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Lớp học Accent Reduction 
Class tại Nhà Việt Nam 

 

Phạm Xuân Thái 
ể giúp đồng hương thăng tiến trong 
nghề nghiệp và giao tế một cách dễ 

dàng hơn trong công việc, khách hàng, 
và tự tin hơn khi nói tiếng Mỹ, Nhà Việt 
Nam đã thu xếp mở lớp học về phát âm 
và luyện giọng tiếng Mỹ tại Nhà Việt 
Nam. Lớp học Accent Reduction Class 
for Vietnamese Speakers đã được khai 
giảng vào ngày thứ Bẩy 27/2/2010 và 
đã được mãn khoá một cách tốt đẹp 
ngày thứ Bẩy 1/5/2010 vừa qua.  
  
 Vì chỗ ngồi có hạn, nên Nhà Việt 
Nam chỉ nhận 12 học viên ghi 
danh trước tiên cho lớp học này. 
Chương trình của lớp Accent Reduction 
Class for Vietnamese Speakers được 
giảng dậy trong 8 tuần (90 phút mỗi 
tuần), dựa theo phương pháp giảng dậy 
tân tiến của Confidence Voice Group, và 
các trường đại học Oxford, MIT, 
Iowa, và các đài BBC, VOA, NY 
Postcasts, Mastering the American 
Accent, và nhiều websites dậy English 
do bà Susan Ryan thiết lập và cung cấp. 
 Bà Susan Ryan, một chuyên gia về 
Accent Reduction bắt đầu gia”ng dậy 
American English từ năm 1991, sau khi 
tốt nghiệp tại San Francisco State 
University và đạt bằng Masters Degree 
in Adult ESL tại Hamline University. Bà 
Susan hiện đang giảng dậy Accent 
Reduction Class tại đại học và hướng 
dẫn cho các chuyên gia trên cùng khắp 
thế giới qua hệ thống Internet. 

  
 Học viên của lớp Acent Reduction 
Class gồm một số đông chuyên gia 
trong vùng theo học. Nhiều học viên đã 
ở Mỹ 35 năm, đã từng tốt nghiệp tại hội 
Việt Mỹ Saigon, và đã từng đi du học tại 
Mỹ; một số học viên khác mới qua Mỹ. 
Tất cả các học viên đã tự nhận thức 
được rằng: muốn tiến xa hơn trong 
nghề nghiệp, phải nói tiếng Mỹ giỏi. 
Nhiều học viên cho biết đã tham gia 
nhiều lớp học English tại Đại Học và các 
Trung Tâm Phát Âm và Luyện Giọng 
khác, nhưng phương pháp giảng dậy 
của bà Susan Ryan rất dễ hiểu và thực 
dụng. 
 Trong 8 tuần lễ các học viên đã học 
lại từ căn bản: 
- 15 vowel sounds của “a, e, i, o, u” 
- The Schwa sound, Short và Long 

Vowel sounds  
- Voiced and voiceless consonants  
- Syllable stress (Major/Minor Stress 

and Schwa) 
- Sentence stress and intonation 

(Function, Content, and Focus word) 
- Idioms frequently used by American 

English speakers 
  
 Ngoài sách học “Mastering the 
American Accent”, học viên còn được 
cung cấp thêm những websites của các 
trường đại học và các websites của các 
cơ quan phát thanh, giáo dục để học 
thêm tại nhà. Học viên cũng có thể thu 
phát âm của mình online và gởi tới bà 
Susan Ryan để được góp ý, sửa chữa. 
 

Đ 
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 Trong buổi học cuối cùng, một số 
học viên đã không tham dự được vì phải 
đi xa, số học viên hiện diện cảm thấy 
vui khi nhận bằng tốt nghiệp và đã học 
được một số căn bản về cách phát âm; 
họ bùi ngùi lưu luyến vì lớp học kết 
thúc, và ước mong Nhà Việt Nam tiếp 
tục tồn tại, để có thể mở những lớp học 
tương tự để giúp đồng hương trong 
tương lai.  
 
 Một học viên phát biểu: 
 “ Ngoài những công cuộc đấu tranh 
cho nhân quyền và dân chủ cho Việt 
Nam, các Tổ Chức Cộng Đồng, và các 
Hội Đoàn cần phải lưu ý thêm về vấn đề 
nhân sinh, xã hội, và giúp đồng hương 
thăng tiến hơn trong nỗ lực hoà nhập 
vào đời sống mới!” 
Sau buổi học cuối, một buổi picnic ngoài 
trời đã được tổ chức trước khi chia tay. 
Tất cả các học viên hy vọng sẽ được 
tham dự những lớp học tương tự trong 
tương lai. 
 

 

 

 
 

 

Một số học viên nhận bằng tốt nghiệp      



SOÁ 51                                                                                                                                                   155 



156                                                                                                                                             COÛ THÔM 

TRÖÔØNG CUÕ BAÏN XÖA 
   

ôm ra ga đón Hà cùng với chồng và con 
gái. Hai người bạn nhìn nhau thoáng chút 

ngỡ ngàng rồi ôm nhau mừng rỡ. Chia tay 
nhau sau tháng tư bảy lăm, họ chỉ ngoài đôi 
mươi chưa ai lập gia đình, mỗi người đi mỗi 
ngã. Hà vượt biên đến ở Canada và 
Thảo đến ở Pháp. Dù vẫn thư từ liên lạc 
nhưng mãi 25 năm sau, khi con gái của Hà du 
học ở Luân Đôn, Hà mới có dịp ghé qua Âu 
Châu thăm bạn, Thảo cũng bận bịu chồng con 
với đời sống vất vả nên chưa bao giờ được du 
lịch viếng thăm thác Niagara hùng vĩ nơi 
Hà đang sinh sống. 
     Chiếc xe Clio nhỏ bé cũ kỹ của Thảo 
chất hết cả năm người, vợ chồng Thảo, vợ 
chồng Hà và con gái. Hành lý để ở sau 
coffre xe và cả ở dưới chân băng ghế sau 
nên Hà ngồi co lại như con tôm, thế mà bao 
nhiêu tâm sự hàn huyên cười nói cho đến 
khi xe ngừng trước cổng nhà. 
     Đêm ấy và suốt cả tuần lễ, trong gian 
phòng nhỏ ấm cúng, họ kể cho nhau nghe 
không ngớt về những kỷ niệm thời thơ ấu với 
thầy cô, trường cũ bạn xưa. Vào thập niên sáu 
mươi, trường Lê Văn Duyệt của Hà và Thảo, 
tọa lạc ở khoảng giữa đường Lê Văn Duyệt 
Gia Định, là trường nữ trung học duy nhất ở 
tỉnh, chỉ mới phôi thai xây dựng trên một đám 
ruộng trồng nhiều rau muống, ao bèo nên 
rất đơn sơ. Hai dãy tường đỏ đối diện nhau, 
chính giữa là vuông sân để làm lễ chào cờ 
vào mỗi sáng bắt đầu lớp học. Bước lên vài 
nấc thang bên phải dãy tường đỏ có trồng bụi 
trúc xanh, phía đó là phòng dành riêng cho 
các giáo sư và hiệu trưởng, tiếp theo là một 
cầu thang rộng để dẫn tới các lớp học trên lầu. 

Sân trường vào mùa mưa rất lầy lội, nhưng 
Thảo cứ thơ mộng gọi đó là những sa mạc cát 
mịn. Phía sau, bên trái dãy tường đỏ là một 
khoảng sân cỏ mà mỗi khi hè tới, không có 
bóng phượng chở che, đám học trò con gái tụ 
tập chuyện trò, cười nói huyên thuyên. Thảo 
và Hà đã từng ở đó vào những buổi trưa hè 
rồi nằm lăn ra cỏ nhìn lên cao trời xanh mây 
trắng bay thênh thang. Hà chợt hỏi : 
 - Thảo còn nhớ chị Kim Cúc không ? 
  - Nhớ chứ, không biết bây giờ 
chị ấy ở đâu ? 
     "Người chị hộc bàn" của Thảo, sau đó 
cũng là của Hà. Chị gửi thư cho Thảo rất dài 
và cắt xén trang hoàng các bìa giấy viết thư 
thật tỉ mỉ khéo léo. Chị đẹp lắm! Như nữ 
minh tinh điện ảnh với môi cười rất duyên 
dáng nên Thảo trân quý nâng niu, thoáng chút 
"ghen tương giận hờn" với Hà và suốt ba 
tháng hè cứ lấy thư của chị ra đọc, hát nghêu 
ngao những bản nhạc chị gửi tặng, đôi khi 
chảy nước mắt lặng lẽ, nghĩ rằng tựu trường 
vào sẽ không được ngồi ở chổ cũ lớp cũ, sẽ 
không được gặp chị nữa. Chị học lớn hơn hai 
lớp và quả thật vài năm sau chị đi lấy chồng, 
Thảo không còn tin tức gì của chị. 
     Nhà bếp của Thảo không được tiện nghi 
cho lắm nhưng cũng chứa đủ vợ chồng Hà 
và con gái, vợ chồng Thảo với hai con trai 
quây quần bên chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa 
nhà. Tiếng cười đùa huyên náo của bọn trẻ 
và cả của người lớn vang lên vui nhộn suốt 
bửa ăn. Không khí đoàn tụ sum họp thật 
là ấm áp, Thảo bắt nhớ tới những ngày xưa 
khi còn ở quê nhà có Mẹ, có anh 
em đông đủ. Bây giờ chia lìa tan tác mỗi 

H 
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người một nơi, Thảo rưng rưng nước mắt, 
Hà hiểu ý liền cười với chồng : 
     - Anh Huy và anh Thanh biết không, 
hồi ấy Thảo nó đi "hun" xe bò đấy ! 
     Cả nhà cười lăn vì hình ảnh ngộ nghĩnh 
làm cho Thảo bẻn lẻn. Thuở ấy Thảo cùng 
với Hà đi xe đạp đến trường, khỏi rạp Văn 
Hoa một đổi, vì mãi mê nói chuyện 
Thảo đã đâm xầm vào một chiếc xe bò 
ngừng trên đường. Hà lại kể thêm 
chuyện đôi guốc Hà bị đứt quai mà Thảo vì 
thương bạn đã cố tìm cho được dây thun cột 
lại để Hà lê lết về tới nhà ở mãi cuối đường 
Hai Bà Trưng. Cuối đường Hai Bà Trưng, từ 
dốc Cầu Kiệu xuống Yên Đỗ quẹo mặt, mỗi 
lần đến nhà Hà chơi, Thảo thường dừng 
trước cửa tiệm Thuốc Cam Hàng Bạc trong 
có trưng bày tượng một con nai gỗ, mua một 
gói trái sấu dầm với đường,gừng và cam 
thảo chia ra ăn với Hà. Từ đó kỷ niệm lại 
tràn về, áo dài trắng thướt tha, đôi bạn Hà và 
Thảo đã suốt bảy năm trời yêu dấu, giung 
giăng giung giẻ trên con đường Lê Văn 
Duyệt trải dài lên tới dốc Cầu Bông 
xuống Đa Kao và quẹo mặt đường Trần 
Quang Khải, đôi khi "không thèm quẹo mặt" 
mà băng qua đường ăn chè Hiển Khánh, kế 
rạp Casino Đa Kao, rồi rẻ sang Nguyễn Phi 
Khanh mới trở lại Trần Quang Khải. Không 
biết có phải vì con gái thích ăn quà hay vì 
trưa nắng cháy bỏng da, nên phải dùng một 
ly thạch chè để giải khát. Nếu không ghé vào 
Hiển Khánh, lại ghé vào góc đường Trần 
Nhật Duật- Trần Quang Khải  để thưởng 
thức món đậu xanh đậu đỏ bánh lọt phía 
trường Huỳnh Thị Ngà, thật tuyệt vời với 
những giọt đường sóng sánh vàng đặc sệt, 
chảy vào thành ly, hòa lẫn với nước dừa 
trắng như sửa béo ngậy. 

     Ngoài những buổi dạo chơi ngoài trời, 
ngắm thành phố Paris với những đại lộ tấp 
nập, xem danh lam thắng cảnh, thăm viện bảo 
tàng Louvre, chiêm ngưỡng tháp Eiffel cao 
nghều nghệu, nhà thờ Notre-Dame nổi tiếng 
với câu chuyện "Thằng gù đền Đức Bà" của 
Victor Hugo, và lang thang dõi mắt nhìn dòng 
sông Seine hững hờ trôi chảy. Tối đến, tuy 
mệt mõi nhưng Hà và Thảo lại rù rì nhỏ to 
tâm sự đến gần sáng, nhớ lại từng thầy cô và 
từng người bạn trong lớp. Thầy Bửu Biền dạy 
Toán, Thầy Mai Xuân Kính dạy Vật Lý, Cô 
Hoàng Thị Thanh Hải dạy Việt Văn, Cô Trần 
Thị Tiếp dạy Vạn Vật, Cô Nguyễn Thị Trâm 
dạy Lý Hóa, Cô Phạm Thủy Tiên dạy Pháp 
Văn, Cô Võ Thị Tố Phượng dạy Hội Họa, Cô 
Võ/Trương Phượng Oanh dạy Nhạc... và 
nhiều nữa... Bảy năm dài (LVD63-70) luân 
lưu trong ký ức cộng thêm tuổi đời chồng 
chất kể làm sao cho hết. Hình như mỗi Thầy 
Cô đều có một học trò để nhớ. Mỗi học 
trò đều có một Thầy Cô để thương. Thảo 
thương cô Trần Thị Tiếp của Thảo. Cô 
mặc áo dài trắng giản dị như học trò, vui vẻ, 
tận tụy, ngoài những óc, tim, tủy, não, mô bì, 
mô liên kết su be, cô còn dạy thêm bằng 
những câu danh ngôn "Con người đang sống 
trong sa mạc, ước mơ làm sa mạc đó dễ chịu. 
Hãy làm việc để thực hiện ước mơ"(25-04-
70). Cuối năm học thi cô bảo "Các em thi đậu 
tôi mừng nhưng chưa hết, còn phải lo các em 
vào yên ở các phân khoa". Bây giờ xa xôi nổi 
trôi lưu lạc xứ người, xa quê hương, đêm nay 
cùng với Hà nghĩ đến cô mà phát khóc, 
nhớ đến các Thầy Cô mà phát khóc. Hà chợt 
lim dim mắt hỏi : 
     - Thảo có tin tức gì của Nguyễn Kiếm 
Lang không , 
     - Không. Có nhiều lần Thảo hay nằm 
mơ thấy Kiếm Lang rủ Thảo đi dạo 
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phố Sàigòn, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Tự Do, 
nhà sách Khai Trí... 
     - Hà cũng thế, chắc là bạn ấy vượt biên 
không thành công, có lẽ chết mất rồi, nếu 
không sao mình lại hay nằm mơ thế ! 
     - Tại mình nghĩ nhiều tới bạn thôi. 
     - Hà cũng mong như thế. 
     Kiếm lang, người bạn thân thương nhà ở 
bên Thị Nghè, gần Trung Tâm Chiêu Hồi, 
Thảo thường ghé qua tâm tình với nhau suốt 
ngày mỗi lần đến thăm "chàng", buồn vui lẫn 
lộn, tình đã xa 
bay, người đã 
bóng chim tăm cá, 
và bạn thân 
thương đã biền 
biệt nơi đâu ? Cả 
bọn sáu đứa, Thảo 
và Hà ở đây, còn 
Lê Thị Hoàn, Bùi 
Thị Ngọc Hải, 
Trần Thị Cúc, 
những người 
bạn ấy bây giờ đang trôi giạt ở phương nào ? 
Vượt biên, chìm dưới biển sâu hay tới bến bờ 
tự do xây dựng cuộc đời ? Ở lại, lấy chồng 
cán bộ hay nuôi chồng học tập cải tạo chắt 
chiu từng đồng lo miếng cơm manh áo? 
Những người bạn xưa của Hà và Thảo theo 
nhau vào giấc ngủ với những tràn trề mộng 
mị chiêm bao... 
     Buổi sáng, trước khi chất hành lý ra xe. 
Thảo kéo hộc tủ lôi ra những bức ảnh mà 
Hà đem theo được. Hai mái đầu lại chụm vào 
nhau nhưng tóc đã không còn xanh và mỗi 
người phải đeo thêm cặp kính lão. Nhìn 
bức ảnh Hà và Thảo nắm tay nhau, chụp 
trước cổng trường cuối hè năm đệ thất, nhỏ 
bé ngây thơ. Thảo bấc giác tìm giấy hý hoáy 
viết rồi gấp tư đưa cho Hà dặn dò : 

     - Về đến Canada hãy mở ra xem. 
     Nhưng Thảo biết Hà sẽ chẳng đợi lâu, sẽ 
mở ra xem ngay khi còn lơ lững trên máy 
bay. Tờ giấy ghi vội vàng : 
     Hai đứa tụi mình đứng...dựa cột đèn ! 
     Chờ bác phó nhòm bấm máy liên miên 
     Tóc cứ bung xòe..."cuốn theo chiều gió" 
     Tay nắm tay ta mĩm miệng cười duyên. 
     Bên đường dìu dập xe qua lại. Có... 
     Thằng bé nghịch ngầm..." xịt nước 
phông tên"! 

     Vô tư quá 
trước cổng 
trường buổi ấy 
     Mấy mươi 
năm vùn vụt 
tháng ngày qua 
     Trôi nổi 
phương xa,ảnh 
xưa nhìn lại. 
    Thoáng giựt 
mình, sợi tóc 
muối tiêu pha... 

     Tiển Hà ra ga vẫn bằng chiếc xe Clio cũ 
kỹ của vợ chồng Thảo và Hà lại ngồi co như 
con tôm. Gặp lại nhau để có biết bao nhiêu 
kỷ niệm hồi tưởng lại. Một tuần lễ hè của Hà 
qua đi, giây phút chia tay bịn rịn cũng 
qua đi, như 25 năm dài xa cách đã qua đi. 
Bước vào nhà bếp, thấy im lìm vắng vẻ, 
Thảo tưởng tượng ra nét mặt vui tươi, nụ 
cười ý nhị của Hà trên máy bay, liền "kêu 
ca" với chồng : 
     Nhà vắng như chùa Bà Đanh 
     Tiếng cười đi đâu hết cả ! 
     Tới bửa, muổng nĩa lanh canh... 
     Lại nhớ bạn bè ở xa... 

NGUYEÃN MAÂY THU 
Paris 11 - 05 – 2010
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Taûn maïn veà 
 

“CHO” vaø “NHAÄN” 

 

Thu Leâ 
ói đến kỹ nghệ tặng quà thì có lẽ không có nơi 
nào được “thịnh” như ở xứ Mỹ này.   

 Tôi còn nhớ lần đầu tiên sang Mỹ được một 
gia đình bảo trợ du học sinh mời đến dự lễ 
Giáng sinh trên đất Mỹ.  Tôi đã vô cùng 
“choáng ngộp” khi nhìn thấy những gói quà to 
nhỏ chồng chất dưới cây thông, gói giấy thật 
đẹp, băng vải kim tuyến long lánh.  Mỗi người 
đều phải có quà cho mọi người trong gia đình.  
Nhà có 5 người thì một người mua quà cho 4 
người kia, vị chi có ít nhất 20 món quà không 
kể những gói quà định tặng cho hàng xóm, hoặc 
người quen nào sẽ gặp trong dịp này.  Cũng 
nhân dịp này mua sắm thêm cho gia đình một 
cái TV mới, một cái máy hút bụi, hay một cái 
đèn v.v... Tất cả đầu gói gém thật đẹp, gom dần 
để dưới gốc cây thông, chờ đến tối 24 hay sáng 
sớm 25, trong sự vui mừng hối hả, xé toạc 
những tờ giấy gói đồ lộng lẫy để mở quà và 
cuối cùng lúc tàn cuộc là một túi rác khổng lồ 
cùng các hộp nằm lổng chổng ở một góc nhà.  
  Tôi cứ tiếc những tờ giấy gói đồ quá đẹp 
mà tôi chỉ muốn nhìn chứ không muốn xé rách.  
Một ngày “cho” như thế đi quá nhanh, quả có 
đem lại niềm vui cho mọi người, nhưng sau bao 
nhiêu công trình vất vả, áp lực phải đi mua sắm 
cho một danh sách dài.  Tặng quà cho tất cả mọi 
người đã trở thành một thói quen và cũng không 
nhiều thì ít đã làm cho nhiều người lo lắng, 
phiền muộn, nhất là khi tình trạng tài chính eo 
hẹp.  Có lẽ vì vậy nên mới có cái gọi là 
“Christmas blue”.  Không có tiền thì dùng thẻ 
tín dụng chứ sao, nhưng khi cà thẻ thì lại tăng 
thêm cái áp lực, cái lo lắng nghĩ đến tờ giấy nợ 

gửi đến tháng sau.  Người ta gọi dịp Giáng sinh 
là dịp để “cho” và để “vui” (the time of giving 
and the time of joy) và trong sự bận rộn, hối hả 
làm công việc đi cho đó, ít ai nghĩ đến việc chúa 
sinh ra đời, hoặc nhìn kỹ là ai cho, ai nhận và ai 
vui hay không vui.  Bình thường thì khi cho ai 
cái gì, làm cho ai cái gì thì chính người cho, 
người làm phải cảm thấy vui trước vì mình đã 
làm được một điều tốt, điều thiện.  Niềm vui 
nhẹ nhàng đến với mình khi trao món quà cho 
người thân, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ hân hoan 
của người nhận tỏ sự cảm kích đã nghĩ đến họ. 
Đó là niềm vui “được cho”, được đem lại cái 
vui cho người khác.  Nhưng khi việc “cho” vào 
dịp Giáng sinh đã bị thương mại hoá một cách 
máy móc thì hành động “cho”_ một thúc đẩy từ 
tâm_ đã bị chìm xuồng, mờ đi và bị choáng 
ngợp bởi các món quà, các vật thể_phó sản của 
một xã hội vật chất, dư thừa.  Và sự chú ý vào 
vật thể làm người ta quên đi cái tình cảm đi theo 
hành động “cho” mà chỉ nghĩ đến món quà đẹp 
hay xấu, có đáng giá không, có dùng được hay 
không, hay mình có cần hay không.  Và ngày 
hôm sau lể Giáng sinh, khi mọi sự trở lại bình 
thường cho một đời sống bận rộn vội vã thì 
người ta cũng quên hết cái tình cảm gắn bó với 
món quà mà người cho cũng như người nhận đã 
trao cho nhau. 
 Từ chỗ cho nhau quà là những cái cụ thể có 
thể nhìn thấy, tôi tự hỏi “cái cho không nhìn 
thấy” như tình cảm, tình thương yêu cuả con 
người đối với nhau được cảm nhận ra sao? 
 Người mẹ nhìn con bằng ánh mắt thương 
yêu, bàn tay mềm vuốt ve mái tóc và tay kia ấn 
núm vú vào miệng đứa trẻ là một hình ảnh “cho” 
vừa đủ cả tinh thần lẫn vật chất.  Một người vợ 
cặm cụi nấu cơm, dọn sẵn chờ chồng con về ăn 

N 
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cùng, một đứa con đi học về cho mẹ một miếng 
bánh xin được của bạn, hay một người mẹ tìm 
thấy sau một trận động đất ở Trung Hoa đã nằm 
đè lên con để che cho con được sống, hay một 
người qua đường thấy một mảnh kiếng vỡ đã 
nhặt lên bỏ vào thùng rác _tất cả đếu không ít thì 
nhiều đã diễn tả hành động “cho”.  Làm một điều 
gì có ích cho ai, không cần ai biết (nếu cả làng 
biết thì không kể) là để chính mình cảm thấy vui 
trước.  Thật đúng như cái câu tôi đã đọc được khi 
đứng xếp hàng để đổi tiền ở một nhà băng,  “ To 
do something good for somebody is like to pee in 
your pants.  Nobody knows it but you feel warm 
inside!” 
 Kinh điển nhà Phật nói rất nhiều đến “hạnh 
bố thí”.  Cho, cho, và cho.  Bất cứ lúc nào, ở 
đâu, cho ai.  Làm ơn, làm phước mà không nghĩ 
ai phải biết việc mình làm, cũng không nghĩ đến 
việc “có đi có lại” hay “hòn đất ném đi hòn chì 
ném lại”.  Một trong 10 điều tâm niệm của Phật 
có nói “Thi ân như đôi dép bỏ”, làm mà không 
bao giờ nghĩ cần có sự đền đáp.  Trong tinh thần 
bố thí đó thì người cho phải cảm ơn người nhận 
bởi vì nhờ có họ mình mới có cái vui của người 
“được cho”.  Thỉnh thoảng chúng ta thấy các 
thầy tu đứng khất thực ở ngoài đường, chúng ta 
chẳng là phải cảm ơn các thầy đã cho mình một 
cơ hội để tạo phước, để chúng ta thực thi hạnh 
bố thí đó sao? 
 Từ chỗ “biết cho” đến chỗ “biết nhận” 
không xa là mấy nhưng có nhiều người không 
làm được.  Nhiều người tôi biết quả là bồ tát, 
biết cho rất nhiều. Nhưng họ có cá tính mạnh, 
và rất độc lập và hiếu thắng, không bao giờ 
muốn nhận của ai, muốn chịu ơn ai hay để cho 
ai làm gì cho mình.  Hình như trong họ có một 
cái gì bất ổn, chạm đến tự ái hay cái tôi của họ, 
không cho phép họ lụy ai hay chịu nhận cái gì 
của người khác.  Họ biết cho và vui với cái 
“cho” của họ nhưng không nghĩ dến việc để cho 
người khác cũng được cái vui đó, không biết 
rằng khi mình “biết nhận” là mình cũng làm cho 
người khác vui.  Một người bạn thân cuả tôi viết 
thư về chuyện “biết nhận” như thế này: 

  ...Có một lần đọc được một chuyện ngắn 
cuả chị bạn viết là hồi Thầy Thiện Ân sắp mất, 
chị thường hay lại thăm thầy và rất buồn khi 
thấy bệnh làm thân thể Thầy đau đớn.  Chị 
thường khắc khoải không biết làm gì để thầy 
vui, để thầy bớt đau.  Một hôm chị hỏi “Thầy 
muốn con làm gì” thì Thầy bảo chị đi mua cho 
Thầy một cái mũ đội cho ấm đầu.  Hôm đó là 
ngày cuối tuần.  Đã 7 giờ tối.  Các tiệm lớn đều 
đóng cửa.  Nhưng Thầy muốn chị đi mua ngay.  
Chị đành chạy ra tiệm Thrifty lúc đó còn mở 
cửa mua chiếc mũ đem về.  Thầy nhận và tỏ vẻ 
vui.  Còn chị thì rất vui vì làm được một việc 
vừa lòng Thầy.  Sau đó ít lâu Thầy qua đời.  Và 
khi chị tới giúp dọn dẹp phòng Thầy ở cũ, chị 
thấy trong tủ của Thầy có cả tá mũ đủ loại rất 
đẹp.  Chiếc mũ chị mua biếu Thầy hôm đó trông 
tầm thường nhất.  Chị chợt tỉnh ra.  Nhìn thì 
tưởng chị làm CHO Thầy vui.  Chị là người làm 
phước.  Thực ra chính Thầy cho chị cơ hội để 
chị được vui lần chót với Thầy.  Để chị được 
phước báu.  Chính chị là người NHẬN, người 
được thụ ơn.  Từ kinh nghiệm đó chị nhận và 
biết là trong cuộc đời khi nghĩ tới cùng thì 
nhiều khi người cho lại chính là người nhận.  
Người nhận là ngườì cho.  Không biết ai là ai. 
Và ai phải cám ơn ai.  Thôi thì cứ cám ơn nhau 
vậy.  Và cám ơn Đời....” (thư cuả Du Li) 
 Tôi nhớ mãi câu chuyện trên và khi một 
người bạn khác của tôi ốm –chị ấy ở một mình 
không chồng con anh em – mà không chịu để tôi 
lái xe chở chị đi bác sĩ, lặng lẽ đi một mình.  Tôi 
phải đem câu chuyện thầy Thiện Ân ra kể cho chị 
nghe và nói với chị là tôi rất buồn, là chị biết cho 
(chị đã làm cho tôi và cho mọi người rất nhiều) 
nhưng chưa biết nhận.  Đôi khi vì sợ phải chịu 
ơn, không muốn chịu ơn lâu nên phải vội vã trả 
ơn, theo tôi, cũng là một hình thức bội bạc vì vội 
vã để “làm cho nó xong” và quên đi chẳng là bội 
bạc thì là gì?  Hoặc là cứ để sự ‘không muốn 
phiền đến ai”ngăn chặn tình thân hay nương tựa 
đáng lẽ có thể có giữa mọi người. 
 Thói quen tặng quà ở xứ này lâu dần thành 
lệ, đi đâu gặp ai cũng gói ghém một chút gì 
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mình có để cho nhau, một thói quen tôi thích 
hơn là những quà tặng gói đẹp đẽ để cho nhau 
trong các dịp lễ lớn.  Nó gói ghém một chút tình 
nho nhỏ nhưng chân thành.  Bạn bè ai cho cái gì 
tôi cũng quí cũng nâng niu.  Các con cho cái gì 
cũng suýt xoa và đem ra dùng để các con nhìn 
thấy.  Nhưng cũng không khỏi hơi buồn lòng 
thấy các con với cuộc sống dư giả, cái gì cũng 
có nên nhìn cái gì cũng thờ ơ, không thấy có sự 
quí hoá.  Tôi thấy tôi lụm cụm trong vườn, hái 
một mớ rau tươi hay một túi hoa quả mình có 
công trồng và lấy làm kiêu hãnh, cất kỹ để đến 
chiều đợi các con về chơi là đem ra khoe rau 
ngon và quả đẹp hiếm, để chỉ thấy đời sống bận 
rộn ồn ào đã làm các con tôi không chậm lại 
được, hay lắng nghe hoặc nhìn kỹ thấy những 
niềm vui nho nhỏ của sự cho và nhận.   
 Một người bạn già cũa tôi kể lể:  “Tôi nghĩ 
thật chẳng bao giờ quên được, chị ạ.   Vào đầu 
mùa Xuân vườn nhà tôi không biết bao nhiêu 
đóa hồng nở rộ, nào Blue Girl, Imperial, Double 
Delight, Brigitte...  Buổi sáng dậy sớm lui cui 
cắt một bó hồng đủ mầu để chiều đem đến cho 
vợ chồng đứa con gái ở cách nhà 30 phút. Đến 
nhà không gặp, chỉ để lại bó bông. Sáng hôm 
sau lại có việc phải đi về phiá đó qua hướng nhà 
nó, lại nhìn thấy mấy bông hồng màu coral mới 
nở hàm tiếu còn long lanh những giọt sương 
đêm mà hôm qua chưa cắt được, tôi bèn cắt 
thêm nữa để cho con.  Vừa đem đến cho, cô con 
gái vừa nhìn thấy đã cau mặt:  “Mẹ đã cho rồi 
thôi.” nhưng cũng bảo anh chồng lấy lọ cắm.  
Nghe giọng hơi sẵng, tôi biết nó đang bận cái 
gì, hay đang bực mình cái gì, nhưng tôi cũng 
nói:  “ Thôi để mẹ cắm cho.” và đang lúc cắm 
bông vào bình, tôi lại lấy bông hồng màu coral 
ra đưa cho cô con gái đang đứng gần rửa chén: 
“Con xem cái mầu này đẹp không?” Cô gái gắt, 
“ Sao lại cứ dí vào mặt con vậy?” làm tôi chưng 
hửng, đứng ngẩn mặt ra và thấy lòng rưng 
rưng... Thì ra ở một cái văn hoá dư thừa, cái gì 
cũng có, chắc chẳng còn gì đáng quí, phải 
không chị?  Hay là phải cái gì gói ghém đẹp đẽ, 
lịch sự mới có giá trị chăng?” 

 Có sự “cho” nào như thế này mà không gói 
ghém tình cảm và người nhận, nếu lưu ý được 
rằng mình biết nhận cũng là một cách cho, và 
trong trường hợp này, để làm cho người mẹ vui, 
dù là trong nhà đã có nhiều hoa lắm rồi, hay hoa 
này không phải là thứ hoa cô gái thích.... Tôi chỉ 
còn biết an ủi người bạn già là đừng đặt nặng 
vấn đề, chắc tại cái tuổi già cuả mình nó làm 
cho mình dễ xúc động, dễ tủi thân đấy thôi. 
 Trên phương diện ngôn ngữ, chữ CHO 
trong tiếng Việt được dùng rất nhiều và diễn tả 
nhiều điều khác hơn là làm điều thiện, hay một 
dịch vụ, hay gửi gấm tình thương yêu tình cảm.  
Thử đọc câu này  “Cha mẹ mong nuôi cho con 
khôn lớn, cho thành người, cho tiền cho bạc.  
Con chẳng chịu vâng lời, ăn chơi cho lắm vào, 
bây giờ trong vòng tù tội.  Cho đáng đời!”  thì 
quí vị có thấy những chữ CHO này có cùng một 
nghĩa không? 
 Rồi còn bao nhiêu cái CHO tình cảm, hãy 
nghe Xuân Diệu viết 

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất 
Anh cho em, kèm với một lá thư, 
Em không lấy, và tình anh cũng mất 
Tình đã cho không lấy lại bao giờ. 

 
 Trong cuộc tình, cái cho này là thú đau 
thương, và luôn luôn đòi hỏi phải được nhận chứ 
không phải “cho để mà cho” như hạnh bố thí của 
nhà Phật.  Vì vậy, nên người nào yêu là người 
khổ vì “cho tuy nhiều mà chẳng được bao nhiêu” 
nhất là những mối tình thầm lặng, một chiều.  
  Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ 
chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để 
không có sự phân biệt, không cả sự phân biệt 
giữa người và ta, để tất cả những tương quan: 
cho nhận, được thua, phải trái, mất còn, đầu 
cuối, huyễn thực, trắng đen, sống chết chỉ là 
những biến số của vô thường trong vòng đời 
luân lưu chuyển hoá. 

THU LEÂ 
(California)     
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NEW YORK STATE VAØ 
PENNSYLVANIA 

 

Nguyeãn Thò Xuaân Nga 
 

hân dịp cháu ngoại Nicholas Quang có 
tournament về Baseball tại tỉnh 
Coopertown thuộc  New York State nên tôi 

đã  đi nghỉ hè cùng với gia đình con gái tại đây 
và  đồng thời đi Pocono thuộc tiểu bang 
Pennsylvania. 
 Chúng tôi khởi hành tại nhà từ Marlton, 
New Jersey lúc 10 giờ sáng ngày 28-8-2009, 
qua cầu Delaware rồi đi theo Pennsylvania 
Turpike; gần 12 giờ thì tới Allentown, vào nghỉ 
tại "Rest Area" để ăn trưa. Nơi này rất rộng rãi, 
có nhiều chỗ bán đồ ăn, người người ra vào tấp 
nập vì sau đó trên quãng đường đi khoảng 60 
miles không có trạm nghỉ nào cả.  Từ chỗ nghỉ, 
đi theo đường 476 dược một quãng thì vào hầm 
.  Khi ra khỏi hầm thấy ngay cảnh núi xanh 
ngắt, được bao phủ bởi một màn sương mù 
mỏng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo rất đẹp.  
Hai bên đường toàn là vách đá màu nâu đỏ và 
rừng cây white birch rậm rạp.  Thỉnh thoảng 
cũng gặp rừng thông. Có chỗ vách núi thật 
phẳng và nhẵn nhụi.  Núi ở đây không cao lắm 
mà nối tiếp nhau chạy thật dài, ngọn núi phẳng.  
Thỉnh thoảng gặp chỗ có thung lũng thì thấy  
nhà trại và cánh đồng toàn là bắp. Hôm nay trời 
ui nên mới quá trưa mà sương đã tuôn lên dầy 
đặc bao phủ cảnh vật khiến cho chỉ còn nhìn 
thấy ở phía trước một màu trắng đục.. Sau đó 
exit ra đường 81 North để đi về phía 
Binghamton.  Lúc này trời quang đãng hơn,  
trên đường gặp từng vùng hoa dại nở vàng rực,  
chỉ thỉnh thoảng mới thấy vài  cụm hoa trắng, 
con đường này, đi dọc theo núi và rừng. Thỉnh 
thoảng gặp vùng thung lũng thấy nhà cửa, họ 

trồng toàn bắp; cũng có những cánh đồng cỏ 
xanh mướt, rất nhiều bò và ngựa được thả, đứng 
thong dong gặm cỏ. Rồi sau đó mới thấy có nhà 
cửa, hãng xưởng và các tiệm ặn, trạm gas...Lúc 
15 giờ  tới địa phận của New York.  Lúc 16 giờ 
chiều tới Coopertown, thành phố được bao bọc 
bởi đồi núi   Chúng tôi cư ngụ. tại khách sạn 
Holiday Inn Express, ở cách sân chơi Baseball 
một con đuờng, quanh đấy có Mc Donal, 
Chinese restaurant, super market...Vào mùa 
chơi bóng thì các khách sạn gần đó đều tăng gía 
,hơn $200. một đêm, những người giữ chỗ trễ 
cũng chẳng còn, phải ở những khách sạn xa.   
 Coopertown thành phố nổi tiếng là nơi tổ 
chức thi Baseball toàn quốc cho các trẻ em  từ 
12 tuổi trở xuống. các đội Baseball từ các tiểu 
bang như: California, Chicago, Florida, Long 
Island, New Jersey, New York... đều đến tham 
dự. Sân chơi được xây dựng tại Dream Park, 
một khu vực rộng lớn có núi bao quanh, cảnh 
vật rất đẹp và thoáng đãng.  Ở đây có tới 9 sân 
chơi do đó 18 teams(đội )có thể chơi cùng một 
lúc. Họ xây nhiều dẫy nhà để các đội viên ăn ở 
ngay tại đó, đồng thời giặt cả đồng phục cho các 
đội viên nữa.  Trong một tuần lễ mỗi người  
phải trả $750.00 
 Ở Coopertown cũng là nơi để cho những 
người  đua thuyền dọc theo hồ Otsego Lake vào 
những cuối tuần của mùa Hè cho tới đầu mùa 
Thụ  Cuộc đua thuyền từ Coopertown đến 
Bainbridge  đuợc tổ chức hàng năm vào ngày 
Memorial Day đã lôi cuốn hơn 1,600 người đua 
từ Mỹ và Canada..  Đó là cuộc đua thuyền trong 
một ngày dài nhất thế giới.  

N 
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 The National Baseball Of Fame And 
Museum. Đó là một căn nhà có ba từng lầu rất 
lớn xây bằng đá, mặt tiền màu xám, quanh mái 
viền trắng. Những bực thềm dẫn vào nhà toàn 
lát đá trắng có vân xám. Hai bên tay vịn bằng 
sắt sơn đen.  Khi vừa bước vào là gặp ngay hình 
tượng làm bằng xáp của một cầu thủ đang đứng 
ở tư thế  hai tay cầm cái "bat" giơ lên như sẵn 
sàng đỡ trái banh , trông thật linh động.  Tầng 
lầu thứ nhất ở chung quanh tường bằng gỗ oak 
họ gắn tới mấy trăm cái khung hình bằng đá 
trắng,lồng ảnh của các người chơi baseball giỏi, 
những người điều hành... làm bằng đồng đề theo 
thứ tự từng năm một kể từ thế  kỷ thứ  19 cho 
tới ngày nay (2009). Trước kia chỉ có đàn ông 
chơi Baseball thôi nhưng trong thời Đệ Nhị Thế 
Chiến vì đàn ông phải đi lính không có người 
chơi Baseball nên người ta mới thành lập đội 
chơi nữ. Trên hai tầng lầu kia có rất nhiều tủ 
kính trong trưng bầy quần áo đồng phục của 
mọi thời, giầy , mũ , bat và trophy của những 
người thắng giải...  
 Wax Museum. tại đây có tới mấy chục hình 
nộm làm bằng xáp với kích thước mặt mũi, màu 
da và dáng điệu  giống hệt như những người 
thật.  Ở đây cũng có hình của ông Tổng thống 
Bush trong bộ quần áo baseball màu trắng sọc 
xanh lơ  Họ tạo ra thật giỏi, mắt cũng long-lanh 
và bàn tay cũng có những đường gân . 
 Coopertown là một thành phố nhỏ, ở trung 
tâm  có những tiệm ăn, tiệm bán bánh kẹo, tiệm 
kem và rất nhiều tiệm bán đồ kỷ niệm, dụng cụ 
cho baseball và quần áo. Những chiếc áo ngắn 
tay và những cái áo lạnh đều có in chữ 
Coopertown Dream Park.  Ngoài ra còn có 
những áo in thêm những chữ như: I hit home 
run, I Hit Granslam, Mom  Home Run... 
Nicholas  đã được 2 home run và một granslam 
do đó, Hạnh đã mua tặng tôi cái áo ngắn tay đề 
chữ:”My Grandson hit Granslam in Coopertown 
NY Sommer 2009.” 
 Coopertown có hồ Otsego lake rất lớn ba 
phía được vây quanh bởi núi,. Bên sườn núi có 
nhiều nhà được xây cất lên, ẩn hiện sau những 

lùm cây trông rất nên thơ.  Bên bờ hồ thuyền bè 
đậu san sát nhau.  Ở đây có thuyền để chở du 
khách đi chơi trên sông. 
 Fly Creek Cider Mill & Orchard.  Từ khách 
sạn chỉ lái mấy phút là tới tiệm này. Trong tiệm 
họ bầy la liệt hàng chục loại “dip” khác nhau 
cùng cracker và pretzone để khách dùng thử. Họ 
cũng cắt những miếng bánh ngọt nho nhỏ để 
khách nếm.  Đặc biệt ở đây có bán loại nước táo 
do chính họ sản xuất.  Khách hàng có thể lên lầu 
để xem máy ép nước táo, đồng thời được xem 
phim  chỉ cách ép táo.  Tiệm này  có Play 
ground cho trẻ con chơi.  Phía sau tiệm có một 
cái hồ nho nhỏ trong đó có cả trăm con vịt đang 
bơi lội mà đa số là vịt màu nâu. Mấy chục con 
vịt lông trắng, trên đỉnh đầu có một chùm lông 
trông như bông hoa rất đẹp có tên là Chested 
white duck;  lại có dăm con ngỗng trắng muốt, 
hai bên cánh có lông thật dài, xòe ra thật đẹp có 
tên là Sebastopo greese.  Bên hồ có một cái máy 
bán bắp để du khách mua cho vịt ặn ;Cháu 
Jessica thích cho vịt ăn lắm.   Những con vịt này 
rất khôn, khi thấy bắp được quẳng ra là chúng 
lên bờ, tranh nhau ăn. 
 Từ tối thứ Sáu, 28- 09 trời bắt đầu mưa to 
kéo dài mãi cả ngày thứ Bẩy nên buổi Khai mạc 
dự trù vào tối thứ Bẩy, phải hoãn đến sáng Chủ 
Nhật 29-09.  Lúc 10 giờ sáng, tất cả mấy chục 
đội cùng các nhân viên trong ban tổ chức đều tề 
tựu , đứng xếp hàng chung quanh sân rộng lớn.  
Các thân nhân của các đội chơi Baseball lần 
lượt vào ngồi ở khán đài.  Ban tổ chức giăng 
dây dành riêng một khúc ở giữa khán đài và treo 
một cái biển đề chữ: Grandparent, thế là ông bà 
của các đội viên có chỗ ngồi riêng. Các nhân 
viên của ban tổ chức lại còn mang tặng áo "T 
Shirt" góc trái in chữ Coopertown Dream Park 
và chữ Grandma hoặc Grandpa. Ông được áo 
màu xanh lơ, bà được tặng áo màu hồng nhạt.  
Bố mẹ cũng được tặng áo: Mom màu hồng đậm, 
Dad màu xanh đậm.  Sau khi ông chủ-tịch chào 
mừng quan khách rồi giới thiệu các cộng tác 
viên cùng tất cả các đội thì từ trên không một 
máy bay trực thăng bay lượn quanh một vòng 



164                                                                                                                                             COÛ THÔM 

rồi ba người từ máy bay lần lượt nhẩy dù ra và 
đáp ngay giữa sân, một người còn cầm theo lá 
quốc kỳ. Tiếp theo là một em gái ra hát bài 
Quốc ca, mấy nhóm hát hợp ca rồi công kênh 
nhau lên  và buổi lễ chấm dứt.  Từ 13 giờ chiều  
bắt đầu các "game" cho tới tối.  Hôm nào cũng 
có hai buổi thi cho 18 đội.  Đội của Nicholas 
thắng một "game" , Nicholas "hit" 2 home run 
và một Granslam.  
 Ngày 03-09 Nicholas đã xong nên chúng 
tôi đi xem mấy cái hang ở cách Coopertown cỡ 
một giờ lái xe.   
 Howe Caverns.  Khoảng hơn mười giờ sáng  
từ khách sạn tới Howe Caverns. Vé đi tour là 
$16.20 mỗi người.  Hang này rất nhiều người đi 
nên người ra vào tấp nập.  Sau khi ăn trưa xong 
thì thấy họ gọi tour số 4 sẽ bắt đầu trong 5 phút 
nữa, thế là chúng tôi vội vàng tới chỗ thang máy 
để được đưa xuống dưới sâu khỏi mặt đất 156 
feet, tới ngay cửa hang.  Hang này đã có từ sáu 
triệu năm.  Tại đây một cô hướng dẫn viên đang 
chờ sẵn.  Tour của chúng tôi có khoảng hơn hai 
chục người gồm 5 gia đình.  Đường trong hang 
được lát gạch thẻ đỏ rộng khoảng một thước và 
sạch sẽ nên dễ đi .  
 Trong hang, mỗi khúc lại có một ngọn đèn.  
Hai bên vách đá có thạch nhũ rủ xuống màu 
trắng bóng, màu nâu đỏ và màu xanh rêu...làm 
thành nhiều hình rất đẹp.  Dọc đường đi có khe 
suối, nước chảy róc-rách rất vui tai . Thỉnh 
thoảng có chỗ đường hẹp và có bực thang.  Có 
một chỗ vách đá giống như hình mặt người có 
đủ cả hai mắt, mũi và miệng mở rộng. Lại có 
chỗ, ở dưới suối có một phiến đá giống hệt như 
con rùa.  Ở cuối hang suối rộng hẳn ra, nuớc 
mênh mông.  Tại đây, từng gia đình một được 
họ chụp hình và bán mỗi tấm ảnh $8.00.  Sau đó 
du khách được ngồi thuyền để đi trên suối.  Khi 
lên bờ để đi trở về có một khúc cô hướng dẫn 
viên đưa du khách đi rẽ qua một lối khác tới chỗ 
hang rất rộng có thể chứa được khoảng năm 
chục người.  Cô ta cho biết đó là chỗ để tổ chức 
đám cưới.  Ở sàn có một phiến đá hình trái tim 
thắp đèn sáng màu hồng  là chỗ cho cô dâu chú 

rể đứng khi làm lễ cưới.  Trên đường trở về 
thường gặp nhiều người của các "tour" khác nên 
khi tới quãng hẹp phải dừng lại để tránh nhau. 
Vừa đi vừa về mất 80 phút.  Khi chúng tôi lên 
đến nơi thì thấy họ đã gọi đến "tour" số 14.  Ở 
đây họ cũng tổ chức cho đi hai hang động khác 
nhưng những hang này khó đi nên phải 16 tuổi 
trở lên mới được đi và phải đội mũ bảo vệ vì 
còn phải chui qua những hang nhỏ. 

 
 Secret Caverns.  Hang này  ở cách hang 
Howe không xa.  Vé đi xem hang là  $16.00. Ở 
đây rất vắng khách nên lúc đó chỉ có gia đinh tôi 
và bốn người nữa cùng đi xem hang.  Từ mặt đất 
được hướng dẫn viên dẫn đi xuống những bực 
thang nhỏ hẹp chỉ rộng khoảng hơn nửa thước . 
Đường đi ẩm ướt và tối tăm. Cứ mỗi quãng thì cô 
huớng dẫn lại bật đèn ở tường lên.  Khi mọi 
người đi qua là cô ta lại tắt đèn đi nên chỉ còn 
một số đèn mờ mờ từ  tường hắt ra.  Có chỗ thấy 
khe suối và  một khối đá giống hình con cá sấu. 
Mỗi khi muốn giới thiệu những hình ảnh đặc biệt  
cô hướng dẫn phải soi đèn pin lên.  Cứ tiếp tục đi 
xuống mãi rồi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy 
róc-rách và cuối cùng khi nghe thấy tiếng thác 
rào rào, khi ngước nhìn lên thì thấy một ngọn 
thác từ trên cao 100 feet đổ xuống trắng xóa thật 
đẹp.  Sau đó mọi người  lần từng bước để trở lại, 
khá mỏi chân và hơi mệt nên khi vừa lên đến nơi 
là mọi người, ngoại trừ Hạnh , Nicholas và 
Jessica,  đều thở hổn hển và vội vàng tìm  ghế để 
ngồi nghỉ.  
 Đến 19 giờ tối ngày 03-09-2009  lễ Bế mạc 
được bắt đầu.  Trong buổi lễ này, mỗi đôi viên 
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của mấy chục đội đều được gọi tên để chạy tới 
trình diện khán giả.  Có cuộc phỏng vấn hai ông 
huấn luyện viên của hai đội giỏi nhất, một đội ở 
California và một đội ở Long Island.  Hai đội 
này  sau buổi lễ sẽ đấu với nhau để lãnh giải 
Championship.  Đội ở California đã thắng.  
Trong buổi lễ, Hạnh  hát bài Quốc Ca Hoa-Kỳ. 
 
 Steamtown.  Ngày 4 tháng 9 chúng tôi rời 
khách sạn để đi Pennsylvania.  Trện đuờng đi  
ghé thăm Steamtown thuộc tỉnh Scranton.  Tại 
đây có nhiều đường xe lửa, nhiều xe lửa chạy 
bằng hơi nước, đốt bằng than.  Du khách trả 
$3.00 thì được đi xe lửa quanh đó khoảng nửa 
giờ. trả $6.00 Dollars thì được  vào Railway 
Museum để xem các loại đầu tầu từ cổ đến tối 
tân; cũng được leo lên các toa xe lửa chở thư, 
toa nhà bếp, toa nhà ăn, toa phòng ngủ.. Tại 
Steamtown, có các đường xe lửa chở hành 
khách và hàng hóa đi các nơi như: Chicago, 
Florida, New Jersey, Seatle, New York.. 
 Pocono. Lúc 14 giờ chiều  chúng tôi rời 
Steamtown để đi Pocono.  Trên đường đi cũng 
gặp những dẫy núi và cánh đồng bắp.  Lúc 17 
giờ chiều thì tới Pocono, đi theo con đường 
rừng khoảng 15 phút để tới Sony Mountain và 
chúng tôi cư-ngụ  tại  căn nhà số 155 North Slot 
II.  Phía sau căn nhà là một khu rừng nhỏ nên 
được thấy gà turky rừng đi thành đàn hơn chục 
con.  Cả tuần lễ ở đây không hề được nghe một 
tiếng chim hót vì trời bắt đầu lạnh nên chim 
chóc đã rủ nhau di cư xuống miền Nam cả rồi 
 Bushkill Falls.  Ngày mồng 5-09-2009 
chúng tôi đi xem thác Bushkills Falls. Đây là 
cái thác cao và lớn nhất của pennsylvania nên 
còn  được gọi là The Niagara Of Pennsylvania.  
Vé vào cửa là $9.00 một người. Có hai lối để đi 
xem thác.  Lối  theo đường vẽ màu vàng của 
bản đồ để cho những người không đi bộ được 
nhiều chỉ đi ở mé dưới, do đó chỉ thấy được 
thác lúc đã đổ xuống suối chứ không thấy được 
nguồn thác.  Còn nếu đi theo đường vẽ màu đỏ 
sẽ được ngắm nguồn thác lớn và nhiều thác phụ 
nữa nhưng phải leo nhiều bực để lên thật cao và 

còn phải băng qua một khu rừng thông khá 
rộng, toàn là đá lớn lởm chởm,không có lối đi, 
nên phải lựa chỗ nào dễ thì bước tới.  Chúng tôi 
đã chọn lối đi này nên mất nhiều thời gian.  Vừa 
đi vừa về kể cả những lúc dừng lại để chụp cảnh 
mất khoảng hai giờ rưỡi. Theo bản đồ chỉ dẫn, 
chúng tôi đi qua nhiều quãng đường dài để được 
thấy ngọn của thác chính là Bushkills đang ầm 
ầm đổ  xuống suối với một số lượng nước rất 
lớn trắng xóa..  Đi thêm một quãng  nữa thì gặp 
một cái cầu gỗ màu nâu bắc ngang qua suối 
nước chảy róc-rách..  Đứng ở trên cầu được 
nhìn đáy của thác đang cuồn cuộn tuôn nước 
vào suối.  Nước chảy ra thì trắng xóa nhưng khi 
nhìn vào dòng suối lạì thấy màu nâu như nuớc 
vối vì có rất nhiều lá cây rụng xuống đáy.  Tiếp 
tục đi nữa lại gặp một cái cầu nhỏ và một cái 
cầu dài hơn, bắc qua khúc suối rất rộng, nước 
chẩy xiết đổ  ra sông Delaware. Từ đây cứ tiếp 
tục đi bộ và trèo rất nhiều bậc thang đá và gỗ lại 
gặp những thác nhỏ rất đẹp là: Bridesmaid's 
Falls rồi  Bridalveil Falls.  Ở đây có hai cây cầu 
nữa bắc ngang qua suối.   Trên đường trở về 
phải băng qua ba cái cầu nữa. Đi xem thác này 
tuy khá mỏi chân nhưng rất thích thú.       
 
 Ngày -7-09-2009 đi xem thác Dingmans 
Falls. Xem thác này không phải trả tiền nên cầu 
tiêu chỉ là những nhà cầu nổi nên rất bẩn.  Tại đây 
có một phòng trưng bầy lông các loài thú dùng để 
làm áo. Từ chỗ đậu xe phải đi bộ khỏang 1600 
bước mới tới thác.  Dingmans Falls cao 130 feet. 
 Raymond Skiell Falls.  Lối đi tới thác nhỏ 
hẹp, toàn là đá dăm hoặc đá to. Thác rộng tới 
5,7 thước; từ thác lớn nước ào ào đổ xuống  rất 
mạnh, khi gặp những bực đá lại tạo thành nhiều 
thác nhỏ trông rất đẹp. 
 Ngày 08-09-2009, trên đường trở về nhà, xe 
chạy dọc theo sông Delaware nên được ngắm cảnh 
êm đềm và nên thơ của sông. 
 
 New Jersey ngày 10-10-2000 

 Nguyeãn Thò Xuaân Nga 
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Thời gian hôm nay là hạnh phúc của ngày mai. 
Today’s time is tomorrow’s happiness. 

  

Tìm Nguoàn Vui Laønh Trong Cuoäc Soáng 
cho Ngöôøi Cao Tuoåi hay Leû Boùng 

* 

Baïch Cuùc. NTN  
 

uộc sống chỉ có ý nghĩa khi có những 
nguồn vui.  Ðặc biệt những người sống 
trong hoàn cảnh của những người cao tuổi 

hay lẻ bóng cần phải tự tạo những nguồn vui để 
tồn tại. 
 Những nguồn vui có thể là: Làm Vườn, 
Chơi Hoa hay Cây Cảnh, Viết Văn, Làm Thơ, 
Chơi Nhạc, Làm Từ Thiện, Ði Chùa, Ði Nhà 
Thờ, Du Lịch, Làm Thiện Nguyện, Tập Dưỡng 
Sinh, Xin Con Nuôi, Nuôi Giống Vật, và v.v. 
 Những nguồn vui trên đòi hỏi người tham 
gia phải có thiện chí, có tấm lòng, có tinh thần 
chia sẻ, vị tha, và tích cực. 
 
TÌM NGUỒN VUI 
 
Nguồn vui đến từ hy sinh, cống hiến 
Và ân cần chia sẻ nụ cười tươi ... 
 
Vâng, hãy tìm nguồn vui trong giúp đỡ 
Những người già, tàn tật, hoặc trẻ thơ 
Phải, hãy biến thì giờ thành sức khỏe 
Ði bộ, ngồi Thiền, cho trẻ tâm hồn 
Và hãy học khôn nâng cao trí tuệ 
Ðọc sách, chơi đàn, kinh kệ dồi trau 
 
Thời gian là lều thuốc nhiệm màu 
Chôn tất cả những mối sầu kim cổ 
Chìa bàn tay tới người cùng khổ 
Tha nhân vui, đời ta cũng nở hoa 

* 
 Sau đây là một mẩu chuyện của một thiếu 
phụ còn trẻ kể là làm sao nàng đã gượng dậy 
được sau khi chồng bị bạo bịnh qua đời và nàng 
đã tìm được nguồn vui nào để tồn tại ... 
 

Làm Sao Tôi Tồn Tại khi Chồng Qua Ðời 
 Tôi đã sống đơn chiếc với hai con còn thơ 
khi chồng tôi bị bạo bịnh qua đời cách đây 
khoảng  gần mười năm.  Tôi cảm thấy vô cùng 
hụt hẫng vì mọi việc từ trước đó chồng tôi đều 
lo lắng hết; vả lại, lúc đó tôi mới được bảo lãnh 
qua Mỹ nên còn nhiều bỡ ngỡ kể cả việc lái xe 
tôi cũng không biết.  Chẳng phải tôi ỷ lại nhưng 
có lẽ tại vì chồng tôi quá yêu tôi và vì đã có sẵn 
cơ ngơi đàng hoàng, có người giúp việc, nên 
chàng chỉ muốn tôi chăm sóc con và hùn hạp 
trông nom cửa tiệm sách. 
 Khi chồng tôi mất, tôi bỡ ngỡ, run sợ như 
người rớt từ mặt trăng xuống đất.  Tệ hại nhất là 
tôi không biết lái xe.  Làm sao tôi giải quyết công 
chuyện đây?  Làm sao tôi đi làm?  Làm sao tôi đi 
học?  Làm sao trả biu?  ... Từ một cuộc sống như 
là một “tiểu thư”, tôi rơi vào cuộc sống “chân 
bước, tay làm” hối hả, tôi vô cùng chới với.  
Nhưng tôi đã gượng đứng dậy được.  Tại sao? 
 
 Tưởng cũng cần phải nhắc lại background 
của tôi một chút.  Tôi may mắn sinh vào một 
gia đình tương đối khá giả; cha mẹ tôi có nếp 
sống cởi mở, tiến bộ.  Thuở nhỏ, tôi được gửi đi 
học Trường Ðạo tuy cha mẹ tôi theo Ðạo Phật.  
Tôi đã được khai mở tâm linh và hai nền giáo lý 

C 
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đó đã là nền tảng cho những suy nghĩ và lối 
sống của tôi. 
 Khi chồng mất, tôi đau đớn tưởng như 
không thể chịu đựng nổi.  Lúc đó tôi mới cảm 
thông cho bao sự mất mát của những người 
khác: mất người thân và mất quê hương.  Mất 
người thân còn có thể nguôi được vì đó là lẽ của 
Tạo Hóa; nhưng mất quê hương thì không bao 
giờ có thể nguôi được vì đó là lẽ của người đời.  
Khi nghe nhà sư giảng về Luật Vô Thường & 
Nhân Quả  giải thích mọi lẽ khổ đau và hạnh 
phúc của con người, tôi thấy lòng vơi đi một 
phần đau đớn.  Lại nhìn thấy những nét buồn 
trên mặt của những người thân, đặc biệt là nét 
mặt còn ngây thơ của các con tôi, tôi bỗng nhận 
thấy mình không thể làm những gì cho mọi 
người buồn thảm thêm và tôi tự nhủ: tôi phải 
gượng dậy để nuôi con và để đáp ứng những 
điều mong muốn của cha mẹ và những người 
thân quen.  Hơn nữa, tôi còn có cảm giác như là 
linh hồn của chồng tôi đã trở về giúp tôi thêm 
nghị lực để tồn tại.  Nghĩ như thế, tôi không còn 
giữ im lặng và vẻ ủ ê nữa.  Tôi bắt đầu lên tiếng 
nói với mọi người và khấn nguyện với linh hồn 
của chồng tôi rằng tôi sẽ cố gắng khuất phục 
mọi trở ngại trong cuộc sống đơn chiếc để nuôi 
con và xin anh ấy phù hộ cho tôi được sống vui. 
 Lạ thay, lời khấn nguyện đó đã trở thành 
như là một lời cam kết khiến tôi càng quyết tâm 
phải thực hiện và nhờ vậy tôi đã đậu ngay được 
bằng lái xe, điều mà tôi cho là sẽ khó thực hiện 
nếu chồng tôi còn sống.  Thật là hạnh phúc khi 
chính tôi hàng ngày lái xe đưa đón các con đi 
học không cần phải nhờ vả ai nữa.  Và cũng lạ 
thay, trên các đoạn đường lái xe, tôi luôn luôn 
có cảm giác là có chồng tôi ngôi bên cạnh và 
chàng đã giúp tôi vài lần trong những lúc tôi 
gặp trở ngại vì lạc đường lúc trời mưa tối.  Và 
dường như chàng cũng đã nhiều lần trở về thăm 
các con.  Cảm giác này giúp tôi cảm thấy bớt cô 
đơn trong cuộc sống. 

Nguồn Vui Mới để Tồn Tại 
 Không hiểu làm sao bỗng nhiên tôi lại nảy 
ra ý thích làm thơ.  Tôi hoàn toàn không có 

khiếu gì về thơ văn cả.  Hồi còn đi học, tôi giỏi 
môn toán hơn môn văn.  Thế rồi nhờ có vài dịp 
tiếp xúc với thơ văn mà hồn thơ bừng nở nơi tôi. 
 Dấu ấn đầu tiên là khi học trung học, do 
tính tôi hay nói và thích cãi lý nên được các bạn 
chọn làm trưởng nhóm thuyết trình về tác phẩm 
Trống Mái của Khái Hưng.  Sau cuộc thảo luận, 
tôi thấy, cùng một đề tài mà có nhiều cái nhìn 
khác nhau rất thú vị, và từ đó tôi thấy thích văn 
chương. 
 Dấu ấn thứ hai là giai đoạn tôi là nhân viên 
của một công ty phát hành sách nhờ đó tôi được 
đi đây đi đó nhiều lần và có dịp tiếp xúc với các 
nhà in, được nhìn thấy nhiều tranh ảnh và màu 
sắc tươi mát, và đặc biệt là được ngửi các mùi 
thơm  của đủ loại sách báo.  Mọi thứ ấy đã tạo 
nơi tâm hồn tôi một cảm giác trân trọng chữ 
nghĩa lúc nào không hay. 
 Dấu ấn thứ ba là trong thời gian mở tiệm 
sách, tôi có dịp quen biết nhiều nhà văn và nhà 
thơ trong đó có vài người cao tuổi giỏi Chữ Nho 
và Thơ Ðường nay đã qua đời.  Tôi kính trọng 
họ và tìm đọc những tác phẩm xem họ viết gì: 
tôi thấy trước 1975 họ đã có những địa vị cao 
mà nay sống giản dị và vui đời.  Nhờ đọc sách, 
tôi thấy tâm trí tôi có sự đổi khác và tôi thấy 
thèm làm thơ.  Không ít người thân lấy làm lạ 
khi thấy tôi nay bỗng hí hoáy làm thơ có khi 
quên cả tiếp khách hàng! 
 Thực sự tôi đã làm nhiều bài thơ - loại thơ 
thẩn - từ trước khi lấy chồng.  Nhưng khi chồng 
qua đời, nỗi buồn mênh mông đã thúc đẩy tôi 
cầm bút lên ghi lại những dòng cảm xúc trào lên 
trong tâm tư thiếu vắng và đầy nhung nhớ 
những ngày hạnh phúc đã qua.  Tôi làm thơ bất 
kể lúc nào, có khi thức giấc nửa khuya, đang lái 
xe, hay đọc một mẩu chuyện cảm động.  Tôi 
phải ghi ngay những cảm xúc trên giấy nếu 
không cảm xúc đó sẽ biến mất và không thể nhớ 
lại được. 
 Tôi tìm đọc vài bài thơ cũ thấy trúc trắc và 
buồn cười quá.  Tôi được vài nhà thơ chỉ dẫn 
cho biết thế nào là vần điệu và cách sắp đặt sao 
tránh trùng ý và điệp từ.  Nhưng thơ tôi làm vẫn 
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chưa được trơn tru bởi vì nếu sửa được vần thì 
lại mất ý.  Nhưng dù sao thì những gì tôi cảm 
nhận tôi đã diễn đạt được và thế là đủ cho tôi 
mãn nguyện cho một ngày có thơ. 
Tôi làm thơ không phải để in và bán.  Tôi làm 
thơ cho những trăn trở và mất mát của riêng tôi 
và dường như có sự thôi thúc của người chồng 
quá cố của tôi như là anh đã chọn cho tôi – Thơ 
–một người bạn để đi chung trong cuộc đời 
còn lại của tôi.  Tôi thấy vui vì vững tin rằng từ 
nay cho đến khi tuổi về chiều tôi đã có một 
người bạn trung thành cùng hủ hỉ để con cháu 
vui hưởng cuộc đời riêng của chúng nó. 
 Và, đây là bài thơ tôi làm khi nhà tôi lìa đời: 
 
RU ANH (Haitlan) 
 
Ngủ đi nhé!  Em ru Anh ngủ ... 
Giấc ngủ dài không còn phủ lụy phiền 
Và mai sáng chẳng cần dậy sớm 
Ngủ thật ngoan, đừng mộng mị chi Anh 
 
Ngủ đi nhé!  Em ru Anh ngủ đây 
Sao êm đềm môi mắt đầy thân yêu! 
Vòng tay em mong làm ấm lại 
Giấc ngủ kia có giá lạnh thân Anh? 
 
Ngủ đi nhé! Có em ru Anh ngủ 
Lệ rơi dài ấp ủ cho ngàn thu 
Anh nghe nhé!  Lời ru từ biệt 
Tiển Anh vào giấc ngủ an lành 
 
 Tháng Ba / 2002 

* 
TẠ  TÌNH (Haitlan) 
 
Cám ơn Anh!   
Tình yêu và ước hẹn 
Giấc mơ đời được chia sẽ cùng nhau 
Vòng nhẫn cưới Anh trao em ngày ấy 
Lời tạ tình luôn mài khắc vào tim 
 
Cám ơn Anh! 
Niềm tin và ước vọng 

Để cùng chung vững bước đến tương lai 
Dẫu ngày mai có những nỗi nhọc nhằn 
Em vẫn bước bên Anh dù gối mỏi 
 
Cám ơn Anh! 
Những ngày thơ mộng ấy 
Chờ hoàng hôn trên biển vắng chiều đi 
Vầng dương loé khi mặt trời thức dậy 
Đẹp làm sao!  Biển sáng ánh bình minh. 
 
Cám ơn Anh! 
Những lần em giận dỗi 
Cả một ngày không nói lấy nửa lời! 
Anh xin lỗi!  Cho dù Anh không lỗi 
Lời thì thầm "Thôi đừng giận nhé em!" 
 
Cám ơn Anh! 
Phút giây em yếu đuối 
Lau mắt em khi nước mắt tuôn rơi 
Tựa vai Anh được một giấc ngủ vùi 
Khi tỉnh dậy lại có thêm sức mạnh. 
 
Cám ơn Anh! 
Tặng em hai Bé gái 
Thật dễ thương và ngoan ngoãn làm sao! 
Hạnh phúc ơi!  Em vẫn mãi nguyện cầu 
Không đánh mất những gì em đang có. 
 
Cám ơn Anh! 
Đây là lần sau cuối 
Khóc cho Anh và khóc cả cho em 
Sao không nói với em lời từ biệt? 
Ngủ chi Anh giấc ngủ mãi thiên thu! 
 
Cám ơn Anh! 
Phút cuối cùng Anh hỡi! 
Tiển đưa Anh vào thế giới không người! 
Trong tuyệt vọng tim em luôn réo gọi 
TẠ TÌNH  Anh,  Em nhớ mãi khôn nguôi. 
 
Tháng 5/2002 
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Taïi Sao Toâi Cho Ra Ñôøi CD 
“Memories”? 

 
 (LTS: Đây là bài diễn văn của Soạn Nhạc Gia Lê Văn Khoa trong ngày ra mắt CD 
Memories - tháng 12, 2007 tại California. Trong bài này tác giả có đề cập đến nhạc phẩm Ca 
Ngợi Tự Do, đó cũng là chủ đề cho một buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức tại Nothern Virginia 
Community College, Alexandria campus, Alexandria, Virginia vào lúc 6:30 pm ngày 11 tháng  
9, 2010.  Xin xem thêm chi tiết ở poster đăng ở bìa sau) 
 

Leâ Vaên Khoa 
 

ục đích: Phong phú hóa nhạc Việt  
Từ ngày còn trẻ tôi tâm niệm sẽ tiếp 
tay người đi trước để phong phú hóa 
nhạc Việt bằng thể nhạc khác hơn ca 

khúc phổ thông. Đó là nhạc đại hợp ca và hòa 
tấu. Vì loại nhạc này không phải là nhạc phổ 
thông nên ít được đại chúng chú ý và ủng hộ, 
do đó việc viết nhạc rất cam khổ và làm việc 
trong cô đơn.  
 Nói đến thể nhạc lớn ta thử 
nhìn qua các quốc gia láng giềng 
như Trung Hoa chẳng hạn, đã có 
dàn nhạc giao hưởng cách nay 
100 năm - trước Đệ Nhất Thế 
Chiến. Nhạc sử thế giới có ghi 
tên nhà viết nhạc Trung Hoa, ghi 
sự đóng góp bằng nét nhạc độc 
đáo của họ. Nhiều phim điện ảnh 
ngày nay do nhạc sĩ Trung Hoa 
viết nhạc.  
 Nhật Bản có nhiều người viết 
nhạc giao hưởng được các dàn 
nhạc danh tiếng thế giới trình diễn và thu 
thanh.  
Việt Nam thì sao?  
 Đến nay mới có vài tên tuổi xuất hiện và 
có lẽ phải còn rất lâu mới được thế giới công 

nhận. Những người nàỵ lấy gì để sống, để tiếp 
tục sáng tác? Không được nhà nước đãi ngộ 
như Phần Lan, Na Uy và không được đại 
chúng hỗ trợ, một số phải quay qua viết ca 
khúc phổ thông để nổi tiếng và có tiền sau đó. 
Những người không muốn viết ca khúc phổ 
thông đành im lặng và chìm vào quên lãng.  
 Cá nhân tôi cố gắng trong âm thầm đeo 
đuổi ý tưởng của mình từ hơn 50 năm qua.  
 Tại sao tôi viết nhạc như tôi viết?  
 1. Nói lên tiếng lòng bằng âm thanh. 
Chopin đã từng nói với cha mình: “Thưa cha, 

nếu cha cho phép con nói với 
cha bằng âm nhạc, con sẽ nói rõ 
tình yêu của con với cha hơn là 
ngôn từ.”  
 Nhiều khi âm nhạc nói lên 
được những tha thiết, những 
rung động sâu xa mà lời nói khó 
diễn tả được. Từ thế kỷ thứ 19, 
người viết nhạc đi sâu vào tâm 
thức và diễn tả sự vô hình, kỳ bí 
bằng âm nhạc.  
 Cũng từ thời điểm đó người 
viết nhạc muốn người nghe nhận 
ra nguồn gốc của tiếng nhạc mà 

họ đón nhận, nên họ cho âm thanh hoặc 
truyện tích của dân tộc họ vào bài nhạc, do đó 
tinh thần quốc gia trong âm nhạc bùng nổ 
khắp nơi. Trường phái Nationalism thành 
hình. Chopin, Liszt, Brahm, Moussorky, 

M 
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Tchaikhowsky, Sibelius, Grieg, Batók v.v… 
đưa nét nhạc dân tộc trải rộng khắp nơi. Điều 
quan trọng là mình nói mà người khác hiểu 
được, thông cảm được. Họ nói bằng tiếng 
nhạc không lời. Tôi viết nhạc không lời chẳng 
qua là theo gót người đi trước từ nhiều thế kỷ. 
Trong môi trường Việt Nam thì điều này hãy 
còn xa lạ nên việc phổ biến rất khó khăn.  
 Nhiều người hỏi tôi: “Biết viết nhạc loại đó 
không sống được, tại sao ông cứ tiếp tục làm?”  
 Dường như Thượng Đế cho mỗi người 
sống trên đời để thực hiện một sứ mạng. 
Nhưng mình có hiểu sứ mạng đó hay không, 
và có làm đúng hay không. Tôi không biết. 
Tôi chỉ biết tôi viết loại nhạc này để:  
 2. Đưa tinh thần dân tộc qua nhạc Việt vào 
dòng nhạc thế giới bằng nhạc ngữ Tây phương. 
 Người trên thế giới cần hiểu nhau và 
phương tiện giúp người thông cảm nhau là 
ngôn ngữ. Âm nhạc là một thế giới ngữ. Để 
hiểu nhau người ta phải dùng ngôn ngữ 
chung. Do đó tôi dùng ngôn ngữ của loại nhạc 
không lời để giao lưu với giới nhạc không lời 
mà không bị ngôn ngữ loài người làm biên 
cương khóa kín. Để minh chứng điều này tôi 
xin trích một phần cuộc đối thoại của Tiến sĩ 
Dmytro Stepovyk và nhạc trưởng Alla 
Kulbaba. Dmytro là tiến sĩ Triết, tiến sĩ Thần 
học và tiến sĩ Nghệ thuật. Nhạc trưởng Alla 
Kulbaba là một nhạc trưởng chiếm giải thi 
nhạc trưởng quốc tế, hiện giữ chức vụ nhạc 
trưởng chính thức của National Opera of 
Ukraine, nhạc trưởng của Kyiv Symphony 
Orchestra, đã từng lưu diễn khắp thế giới, đã 
lưu diễn ở Hoa Kỳ 7 lần. Cuộc đối thoại có 
đoạn như sau:  
 Dmytro: Bà có nghĩ những quốc gia xa 
xôi, cụ thể là các quốc gia Á Rạp với nét nhạc 
riêng biệt của họ, Trung Hoa với những tuồng 
hát, và các nguồn văn hóa khác như Việt 
Nam, Lào, Cam Bốt, Nhật Bản vân vân, có 
viễn ảnh nào cho thấy thế giới sẽ kết hợp 
trong khi các nền văn minh đang tiếp xúc 
nhau như hiện nay? Có thời điểm nào đó 

trong âm nhạc, người ta có thể tạo ra sự cộng 
sinh để thính giả Âu và Á có thể hiểu được 
cùng lúc chăng? Hay (nhạc) đó chỉ là sự chắp 
nối vá víu mà không đưa ra một sự xây dựng 
tích cực nào...?  
 Alla: Thưa ông, tôi nghĩ đây là thời điểm 
rõ rệt nhất khi các nền văn hóa truyền đạt với 
nhau và nó sẽ ghi đậm nhận thức của ta về 
các quốc gia mà ông vừa đề cập đến - những 
quốc gia Á Châu. Chúng ta có thể học được 
văn hóa của họ qua phương pháp tạo âm nhạc 
của Âu Châu. Tuy nhiên nếu chỉ có giai điệu 
quốc gia thôi sẽ không dễ hiểu cho người 
thuộc các quốc gia Âu Châu, nhưng nếu đó là 
một sự kết hợp thể loại, nhạc đề, hòa âm, dân 
nhạc và dân ca, sẽ làm cho chúng ta gần nhau 
hơn. Tôi tin rằng sự nhận thức và văn hóa sẽ 
kết hợp nhau sau đó.”  
 Nhạc trưởng Andrew Wailes của The 
Royal Melbourne Philharmonic Orchestra ở 
Úc cũng có nhận xét tương tự, sẽ được đề cập 
đến ở phần sau.  
 3. Với người đồng hương, tôi muốn 
chứng minh dân nhạc Việt có thể hòa vào giới 
nhạc bác học Tây phương và người Tây 
phương tiếp nhận dễ dàng, nếu ta làm đúng.  
 Tôi xin trích thêm lời của nhạc trưởng 
Alla Kulbaba vì bà - cho đến nay - là người 
chơi nhạc của tôi nhiều hơn bất cứ nhạc 
trưởng nào. Bà phát biểu trước mặt mọi người 
trong bữa tiệc chia tay sau loạt thu thanh với 
Kyiv Symphony Orchestra and Chorus: 
“Nhạc của ông Lê Văn Khoa là mật ngọt rót 
vào tâm hồn nhạc sĩ Ukraine.” Rõ ràng giới 
nhạc giao hưởng từ nôi âm nhạc cổ điển Tây 
Phương hiểu được nhạc Việt dễ dàng. Chẳng 
những hiểu mà họ rất thích thú với nét nhạc 
xa lạ từ một phương trời khác biệt.  
 Orange County Register số ra ngày 5 
tháng Sáu năm 1995, trong mục News and 
Reviews chạy hàng chữ tựa lớn và dài “East, 
West Techniques Blend Skillfully in “75”. Ca 
ngợi Symphony “Việt Nam 1975” của Lê Văn 
Khoa, trong đó có đề cập đến việc dùng dân 
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nhạc Việt Nam như sau:”Dù tác phẩm của Lê 
Văn Khoa không được trình diễn toàn vẹn, ba 
trích đoạn đã cho thấy tầm mức rộng lớn và 
xúc cảm sâu đậm của ông. Ông hòa hợp dân 
ca Việt Nam với kỹ thuật giao hưởng Tây 
phương thật điệu nghệ để vẽ lên sự thanh tịnh 
bị phá vỡ. Chất liệu căn bản là nhạc ngũ 
cung, giai điệu rộng, những câu nhạc viết cho 
violin uốn lượn sắc xảo, tiết nhịp sôi động. . . 
Giàn nhạc dưới quyền điều khiển của nhạc 
trưởng Edward Cumming đã trình diễn thật 
nồng ấm và đầy xúc cảm”  
 Nhạc trưởng Andrew Wailes của The 
Royal Melbourne Philharmonic Orchestra ở 
Úc có lời nhận xét trong chương trình phát 
thanh bằng tiếng Anh của Đài phát thanh 
quốc gia Hoàng gia Úc sau buổi trình diễn tác 
phẩm Symphony “Việt Nam 1975” của tôi, 
một tác phẩm trích dùng nhiều dân ca và viết 
theo âm hưởng dân nhạc Việt, như sau: “Đây 
là một tác phẩm rất hay. Như những tác phẩm 
giao hưởng lớn, nó kể một câu chuyện thật 
đẹp. Đây là nhạc về con người thật, về một 
quốc gia thật và thời điểm thật. Bắt đầu từ 
những bài dân nhạc diễn tả một quốc gia 
thanh bình, hào hùng, rồi bị cộng sản xâm 
chiếm. Nhạc chuyển lần sang âm thanh rất 
mới diễn tả sự bất an, đầy bối rối. Người ta 
chia tay nhau ra đi đến đất nước mới để tìm tự 
do. Trong hành âm cuối “Ca Ngợi Tự Do”, 
nhạc dàn ra một bài ca thật hay. Nhạc thật 
lộng lẫy, đồ sộ. Thật vĩ đại…  
 Nhạc rất hay, rất sắc xảo, tinh vi, có 
những đoạn thật mong manh, chúng tôi phải 
hết sức cẩn thận để không đàn quá mức vì sợ 
phá vỡ không khí êm ả của nhạc.  
 Âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế. Là 
một nhạc sĩ, tôi đã đi qua Đức, Âu châu, Á 
châu và tôi chỉ dùng ngôn ngữ của âm nhạc, 
cho nên tôi nghĩ rất cần thiết để đưa Đông 
qua Tây và Tây qua Đông bằng âm nhạc, để 
chia sẻ tâm tình giữa các giống người trên địa 
cầu. Đó là những lời chứng minh người Tây 

Giao Muøa 
 

Naèm nghe tieáng ñaát trôû mình 
Vaø nghe gioù laëng trong thinh khoâng naøy 
Nghe trong leo laùch caønh caây 
Coù con chim laï veà ñaây môû muøa 
Haøng traêm caùnh deá tranh ñua 
Goïi ñeâm trôû daäy döïng muøa hôïp hoan 
Taàng cao maây traéng hôïp ñoaøn 
EÂm troâi löõng thöõng gioù ngaøn vieãn du 
Tình queâ xa tít mòt muø 
Xuaân sang hôø höõng naéng thu nhaït nhoøa!  
 

Yeân Vi / Minneasota 2010  
 
phương hiểu được nhạc Việt dễ dàng. Tôi đi 
xa hơn, trong một CD sắp phát hành, quý vị 
sẽ nghe dân ca Việt Nam được trình diễn 
bằng đàn bandura, một nhạc cụ cổ truyền 
Ukraine, được hỗ trợ bằng thềm nhạc giao 
hưởng Tây Phương. Một sự kết hợp lạ lùng 
chưa từng có trong lịch sử âm nhạc thế giới. 
Nếu việc làm này được tiếp tuc đều đặn thì 
trong tương lai mọi người yêu nhạc trên thế 
giới đều có thể đàn nhạc Việt dù họ sử dụng 
nhạc cụ mới hay nhạc cụ cổ truyền của dân 
tộc họ.  
 
 MEMORIES là gì?  
 Ai cũng biết Memory là kỷ niệm và 
Memories là nhiều kỷ niệm. Con người 
thường sống trong kỷ niệm và cả sống cho kỷ 
niệm. Những kỷ niệm vui, buồn đều được ghi 
nhớ dưới nhiều hình thức. Tôi cũng như mọi 
người, có nhiều kỷ niệm trong đời. Tôi ghi lại 
dưới nhiều hình thức khác nhau mà âm nhạc 
là một. Tôi muốn chia sẻ kỷ niệm của mình. 
Tôi thỉnh mời quý vị cùng góp kỷ niệm với 
tôi qua âm nhạc. Trong nhạc, tôi gợi ý, quý vị 
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tô vẽ thêm cho phù hợp với kỷ niệm của riêng 
mình. Vì vậy tôi viết nhạc không lời để quý vị 
trao gửi trọn vẹn nỗi nhớ của mình theo âm 
thanh mà không bị lời ca làm sai lạc ý nghĩ 
của mình. Vì không lời cho nên người Việt, 
Mỹ, Pháp, Trung Hoa, Đại Hàn hay bất cứ 
một người dân nước nào dùng cùng ngôn ngữ 
âm nhạc này đều có thể cảm thông được. Sự 
cảm thông với âm thanh dễ hơn với nốt nhạc 
bất động vì nhờ có người diễn dịch thay 
mình. Người đó là nhạc sĩ trình diễn.  
 Tôi xin trích lời của giáo sư vĩ cầm 
Svyatoslava Semchuck của Nhạc viện Quốc 
Gia Tchaikowsky ở thủ đô Kyiv, Ukraine, 
người đã trình tấu hai nhạc phẩm violin trong 
CD Memories, bài Nocturne và Romance cho 
violin và dàn nhạc. Cô nói: “Nhạc của Lê Văn 
Khoa có xúc cảm cao độ và đúng là nhạc lãng 
mạn... Một nhạc sĩ - một nhạc sĩ đích thực - 
có thể cảm được trong tâm hồn mình tình yêu 
mà nhà soạn nhạc trang trải trên trang giấy.” 
Cô Svyatoslava đã cảm được trong tâm hồn 
cô tình yêu mà Lê Văn Khoa trang trải trên 
trang giấy nên cô đã diễn tả xuất thần hai 
nhạc phẩm Nocturne và Romance trong CD 
Memories này.  
 Về hai tác phẩm vừa đề cập đến, ông 
William Benner, cựu nhạc sĩ độc tấu violin 
của NBC Symphony Orchestra ở San 
Francisco, đã phát biểu: “Cả hai nhạc phẩm 
đều đạt mức tột đỉnh của sự xúc cảm trong 
lòng người.”  
 Những lời nhận xét trên cho thấy rõ 
người không phải Việt Nam thông cảm được 
dễ dàng nỗi lòng của một người Việt qua bài 
nhạc không lời.  
 Hai tác phẩm này đều có trong CD 
Memories. Nhưng CD Memories không phải 
chỉ có bai bài nhạc. Chỉ riêng bài cuối, bài số 
10 có tên là Memory, mỗi người nghe đều có 
một nhận xét riêng.  
 Một ông chỉ nghe bài Memory đã thốt 
lên: “Bài này đã đem cả khung trời Sài Gòn 

về với tôi.” Bài nhạc này kéo trí nhớ của ông 
về dĩ vãng.  
 Như nhà văn Phạm Xuân Đài phát biểu 
lúc nảy: “Ôn lại kỷ niệm cũng có nghĩa là 
phóng vào tương lai.” Một nữ thính giả, tôi 
xin tạm giấu tên, viết: “Tôi nghe đi nghe lại 
bài Memory và nghiệm ra được rằng: một mai 
khi tôi lìa xa cõi tạm này, tôi xin được chọn 
bài Memory để tiễn đưa thân xác trở về với 
tro bụi. Bài Memory là hành trang tôi sẽ đem 
theo khi về cõi vĩnh hằng!” Cô chuẩn bị 
tương lai khi nghe bài số 10 trong CD, bài 
Memory . 
 CD Memories khơi lại kỷ niệm không 
phải cho người lớn thôi mà cho cả trẻ em nữa. 
Hai bé Nghi và Thụy mỗi lần lên xe hơi là 
yêu cầu bố hay mẹ mở bài Lý Ngựa Ô trong 
CD Memories và chỉ nghe một bài đó thôi, 
nghe qua nghe lại mãi, không cho ai đổi qua 
bài khác. Hai em nói hai em thích vì bài đó 
hay. Nhưng mẹ hai em cho biết lý do hai em 
thích Lý Ngựa Ô rất đơn giản: “Hồi nhỏ ba 
em dùng bài dân ca đó làm bài ca ru cho hai 
em ngủ.” Như vậy kỷ niệm đã trở lại đầy ấp 
tâm hồn trẻ thơ và tình yêu cha mẹ cũng theo 
đó mà gắn bó với hai em hơn. (Thật đáng 
phục người cha đã gieo dân nhạc vào giấc 
mộng trẻ thơ rất sớm. Nó sẽ ở lại với các em 
mãi mãi.)  
 Người lớn chắc chắn có nhiều kỷ niệm 
hấp dẫn và cả cay đắng hơn. Dù là kỷ niệm 
vui hay buồn, mỗi lần nhắc lại không khỏi 
gây cho ta bồi hồi xúc động. Nó cho ta một 
chút ngậm ngùi, một vị đắng dâng lên trên 
vành môi, và đôi giọt lệ âm thầm lăn vòng 
khóe mắt.  
 Kỷ niệm là vô giá. Chúng sẽ theo ta cho 
đến cuối đời.  
 Giờ đây tôi xin mời quý vị gọi kỷ niệm 
về với ta qua tiếng nhạc của CD MEMORIES 
này và hãy để âm nhạc ve vuốt tâm hồn ta. 
 

Lê Văn Khoa  
(California tháng 12, 2007) 
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Chim Bieån:  AÛnh MINH CHAÂU
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PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI 

 
Baïn thöông  meán, xin ñöøng chôø ñôïi, 
Ngaøy toâi veà Haø Noäi coøn laâu, 
Duø bao naêm ñaõ xa nhau, 
Vaãn chöa phai nhaït ñöôïc maøu aùo lam. 
 
OÂi ñaát nöôùc coøn cam go laém, 
Chöa an hoøa neân vaãn laàn khaân, 
Nöûa voøng traùi ñaát giöõ chaân, 
Ñeå ngöôøi phöông aáy taàn ngaàn ngoùng troâng. 
 
Taâm thö vieát traêm doøng trao ñoåi, 
Kyû nieäm xöa nhaén göûi thaân thöông, 
Thanh Quan khaêng khít cuøng tröôøng, 
Tröng Vöông rong ruoåi con ñöôøng Coå Ngö. 
 
Hoàn trong traéng voâ tö thuôû ñoù, 
Caïnh Haøng Than treân Phoá Hoøe Nhai, 
Coù chaøng tuaán tuù ñieån trai, 
Leùn nhìn coâ beù maét nai ñi veà. 
 
Hoaøng lan ruû xum xueâ ñaàu doác, 
Coøn nhaët hoa caøi toùc cho thôm, 
OÂ mai cam thaûo cay khoâng, 
Ñoàng Xuaân vaãn laém nhaõn loàng Höng Yeân? 
 
Thu coám Voøng trinh nguyeân höông ngaùt, 
Sen Hoà Taây ngaøo ngaït nhuïy hoa, 
Duyeân thaàm coâ gaùi Ngoïc Haø, 
Haøm raêng ñen laùnh haït na dòu daøng? 

 
Ñoâng coøn ñuû aùo choaøng len aám, 
Vaø Thaùp Ruøa laïnh laém hay khoâng, 
Nhòp Caàu Theâ Huùc cong cong, 
Khaên quaøng voan luïa bay trong thuôû naøo? 
 
Xuaân coøn thaém hoa ñaøo Phuùc Xaù, 
Tieåu thö khoe ñoâi maù haây haây, 
Quaát vaøng vaãn ñeå chín caây, 
Chôï Hoâm gioû Teát coù ñaày rau töôi? 
 
Hoà Hoaøn Kieám phöôïng rôi ngaøy aáy, 
Coù bao giôø laïi thaáy coá nhaân, 
Beå daâu thôøi theá xoay vaàn, 
Leä hoa ñaõ nhoû bao laàn chia tay? 
 
Phöôïng vaãn nôû Hoà Taây, Yeân Phuï, 
Duø Nuùi Nuøng, Baùch Thuù phong söông, 
Soâng Hoàng laém thuôû ñoaïn tröôøng, 
Ngöôøi ñi coøn nhôù moät phöông tôi bôøi. 
 
Phöôïng Vaãn Nôû Beân Trôøi Haø Noäi, 
Muøa heø veà ñoû oái Hoà Göôm, 
Ñeå loøng laém nhôù nhieàu thöông, 
Hình xöa, boùng cuõ coøn vöông beân hoà. 
 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 
(Virginia) 
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PHOÁ PHÖÔØNG XÖA HAØ NOÄI  
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

LTS:  Ñeå töôûng nhôù Haø Noäi, haäu thaân 1000 
naêm Thaêng Long Thaønh (1010), Tam Caù 
Nguyeät San trích daãn moät soá ñoaïn trong hoài 
kyù tieåu thuyeát Phöôïng Vaãn Nôû Beân Trôøi Haø 
Noäi cuûa Nhaø Vaên Nguyeãn Thò Ngoïc Dung.   
Taùc phaåm naøy ñöôïc in laàn thöù  nhaát vaøo naêm 
1995, taùi baûn laàn thöù I naêm 1998, taùi baûn laàn 
thöù hai 2005.      (Tieáp theo Coû Thôm 50) 
 

öø Haøng Ngang ñi thaúng sang Haøng Ñöôøng 
ngoït löï baùnh möùt. Ñaây laø moät trong 

nhöõng con ñöôøng töng böøng, nhoän nhòp nhaát 
cuûa Haø Noäi ba möôi saùu phoá phöôøng nhöõng 
ngaøy tröôùc Teát Trung Thu, tröôùc Teát Nguyeân 
Ñaùn. Nhöõng hoäp keïo, baùnh möùt in phong 
caûnh, hoa laù, hình ngöôøi, hình vaät boïc giaáy 
boùng xanh, ñoû, vaøng, hoàng röïc rôõ. OÂi thoâi 
ngöôøi ta ñi mua saém ñoâng nhö coái, nhö neâm!  
 Nhöõng naêm coøn beù ñöôïc theo meï ñi chôï 
Teát, sôï bò laïc, toâi thöôøng naém vaït aùo baø. Tuy 
nhieân maûi ngheânh ngoù nhieàu thöù laï luøng, toâi 
bò laïc hoaøi. Nhöng coù leõ thoâng minh voán saün 
tính trôøi, khi nhìn quanh quaån khoâng thaáy 
meï, trong loøng tuy lo sôï laém, toâi vaãn laøm boä 
thaûn nhieân. Neáu toû ra hoaûng hoát, meï mìn 
bieát ñöôïc, boû buøa meâ seõ baét ñi maát! Toâi 
ñöùng yeân ôû moät choã thöa ngöôøi ñeå deã ñöôïc 
troâng thaáy vaø quay nhìn boán phía tìm meï. 
Toâi bieát theå naøo baø cuõng ñi trôû laïi, quaû nhieân 
vaäy. Khoâng laàn naøo meï phaûi kieám toâi laâu. 
 Sau Haøng Ñöôøng, tôùi Haøng Maõ chaïy 
ngang beân traùi, Haøng Chieáu beân phaûi. Neáu 

ngöôøi ta loaïn saéc vôùi nhöõng ñoà cuùng leã baèng 
giaáy ñuû maøu loøe loeït, moûng manh, deã beïp, 
deã chaùy treân Haøng Maõ, thì cuõng hoa maét treân 
Haøng Chieáu. Haèøng ngaøn maûnh chieáu deät 
baèng coùi, in chöõ hæ, vaïn, phuùc, loäc, thoï, 
nhöõng hình con coâng, con phöôïng, hoa laù 
caønh ñoû thaém, xanh reâu, vaøng rôõ. Mua chieáu 
ñeå naèm cho saïch, meï chæ choïn maøu traéng, 
moà hoâi khoâng laøm phai maøu ra quaàn aùo. 
Nhöng ngaøy Teát phaûi coù chieáu hoa môùi ñeå 
traûi saäp guï cho khaùch ngoài. Meï ñi choïn mua 
chieáu raát kyõ. Chieáu phaûi daày coùi, xít mau, 
hình in goïn, khoâng nhoøe nhoeït. Maûnh chieáu 
quyù, maøu ñoû töôi ñeïp laøm taêng theâm phaàn 
hoan hæ, khang trang ngaøy Teát. Chieáu mua 
veà, meï may vieàn baèng gaám ñoû cuøng loaïi vôùi 
neäm cuûa boä gheá guï phoøng khaùch.  
 Ñeå ñôõ maát coâng vaø thôøi giôø choïn löïa, 
meï thöôøng ñeán cöûa haøng Coâ Nhaâm tröôùc. Coâ 
laø em ruoät meï. Neáu Coâ Nhaâm khoâng coù thöù 
chieáu nhö yù, meï môùi ñi haøng khaùc. Cöûa haøng 
chieáu vaø cuõng laø nhaø ôû cuûa Coâ Nhaâm, ñoái 
dieän vôùi OÂ Quan Chöôûng, mang chöùc töôùc 
cuûa vò Chöôûng Cô ñaõ cuøng quaân lính töû chieán 
choáng Phaùp giöõ thaønh.  OÂ Quan Chöôûng laø 
moät trong nhöõng di tích cuûa naêm Cöûa OÂ 
Thaêng Long ngaøy xöa coøn söøng söõng trô gan 
cuøng tueá nguyeät.  
 Ñoâi khi ruûng rænh vaøi ñoàng trong tuùi, toâi 
ruû Ngoïc Dieäp, Thu Hoøa ñi taàu ñieän ñeå ñöôïc 
dòp ngaém ngöôøi, ngaém caûnh vaø nhaøn ñoâi   

T 
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OÂ Quan Chöôûng 

chaân.  Xe ñieän töø Bôø Hoà tôùi ngöøng laïi chôï 
Ñoàng Xuaân luùc naøo cuõng ñoâng ñuùc, oàn aøo. 
Khi muøa maän chín chuùng toâi hay gheù vaøo 
chôï mua moãi ñöùa moät quaû maän thaät to, saäm 
ñoû, tím ngaét, tím ngô. Treân ñöôøng veà nhaø, ba 
ñöùa laáy khaên tay xoa chuøi maän cho thaät 
boùng, hít haø maän thôm vaøi ngaøy roài môùi 
ngaäm muùt töøng mieáng maän ngoït ñaõ nhuõn 
meàm. Maáy coâ baïn khaùc laïi thích xoa nhoùt ñoû 
vaøo aùo daï, aùo len, aên nhoùt chua chaám muoái 
ôùt. Vaâng, con gaùi hoïc troø coù nhöõng thuù aên laï 
luøng laém. Neáu baây giôø ñöôïc veà Haø Noäi gaëp 
nhau maáy baø baïn cuõ seõ laïi ruû nhau ñi aên 
nhöõng thöù taån maån naøy.  
 Qua Haøng Khoai, moät trong maáy caùi chôï 
trôøi taáp naäp xung quanh khu Ñoàng Xuaân, tôùi 
Haøng Giaáy noåi tieáng vôùi tieäm gioø chaû Vieät 
Höông, hoï haøng cuûa gia ñình Ngoïc Dieäp. 
Ñoâi khi coâ baïn ruû toâi vaøo tieäm mua gioø chaû 
coøn noùng hoåi. Beân kia ñöôøng laø hieäu chuïp 
hình Vinh Quang.    Meï coøn giöõ ñöôïc moät 
taám aûnh caû gia ñình chuïp chung taïi hieäu naøy. 
Trong hình, boá troâng coøn phong ñoä laém. Meï 
hoài ñoù môùi ngoaøi boán möôi, oâm em Khoa 
vöøa ñöôïc moät tuoåi. Caäu uùt maëc quaàn thuûng 
ñít, ngoài phôi caû “chim” ra. Chò Taâm chaûi toùc 

buùp aêng-leâ. Chò Phöông, toùc dôïn soùng.  Khaûi 
maëc aùo blouson daï naâu, ñöùng caïnh boá.   Em 
Vaân, toùc ngaén che tai, ñöôïc caùc chò cuoän buùp 
treân ñaàu. Em Haø, toùc beâ-beâ Nhaät.  Hoài ñoù toâi 
ñang hoïc lôùp nhì Tröôøng Thanh Quan, toùc 
chaûi thaúng sang beân, keïp laïi ñaèng sau. Böùc 
hình ñoái vôùi toâi nhö moät baûo vaät, quyù giaù hôn 
taát caû vaøng baïc nöõ trang toâi coù theå mua ñöôïc.  
 Heát Haøng Giaáy, trôû laïi Haøng Than hai 
chieàu. Ñöôøng taàu ñieän töø Kim Lieân sang, ñi 
theo phoá naøy leân Ñeâ Yeân Phuï tôùi traïm cuoái 
cuøng, ñaàu doác Coå Ngö. Thænh thoaûng boá meï 
ñöa caùc em Vaân, Haø, Khoa leân taàu ñieän 
ngöøng beân toøa baùo Thôøi Söï ñeå laøm moät 
chuyeán khöù hoài Yeân Phuï-Kim Lieân vaø Kim 
Lieân-Yeân Phuï, thaûnh thôi, nhaøn haï. Caùc em 
hôùn hôû, tíu tít nhö ngaøy xöa moãi laàn toâi ñöôïc 
ñi töø Haø Noäi veà thaêm baø ngoaïi ôû Haø Ñoâng.  
 Töø nhaø Phaïm Baù Quaùt ngaõ naêm Haøng 
Than, reõ phaûi vaøo Phoá Hoøe Nhai, ñoâi khi toâi 
chaïm maét caäu hoïc troø Nguyeãn Vaên Ñónh 
luùng tuùng ñöùng ngoaøi ngoõ.  Chaøng trai haøng 
xoùm tuaán tuù ñoù chính laø ngöôøi huøng mieàn 
Nam sau naøy, Ñaïi Taù Nhaûy Duø, Löõ Ñoaøn 
Tröôûng, Löõ Ñoaøn 1 vôùi nhöõng chieán traän 
kinh hoaøng cuûa naêm 1972 vaø ñöôïc nhaø vaên 
Phan Nhaät Nam nhaéc nhôû trong taùc phaåm 
Muøa Heø Ñoû Löûa vaø Döïa Löng Noãi Cheát.   
 Phoá Hoàng Phuùc, beân caïnh Phoá Hoøe 
Nhai, coøn coù gia ñình Baùc Xöôùc, ngöôøi baïn 
ñoàng moân, ñoàng nghieäp cuûa boá toâi.  Moät 
ngöôøi huøng mieàn Nam nöõa, Ñaïi Taù Nhaûy Duø 
Nguyeãn Theá Nhaõ ñaõ töøng cö nguï treân con 
phoá ñoù. 
 Nhaø toâi ôû chaân doác döôùi Ñeâ Yeân Phuï, 
beân con Soâng Hoàng. Coù naêm nöôùc soâng leân 
cao laém. Moïi ngöôøi xoân xao lo sôï luït. Ñöùng 
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treân ñeâ coù theå nhìn thaáy nöôùc soâng ñoû ngaàu, 
cuoàn cuoän chaûy vaø cao maáp meù maët ñeâ ñaõ 
ñöôïc xaây ñaép khoâng ngöøng töø ñôøi Nhaø Lyù 
qua caùc ñôøi keá tieáp ñeå ngaên chaën naïn luït. 
Nhaø Vaên Nhaát Linh vaø Nhaø Vaên Khaùi Höng 
ñaõ taû caûnh luït theâ thaûm cuûa Soâng Hoàng trong 
truyeän Anh Phaûi Soáng. Nhöng may maén, toâi 
khoâng thaáy luït loäi bao giôø.   

Nhìn Caàu Long Bieân, toâi mong öôùc coù nhöõng 
dòp du ngoaïn traïi heø Ñoà Sôn, Vònh Haï 
Long... nhö chò Taâm, chò Phöông ñeå ñöôïc ñi 
treân nhöõng nhòp caàu saét löng chöøng trôøi cao 
baéc ngang soâng. Nhöõng dòp aáy ñaõ khoâng ñeán 
vôùi toâi suoát möôøi maáy naêm lôùn leân ôû Haø Noäi.  
 Coù nhöõng buoåi saùng maët trôøi ñoû röïc, to 
baèng caùi maâm son, nhö moïc töø döôùi soâng vaø 
nhoâ leân khoûi maët con ñeâ chaïy daøi töø baéc 
xuoáng phía nam thaønh phoá. Qua Haø Noäi, 
Soâng Hoàng tieáp tuïc chaûy xuoáng Höng Yeân 
noåi tieáng nhaõn loàng, qua Nam Ñònh, queâ Nhaø 
Thô Nguyeãn Bính, cuoái cuøng ñi vaøo bieån caû 
Vònh Baéc Vieät... 
 Gia ñình toâi ñoâng ñuùc möôøi maáy ngöôøi, 
baø noäi, boá, meï, vôï choàng anh Khaùnh, hai coâ 
em hoï Thònh, Vöôïng vaø baåy chò em, naêm 
gaùi, hai trai nhoû. Taát caû vaãn cö nguï treân hai 

caên gaùc khieâm nhöôïng. Boá vaãn laø coâng chöùc 
Sôû Taøi Chaùnh töø tröôùc khi cöôùi meï. Chuoâng 
Chuøa Hoøe Nhai ñaùnh thöùc oâng daäy ñi baùch 
boä vôùi caây ba-toong coá höõu moãi buoåi saùng 
tröôùc khi ñi laøm. Tieáng chuoâng thu khoâng 
keâu goïi chuùng toâi veà nhaø hoïc neáu coøn lang 
thang nhaø ai ngoaøi phoá. AÂm vang chuoâng 
Chuøa Hoøe Nhai coøn nhö vaêng vaúng trong 
tieàm thöùc.  
 Töø ngaøy bò aùp suaát huyeát cao, boá khoâng 
chôi Tennis, khoâng cöû taï naëng nöõa.  OÂng 
chaêm chæ ñi boä, laøm nhöõng cöû ñoäng theå duïc 
vaø thöôøng noùi raèng:  “Taäp theå duïc buoåi saùng 
hít thôû khoâng khí trong laønh, maùu huyeát löu 
thoâng, trí tueä minh maãn, hoïc haønh gioûi 
dang.” Nhö moät caây non deã uoán naén, toâi  baét 
chöôùc boá vaø nhaø tröôøng taäp theå duïc töø thuôû 
môùi lôùn vaø giöõ thoùi quen ñoù maõi tôùi nay.   Coù 
leõ vì theá toâi khoâng bò “beänh phì noän” tuy 
raèng vaãn aên uoáng “thuøng baát chi thình,” no 
neâ hôn caû ngöôøi maäp.  
 Tuy nhaø thueâ ñôn sô, boá laïi mua raát 
nhieàu ñoà ñaïc ñeïp quyù chuùng toâi ñaõ bò maát 
trong thôøi gian taûn cö, boû troáng Bieät Thöï Vaên 
Khoâi, Laøng Moïc Thöôïng Ñình. Caùi baøn aên 
traøng kyû keâ tröôùc tuû cheø goã guï traïm troå caàu 
kyø ñaõ ñeå laïi moät veát tích treân soáng muõi em 
Haø. Ngaøy nay veát seïo ñaõ môø, nhieàu laàn Haø 
muoán ñi söûa muõi, nhöng khoâng coù can ñaûm 
nhö caùc baø, caùc coâ thích söûa sang saéc ñeïp, duø 
muõi coù teä xaáu gì ñaâu. Muõi thanh nhöng taâm 
hoàn coù trong? Mieäng xinh nhöng lôøi coù ñeïp? 
Trong cuoäc ñôøi, tìm nhöõng ngöôøi ñeïp maët, 
ñeïp muõi thì deã, choïn ñöôïc nhöõng ngöôøi ñeïp 
taâm hoàn, ñeïp taám loøng, oâi thoâi sao khoù quaù!  
 Moät saäp guï maët ñaù roäng theânh thang, keâ 
tröôùc moät tuû cheø khaûm xa cöø khaùc cuûa boá 
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ñöïng saùch quyù, baùt ñóa coå, giaáy tôø quan troïng 
cuûa gia ñình.  Muøa heø toâi thích nguû treân saäp 
vôùi hai em Vaân, Haø cho maùt. Muøa ñoâng toâi 
thích chui ruùc moät giöôøng ba caùnh phaûn goã 
lim ñen boùng, vôùi chò Taâm, chò Phöông vaø 
hai coâ em hoï. Döôùi chieáu coùi, treân chaên boâng 
traàn meï may daày daën, giöõ hôi ngöôøi aám noùng 
nhö loø söôûi cho naêm chò em. Tröôùc khi chìm 
ñaém vaøo ñeâm moäng, caùc coâ daïy nhau ñuû caùc 
baøi haùt chieán khu, khaùng chieán, tieàn chieán. 
Maáy coâ gaùi daäy thì huù hí nhieàu chuyeän baèng 
tieáng loùng lieán thoaéng hôn caû tieáng Taây ñen 
baùn vaûi Haøng Ñöôøng, toâi khoâng theå hieåu vaø 
cuõng khoâng bao giôø hoïc ñöôïc. Thí duï nhö, 
“Ung da où na oâng kha ieåu ha uïi ta ình ma oùi 
na ì gia aâu ña.” (Dung noù khoâng hieåu tuïi 
mình noùi gì ñaâu).  
 Toâi khoâng nhôù coù ai ñaïp ai xuoáng ñaát 
khoâng, nhöng vaãn coøn nhôù nhöõng ñeâm ñoâng 
laïnh coùng beân ngoaøi, chò em chong ñeøn ñieän 
vaøo giöôøng, truøm chaên leân ñaàu, thay phieân 
nhau ñoïc Soá Ñoû, Gioâng Toá cuûa Vuõ Troïng 
Phuïng, tieåu thuyeát gia quaù coá khi tuoåi chöa 
tôùi ba möôi, khi toâi vöøa sinh ra ñôøi. Tuy 
nhieân, maáy coâ gaùi lôùn cheâ toâi treû con khoâng 
bieát gì, khoâng cho toâi ñoïc. Toâi chæ ñöôïc nghe 
keù. Thænh thoaûng caùc coâ ruùc rích cöôøi nhö 
chuoät chí ñuøa giôõn trong ñeâm. Moãi khi nghe 
tieáng ñoäng khaû nghi, chuùng toâi “xuît” nhau 
taét nguùm ñeøn, naèm im thin thít.  Neáu oâng boâ 
bieát maáy ñöùa ñoïc leùn thöù tieåu thuyeát “daâm” 
naøy, cuoán saùch seõ ñöôïc laøm vaät hy sinh cho 
oâng vua beáp ngay!  Tha hoà nhòn aên quaø, traû 
tieàn ñeàn hieäu saùch cho thueâ truyeän.  
 Noùi veà muøa ñoâng reùt möôùt cuûa Haø Noäi, 
khoâng gì buoàn hôn tieáng ñaøn, tieáng haùt daïo 
qua nhaø trong ñeâm giaù laïnh. Chuùng toâi 

khoâng khoûi buøi nguøi, toäi nghieäp cho ngöôøi ca 
só coâ ñôn vaø ngheøo aáy. Moät buoåi toái anh chò 
em con chuù, con baùc hoäi hoïp ñoâng ñuû döôùi 
nhaø chuù thím Hai. Caùc baäc cha meï khoâng 
bieát ñi ñaâu vaéng.  Chuùng toâi goïi ngöôøi ca só 
daïo ñoù vaøo. OÂng ta chaïc ñoä boán möôi, gaày 
goø co ro trong caùi aùo laïnh ñaõ sôøn cuõ. OÂng ruït 
reø hoûi chuùng toâi:  
 - OÂng baø, coâ caäu muoán toâi haùt baøi gì?  
 Chaøng reå Nguyeãn Ñöùc Tieâu noùi:  
 - Nhöõng baøi oâng thích nhaát. Baøi gì cuõng ñöôïc.  
 Anh Khaùnh theâm: 
 - OÂng haùt cho toâi baûn Thieân Thai, nhöng 
ñoåi nhö theá naøy nheù, Tieáng ai haùt chieàu nay 
vang löøng treân soùng, nhôù oâng Khaùnh ngaøy 
xöa laïc tôùi Ñaøo Nguyeân.  
 Chuùng toâi vaø caû ngöôøi ca só buoàn cuøng 
cöôøi roä.  OÂng em hoï Vaên leân tieáng ñoøi:  
 - OÂng haùt cho toâi baøi Haø Noäi 49.  
 Ngöôøi ca só ngaäp ngöøng: 
 - Baøi ñoù coøn môùi quaù, toâi chöa thuoäc.  
 Ñôïi chuùng toâi baøn choïn moät soá baøi xong, 
oâng ta ñaèng haéng laáy gioïng caát tieáng haùt ñau 
khoå ca baøi Thieân Thai ñaàu tieân nhö lôøi anh 
Khaùnh yeâu caàu, sau ñoù Ñeâm Ñoâng, Con 
Thuyeàn Khoâng Beán... Tuy tieáng haùt khoâng 
hay laém, chuùng toâi vaãn haøo höùng voã tay taùn 
thöôûng. Anh chò chæ muoán cho ca só coù thính 
giaû, traû thuø lao giuùp ñôõ ngöôøi moät chuùt. 
Nhöõng ngaøy sau ñoù, böôùc chaân aâm thaàm 
trong ñeâm kia hình nhö chaäm laïi moãi khi qua 
nhaø chuùng toâi. Nhöng boá meï khoâng ñi vaéng 
hoaøi, anh chò em khoâng coù nhieàu dòp gaëp 
nhau ñoâng ñuû nhöõng ñeâm khuya, ñeå giuùp 
ngöôøi ngheä só ñaùng thöông. Thuôû aáy, “con 
nhaø laønh” ai daùm thueâ ca só daïo vaøo nhaø ñeå 
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nghe haùt nhö chuùng toâi ñaõ lieàu lónh khi boá 
meï vaéng maët vaäy?  
 Laïi nhaéc tôùi nhöõng ñoà ñaïc trong nhaø toâi. 
Moät boä baøn troøn maët ñaù, boán gheá baønh goã 
mun ñen khaéc chaïm voû trai oùng aùnh raát tinh 
vi laø baøn tieáp khaùch cuûa boá. Nhôù thôøi vaøng 
son, oâng thöôøng ngoài goõ chieác ñuõa caû vaøo 
baøn vaø buoàn tình haùt troáng quaân, aû ñaøo vôùi 
rieâng mình. Neáu toâi ngaån ngô ngoài beân laøm 
khaùn thính giaû, oâng coù veû höùng khôûi hôn, 
ngaâm say söa nhöõng baøi thô cuûa oâng hay cuûa 
caùc nhaø thô noåi tieáng nhö Döông Khueâ, sau 
naøy toâi ñöôïc hoïc treân ban vaên chöông:  
 Hoàng, Hoàng, Tuyeát, Tuyeát,  
 Môùi ngaøy naøo coøn chöûa bieát chi chi.  
 Möôøi laêm naêm thaám thoaét coù xa gì,  
 Ngoaûnh maët laïi ñaõ ñeán kyø tô lieãu... 
  Nhìn caùch boá goõ ñuõa toâi thaéc maéc hoûi:  
 - Taïi sao boá goõ leân maët baøn roài laïi caïnh baøn?  
 OÂng giaûi thích:  
 - Trong nhòp haùt coâ ñaàu coù tieáng tom goõ 
vaøo maët troáng, tieáng chaùt goõ vaøo caïnh troáng. 
Khi coâ ñaàu haùt, ngöôøi gioûi bieát goõ tom chaùt 
theo cho ñuùng nhòp. 
 - A, boá thay caùi baøn cho caùi troáng? Theá 
boá coù “tom chaùt” gioûi cho caùc coâ khoâng?  
 Ñöôïc hoûi truùng yù, oâng thích thuù cöôøi:  
 - Cuõng khoâng teä laém. Caùc coâ thöôøng ñoøi 
ngaâm thô cuûa boá vaø yeâu caàu boá goõ nhòp cho haùt!  
 Ngaøy xöa caùc cuï cuõng coù ca haùt aâm nhaïc 
“coå ñieån” nhö ngaøy nay ngöôøi ta coù troáng 
Taây, troáng Myõ ñaùnh theo nhòp “xình chaéc” 
cho ca só haùt vaø moïi ngöôøi nhaûy ñaàm vaäy 
thoâi! Giaûn dò, deã hieåu quaù! Coù ñieàu luyeán 
tieác voâ vaøn!  Khi meï vaø caùc em toâi rôøi Saøi 
Goøn, sôï maáy oâng Coäng Saûn khaùm xeùt, laøm 
khoù deã, ñaõ ñeå thaát laïc taäp thô cuûa boá. Neáu 

khoâng, thô oâng ñaõ ñöôïc cheùp ra thay theá thô 
Döông Khueâ ôû treân. Tim toâi nhöùc nhoái moãi 
khi nghó tôùi ñieàu naøy. 
 Ngaøy aáy, chò Phöông ñang hoïc Tröôøng 
Saint Paul. Chuùng toâi ñaõ töôûng chò meâ caùc baø 
sô, seõ ñoøi ñi tu. Ngoaøi nhöõng lôùp hoïc Boån 
Ñaïo, Phaùp vaên, caùc sô daïy chò khaâu, theâu, 
rua, laøm hoa voan vaø nhieàu ñoà nöõ coâng raát tæ 
mæ, kheùo leùo. Trong nhöõng chôï phieân, chò 
Phöông coù nhieàu haøng baày baùn gaây quyõ nhaø 
tröôøng.  
 Chò Taâm ñaõ rôøi Tröôøng Saint Paul qua 
Trung Hoïc Nguyeãn Hueä. OÂi thoâi, chò noåi 
tieáng aên dieän, muøa naøo, moát ñoù. Chò cao to, 
eo o, theå thao bôi loäi vaø ñeå toùc daøi gioáng 
Esther Williams, coâ ñaøo chieáu boùng 
Hollywood. Tieàn boá meï cho, chò ñem tôùi 
maáy tieäm saùch baùo Ñöôøng Ñinh Tieân Hoaøng 
nhìn sang Thaùp Ruøa, Hoà Hoaøn Kieám, tieâu 
heát vaøo caùc baùo Cineù Monde, Cineù Revue vaø 
haèng traêm aûnh taøi töû, minh tinh maøn baïc nhö 
Ava Garner, Rita Hayworth, Erol Flynn, 
Robert Taylor... Chò Taâm mua maøu, toâ son 
ñieåm phaán nhöõng taám hình naøy.  Chò coøn coù 
caùi thuù tích tröõ haøng xaáp nhöõng tôø giaáy 
chöông trình quaûng caùo vaø toùm taét truyeän 
phim vôùi ñuû maøu ñeïp maét vaø haáp daãn.  
 Lyù do toâi ham hoïc Phaùp vaên, Anh vaên 
chæ vì thích xem saùch baùo, phim aûnh ngoaïi 
quoác. Ai ñaâu nghó tôùi chuyeän ngöôøi Vieät coù 
ngaøy phaûi di cö sang Phaùp, Bæ, Anh, UÙc, 
Myõ... khaép naêm chaâu, boán beå nhö ngaøy nay 
ñeå phaûi hoïc caû tieáng ma-ní, chaø-vaø.  
 Boá chæ laø coâng chöùc thanh lieâm, chính 
tröïc, gia ñình ñoâng con neân soáng thanh ñaïm. 
Nhieàu laàn ngöôøi Phaùp muoán ñöa boá leân laøm 
phoù giaùm ñoác sôû, chuû söï... Nhöng caøng laøm 
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lôùn, caøng gaàn caùc quan Taây, caøng phaûi neå sôï, 
nònh bôï, khuùm nuùm. Boá töø choái heát, cuõng nhö 
nhöõng lyù do ngaøy xöa oâng noäi, cuï noäi chuùng 
toâi ñoã Tuù Taøi, Cöû Nhaân ñaõ töø choái laøm quan 
veà laøng ôû aån vaø daïy hoïc cho qua thôøi.  
 Coù laàn “ngöôøi ta” môøi boá ra laøm Tænh 
Tröôûng Haønh Chaùnh. Boá meï coøn ñang suy 
nghó thì nghe coù oâng tænh tröôûng töû naïn, xe bò 
noå mìn Vieät Minh, oâng khaùc bò gieát cheát khi 
ñoàn thaønh bò taán coâng. Moät gia ñình con maát 
cha, vôï maát choàng vì chieán traän ngay trong 
Phoá Haøng Than. Neân sau ñoù boá khoâng baøn 
baïc tôùi chuyeän theo ngaønh quaân chính nöõa. 
OÂng chæ muoán yeân thaân nuoâi ñaøn con baåy 
ñöùa nhoû daïi.  
 Coøn meï, nhö phaàn ñoâng phuï nöõ Vieät 
Nam khoâng ñi laøm, nhöng raát taàn tieän, thu 
veùn kheùo vieäc teà gia noäi trôï trong nhaø, ñaõ hy 
sinh nhieàu cho chuùng toâi. Chò Taâm vaø toâi vaãn 
ñöôïc ñi hoïc tö Toaùn anh Bình tröôùc cöûa Vaên 
Mieáu, hoïc Anh vaên Thaày Caùt beân Hoà Truùc 
Baïch, vôùi Leä Dung, Kim Dung, Ngoïc Dieäp, 
Tuù Anh...  
 Muøa ñoâng chò Taâm, chò Phöông vaãn coù 
aùo len maøu xanh coå vòt, maøu tím nhung ñoû, 
aùo khoaùc soïc ngang, soïc doïc, kieåu thaúng, 
kieåu loe. Muøa xuaân aùo gaám meàm, mình khoâ 
hoa öôùt maøu saùng töôi. Muøa heø aùo luïa 
Bombay nheï moûng nhö maây. Caùc chò ñöôïc 
aên dieän nhö tieåu thö con nhaø giaàu. Caùc em 
Vaân, Haø, Khoa maëc nhöõng boä aùo meï vaø chò 
Phöông theâu ñan raát xinh ñeïp. Coøn toâi töù thôøi 
baùt tieát aùo lam ñoàng phuïc naêm ngaøy, moät 
ngaøy ñöôïc maëc töï do. Toâi thích maëc aùo vaøng 
hoa cuùc ngaøy Teát vaø cuõng laø maøu saéc töôïng 
tröng vöông baøo cuûa chò em Hai Baø Tröng 

Traéc, Tröng Nhò maø tröôøng hoïc cuûa toâi ñöôïc 
vinh döï mang teân.  
 Hai chò lôùn, Kim, Nguyeät tuy coù gia 
ñình, baän roän choàng con, vaãn ruû vaø ñöa 
chuùng toâi ñi xem chieáu boùng nhö phim 
Limelight vôùi Charlie Chaplin, Gone with the 
Wind vôùi Clark Gable, Vivien Leigh... Ñöôïc 
ñi xem nhöõng phim hoaït hoïa Coâ Beù Loï Lem, 
Baïch Tuyeát vaø Baåy Chuù Luøn ... cuõng laø caû 
moät ñaïi hoäi töng böøng. Cho ñeán nay nöûa ñôøi 
ngöôøi, ñaõ xem nhöõng phim treân khoâng bieát 
bao nhieâu laàn, toâi vaãn say meâ. Coøn gì may 
maén hôn coù nhöõng giaây phuùt queân heát cuoäc 
ñôøi phieàn toaùi, ñeå hoàn ñaém chìm trong 
truyeän thaàn tieân tuyeät vôøi. 
 Toâi nhôù moät ngaøy, caùc chò ñöa toâi ñi 
xem phim thôøi söï daøi ñaëc bieät veà Nöõ Hoaøng 
Elizabeth II ñaêng quang ñöôïc chieáu taïi raïp 
Majestic Phoá Hueá. Toâi ñaõ möôøi ba tuoåi 
nhöng vì nhoû con neân caùc chò noùi doái toâi 
möôøi hai ñeå khoûi phaûi mua theâm moät veù. 
Thuôû ñoù, Baø Hoaøng Anh Quoác treû ñeïp, 
quyeàn quyù, oai phong treân löng ngöïa. Trieàu 
ñình, hoaøng gia, hoaøng cung baát khaû xaâm 
phaïm. Boán möôi naêm sau, toùc baïc, da nhaên, 
Baø Hoaøng ñaõ ngheïn ngaøo tröôùc Nghò Vieän, 
taâm söï nhöõng baát haïnh do hai coâ con daâu 
caùch maïng, ly dò, ly thaân hai Hoaøng Töû yeâu 
quyù cuûa baø. Truyeän thaàn tieân cuûa toâi chæ coøn 
trong phim hoaït hoïa!  
 Rôøi Raïp Majestic, chò Kim, chò Nguyeät 
ñöa chuùng toâi ñi aên mì, aên cheø long nhaõn, 
baïch quaû, taùo taàu ôû tieäm Ñoàng Khaùnh gaàn 
raïp chieáu boùng, sau ñoù laáy taàu ñieän tôùi Phoá 
Traøng Tieàn, mua baùnh taây noùng Michaud 
ñem veà nhaø. Töø choã ñoù, chuùng toâi thaû boä qua 
Godard, sang Hoà Hoaøn Kieám. Daãy haøng hoa 
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beân hoà, goùc Haøng Khay vaø Ñaïi Loä Ñinh 
Tieân Hoaøng moät thôøi taáp naäp, traêm hoa ñua 
nôû baày baùn cho giôùi thuoäc ñòa sang troïng 
Phaùp. Neáu thuôû sinh thôøi, Claude Monet, 
hoïa só phaùi aán töôïng Phaùp, ñi ngang qua ñaây 
cuõng phaûi ngaû sôn maøu, giaù veõ laáy caûnh 
nhöõng haøng hoa naøy ñem vaøo tranh cuûa oâng. 
 Nhö thöôøng leä, moãi laàn qua ñaáy, caùc chò 
gheù mua moät boù hoa penseùes, moät chuøm 
violettes nhoû. Chò Kim gaøi vaøi caùnh hoa tím 
leân toùc.  Chò Nguyeät caøi vaøi caùnh penseùes leân 
ngöïc aùo. Hình nhö thôøi gian khoâng laøm maát 
ñöôïc nhöõng laõng maïn trong taâm hoàn caùc chò.  
 Chuùng toâi ñi doïc theo bôø hoà phía tröôùc 
Nhaø Böu Ñieän. Trôøi naéng aám muøa xuaân. Keû 
qua ngöôøi laïi thong thaû ngaém caûnh, chuïp 
hình, thaû hoàn vaøo choán thô moäng. Vaøi hoïa só 
maûi meâ veõ caûnh Thaùp Ruøa reâu phong coå ñoä 
giöõa Hoà Göôm mô maøng aùnh nöôùc. Khoâng 
bieát coù vaên thi só naøo ñang ñi tìm caûm höùng 
chaêng?  Nhöng oâng giaø guø baùn laïc rang ñeo 
thuøng phaù sa huùng lìu, vaãn ñöùng lom khom 
beân caùi thaùp gaïch, di tích Chuøa Baùo AÂn coå 
cuûa Thaønh Thaêng Long xöa coøn xoùt laïi. Chò 
Nguyeät ngöøng böôùc: 
 - Chuùng mình mua laïc aên nheù?  
 Cöù töôûng töôïng tôùi caùi vò ngoït buøi cuûa 
phaù sa huùng lìu ñaõ muoán chaûy nöôùc mieáng. 
Chuùng toâi saùng maét, vui möøng ñöôïc hoûi 
truùng yù. Chò Kim khoâi haøi:  
 - OÂng giaø quyeán ruõ thaät. Khoâng bao giôø 
qua ñaây maø queân oâng aáy ñöôïc.  
 Chò Nguyeät mua cho moãi ngöôøi moät goùi 
laïc. Nhöõng mieáng giaáy nhaät trình nhoû baèng 
baøn tay ñöôïc cuoän laïi thaønh hình caùi pheãu, 
coù ñong ñaày cuõng chæ ñöôïc hai chuïc haït laø 
nhieàu. Nhöng aên thöù laïc rang naøy ñeå thöôûng 

thöùc caùi vò huùng lìu. AÊn laáy höông, laáy hoa, 
cho ñôõ theøm, khoâng aên laáy no. Chò Kim caàm 
goùi laïc ñi veà phía hoà:  
 - Chuùng mình ra xem coù ruøa noåi leân khoâng?  
 Chò Nguyeät ñoàng yù:  
 - Phaûi ñaáy. Hoâm nay trôøi naéng, coù theå 
ruøa seõ boø leân ñaûo söôûi aám.  
 Chò Taâm ngaïc nhieân:  
 - Coù ruøa thaät haû chò? 
 - Thaät chöù!  
 Toâi haêm hôû ñi tröôùc. Boán chò em daïo 
theo ven bôø nöôùc. Boãng chò Kim reo leân:  
 - Kìa, kìa! Ruøa ñang noåi leân kìa!  
 Chuùng toâi roái rít hoûi:  
 - Ñaâu, ñaâu? Ruøa choã naøo ñaâu!  
 Chò Kim laøm nhö thaät:  
 - Chi vöøa troâng thaáy caùi löng ruøa to nhö 
caùi thuùng. Nhöng moïi ngöôøi la où oàn aøo quaù, 
ruøa sôï chaïy maát roài!  
 Maëc daàu khoâng rôøi maét nhìn maët hoà, aên 
heát goùi laïc rang, chuùng toâi vaãn khoâng thaáy “ruøa 
cuûa chò Kim” noåi leân ôû ñaâu.  Ñoái vôùi toâi, ruøa Hoà 
Hoaøn Kieám vaãn chæ laø huyeàn thoaïi.   
 (Moät ñoäc giaû, sau khi ñoïc Phöôïng Vaãn 
Nôû Beân Trôøi Haø Noäi, goïi tôùi oân chuyeän Haø 
Noäi vôùi taùc giaû vaø caû quyeát raèng ñaõ troâng 
thaáy moät con ruøa raát lôùn noåi treân maët nöôùc 
Hoà Hoaøn Kieám sau naêm 1975.) 

Muøi thôm, vò ngoït huùng lìu theo chuùng toâi 
tôùi cöûa Ñeàn Ngoïc Sôn. Moät chieác xe hôi chaïy 
ngöôïc chieàu boãng döøng gaáp. Moät ngöôøi ñaøn 
oâng, daùng daáp thanh cao, lòch söï, gioáng nhö 
Ca Só Anh Ngoïc, böôùc ra khoûi xe vaø ñi laïi 
phía chuùng toâi. Sau khi chaøo hoûi anh Quyønh, 
teân oâng ta, chò Nguyeät vaø chò Taâm keùo toâi ñi 
veà phía beán taàu ñieän ñeå chò Kim ñöùng laïi noùi 
chuyeän vôùi ngöôøi yeâu tieàn chieán.  
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 Toâi nhôù laïi, nhieàu laàn anh Quyønh vaø chò 
Kim veà thaêm chuùng toâi khi coøn ôû Bieät Thöï 
Vaên Khoâi Laøng Moïc Thöôïng Ñình, tröôùc 
naêm 1946. Tình söû laõng maïn cuûa hai ngöôøi 
ñaõ gaây gioâng toá, soùng gioù moät thôøi cho chò.  
Con soùng ngaàm aáy ñaõ ôû laïi suoát ñôøi chò. Coù 
leõ vì theá toâi ñöôïc nghe thô cuûa Nguyeãn Bính, 
Thaâm Taâm, T.T.Kh. qua caùc chò töø khi chöa 
ñöôïc bieát teân maáy nhaø thô naøy. Hình nhö 
taâm hoàn maáy coâ em cuûa caùc chò cuõng aûnh 
höôûng mô moäng töï bao giôø? 
 

 
 
 Hoâm aáy chò Nguyeät chia tay chuùng toâi ôû 
bôø hoà vaø laáy taàu ñieän ñi veà höôùng Chôï Ñoàng 
Xuaân. Nhöng chò xuoáng ôû Haøng Ñöôøng, ñi 
boä veà nhaø ôû Phoá Laõn OÂng.  Ba chò em coøn laïi 
cuõng leân taàu ñieän theo Haøng Gai, Haøng 
Boâng veà nhaø chò Kim tröôùc Vöôøn Hoa Cöûa 
Nam.  Laáy xe ñaïp ñaõ ñeå taïi ñoù, chò Taâm vaø 
toâi theo caàu taàu hoûa Ñaïi Loä Phuøng Höng, 
Haøng Coùt roài Vöôøn Hoa Haøng Ñaäu, Haøng 
Than veà nhaø Phoá Hoøe Nhai...  

(Coøn tieáp) 
Trích trong Hoài Kyù  

Phöôïng Vaãn Nôû Beân Trôøi Haø Noäi cuûa 
NGUYEÃN THÒNGOÏC DUNG 

 

   

Goïi Muøa Ñieåm Trang 
 

Möôït maø nhaùnh coû hoa nieân 
Ñaõ vaøo dó vaõng eâm ñeàm muøa xa 

Ai ñi tìm boùng ngaøy qua 
Xaù gì moät coõi Sa Baø bon chen 

 
Ñeâm ñeâm thô baïn vôùi ñeøn 

Thaùng ñoâng tuyeát phuû, ngaøy theâm möa daøi 
Ai tìm quaù khöù, vò lai 

Toâi nghe thao thöùc voõng ñôøi soùng ñöa 
 

Saùu möôi naêm moät giaác mô 
Saùu möôi naêm ñoù, voøng thô, voøng ñôøi 

Voán rieâng coøn laïi nuï cöôøi 
Ñem thô thaû gioù, queân ngöôøi, queân ta 

 
Tieàn thaân hö aûo saùt na 

Gioït söông hay caùnh maây qua beành boàng 
AÛo huyeàn boùng nguyeät loøng soâng 

Tieàn thaân coù phaûi meânh moâng gioù ñuøa 
 

Gioù ñuøa ngoïn coû ñong ñöa 
Gioù thôm caønh moäng, goïi muøa ñieåm trang 

Nhö Kinh aån duï haøng haøng 
Doøng Thieàn hoa nôû rôõ raøng Kim Cang 

 
Traêng tieàn thaân, chôït mô maøng 

Hueä, Lan baùt ngaùt giöõa haøng hoa tieân 
Tieáng Thô hoøa tieáng Kinh Hieàn 

Tònh thanh moät coõi nhö nhieân gioù veà . 
 

 Tueä Nga 
(Oregon)      


