaâu cuõng 
ñaày raãy tieáng keâu gaøo cuûa oan hoàn uoång töû.  
 Sau baûy laêm, keû thuø laïi coù theâm cô hoäi leân 
maët hueânh hoang, ñaéc chí cuûa keû vöøa chieán 
thaéng. Mieàn Nam thaát traän, chuùng toâi taét ñi taát 
caû nieàm hy voïng coøn soùt laïi. Theâm taùm naêm tuø 
nöõa, toâi soáng quaèn quaïi trong noãi ñau thua traän 
môùi nhöng ñoàng thôøi cuõng coù cô hoäi ñeå kieåm 
chöùng thaät kyõ nhöõng sai laàm cuûa keû chieán 
thaéng. Trình ñoä daân trí vaø söï ngu doát khoâng theå 
töôûng töôïng noãi cuûa keû thuø chính laø söï sai laàm 
cuûa cheá ñoä Xaõ hoäi chuû nghóa mieàn Baéc. Theá maø 
ñau ñôùn thay, keû baïi traän laïi laø chuùng ta.  
 Cuoái naêm 1982 toâi ñöôïc ra tuø. Taát caû ñeàu 
xa laï, ngôõ ngaøng. Con ñöôøng ngaøy xöa vaøo ñaát 
ñòch gian nguy chaúng heïn ngaøy trôû laïi. Con 
ñöôøng hoâm nay cuõng chaúng khaùc gì maáy, hun 
huùt trôøi maây, mòt môø voâ ñònh. Coù khaùc chaêng 
laø maùi toùc xanh ngaøy xöa baây giôø ñaõ loám ñoám 

baïc maàu, thaân hình oám o giaø coãi. Bao nhieâu 
naêm leâ leát trong nhöõng traïi tuø khoå sai khoâng 
thaáy maët trôøi, soáng vôùi moät baày lang soùi hoùa 
thaân thaønh boïn cai nguïc. Khoâng saùch baùo,  
khoâng aùnh saùng vaên minh, khoâng phoá phöôøng 
ñoâ thò ... voâ vaøn caùi khoâng khieán con ngöôøi toâi 
trôû thaønh ñaàn ñoän. 
  Hai ngaøy hai ñeâm thao thöùc, vaøi laàn ñoåi taøu 
xe, toâi môùi ñaët chaân veà tôùi queâ nhaø. Phoá xaù 
nhieät naùo xoâ boà. Nhòp soáng chuyeån ñoäng hoái haû, 
bon chen khaùc xöa, con ngöôøi cuõng laïnh nhaït vaø 
thuû ñoaïn hôn. Chæ rieâng doøng soâng Haøn vaãn 
thuûy chung nhö ngaøy cuõ, eâm aû hieàn laønh troâi ra 
cöûa bieån Tieân Sa. Kyû nieäm hoïc troø ñaày aép chôït 
hieän veà. Moät goùc trôøi queâ höông, moät beán soâng 
tuoåi thô vaø thaùng ngaøy voâ tö nguïp laën thoûa thích 
trong doøng soâng moäng mò. Caùi ngoå ngaùo pha 
chuùt laõng maïn cuûa ngöôøi lính naêm xöa chôït 
hieän veà. Toâi tìm moät choã vaéng treân Beán Mía, 
nhaûy uøm xuoáng laøn nöôùc ngoït ngaøo tình queâ, 
ñaém mình trong thöù haïnh phuùc vay möôïn mong 
manh nhöng raát thaät. Ñaàu oùc vaån vô yù nghó laø 
ñeå goït röûa saïch seõ nhöõng gioù buïi baån thæu cuûa 
cuoäc ñôøi phong traàn ñaõ aùp ñaët leân soá phaän toài 
teä, baát haïnh cuûa mình. Toâi muoán tìm laïi cho taâm 
hoàn ñoâi chuùt bình an vaø hôi höôùm moät thoaùng 
haïnh phuùc thaàn tieân cuûa thieân ñöôøng tuoåi thô voâ 
tö yeâu ñôøi, ñaày moäng mô vôùi trang giaáy traéng 
tinh khoâi coù hoa vaø böôùm cuûa thöôû hoïc troø. 
 Con ñöôøng ngaén ngang qua Coå Vieän Chaøm 
daãn veà laøng Naïi Hieân nay khoâng coøn nhaän ra 
nöõa. Nhieàu ngöôøi ñi qua, hoï nhìn keû maëc aùo tuø 
vôùi veû höõng hôø pha chuùt toäi nghieäp. Taát caû ñaõ 
ñoåi thay xa laï, khoâng coøn ai nhôù ra toâi nöõa. Toâi 
baät cöôøi chua chaùt. Quaû theá, chuyeän ñôøi bình 
thöôøng. Coù ñoâi khi mình coøn khoâng nhaän ra 
chính mình nöõa thì laøm sao cuoäc ñôøi coù theå 
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dung chöùa ñöôïc heát thaûy moïi con ngöôøi trong 
cuoäc beå daâu. 
 Ñeâm hoâm ñoù toâi coù maët trong ngoâi töø ñöôøng 
cuûa toäc Nguyeãn thanh. Beân caïnh, cha toâi ñöùng 
traàm ngaâm nhö maëc nieäm tröôùc di aûnh toå tieân. 
Baø meï thì suït suøi maõi töø luùc toâi môùi böôùc veà. Chæ 
coù moãi hai Ngöôøi laø khoâng xa laï vôùi toâi. Nhìn 
thaèng con trai töø coõi cheát bao nhieâu naêm boãng 
hieän veà, roài nhìn taám aûnh cuûa toâi ñaët treân baøn 
thôø nhang ñeøn hoa traùi ñaày ñuû, meï toâi cöù khoùc 
ngon khoùc laønh. Baø vuoát ve, sôø naén toâi nhö 
ngaøy coøn beù daïi. Meï noùi nhìn thaáy toâi coøn 
soáng nhö naèm moäng gaëp chieâm bao. Loái xoùm 
nghe tin uøn uøn keùo ñeán thaêm hoûi chaät nhaø. Vaøi 
thaèng baïn thua traän may maén coøn soáng soùt, 
nay thaát cô lôõ vaän ñi laøm thueâ laøm möôùn, ñaïp 
xích loâ xe thoà, huøn tieàn keùo toâi vaøo quaùn nhaäu 
bình daân, cheùn ñaày cheùn vôi, cheùn maày cheùn 
tau, caïn ñeán meàm moâi. Vaøi tuaàn sau toâi theo 
chuùng noù, roài cuøng moät kieáp cu li leâ leát kieám 
soáng, ñoaïn thaùng qua ngaøy.   
  Chaâu ngöûa coå tôïp moät hôùp röôïu lôùn, ñaët ly 
khoâng xuoáng chieáu roài thôû daøi. Anh traàm ngaâm 
ñoát thuoác rít vaøi hôi roài tieáp tuïc caâu chuyeän 
cuoäc ñôøi: 
 - Ñaõ möôøi moät naêm keû thuø ñaët aùch cai trò 
ñoäc taøi treân soá phaän löông daân mieàn Nam. 
Ngaãm cho cuøng, toâi nghó ñeán nay chaéc hoï cuõng 
ñaõ hieåu ra moät ñieàu, hoï chaúng bao giôø laø keû 
chieán thaéng. Giôø ñaây hoï ñaõ taän maét nhìn roõ boä 
maët thaät ñeïp ñeõ cuûa mieàn Nam. Cuoäc soáng aám 
no tieán boä, nhaø cöûa tieän nghi vaø xaõ hoäi vaên minh 
khaùc xa nhöõng lôøi tuyeân truyeàn bòp bôïm, doái traù 
cuûa boïn ñaàu gaáu coäng saûn.  Söï thaät oaùi oaêm 
khieán hoï thöùc tænh, môùi bieát mình bò ñaûng löøa 
moät cuù cay ñoäc. Bao nhieâu naêm naèm gai neám 
maät chieán ñaáu gian khoå, ñeán luùc chieán thaéng 

môùi baät ngöûa ra laø hoï coøn thua caû ngöôøi daân 
ngheøo mieàn Nam töø vaät chaát laãn tri thöùc vaø 
nhieàu phöông dieän khaùc. Haøng nguõ laõnh ñaïo voâ 
hoïc, doát naùt nhan nhaûn trong caùc caáp ñaûng boä 
caàm quyeàn laøm gì hoï khoâng bieát. Teù ra keû chieán 
baïi khoâng phaûi ai khaùc laïi chính laø hoï. Nhöõng 
ngöôøi "ñoàng chí lôùn" ñeåu giaû cuûa hoï coäng theâm 
söï bòp bôïm cuûa cheá ñoä ñaõ doàn ñuoåi hoï vaøo con 
ñöôøng phaån noä vaø ñeán moät luùc maát heát nieàm tin, 
hoï baét ñaàu quay trôû laïi choáng ñoái kòch lieät. Laàn 
naày thì nhöõng con ngöôøi caùch maïng, ngaøy xöa 
chæ bieát tieán leân baèng muõi suùng, ngaøy nay ñaõ bò 
moät veát noäi thöông trí maïng nhö taâm chöôûng maø 
khoâng heà thaáy maùu chaûy ra beân ngoaøi cô theå. 
Nhöõng keû hueânh hoang chieán thaéng trong Baéc 
boä Phuû laïi coù theâm nhöõng keû thuø môùi, xuaát phaùt 
töø trong haøng nguõ cuûa hoï nhö: Traàn Ñoä, Hoaøng 
minh Chính, Ñaëng kieân Giang, Phaïm queá 
Döông, Nguyeãn thanh Giang  ...  
 Rieâng toâi sau ngaøy trôû veà ñaõ trôû thaønh caùi 
gai nhoïn ñaùng gheùt tröôùc maét coâng an. Hoï baét 
leân ñoàn vieát baùo caùo, raên ñe roài trình dieän haøng 
ngaøy. Maëc, toâi vaãn thaûn nhieân soáng. Maét luoân 
luoân nhìn thaúng vaøo hoï khi ñoái dieän. Nhieàu laàn 
quaù hoï ñaâm nhôïn, laâu daàn roài cuõng löûng lô con 
caù vaøng ... hoï laûng ñi. Hoï ngaây thô quaù, laøm sao 
hieåu ñöôïc nhöõng ñieàu suy nghó trong caùi ñaàu 
chai saïn cuûa ngöôøi tuø löu ñaøy bieät xöù môùi trôû 
veà. Toâi khoâng muoán trôû thaønh ñòch thuû cuûa 
nhöõng keû haùo thaéng, vöøa ngu xuaån laïi vöøa aáu tró 
nhö nhöõng ñöùa beù chöa raùo maùu ñaàu, môùi böôùc 
chaân chaäp chöõng vaøo cuoäc ñaõ may maén coù saün 
chieán thaéng trong tay. Mieàn Nam thua traän vì 
maéc phaûi sai laàm nhöng chaéc gì nhöõng keû chieán 
thaéng mieàn Baéc ñaõ khoâng maéc sai laàm lôùn hôn? 
Ñieàu baát haïnh nhaát laø queâ höông sau cuoäc 
chieán ñöôïc xeáp vaøo haøng ngheøo ñoùi, laïc haäu vaø 
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tham nhuõng nhaát theá giôùi. Ñôøi soáng ngöôøi daân 
lao ñoäng muoân vaøn cô cöïc nhöng vaãn khoâng ñuû 
aên. Treû con thaát hoïc. Xaõ hoäi suy ñoài. Loãi aáy 
thuoäc veà ai? Caâu hoûi xin daønh laïi cho lòch söû 
luaän toäi vaø phaùn xeùt nhöõng ngöôøi coù traùch 
nhieäm töø caû hai phía ñoái nghòch. Coù ñieàu toâi 
bieát chaéc chaén raèng Vieät Nam chæ laø moät canh 
baøi ñöôïc saép saün treân chieáu baïc quoác teá. Chieán 
thaéng cuûa keû thuø cuõng nhôø vaøo theá löïc quoác teá 
coäng theâm söï may maén vaø daõ taâm traùo trôû, phaûn 
boäi cuûa töø caû hai khoái Quoác Coäng.  
 Traän chieán ñaõ taøn. Cuoäc thö huøng ñaõ keát 
thuùc. Cho ñeán nay toaùn chuùng toâi chæ coøn soùt laïi 
moãi mình toâi. Loâ vieát Caàu roài cuõng ñaõ cheát vì bò 
soát aùc tính vaøo naêm 1984.  
 Hoâm nay toâi khoâng laø caùi gì heát, ñôn giaûn 
chæ laø moät ngöôøi lính muoán noùi leân nhöõng suy 
nghó cuûa ñôøi ngöôøi vaän nöôùc; Chæ laø keû ñöùng 
choâng cheânh ngoaøi xaõ hoäi, beân leà cuoäc ñôøi, laø 
chöùng nhaân cuûa moät cuoäc beå daâu tang thöông 
ñeå ghi nhaän theâm cho lòch söû  quoác gia, daân toäc 
söï chuyeån mình sang moät trang môùi vôùi nhieàu 
noãi beû baøng, ñau xoùt vaø phieàn muoän. Thôøi gian 
roài cuõng daàn phoâi phai ñi. Toâi roài cuõng seõ moät 
ngaøy trôû veà vôùi caùt buïi, nôi choán coäi nguoàn, moät 
thöù queâ höông cuoái cuøng trong taâm linh ngöôøi 
soáng. Nhöng, lòch söû seõ laø vænh vieãn, laø baát töû 
vôùi thôøi gian. Toát, xaáu, ñuùng, sai roài phaûi coù 
moät ngaøy ñöôïc vaïch traàn haún hoi ra aùnh saùng. 
Söï thaät lòch söû seõ ñöôïc hoaøn nguyeân vaø chuùng ta 
haõy vöõng tin chôø ñôïi ngaøy aáy aét ñeán khoâng xa. 
  Vôùi caùc baïn, lôøi taâm tình thaân thieát cuûa toâi 
laø maõi maõi chæ muoán laøm moät ngöôøi lính troïn 
trung, troïn nghóa, troïn tình vôùi quoác gia, daân 
toäc. Vaø toâi daùm xaùc quyeát vôùi caùc baïn raèng, toâi 
khoâng coù ñieàu gì phaûi aân haän, hoái tieác khi ñaõ 

choïn laøm moät ngöôøi lính quoác gia chaân chính 
nhö ñaõ töøng choïn tröôùc ñaây. 
 6- 
 Phaûi ñeán naêm 1995 gia ñình anh môùi ñaët 
chaân ñöôïc ñeán Myõ. Nghe anh keå thì suyùt chuùt 
nöõa laïi bò Myõ chôi ñeåu, boû rôi theâm laàn thöù hai.  
 Laàn thöù nhaát vaøo naêm 1973 taïi hoøa ñaøm 
Paris, trong ñieàu khoaûn cam keát veà vieäc trao traû 
tuø binh, caùc anh bò gaït ra khoûi danh saùch vì Myõ 
khoâng thöøa nhaän BK laø ngöôøi ñöôïc hoï huaán 
luyeän, traû löông vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch 
haønh quaân trong cuoäc chieán bí maät. Caùc anh ñaõ 
sôùm bò ngöôøi baïn Myõ gian traù phaûn boäi, tröôùc 
khi hieän roõ boä maët trô traùo baùn ñöùng mieàn 
Nam, traéng trôïn boû rôi chieán höõu.  
 Hoà sô bí maät BK naèm kín trong vaên khoá 
Nguõ giaùc Ñaøi chöa heà moät laàn ñöôïc giaûi maät. 
Phaûi ñôïi nhieàu naêm sau, ñeán luùc chöông trình 
H.O ra ñôøi vaø nhöõng ngöôøi lính Vieät Nam hoaït 
ñoäng bí maät beân kia böùc maøn saét coøn soáng soùt 
ñöôïc thaû veà, laàn löôït ra ñi tî naïn vaø coù maët 
treân ñaát Myõ thì noäi vuï môùi ñöôïc moät soá ngöôøi 
Myõ chaân chính ñöa ra aùnh saùng. Taùc 
phaåm"Secret Army, Secret War" cuûa Segwich 
Tourison, cöïu nhaân vieân tình baùo luïc quaân Myõ 
ñöôïc ra ñôøi ngay vaøo thôøi ñieåm ñoù ñaõ phôi 
traàn taát caû söï thaät bæ oåi cuûa chính quyeàn Nixon 
+ Ford. Ñoàng thôøi trong dòp Ñaïi Hoäi ra maét 
Gia Ñình Bieät Kích VN taïi tieåu bang Georgia 
vaøo thaùng 10 naêm 1995, S. Tourison laø dieãn 
giaû ngöôøi Myõ duy nhaát thuyeát trình vaø traû lôøi 
thoâng suoát taát caû caùc caâu hoûi coù lieân quan ñeán 
nhöõng hoaït ñoäng vöôït tuyeán trong cuoäc chieán 
tranh ngoaïi leä VN, baèng vaên phong ngoân ngöõ 
tieáng Vieät raát löu loaùt. Cuøng thôøi gian ñoù, moät 
taäp theå luaät sö huøng haäu cuûa oâng John Mattes 
ñaõ phaùt ñôn kieän chính phuû Hoa Kyø boäi tín, boû 
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rôi caùc quaân nhaân BKVN. Hoäi ñoàng löôõng 
vieän Hoa Kyø quyeát ñònh giaûi maõ taát caû caùc hoà 
sô coù lieân quan ñeán vaán ñeà BK. Sau ñoù caùc 
quaân nhaân BKVN hieän ñang soáng treân ñaát myõ 
ñöôïc môøi ñeán ñieàu traàn taïi quoác hoäi vaøo ngaøy 
19 thaùng 6 naêm 1996 vaø BK Haø vaên Sôn ñaõ 
thay maët anh em trình baøy ra aùnh saùng taát caû 
söï thaät. Giôùi truyeàn thoâng, baùo chí Hoa Kyø 
ñoàng thanh uûng hoä. Hoï ñöa tin, vieát baøi, leân 
tieáng coâng kích söï gian traù cuûa chính quyeàn 
Nixon + Ford vaø ñoøi hoûi chính phuû phaûi hoaøn 
traû tieàn löông 20 naêm cho nhöõng chieán höõu bò 
hoï boû rôi. Nhöõng chieán só Kinh Kha thôøi ñaïi 
VNCH ñöôïc hoài sinh nhö nhöõng anh huøng. 
Ñoù chính laø giaù trò ñích thöïc cuûa loøng yeâu 
nöôùc, cuûa söï hy sinh cao caû khoâng heà tieác 
maùu xöông cuûa nhöõng chaøng trai ñaát Vieät 
yeâu chuoäng töï do, coâng lyù vaø daân chuû. Ñoù 
chính laø loøng duõng caûm, söï cao thöôïng cuûa 
trai treû VN, saün saøng soáng cho tha nhaân vaø 
cheát cho daân toäc.  
 Soá tieàn boán möôi ngaøn myõ kim boài thöôøng 
cho moät ngöôøi lính BK so ra chaúng nghóa lyù vaøo 
ñaâu ñoái vôùi sinh maïng quyù giaù cuûa con ngöôøi. 
Caùi may maén to lôùn nhaát ñoái vôùi hoï laø coøn soáng 
trôû veà vôùi cha meï, vôï con, nhöõng ngöôøi thaân 
yeâu ñaõ haøng bao nhieâu naêm moûi maét chôø troâng. 
Phaàn thöôûng tinh thaàn môùi chính laø nhöõng caùi 
thaät söï hoï caàn thieát. Boán möôi ngaøn ñoâ la ñoái 
vôùi hoï, nhöõng ngöôøi lính kieâu huøng, chæ laø baõi 
nöôùc boït nhoå vaøo maët nhöõng teân ñieám ñaøng 
buoân baùn chieán tranh nhö Nixon, Kissinger... 
baét chuùng phaûi cuùi ñaàu nhaän toäi phaûn boäi anh 
em. Boán möôi ngaøn ñoâ la laø caùi ñaám thoâi sôn 
vaøo nhöõng boä maët trô traùo ñaõ moät thôøi maät 
ngoït, giaû nhaân giaû nghóa, laø söï vaïch traàn cho 
theá giôùi bieát roõ veà baûn chaát gian manh cuûa 

nhöõng teân hoaït ñaàu chính trò treân moät xöù sôû dö 
thöøa bô söõa nhöng thieáu thoán tình ngöôøi. Nhöõng 
ngöôøi lính BK ñaõ töï haøo soáng xöùng ñaùng laø moät 
con ngöôøi Vieät Nam chaân chính. 
 7-   
 Ñeán nay chieán tranh ñaõ qua ñi, khoâng coøn 
ai buoàn nhaéc ñeán nöõa laøm gì. Thieân haï gaëp 
nhau, nhìn nhau, taát caû ñeàu taàm thöôøng nhö 
nhau. Chæ coù nhöõng ngöôøi trong cuoäc môùiø hieåu 
ñöôïc mình. Do vaäy, chaúng laáy chi laøm laï khi 
baày con treû vaãn thöôøng nghe cha chuù nhaéc ñi 
nhaéc laïi hoaøi chuyeän ngaøy xöa. Chæ nhöõng giaây 
phuùt ñoù hoï môùi thaät söï soáng troïn veïn cho chính 
mình, töï haøo ñaõ moät thôøi goàng gaùnh treân vai toå 
quoác giang sôn, haõnh dieän chia sôùt vôùi ñoàng ñoäi 
bao gian khoå hy sinh.  
 Hoâm nay, treân nhöõng neûo ñöôøng luaân laïc 
cuûa kieáp ngöôøi löu vongï, hoï xoùa soå laøm laïi töø 
ñaàu, boân ba taàn taûo xaây döïng gia ñình. Thôøi 
gian roãi raûnh hoï daønh cho môù hoaøi nieäm quaù 
khöù vôùi nhieàu veát tích ñau thöông coøn haèn treân 
da thòt queâ höông, daân toäc vaø chính baûn thaân 
mình. Trong loøngï hoï khoâng heà hoái tieác hay oaùn 
traùch nhöõng laàn ra ñi soáng cheát trong nguy nan 
cuoäc ñôøi, duø hoï ñaõ bò phaûn boäi, duø hoï ñaõ töøng 
cheát ñi soáng laïi.  
 Traêng ôû ñaây khoâng saùng baèng nhöõng ñeâm 
traêng ôû queâ nhaø. Ñaõ bao nhieâu laàn hoï nhìn thaáy 
laïi hình boùng cuûa chính mình. ÔÛ ñoù coù haïnh 
phuùc, thöông ñau... khôûi ñaàu töø moät thôøi son treû 
cho ñeán cuoái chaëng ñöôøng traêng khuaát. Ñôøi 
ngöôøi roài cuõng ñaõ troâi qua mau nhö aùnh ñeøn, 
nhö gioù thoåi, nhö maây noãi, nhö chieâm bao. Taát 
caû ñeàu laø phuø vaân. * 
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dương lịch, năm 1900, lúc nhân loại 

 
sắp bước vào thế kỷ 20, thi sĩ Anh Thomas 
Hardy--một thi sĩ và tiểu thuyết gia cuối thời 
nữ hoàng Victoria, một thời kỳ mà canh nông 
đang chuyển sang kỹ nghệ--trong lúc ông đang 
bi quan trước viễn tượng một thế kỷ mới, chợt 
nghe thấy tiếng chim họa mi hót. Ông viết bài 
thơ The Darkling Thrush sau đây vào đêm cuối 
cùng của thế kỷ 19. Trong bài thơ, con chim 
họa mi già cất tiếng hót vào đêm đông lạnh 
lùng, đem lại nguồn hy vọng cho thi sĩ đang 
hoang mang trước những biến chuyển của thế 
kỷ 19 đã qua và chưa rõ thế kỷ 20 mới sẽ ra 
sao. [Bài thơ này được xếp thứ 54 trong 100 
bài thơ được tuyển chọn nhiều nhất, theo 
William Harmon, giáo sư văn chương Anh  
 

 

Tiếng Chim Hy-Vọng Ðầu Thế Kỷ 
Bài thơ “The Darkling Thrush”  

của Thomas Hardy 
thuộc đại học North Carolina, trong cuốn THE 
TOP 500 POEMS.] 
 Bài viết này có 5 phần: phần I là nguyên 
văn bài thơ; phần II là bản dịch xuôi; phần III 
là bản dịch sang văn vần; phần IV là nhận xét 
về chữ khó và ẩn dụ trong bài thơ. Phần cuối là 
sách tham khảo. 
 
I. The Darkling Thrush 
 
I leant upon a coppice gate 

When Frost was spectre-gray, 
And Winter dregs made desolate 

The weakening eye of the day. 
The tangled bine-stems scored the sky 

Like strings of broken lyres, 
And all mankind that haunted nigh 

Had sought their household fires. 
 
The land’s sharp features seemed to be 

The Century’s corpse outleant, 
His crypt the cloudy canopy, 

The wind his death-lament. 
The ancient pulse of germ and birth 

Was shrunken hard and dry, 
And every spirit upon earth 

Seemed fervourless as I. 
 
At once a voice arose among 

The bleak twigs overhead 
In a full-hearted evensong 

Of joy illimited; 
An aged thrush, frail, gaunt, and small, 

In blast-beruffled plume, 
Had chosen thus to fling his soul 

Upon the growing gloom. 
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So little cause for carolings 

Of such ecstatic sound 
Was written on terrestrial things 

Afar or nigh around, 
That I could think there trembled through 

His happy good-night air 
Some blessed Hope, whereof he knew 

And I was unaware. 
             
Thomas Hardy (December 31, 1900) 
 
II. Dịch xuôi: 
 
Tiếng Chim Sơn Ca Trong Ðêm Tối 
 
Tôi dựa vào cổng dẫn vào rừng cây 
Khi sương mờ xám như bóng ma 
Và những vẩn đục của mùa đông làm cho 
Ánh sáng yếu-ớt của ngày thêm điêu tàn. 
Những sợi dây leo cuộn với nhau in trên nền trời 
Như những sợi dây đàn huyền cầm bị đứt. 
Và mọi người ở gần 
Ðều tìm đến lò sưởi trong nhà mình. 
 
Nét hằn rõ trên ruộng nương trông như 
Xác của Thế kỷ vừa chết duỗi dài ra 
khỏi hầm mộ là vòm trời mây phủ, 
mà gió là tiếng gào khóc. 
Mạch máu xưa của mầm sống 
Chun lại khô cứng 
Và mỗi linh hồn trên trái đất 
Hình như đều uể oải như tôi. 
 
Chợt lúc đó có một giọng trổi lên 
Trong những nhành cây khẳng khiu trên cao, 
Một bài ca đầy nhiệt tình, ấm-áp 
diễn tả niềm vui vô bờ. 
Một con chim họa mi già, mảnh khảnh, hom 
hem, nhỏ nhắn. 
Bộ lông nó tả tơi rũ rượi vì bị gió dập 
Ðã chọn lúc này để liệng hồn mình 
Vào vẻ tiêu điều mỗi lúc một thêm ảm đạm. 
Con người ít khi thấy có lý do để 
viết lời ca ngợi những sự vật xa gần trên đời này 

như âm thanh ngây ngất như vậy, 
khiến tôi tưởng rằng trong giọng rung của 
tiếng chim hót vui tươi ru ta an giấc 
có một niềm Hy-vọng trời ban, mà chim biết rõ 
từ đâu, 
mà tôi lại vô tình không biết. 
 
III. Dịch sang văn vần: 
 
Tiếng chim họa mi trong đêm tối 
 
Bên rừng tựa cổng nhìn xa 
Sương mờ xám tựa bóng ma chập-chùng. 
Chiều Ðông ảm đạm lạnh lùng, 
Ánh dương hiu hắt, cảnh trông điêu tàn. 
In trên trời, khóm dây ràng, 
Cuốn nhau như những sợi đàn đứt dây. 
Làng trên xóm dưới quanh đây, 
Bên lò sưởi ấm, giờ này cùng nhau. 
 
Nét hằn bờ ruộng nương dâu, 
Như thây Thế kỷ dãi dầu thênh thang. 
Vòm trời hầm mộ mây ngàn, 
Gió gào lời khóc hồn tan mập mờ. 
Mạch xưa mầm sống bây giờ, 
Máu xưa tươi thắm, nay khô cạn rồi. 
Mỗi linh hồn, mỗi con người 
Thảy đều uể oải rã rời như ta. 
 
Chợt đâu trổi tiếng chim ca, 
Trong cành cây nhỏ vẳng ra bồi hồi. 
Ðiệu ca tròn, ấm trên cao, 
Niềm vui hớn hở ngọt ngào vô biên. 
Họa mi, mảnh khảnh, hom hem, 
Lông già rũ rượi, thân mềm tả tơi. 
Thả hồn trong điệu nhạc trôi, 
Cảnh buồn mỗi lúc chẳng vơi não nùng. 
 
Con người có mấy ai từng 
Viết câu ca ngợi của chung trên đời 
Dư âm ngây ngất tuyệt vời, 
Rung trong gió thoảng những lời vui tươi  
Là nguồn hy-vọng từ Trời,  
Chim kia biết rõ, mà người không hay. 
(PTL phỏng dịch 11/24/1997) 
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 IV. Ghi Chú và Phân tích: 
Darkling: [chữ cổ, dùng trong thơ], in the dark, 
trong bóng tối. 
Coppice gate=cổng dẫn vào một khu rừng nhỏ 
hay bụi cây rậm. 
Spectre=bóng ma (tiếng Anh viết spectre, tiếng 
Mỹ specter). 
Dregs=cặn bã. 
Bine-stems=gốc giây leo quấn vào với nhau 
Century corpse=xác chết thế kỷ. Thế kỷ19 
chấm dứt, thi sĩ ví như một xác chết.   
Evensong=bài hát vào buổi lễ chiều (even: chữ 
cổ của evening) 
Illimited=vô giới hạn. 
Fervourless=không còn nhiệt tình, uể oải (tiếng 
Mỹ viết fervorless) 
Blast-beruffled plume=bộ lông bị rối xù vì bị 
gió dập vùi.  
 
Hình thức: Bài thơ gồm 4 đoạn (stanzas) mỗi 
đoạn 8 câu, trong đó câu 1, 3, 5, 7  theo thể 
iambic tetrameter, nghĩa là mỗi câu có 4 nhịp, 
nhấn vào nhịp nhì; các câu số 2, 4, 6, và 8 gọi 
là iambic trimeter, có ba nhịp, nhấn vào nhịp 
nhì. Bài thơ gieo vần như sau ababcdcd. Thí dụ 
như ở đoạn đầu thì những cặp chữ cuối câu 
như gate/desolate, gray/day, sky/nigh, 
lyres/fires vần với nhau.     
 
Nội dung:  
 
-Bài thơ dùng vài chữ cổ: 
Coppice=đường dẫn vào lùm cây hay rừng 
nhỏ; darkling=trong bóng đêm; nigh=gần; 
illimited=vô biên. Mấy chữ viết hoa như Frost, 
Century, Hope để nhấn mạnh.  
Loại chim gọi là song thrush (Turdus 
philomelos) là một loại chim họa mi lông đốm, 
lông lưng mầu nâu, bụng có đốm đen, thuộc 
loại chim di trú, mùa Ðông thường bay xuống 
miền Nam ấm áp, làm tổ nhỏ như cái chén, đẻ 
4 hay 5 trứng màu xanh nhạt có đốm lấm tấm 
đen. Loài chim này hót hay, sống ở Âu châu, Á 
châu, Bắc Phi và Trung Ðông (theo Wikipedia) 
  

-Hình ảnh và ẩn dụ: 
 
-Hai đoạn đầu, để tả tâm trạng bi quan của 
mình về thế kỷ 19, thi sĩ dùng những chữ tả 
mùa đông u ám. Spectre-gray: xám như bóng 
ma. Winter dregs: cặn vẩn đục của mùa Ðông. 

Weakening eye of 
day: ánh mặt trời 
yếu đi. Lyre: một 
thứ huyền cầm có 
từ  6 đến 10 dây 
gọi là “đàn lia,” 
thuộc loại đàn harp 
(“hạc cầm”), 
thường đệm khi 
đọc thơ ở Hy-Lạp 
ngày xưa. Những 
nhánh cây leo cuốn 
vào nhau được ví 
như dây đàn huyền 

cầm bị đứt.  
 
-Ở đoạn hai: Century corpse (thế kỷ 19 sắp hết 
ví như xác chết duỗi dài mà tiếng gió là lời 
than khóc và bầu trời là hầm mộ); crypt (hầm 
mộ); cloudy canopy (vòm trời mây phủ u ám); 
pulse of germ and birth (mạch đập của mầm và 
sự nảy sinh, mầm sống); shrunken hard and 
dry (co lại khô cứng), fervourless: không còn 
sinh khí, uể oải.  
 
-Ở đoạn ba và bốn: thi sĩ tả cảnh con chim họa 
mi vừa già, vừa bị gió lạnh thổi làm bộ lông tơi 
tả, đang hót trên nhành cây cao: aged thrush. 
Bleak twigs overhead: nhánh cây khẳng khiu ở 
trên cao; gaunt: gầy, hốc hác; growing gloom: 
cảnh càng thêm ảm đạm. Nhưng con chim họa 
mi vẫn say sưa hót. Carolings (những bài ca 
như vào dịp giáng sinh); ecstatic (ngây ngất), 
good-night air (giọng ca chúc yên giấc). Tiếng 
chim ca khiến thi sĩ đang bi quan, chán nản 
phải vui lên. Blessed Hope: nguồn hy-vọng 
trời ban. 
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-Vài dòng về Thomas Hardy (1840-1928):  
Thomas Hardy quê ở gần vùng Dorchester 
phía tây nam Anh quốc, khi còn trẻ học việc 
trong văn phòng xây cất của một kiến trức sư. 
Sau ông bỏ nghề kiến trúc và viết tiểu thuyết. 
Trong tiểu thuyết và thơ, ông dùng nhiều 
phương ngữ (dialects) nơi ông sinh trưởng. 
Nhiều cuốn ông viết đã được đưa lên phim. 
Cuốn Far From the Madding Crowd (Xa chốn 
phồn hoa) là cuốn tiểu thuyết thứ tư viết năm 
1874, và được đưa lên phim năm 1967 do nữ 
tài tử Julie Christie đóng. Ông 
cũng là tác giả cuốn The Mayor 
of Casterbridge (Ông Thị 
Trưởng Casterbridge) (1886). 
Cuốn nổi tiếng nhất là Tess of 
D’Urberville (1891) (Nàng Tess 
thuộc dòng họ Urberville), được 
đưa lên phim do Roman Polanski 
đạo diễn năm 1980 và do nữ tài 
tử Nastassja Kinski đóng vai 
Tess. Những cuốn khác là Jude 
the Obscure (Jude, con người 
tầm thường vô danh), viết năm 
1896, được đưa lên truyền hình 
do Kate Winslet đóng năm 1971. 
Cuốn the Return of the Native (Người xưa trở 
về) đưa lên phim năm 1994, do nữ tài tử 
Catherine Zeta-Jones đóng. Ông viết nhiều tiểu 
thuyết (12 cuốn), mãi đến khi gần 60 tuổi mới 
làm thơ. Trong vòng ba thập niên, ông viết 
tổng cộng 8 tập thơ và một tập kịch dài, the 

ynasts.  

ố dịch, trong 
ăn Học Ðời Lý (1941), p. 52 ].  

uân cũng chẳng xa vời 
m đâu.] 

homas Hardy. New York: MacMillan, 1978.   
 

sửa lại 12/19/07, 11/29/09--PTL) 

D
 
-Meliorist, not pessimist: Người đọc văn thơ 
ông thường cho ông là người bi quan, nhưng 
ông bảo ông là người theo thuyết cải-thiện. 
Ông cho rằng thế giới có thể tốt hơn nếu con 
người cố gắng hướng thiện. Trong bài thơ, hai 
đoạn thơ đầu là những hình ảnh ảm đạm và 
chết chóc, nhưng hai đoạn cuối bài thơ, trong 
khi tác giả chán nản, thất vọng về những biến 
chuyển của thời ông--như chiến tranh, thay đổi 
nếp sống gây ra bởi chiến tranh và cuộc Cách 
mạng Kỹ nghệ--thì tiếng chim họa mi, tuy già 

và rũ rượi vì lạnh, vút lên như đem lại nguồn 
hy vọng cho tác giả. Tiếng chim hót như nhắc 
cho tác giả biết, dù con người cảm thấy buồn 
khổ tuyệt vọng nhưng Thượng-đế, qua Thiên 
nhiên, vẫn ban cho con người một ân sủng là 
lòng Hy vọng. Như thiền sư Mãn-Giác ở thế 
kỷ 11 đời Lý, trong bài kệ “Cáo Tật Thị 
Chúng” có hai câu cuối “Mạc vị xuân tàn hoa 
lạc tận/Ðình tiền tạc dạ nhất chi mai” [“Ðừng 
tưởng xuân tàn hoa rụng hết/Ðêm qua, sân 
trước, một cành mai”-- Ngô-Tất-T

V
 
Một cành hoa nở cuối mùa xuân, 
tiếng hót của con chim già trong 
đêm đông như nhắc con người 
đừng quên Hy vọng trời ban. Nhà 
thơ lãng mạn Anh Percy Bysshe 
Shelley 1797-1822, trong bài  
Ngọn gió Tây phong “Ode to the 
West Wind” cũng viết ở câu cuối 
cùng của bài thơ:“If Winter 
comes, can Spring be far 
behind?” [Mùa Ðông đã tới nơi 
rồi,/ Thì X
lắ

 
V. Sách Tham Khảo:  
Về bảng liệt kê 100 bài thơ phổ thông, được 
trích in nhiều nhất, xem William Harmon, The 
Top 500 Poems. New York: Columbia 
University Press, 1992, trang 1077-1080. 
Muốn đọc thêm về cuộc đời và tác phẩm của 
Thomas Hardy, xin xem Richard C. Carpenter, 
Thomas Hardy. (Twayne English Authors 
Series). New York: MacMillan, 1st ed. 1964; 
rev. ed. 1980. Muốn tìm đọc thơ của Hardy, 
xem James Gibson, The Complete Poems of 
T

(Virginia--viết xong 11/24/97; 
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