
Ở MỘT CÕI RIÊNG 

_____________________________ 

NGUYỄN M ÂY THU 
 

hông biết tại sao Mai lại mê say suốt ngày 
cặm cụi nghiên cứu mấy con vật nhỏ li ti, 

đen đủi, xấu xí đó. Trâm nhìn cứ gớm ghiếc 
không tài nào ưa cho được, vậy mà Mai trầm trồ 
khen ngợi. Cứ Giới-Nghành-Lớp-Bộ-Họ-Giống-
Loài, rồi lẩm bẩm một mình Coleoptera, 
Scarabaeidae… lại biện hộ nào là con ong xây tổ 
cho mật cho đường, con bọ viên phân làm sạch sẽ 
môi trường v.v…, rồi nào là alcool, bông gòn, 
kim gút, đựng trong các hộp lớn nhỏ, bao nhiêu 
chai lọ trong nhà đều bị « tịch thu », được cất giữ 
cẩn thận để dành những khi cần phải lấy « mẩu 
vật ». Có lúc Trâm cũng phát ngán vì nhà cửa Mai 
trở nên bề bộn, muốn giận Mai hết sức nhưng 
đành chịu, ai nở hũy diệt nguồn sống bao la của 
nhà « côn trùng học » ! Một khi đang trong xe 
buýt, Mai nhảy tưng lên, tưởng tượng 
rằng : « Một ngày nào đó, bỗng dưng loài côn 
trùng cánh cứng lột xác trở nên to lớn, to lớn mãi 
ra, bằng một chiếc xe hơi, một căn nhà, một tòa 
nhà chọc trời, và đi, bò, nghênh ngang giữa 
đường phố. Lúc đó, người ta sẽ đối xử với nó 
bằng cách nào ? To lớn cở đó, đạn xuyên không 
thủng được đôi cánh cứng. Chỉ có hai cách. Hoặc 
nó làm người ta kinh hoàng hoảng sợ như Kinh 
Kong. Hoặc nó sẽ bị diệt chủng như loài 
Dinosaures thời tiền sử. Ôi thôi, mới chỉ tưởng 
tượng có một con. Nếu nó có chừng vài trăm ngàn 
con. Trái đất chắc sẽ bẹp dí ! » 
 Mĩm cười một mình với ý nghĩ khôi hài của 
Mai, cô bạn gái ở cùng một chung cư vùng ngoại 
ô Paris. Trâm bước ra sân ve vẩy tay chào, nói vói 
theo : « Tối nay Trâm về trể » rồi rồ máy cho xe 
chạy tới sở làm. 
 
 Nói với Mai hôm nay về trể nhưng thật sự, 
Trâm muốn bỏ chút thì giờ để dạo xem các cửa 
hàng. Tháng mười một, Noel sắp tới, các siêu thị  

 
lớn thay phiên nhau trưng bày cửa tiệm thật huy 
hoàng lộng lẫy. Trâm tự nhủ, mỗi ngày nhìn 
ngắm một chút, tới cuối tháng, quà cáp biếu xén 
cho bạn bè thân quyến gần xa là vừa. Trâm đi qua 
một dãy hành lang dài và rộng, nhìn những món 
quà đẹp mắt, thoắt dừng lại, chăm chú vào một 
cây nến chạm hình những con ốc ngộ nghĩnh đủ 
cở lớn nhỏ, mạ vàng, đính vào nhau thành một 
khối tròn trịa to bằng một nắm tay. Những con ốc 
đã len lõi vào trong ký ức mịt mờ làm cho Trâm 
bắt nhớ tới xâu chuổi ốc hai màu đen trắng. Một 
ngày tháng nào đâu xa xôi, Huy đã mua từ biển 
Nha Trang đem về tặng Trâm. (Khi không mà 
Trâm nhớ quê nhà và bắt nghĩ tới Huy…) 
 …Tóc tung bay theo gió chiều bềnh bồng, 
dáng Huy cao lêu nghêu, đôi mắt sâu mơ màng, 
nụ cười rộng trên gương mặt chữ điền xán lạn. 
Huy một chiều nào xưa, trên chiếcYamaha, Trâm 
ngồi phía sau ôm ngang lưng, dạo quanh khắp 
phố phường Sàigòn. Ngừng lại ở một nơi nào đó, 
quán kem Thu Hương hay Brodard. Ở một nơi 
nào đó, áo dài đỏ sóng sánh màu rượu nho và áo 
Huy trắng ngát. Trâm đã hỏi : « Anh Huy, anh 
tính sao ? Em sẽ làm giấy tờ đi Pháp vào năm 
tới ? ». Huy sẽ tính sao, Huy sẽ trả lời sao ? Câu 
hỏi không có tiếng trả lời. Như một trò chơi quái 
ác, Trâm đã đặt Huy vào một chổ đứng không thể 
tới không thể lui. Hình như lúc đó Huy đã nốc cạn 
một ly bia và mắt buồn thấm thía. – Tính sao đây 
Trâm ? - Đất nước tràn đầy chiến chinh khói lửa. 
Không ôm sách vở thì ôm súng nơi chiến trường. 
– Huy làm được gì cho Trâm ? – Coi như bao 
nhiêu mộng ước xây dựng cuộc đời với Trâm đều 
sụp đổ . Một người ở lại và một người ra đi. Trâm 
sẽ như một con chim xanh, bay đi, bay đi mãi. 
Còn bến bờ nào để đưa Trâm gần lại với Huy ?...      
 Trâm bất giác thở dài, nhìn đồng hồ, trở ra 
bãi đậu xe. Xâu chuổi ấy Trâm đã để rơi mất tự 
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bao giờ. Nhưng trong quá khứ mất tăm mù xa, 
Huy cứ thầm lặng ở mãi một góc nào đó sâu kín 
nơi trái tim. 
 
 Ở mỗi người đều có riêng một nỗi đam mê. 
Bây giờ Trâm mới hiểu, Mai che dấu nỗi buồn 
của mình bằng cách thầm thì với những người 
bạn nhỏ bé, xấu xí ấy. Giống như một nghi lễ, 
mỗi lần hứng khởi bắt tay vào việc « mổ xẻ » một 
chú bọ rùa đỏ rực, hay một chú cánh cam đi lạc 
trong vườn với màu xanh lục óng ánh, Mai thật 
trịnh trọng mặc chiếc áo lụa màu ngà, để tóc chảy 
dài xuống ngang lưng, rồi quàng ngang cổ một 
chiếc khăn voan mỏng đỏ tươi màu hoa phượng 
trông thật điệu đà duyên dáng, miệng hát nho nhỏ 
« Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… ». Đam 
mê làm cho đời sống nhiều ý nghĩa thi vị hơn, 
phải không Mai ? Ngược lại Trâm mê lái xe 
không phải vì Trâm thích mạo hiểm. Những lúc 
lái xe Trâm rất bình tỉnh và như để trút hết đi bao 
nhiêu nỗi muộn phiền, Trâm cứ việc đổ xăng đầy 
bình rồi chạy bon bon trên đường nhựa ! Điều 
làm cho Trâm yêu thích nhất là được phông 
phông cho xe lăn bánh trên các đường phố Paris, 
ở đó có một chút gì mường tượng giống Sàigòn. 
Trâm đã ví con đường Crimée như đường Catinat 
(Tự Do) xưa. Rồi Trâm yêu Paris như Trâm yêu 
Sàigòn. Paris, kinh đô của ánh sáng. Sàigòn, 
thành phố của bóng đêm. Có thắp bao nhiêu ngọn 
đèn cũng không đủ sáng.  
 
 Vẫn chiếc xe Twingo nhỏ nhắn màu huyết 
dụ, ngoan ngoản chiều ý Trâm, với những ngón 
tay hờ hững trên volant, Trâm cứ để cho bánh xe 
quay tròn, và đi mãi, đi hoài trên con đường nhiều 
xe cộ ngược xuôi, hòa lẫn với ánh  đèn đường đã 
được thắp lên. Thành phố bỗng nhiên đổ túa ra 
sáng lòa một thứ ánh sáng như được nạm ngọc 
đính trân châu. Từng đoàn xe nối tiếp kết thành 
từng chuổi dài, lên xuống ngược chiều nhau, như 
hai con rắn khổng lồ đang trườn mình trong đêm 
tối. Hai con rắn mang hai màu vàng đỏ. Cái khối 
vàng sáng rực hắt ra từ những ngọn đèn pha, đổ 
xuống như một dòng thác. Và màu đỏ, cũng từ 
những ngọn đèn sau đuôi xe, nhỏ li ti và sáng lấp 

lánh như muôn ngàn viên đá ruby, được đính vào 
nhau thành một chuổi ngọc dài bất tận. Con 
đường Champs-Elysées rộng thênh thang, hai 
hàng cây buông xuống mông mênh những cành 
khô xám khẳng khiu, người ta giăng mắc lên trên 
ấy những chiếc đèn nhấp nháy, tưởng như triệu tỉ 
vì sao trên trời xòe xoẹt tới, rồi đọng lại, tan loãng 
ra thành những giọt long lanh như để chảy vào 
những ngăn tim đầy hạnh phúc. Những quán cóc 
dựng lên, bày bán la liệt làm say mê hấp dẫn đôi 
mắt nhìn của những đứa trẻ tung tăng hớn hở, vừa 
níu tay mẹ vừa ôm quà, môi cười, miệng hát ngô 
nghê tưởng mình đi lạc xứ thần tiên. Tháp Eiffel 
đứng sừng sững chắc cũng biết hờn ghen, cứ mỗi 
một khắc giờ lại nhảy múa tưng bừng với bao 
nhiêu ngọn đèn nhiều màu sắc óng ả. Dòng sông 
Seine hòa điệu, tiếp nối đổ tràn hào quang từ 
những chiếc du thuyền đưa đón khách lại qua. 
Trâm tự hỏi, Sàigòn bây giờ chắc hẳn đen đui, sâu 
thẳm và buồn bã. Ở đây tràn trề muôn ngàn ánh 
sáng. Thứ ánh sáng lòa lòa rực rỡ kỳ diệu ấy, 
không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn ngắm, Trâm đem 
so sánh với Sàigòn, rồi thương quá nước Việt 
Nam nhỏ bé. 
 Ngắm Paris về đêm, như để dỗ dành trái tim 
mình. Đã bao lần, bằng cách ấy, Trâm tới đây. 
Cảm giác cô đơn lẽ loi, hồi tưởng lại Sàigòn. 
Trâm rất nhớ Sàigòn. Ngày tháng càng vời xa. 
Tuổi đời càng chồng chất. Mỗi ngày mỗi xa xôi. 
Trâm cảm thấy nhớ Sàigòn quay quắt. Sàigòn tờ 
mờ tịch mịch với những ánh điện vàng buồn hiu 
hắt. Sàigòn với những đêm mưa réo rắt trên mái 
nhà, trên dòng sông tối, lẫn trong tiếng mưa, len 
lõi vào các xóm xa, giọng rao hàng lãnh lót :  « Ai 
ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát hôn ? » 
Sàigòn rền rền những chiếc Honda lượn qua lượn 
lại trong thành phố, khói xe và bụi mờ. Tiếng còi 
xe pha trộn với tiếng hát cải lương trầm trầm, từ 
một máy thu thanh, hàng quán nào đó vọng lại. 
Lệ Thủy ngâm : 
« Hò ơ… Trăm thứ than, than chi không quạt ? 
Trăm thứ bạc, bạc chi bán không mua? 
Trai nam nhi mà đối đặng ờ... » 
Minh Vương đáp: 
« Hò ơ… Trăm thứ than, than thân không quạt. 
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Trăm thứ bạc, bạc tình, bạc nghĩa, bán chẳng ai mua. 
Nay anh đà đối đặng ờ…» 
 Trâm tự nhiên để rơi hai hàng nước mắt. 
Những kỷ niệm chập chờn ma quái trong ký ức 
Trâm  như những đóm lửa bập bùng tràn đầy ám 
ảnh. Sàigòn của Trâm và của Huy, của bao nhiêu 
quảng đời tuổi trẻ mộng mơ, nồng thắm yêu 
đương, để rồi nghìn trùng cách chia, lắm đa đoan, 
nhiều đoạn trường. Hình như có một lần Trâm 
hỏi: «Sàigòn bây giờ có gì vui không Huy? ». Và 
tờ thư đã được hồi âm lại: «Có gì gọi là vui. Có gì 
gọi là không vui. Khi một người đi rồi. Còn một 
người ở lại. Những thống khổ cuộc đời. Một mình 
anh giữ lấy » 
 Ôi Huy. Cô đơn có phải là một trong những 
thú đau thương lớn lao nhất đời người? Có bao 
giờ Huy cảm thấy cô đơn? Thứ cô đơn của những 
người xa nhà. Ngắm Quê Hương bằng nỗi nhớ 
nhung vời vợi xót xa. Bằng những tháng ngày 
đằng đẵng ba mươi mấy năm qua. 
 
 Ở mỗi người đều có một tâm sự riêng mang. 
Những ngày mưa ròng rã, bầu trời ảm đạm không 
một chút mây. Những đêm tuyết đổ trắng xóa, nụ 
tuyết rời rạc bám thê lương trên các ngọn cây. 
Trong căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh, hay dọc 
theo bờ sông Seine lăn tăn gợn sóng… Hai người 
bạn thường kể cho nhau nghe những kỷ niệm khó 
quên, Mai đã kể cho Trâm nghe những buổi tan 
trường ở Hội Việt Mỹ, rồi gặp gỡ Vũ, cũng áo 
trắng thư sinh ở trường Huỳnh Khương Ninh gần 
đó. Dáng người vừa tầm, đôi chân mày thẳng vắt 
ngang trên vầng trán rộng, Mai yêu mến đôi mắt 
tươi sáng, lúc nào như cũng muốn hòa theo với nụ 
cười xuề xòa dễ dãi, in hai đồng tiền duyên dáng 
như con gái. Mai nhớ không thôi những buổi hẹn 
hò, những lúc ngồi lê ăn quà hồn nhiên. Thạch 
Hiển Khánh, bánh cuốn Tây Hồ ở Đa Kao, bánh 
xèo ở Đinh Công Tráng, góc đường Đinh Công 
Tráng-Lý Trần Quán có chả cá Hải Sơn…Tân 
Định có rạp xi nê Kinh Đô (Moderne), Kinh 
Thành, Sàigòn có rạp Xex, buổi đi xem  Roméo et 
Juliette ở Rex về, trời mưa tầm tả, Mai xấu hổ 
thẹn thùa biết bao nhiêu với chiếc áo dài trắng 
tinh mỏng dính dán vào da thịt… Có biết tại vì 

sao đâu, từ khi khoát áo lính, mỗi lần về phép, 
Mai và Vũ đã nắm tay nhau đi lang thang trên con 
đường Mạc Đỉnh Chi thơ mộng, rồi rẽ vào nghĩa 
trang ngắm  những con đường dọc ngang ngăn 
nắp, thẳng tắp với những hàng cây sao cao vút, 
như một bóng mát chở che cho những ngôi mộ 
khang trang, « Họ » nằm yên nghĩ đềm êm lặng 
lẽ, không tranh chấp chi với đời sống xôn xao bên 
ngoài. Khi ấy, bước vào cổng nghĩa trang, Vũ đã 
chỉ cho Mai xem tấm bảng có hình trái tim đen 
sầu muộn, đi được một đỗi, Vũ đã để ý tới những 
chữ ghi khắc trên mộ bia làm bằng đá hoa cương 
màu hồng, vừa nói với Mai vừa nở nụ cười lún 
sâu hai đồng tiền trên má : « Chỉ có sự quên lãng 
của người sống mới làm cho người chết, chết thật 
mà thôi »… 
   
 Về ở khu chung cư này, Trâm chỉ có một mình 
Mai là bạn, ý hợp tâm đầu nên tình bạn, tình đồng 
hương giúp đỡ nhau cũng thật đáng quý. Trâm 
nhìn qua bức màn thưa in hình đôi chim non chụm 
đầu vào nhau âu yếm, giọt nước do cơn mưa rào 
vừa mới tạt ngang qua, đậu lại trên khung cửa kính 
những hạt long lanh. Sau cơn mưa bầu trời trở nên 
rạng rỡ, mấy tia nắng dịu dàng xuyên qua từng 
đám mây xám nhạt, lộng vào cửa gương những hạt 
nước chưa kịp khô, bị ánh nắng mặt trời phản 
chiếu lại, tạo nên bảy màu ngời sáng như chiếc cầu 
vồng tí hon, đứt, nối, cuối cùng còn lại võn vẹn 
những hạt lấp lánh như kim cương. Trâm chỉ cho 
Mai xem và Mai xuýt xoa: 

- Ồ, phải chi đó là những hạt kim cương thật, 
thì mình… giàu to rồi Trâm ơi ! 

- Người ta nói : « Tình yêu giống như  hạt 
sương nhỏ , khi ở xa trông tưởng hạt kim cương 
nhưng khi đến gần chỉ là những giọt nước mắt ». 
Nhưng nếu được giàu to Mai sẽ làm gì ? 

- Mai sẽ đi du lịch thế giới. Trước hết mua vé 
máy bay về Sàigòn một chuyến.  
 Ở mỗi người đều có một chọn lựa cho cuộc 
đời mình. Mai vẫn nhớ mãi cái ngày đau buồn ấy. 
Hai hôm trước ngày cưới, người ta đem về cho 
Mai chiếc quan tài của Vũ, anh chết lãng xẹt 
trong trận pháo kích, lúc đó anh đang sửa soạn về 
phép để làm lễ cưới với Mai. Từ đó, Mai sống 
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HƯƠNG CỐ NHÂN 
 

Ai hay chăng mỗi mùa Đông ? 
Tuyết thay áo trắng cho lòng tinh khôi. 

Bảo rằng đừng nhớ tên người, 
Sao trong đôi mắt dấu lời thề xưa? 

 
Rơi đi, nghìn nụ nhặt thưa… 

Gọi buồn muôn nỗi nhớ mùa hồng ân. 
Tàn Thu, Đông đến bao lần, 

Hàng cây khô xám bâng khuâng đợi người. 
 

Hẹn hò nước chảy mây trôi, 
Sầu Đông gió gửi thêm lời tình xa. 

Mênh mông, trắng xóa, nhạt nhòa… 
Trăm thương nghìn nhớ cũng xa nhau rồi. 

 
Cũng đành gọi cố nhân thôi. 

Gió không đến hỏi han đời thanh xuân. 
Mai sau dù có một lần, 

Gặp nhau xin nói ngại ngần chưa quen. 
 
 

Nguyễn Mây Thu  
(Paris) 
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thầm lặng và yêu những con bọ rùa vô cùng, nó 
không làm hại cho cây nên Mai tin nó sẽ đem lại 
nhiều may mắn. Mai đã quen biết Thịnh, một 
người chồng tử tế hiền lành và có hai con gái. 
Thịnh hơi thấp người, nhưng các bắp thịt rắn chắc 
nổi lên trên khuôn mặt điềm đạm phúc hậu, ít nói, 
tính cần mẫn chịu khó, hăng say với việc làm, đã 
giúp đỡ Mai rất nhiều. Mai tin tưởng ở tương lai 
và đặt hết hy vọng vào các con, Thúy Anh và Vân 
Anh. Định mệnh dù khắc nghiệt nhưng thời gian 
có thể hàn gắn những thương đau. Những con 
cánh cam, những con hát bội, những con bọ 
rùa…đen đủi xấu xí hay nhiều sắc màu, dù sao 

cũng chẳng bao giờ làm cho Mai quên được Vũ 
với những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa cũ…  
 Nhìn ra ngoài xa kia, đỉnh cây thông già đong 
đưa theo gió. Những hạt kim cương Trâm đã ao 
ước được gom hết lại cho đầy lòng bàn tay. 
Nhưng cùng một lúc Trâm không nắm bắt được, 
do sự ngăn cách của gương kính, làm cho Trâm 
mang cảm giác ngỡ ngàng, hụt hẫng. Len lõi một 
điều gì mênh mang kỳ ảo. Xa xôi và gần gũi. Có 
thật và không có thật. Hạnh phúc giống như 
những hạt kim cương trong suốt lưu ly đó. 
 Quê hương còn in mãi trong tâm tưởng 
những kỷ niệm dấu yêu, nhưng chắc là Trâm sẽ 
không về đâu. Thà ở một cõi riêng, đêm đêm ngồi 
nhớ lại Sàigòn. Nhưng mà Trâm có Huy mãi mãi, 
ở một quá khứ đềm êm không lay chuyển. Còn 
hơn là trở về để não lòng nhìn thấy những tàn 
phai. Làng xưa, cảnh cũ, mái nhà, dòng sông, con 
đường, hàng cây… còn gì nữa đâu. Thời gian 
cũng tàn phá đi nhiều thứ, tất cả đã đổi thay. 

Nguyễn Mây Thu 
(Paris) 

12-11-2010 



Phaïm Duy Söông 
  

rong  đời người, mỗi  người dược gặp nhau 
là mõt nhân duyên.Tôi gặp Bùi thanh Tiên từ 

những ngày đầu dến Mỹ (khoảng cuồi 92 thì 
phải..)Có lẽ tâm hồn văn nghệ nên gặp nhau đã 
hợp. Tôi chỉ biết anh thích âm nhạc, thế thôi. 
         Bẳng đi một khoảng thời gian vì sinh kế, 
thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, chào hỏi thân 
thiện ,rồi thôi .Tôi có đọc vài bài thơ đăng báo 
cuả anh Bùi Thanh Tiên và cũng biết anh đã xuất 
bản tập thơ Khúc Vô Thanh là tâp thơ thứ ba của 
anh do Cơ Sở CỎ THƠM xuất bản. Tôi tự nhủ 
lòng sẽ phải  tìm tập thơ nầy ..để đọc mới được! 
        Một buổi sáng thứ bảy mưa bão, tôi có việc 
đến trung tâm Eden và tình cờ gặp anh. Sau khi 
tay bắt mặt mừng, anh vội ra xe đưa  và ký tặng 
tôi tập thơ Khúc Vô Thanh (xuất bản năm 
2007,Virginia)  
        Hai chữ “vô thanh” làm tôi nhớ trong bài thơ 
Tỳ bà hành của đại thi sĩ Bạch Cư Dị có câu: 
 “Thử thời vô thanh thắng hưũ thanh”.Nhưng để 
hiểu”vô thanh”,một tối nào đó bạn phải đi ngủ 
sớm khoảng 9 hay 10 giờ tối.Khoảng sau 1giờ 
sáng bạn thức dậy, để tâm hồn lắng đọng..bạn sẽ 
hiểu thế nào là vô thanh. 
         Sáng hôm sau tôi pha một ly trà ngon,vừa 
nhắm trà vừa đọc “Khúc Vô Thanh” , và một nỗi 
ngạc nhiên vô cùng: Anh là nhà thơ của luc bát, 
của những câu 6 chữ,8 chữ..Thơ lục bát của anh 
quá tự nhiên, trong bài”Từng giây thinh lặng”:    

Ru từng hạt sỏi lời thơ 
Ru em gối mộng đường mơ bồi hồi 

Thương em ngàn dậm hoa trôi 
Hai con hạc trắng sánh đôi giữa trời” ... 

 Ru từng hạt sỏi.Có bao giờ bạn lội qua dòng 
suối nước trong vắt,nước chảy qua.. ru từng viê
sạn nhỏ.. Bạn là nước bạn mới ru được sỏi, bạn 
phải có sự rung cảm mới ru đươc thơ..bạn là 

không gian trong mộng mới ru được em trong gối 
mộng.Không gian là  vô rung cảm,nhưng ở đây 
không gian có con tim nên không gian bồi 
hồi.Cánh hoa đã trôi đi ngàn dậm, không thể nào 
trở lại được. Cánh hoa đã bay xa.Hai con hạc 
trắng chỉ là giấc mơ, một ảo ảnh không thực,hình 
như chưa từng xảy ra.Không gian đó là “tâm”, 
thời gian đó là ‘tâm”, giấc mộng đó là “tâm” và là 
tâm hòa trong muôn vật. Cái  phút giây thinh lặng 
đó thật xuất thần.Phút giây ấy chỉ có ở thi sĩ 
BTTiên trong một “âm” rung cảm, của chỉ một 
nốt đàn vang lên trong đêm khuya cô tịch. 

Vaøi Caûm Nghó Veà Thô Luïc Baùt 

TRONG THI TAÄP” KHUÙC VOÂ THANH” 

Cuaû Nhaø Thô Buøi Thanh Tieân 

n         Trong bài “Sợi sắc không”, ta hãy nghe: 

      Thơ Bùi Thanh Tiên thật tự nhiên,thật đơn sơ, 
trong suốt. Trong bài”Giọt mưa cuối đời”,ta hãy nghe; 

Trăng gầy dõi bóng người đi 
Vô thinh đêm lặng, tình si héo phiền 

Sao hôm thắp nến bên triền 
Sương chênh chếch  hạt bờ hiên  gió ngàn.. 

Quả tình phải có một cảm xúc thật cao mới thấy 
đươc “sương chênh chếch hạt,bờ hiên gió ngàn.. 

Qua tới bài”Thơ và Đạo”: 
Hoa quỳ ngửa mặt vừng  đông 

Đem thơ vào đạo, nắng hồng mênh mông 
Khởi từ sắc sắc không không 

Bài thơ mối đạo kết vòng tâm kinh.. 
… 

 Đạo không vào thơ mà thơ vào đạo.Thơ là 
hơi thở, hơi thở đi vào đạo. Thơ là con người, con 
người đi vào đạo.Sắc sắc không không đâu dễ gì 
thấy được.Phải một phen chết đi sống lại.Phải 
một phen dìm mình trong tuyết lạnh, phải một 
phen không còn gì trong tâm. 
Như câu nói của sư Huyền Giác nói với lục tổ 
Huệ Năng:” Không có ý lấy gì phân biệt”. Ai thấy 
được”chỗ” trong câu:”Mịch tức tri quân bất khả 
kiến” của Chứng Đạo Ca thì mới thấy được sắc 
sắc không không..   

Nắng vàng trêu lá hư không 
Thu qua nối sợi sắc không lên cành 

 T
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Hoa vô thường nở vây quanh 
Lòng không xao động.. khởi thành chân như.. 
  Nói thì dễ mà nhập vào rất khó,”lòng không 
xao động”.Hãy nghe lại lời của Bồ tát Duy Ma 
Cật thưa với Đức Thế Tôn :”Ngồi  yên là ở trong 
ba cõi mà vẫn không hiện hành thân ý mới là ngồi 
yên, không xuất diệt tận định mà vẫn hiện hành 
những cử động khuôn phép mới là ngồi yên, 
không bỏ Phật pháp mà vẫn hiện hành mọi sự của 
người thường mới là ngồi yên, tâm không hướng 
nội cũng không hướng ngoại mới là ngồi yên, 
không động mọi thứ kiến chấp mà vẫn tu hành 37 
giác phần mới là ngồi yên, không dứt phiền não 
mà vẫn nhập niết bàn mới là ngồi yên.” 
       Đến đây, thơ là cảnh, cảnh cũng là tâm. Nắng 
mùa thu có màu vàng, lá mùa thu cũng chuyển 
vàng, và ánh đạo cũng có màu vàng. 
 Trong đời người, tuổi quá 50 cũng bắt đầu đi 
vào màu vàng..Trong diễn trình sinh ,trưởng, thâu 
,tàng.. thì mùa thu là mùa  “thâu”, qua đông yên 
ngủ. Thu qua có nghĩa là thu đang đến, và cũng 
đang qua.. 
 Có đó rồi mất đó, sợi sắc không như có như 
không..Ai đã từng thấy dây tơ hồng mới thấm thía 
câu: “dây tơ hồng không trồng mà mọc”.Dây tơ 
hồng cũng có màu vàng, nếu nó tan biến vào hư 
không đến độ không còn hình thì cũng giống như 
sợi sắc không mà thôi.. 
       Trong bài “Lục bát chiều xuân”, nhà thơ viết: 

Bỗng dưng gió khẽ qua mành 
Hai vì sao lạc đậu cành trăng khô 

Kinh cầu gõ nhịp nam mô 
Xa miền hoài vọng, hư vô cuộc đời.. 

 Thơ đã đi vào đạo, để rồi  chuyển qua bài 
“Trong cõi ưu phiền”: 
        Gọi người yêu dấu xa rồi 
         Nhớ thương xưa ướt bờ môi gió ngàn 
         Thu phai giấc mộng đêm tàn 
         Nỗi xa nhau cũng bàng hoàng vì nhau.. 
Bạn hãy đọc kỹ lại câu: 
        “Thu phai giấc mộng đêm tàn”, có phải 
chăng cứ hai chữ,có một dấu cách: 
        Thu phai/ giấc mộng / đêm tàn 
 Thu phai cũng là giấc mộng, giấc mộng cũng là 
đêm tàn.Ba là một, một là ba. Thế giới là vậy, là 

biến chuyển, là luân ảo, là thay đổi.Ta cũng chỉ là 
một giấc mộng, chỉ có giấc mộng dài hay giấc mộng 
ngắn .Dù dài hay ngắn ,chỉ là biểu tượng mà thôi.. 
      Đến câu “ Nỗi xa nhau cũng bàng hòang vì 
nhau” .. Thơ là tiếng lòng trong sâu thẳm. Thơ là 
tiếng lòng biểu lộ không chải chuốt, vì chải chuốt 
không còn là thơ  ..Hai chữ “bàng hoàng “ 
thoáng một chút ngỡ ngàng..Có  xa nhau rồi.. hay 
tơ vương chưa dứt? Một cái gì đó quyến luyến 
trong vô hình giữa hai trái tim cùng rung 
động..Câu thơ như lời ca làm rung cảm lòng người. 
 Một chiều nào bạn dạo chơi trên bờ đê của 
những thửa ruộng lúa xanh ngời xa tắp, một làn gió 
nhẹ phớt qua những ngọn lúa xanh, tạo thành một 
mảnh lụa vô hình lấp lánh, trời thu dìu dịu êm ả..thì 
mới thấy thơ lục bát là thơ của ruộng đồng.Một loạt 
bài thơ lục bát chỉ có 4 câu như “Tùng hạc”, “Tiếng 
ve buồn”, Diễm lệ”..ta mới thấy Bùi Thanh Tiên quả 
là nhà thơ của lục bát tuyệt vời..  
      Đến bài”Trong muôn nỗi nhớ”, thơ lục bát đã 
đạt đến” nhất ý”: 

Thiết tha dâng gọi mùa thơ 
Phải chăng định mệnh, duyên tơ điệu đàn 

Tình yêu em vẫn vô vàn 
Trong muôn nỗi nhớ.. là vần tên em.. 

 Và bài “Phù vân”, nhà thơ đã đem lục bát lên 
đến độ “thuần khiết” rồi:                  

Đêm lùa ngọn nước triều dâng 
Đời người bọt biển, phù vân sá gì! 

Con đường bát nhã ta đi 
Hoa trầm hé  nở, đang thì thầm hương .. 

   Con đường “bát nhã” là con đường sắc 
không,”sắc tức thị không không tức thị sắc”. Đạt 
đến mức”hoa trầm hé nở “không phải là chuyện 
dễ.Các pháp của Như Lai đều dẫn đến “tịch diệt 
tướng”, “tịch diệt tướng là chân không thuần 
khiết”.Thấy được chân không thuần khiêt không 
phải là chuyện dễ! Đạt được không phải là trong 
một kiếp…Bất cứ một ý nổi lên là phải  đưa vào 
“diệt độ”. Đó là đoạn kết của kinh Kim cang, kinh 
tối cao của Đức Phật Thích Ca. 
           Đến bài “Ước thề”, thì nhất ý đã đi chung 
với thể thơ.Lục bát đã  đi vào ý và thể.Thể là thực 
tại, thực tại là Đạo : 

Thì ra mây trắng đã về 
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Thì ra em đã ước thề cùng anh 
Một lời thệ nguyện ba sinh 

Mà nghe như cõi tự tình thiết tha.. 
  
 “Em” ở đây phải hiểu là “đạo”.”Mây trắng” 
là ý niệm đã gần như xóa sạch. Đạo là xóa chứ 
không phải thêm.Thêm là chuyện mua bán. Đạo 
không phải là mua bán.Mọi hình thức của tôn 
giáo chỉ là hình thức khuyên tu, giúp cho con 
người hướng lòng về đạo.. 
 Đến bài “chùm lục bát số 3” ,thì tôi không 
đọc thơ anh, mà là “uống “ thơ lục bát của 
anh..Thơ anh đi vào cổ họng tôi, từng lời mát rượi 
và thơm nồng như một chén trà ngon đầy hương 
bưởi hương sen… 

Em như nỗi nhớ trong lòng 
Dường như thương cũng bềnh bồng trong anh 

Em hương hoa bưởi mong manh 
Ngờ đâu hoa bưởi nó giành con tim.. 

  
 Thơ trong anh  thuần khiết, tuôn trào, như 
những giọt nước  phun ra từ một giếng phun. Ba 
chữ “dường như thương” ẩn chứa một sự mênh 
mang, không ẩn chứa sắc dục. “Dường” là một 
hình dung từ thật hay trong tiếng Việt.  
 Đến “hương hoa bưởi” thì quả là tuyệt. Hoa 
bưởi  màu trắng, nhỏ, có mùi thơm  ban đêm  
thoang thoảng..Hoa bưởi đúng là hoa của tình 
yêu.Nếu người con gái muốn tỏ tình với con trai, 
chỉ cần gói ít hoa bưởi và gởi cho người con trai, 
thì chàng trai hiểu ý liền. 
 Trong bài thơ “Thì trăm năm cũng”, ta mới 
thấy lục bát đã lên đến chữ “tuyệt”: 

Em về sưởi ấm mùa xưa 
Anh nôn nao đợi cho vừa lòng em 

Đem tơ vàng trải bên thềm 
Đêm khuya trăng tịch hương sen thơm nồng.. 

 
 Chỉ với 4 câu  đã có hai cảnh đối nhau.Hai 
câu đầu là “tình yêu”.  
 Tình yêu với nôn nao chờ đợi của cõi trần. 
Hai câu sau lại là “đạo” của cảnh chùa “đêm 
khuya, trăng tịch hương sen thơm nồng”.. 
          Còn rất nhiều bài thơ lục bát như “Giọt nắng 
thu rơi”, “Mộng  tương phùng”, “Nỗi đắng ngậm 

ngùi”,”Ngõ qua vô thường”, “Bản Tango xưa”.Bài 
“Lục bát luân hồi” trong đó có 4 câu thật hay: 

Một mai em sẽ qua đời 
Đường xa muôn dặm, vạn lời nhớ thương 

Nghe từng hạt sỏi, làn hương 
Về nơi an tịnh, diệu thường cõi qua.. 

  
 Và còn rất nhiều bài lục bát nữa cách gieo vần  
nhẹ nhàng, êm ái, đầy tình tứ như : “Từ trong tuyệt 
diệu”, “Cõi người ta”, “ Cùng ru điệu nhớ”, “Nghe 
tiếng muôn trùng” v.v..Rồi tới  “Biển chân như”, ta 
hãy lắng tâm hồn để nghe nhà thơ nói rất nhẹ: 

Biển chân như rất tuyệt vời 
Không còn xao động, sáng ngời chân không 

Lững lờ bọt nước trên dòng 
Không không sắc sắc là không ..vô cùng.. 

  
 Bài thơ “Nỗi niềm” là bài lục bát cuối cùng 
trong thi tập “Khúc Vô Thanh” chỉ có 4 câu: 

Từ duyên kiếp đã lỡ làng 
Sân chiều lá rụng hanh vàng bóng em 

Chợt khi nắng gọi bên thềm 
Rưng rưng kỷ niệm nỗi niềm thu phai.. 

  
 Bài thơ mở đầu thi tập là thơ lục bát. Lục bát 
là  thơ của dòng sông, của ruộng đồng, của vườn 
cây ăn trái.. Điển hình là âm điệu ca dao trong 
dân gian  của đất nước Việt Nam..Thi hào 
Nguyễn Du với “Kim Vân Kiều”, cụ Đồ Chiểu 
với “Lục Vân Tiên”.. Trong thi tập Khúc Vô 
Thanh của Bùi Thanh Tiên, lục bát chiếm tới 40 
trong số 89 bài của thi tập. Những bài thất ngôn, 
ngủ ngôn trong thi tập cũng vô cùng diễm tuyệt.. 
          Bài viết nầy chỉ là một phần cảm nghĩ trong 
góc độ nhỏ  của người đọc thi tập. Mong rằng nó 
là món quà của thi sĩ tặng cho mọi người, tặng 
cho đời.. như thi sĩ đã viết: “Tập thơ  Khúc Vô 
Thanh, tôi cũng đã đem lòng ra trang trải với 
người thân, người yêu, với bạn bè, với quê 
hương.. và cuối cùng tôi viết để hướng về Đạo, 
như một điều không thể không có trong đời người 
đã cảm nhận được chân lý Ánh đạo vàng. 
 

Phaïm Duy Söông 



Những bài hát về Thăng Long-Hà Nội 
nhân kỷ niệm 1000 năm đất Thăng Long 

_____________________________________ 

THANH TRANG 
 
(Trích từ chương trình “Ca khúc Việt Nam” do 
Thanh Trang thực hiện –  
Ngày 16 và 23 tháng 10, 2010) 
 
“Tạo hóa gây chi cuộc hý truờng” 
“Đến nay thấm thoát mấy tinh sương” 
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo” 
“Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” 
(Bà Huyện Thanh Quan - “Thăng Long Thành 
hoài cổ“) 
 
 Chương trình “Ca khúc Việt Nam” do Thanh 
Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài! 
 Quý thính giả thân mến! Đầu tháng 10 dương 
lịch vừa qua, bên nhà đã tổ chức kỷ niệm “1000 
năm Thăng Long-Hà Nội ” tại Hà Nội. Tài liệu về 
sử có hàng chục nghìn trang sách viết về đất 
Thăng Long, về Hà Nội. Văn chương, thơ phú 
trong Văn Học Sử nuớc ta cũng không hiếm tác 
phẩm nói về cùng một nơi có hai danh xưng này. 
Duy chỉ có Tân Nhạc Việt Nam mới xuất hiện 
non 80 năm nay, khi Thăng Long không còn là 
Thăng Long mà đã trở thành Hà Nội, thì tuy số 
luợng các bài hát về nơi này không nhiều như các 
sử liệu hay loại hình văn học nghệ thuật khác, 
nhưng tính đến nay thì cũng không phải là hiếm, 
do nơi vị trí của Hà Nội về mặt lịch sử; và khi đã 
nói đến nghệ thuật thì tức là nói về vị trí của 
Thăng Long, của Hà Nội trong lòng nguời! 
 “1000 năm Thăng Long-Hà Nội” ! Chỉ có 
điều là về mặt lịch sử mà nói thì một khi nhấn 
mạnh vào một thời điểm nào đấy, cho dù có trọng 
đại đến mấy, thì nó cũng dễ khiến cho nhiều thời 
điểm quan trọng khác như có phần bị lu mờ! 
Thăng Long, kinh đô đầu tiên từ triều đại nhà Lý 
vào năm Thuận Thiên thứ Hai, 1010 cho đến thời 
nhà Nguyễn năm 1802 chăng? Vua Lý Công Uẩn 

truớc khi dời đô từ Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình 
ngày nay về thành Đại La, tức khu vực phía Nam 
của nội thành Hà Nội về sau, thì truyền thuyết có 
ghi là Ngài nằm mơ thấy có con rồng vàng bay 
lên trời cho nên đã cải danh Đại La thành ra 
Thăng Long. Nhưng truớc đấy mà không có Thập 
Đạo Tướng Quân Lê Hoàn có công phá Tống, về 
sau trở thành Vua Lê Đại Hành của nhà Tiền Lê, 
thì lấy đâu ra chức “Điện Tiền Chỉ Huy Sứ” đuợc 
ban cho Lý Công Uẩn để sau khi Lê Long Đỉnh 
chết thì ngai vàng lọt vào tay nhà Lý? Nguợc 
dòng lịch sử thêm một tí nữa thôi thì Ngô Vương 
Quyền, vị vua đầu tiên của nuớc Nam chính thức 
xưng Vương sau khi đại phá quân Nam Hán ở 
trận Bạch Đằng, mà không có Ngài thì lấy đâu ra 
mối loạn “Thập Nhị Sứ Quân” sau khi Vua băng 
hà, để rồi từ đấy mới xuất hiện Vua Đinh Tiên 
Hoàng với viên Thập Đạo Tuớng Quân của mình 
là Lê Hoàn? Mà Ngô Vương Quyền thì đóng đô 
ngay tại thành “Cổ Loa” có từ đời An Dương 
Vương, ngay địa phận của Hà Nội về sau chứ nào 
có đâu xa? 
 Các nhạc sĩ, vì là nghệ sĩ, cho nên khi cổ vũ 
lòng yêu nuớc thì họ cảm nhận theo tình cảm tự 
nhiên đối với lịch sử của giống nòi, theo cảm quan 
của riêng mình nếu như nguời ta để cho họ tự do 
sáng tác chứ không làm theo khẩu hiệu nhất thời 
của mỗi thời. Vậy thì ta đã nhắc đến Thăng Long, 
xin mời quý thính giả, ta cùng nhau nghe lại một 
bài hát thật đặc sắc của Hoàng Quý khi xưa, nói 
đến một thời truớc Thăng Long nữa, là bài “Bóng 
cờ lau” mà trên mạng có nói vừa quên cả lịch sử 
lẫn tựa đề bài hát để ghi là “Bóng cỏ lau”! 
 Sau đây là bài “Bóng cờ lau” của Hoàng 
Quý, trình bày tốp ca. 
“Ta cùng nhau đi 
“thăm nơi nghìn xưa” 
“oai linh đứng muôn đời giữa nơi sông cùng núi.” 
(Trích “Bóng cờ lau” ) 
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 Vừa rồi là một luợt hát bài “Bóng lờ lau” của 
Hoàng Quý, trình bày tốp ca! 
“Hoa Lư ơi! Muôn năm còn trong sương gió… 
Đến muôn đời mà không dứt lời ca!”  
Và ấy là hình ảnh lịch sử của đất Hoa Lư, kinh đô 
của nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Nhưng tất nhiên là 
muốn cho “đến muôn đời mà không dứt lời ca”, 
theo như lời bài hát, thì nguời ta phải biết để mà 
nhớ đến cũng như hát bài hát đó lên! 
 Còn khi nói đến Thăng Long thì ai khác sao 
không biết, nhưng theo như chỗ chúng tôi thấy thì 
cho đến tận ngày hôm nay, có lẽ chưa có bài hát 
nào đặc sắc hơn bài “Thăng Long hành khúc”, 
nhạc Văn Cao, lời của Đỗ Hữu Ích vào thời giữa 
thập niên 40. Xin mời quý thính giả, ta cùng nhau 
nghe bài “Thăng Long hành khúc” qua giọng ca 
Quang Hưng và nhóm tốp nữ phụ họa. 
“Cùng tiến buớc về nơi Thăng Long thành cao đứng” 
“Trong khói sương chiều ám trên dòng sông…” 
(Trích “Thăng Long hành khúc”)  
 Vừa rồi là bài “Thăng Long hành khúc” của 
Văn Cao và Đỗ Hữu Ích qua giọng ca Quang 
Hưng và tốp nữ phụ họa.  
 Năm 1831, triều Minh Mạng của nhà 
Nguyễn, sau khi kinh đô đã dời về Phú Xuân, 
thuộc địa bàn của Huế ngày nay, nơi mà có tài 
liệu lịch sử ghi là Vua Gia Long năm 1802 khi đã 
quyết định dời đô về Phú Xuân và dựng nên triều 
đại nhà Nguyễn thì đã có ý kiến cho rằng:”Đóng 
đô ở Phú Xuân mới gọi là Kinh Sư”! Vậy thì năm 
1831, trong một cuộc cải cách quy mô về mặt 
hành chính, Thăng Long ở ngoài Bắc đuợc cải 
danh lại là Hà Nội! Truớc đấy hơn 400 năm, thời 
kỳ Bắc thuộc lần thứ Tư, thì không những tên 
nuớc đã bị nhà Minh đổi thành “Giao Chỉ”  mà 
Thăng Long cũng đã bị đổi tên thành “Đông 
Quan”. Bài hát của Văn Cao và Đỗ Hữu Ích 
không mang tựa đề “Hà Nội hành khúc” mà là 
“Thăng Long hành khúc” phải chăng vì ý nghĩa 
theo chiều dài lịch sử của Thăng Long quan trọng 
hơn nhiều so với cái tên Hà Nội; chưa nói gì đến 
tổn thất theo biến cố lịch sử gần gụi nhất với thời 
ấy, khi thành Hà Nội mất về tay quân Pháp vào 
năm 1882, Tổng Đốc Hoàng Diệu tự vẫn để giữ 
vẹn danh tiết! 

 Cuối năm 1946, thực dân Pháp tái chiếm Hải 
Phòng và đánh ra Hà Nội. Tự vệ Thành tập hợp 
hàng ngũ để chống trả. Chủ trương “Toàn Quốc 
Kháng Chiến” đuợc ban hành. Các lực luợng chính 
quy rút dần ra chiến khu, nhưng Hà Nội vẫn là địa 
bàn của cảnh súng nổ đạn rơi. Bài hát “Nguời Hà 
Nội” của Nguyễn Đình Thi, xuất hiện năm 1947, 
với những câu như “Hà Nội cháy, khói lửa ngập 
trời” là ca từ căn cứ vào những cái có thực! 
 Nhưng bài hát “Nguời Hà Nội” của Nguyễn 
Đình Thi mãi về sau này ít ra vẫn còn có khi đuợc 
ca sĩ nguời ta hát lại. Còn như bài “Hà Nội 49” 
của Trần Văn Nhơn, sinh năm 1912 ở Sài Gòn, 
mất năm 1973 cũng tại Sài Gòn, một nhạc sĩ 
nguời miền Nam từng có thời làm truởng ban Việt 
Nhạc ở Đài Phát Thanh Hà Nội từ năm 1948 đến 
1952, với sự có mặt ở đấy của các nhạc sĩ như 
Thẩm Oánh, Nguyễn Thiện Tơ hay các ca sĩ như 
Minh Trang, Minh Đỗ, thì những bài như “Hà 
Nội 49” của ông, khi mà tình hình ở Hà Nội vẫn 
còn rất nhiễu nhương, lại hiếm có mấy ai ngày 
nay còn biết đến. 
 Xin mời quý thính giả, ta cùng nhau nghe bài 
“Hà Nội 49” của Trần Văn Nhơn qua giọng ca 
Mai Hoa. 
“Hà Nội yêu quý là chốn tôi hằng mến yêu” 
“Là nơi khi truớc tôi tìm làm nơi gửi thân…” 
(Trích “Hà Nội 49” )    
 Vừa rồi là một lượt hát bài  “Hà Nội 49” qua 
giọng ca Mai Hoa. Hà Nội của năm 1949, như 
chúng tôi vừa đề cập đến, là cái thời vẫn còn gay 
go về mặt tình hình chính trị cũng như quân sự. 
Ấy là thời mà nhạc sĩ Hoàng Dương, theo như tài 
liệu có nguời kể lại, có cảm hứng sau hai lần phải 
tạm xa Hà Nội, để viết nên bài “Huớng về Hà 
Nội” vào năm 1954, một bài hát mà cho đến tận 
ngày hôm nay, có lẽ chưa có bài hát nào viết về 
Hà Nội mà có đuợc giai điệu cũng như ca từ đẹp 
một cách hồn nhiên nhưng tha thiết như thế. Sau 
năm 54, ở trong Nam khi bài hát vẫn tiếp tục 
đuợc phổ biến thì khá nhiều nguời ngộ nhận ấy là 
tâm tình cùa một nguời rời xa Hà Nội để vào 
Nam, thế nhưng không phải, vì tác giả của nó vẫn 
ở lại miền Bắc. Còn có tài liệu ghi rằng tác giả 
viết năm 54 sau khi đã về Nam Định! 
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 Nhưng rồi sau năm 54 thì có một loạt các 
nhạc sĩ gốc Bắc theo nhau di cư vào Nam. Và ở 
đây, nguời ta bắt đầu nghe rất nhiều ca khúc nổi 
tiếng viết về quê hương miền Bắc, về Hà Nội.  
 Điển hình nhất là bài “Giấc mơ hồi hương” 
của Vũ Thành mà chúng tôi xin mời quý thính giả, 
ta cùng nhau nghe qua giọng ca của danh ca Anh 
Ngọc, đuợc ghi âm vào thời truớc 75 ở trong Nam! 
“Lìa xa thành đô yêu dấu” 
“Một sớm khi heo may về” 
“Lòng khách tha hương, vương sầu thương” 
(Trích “Giấc mơ hồi hương”)  
 Ở phần trên, chúng tôi đã trích dẫn bài 
“Thăng Long hành khúc”, nhạc Văn Cao, lời của 
Đỗ Hữu Ích mà chúng tôi nghĩ có lẽ là bài hát về 
Thăng Long hay nhất về mặt giai điệu. Văn Cao 
là một nhà thơ, lưu loát về chữ với nghĩa như thế 
nhưng có điều lạ là tại sao ông không viết lời cho 
bài “Thăng Long hành khúc” mà lại để Đỗ Hữu 
Ích viết thay mình? Tài liệu các loại trên mạng 
ngày nay rất phong phú, thế nhưng tìm hiểu về lai 
lịch cùng thân thế của Đỗ Hữu Ích thì chúng tôi 
chưa tìm ra đuợc. Đặc biệt nơi lời hát của Đỗ Hữu 
Ích trong bài “Thăng Long hành khúc”, theo 
nguyên tác từ lúc ban đầu có những câu như sau: 
“ Thăng Long! Thành xưa!  
Thăng Long, ngày nao cờ khoe sắc phấp phới  
Loa vang xa, chiêng thu không, tiếng hát ngát 
trong trống thành  
Bao năm qua, các chốn cũ cũng đã mất hết tinh anh.  
Thăng Long thành! 
 Ơi Thăng Long! Ơi Thăng Long! Ơi Thăng Long 
ngày nay 
 Dân trí sống yên vui chờ gió mới theo về  
Bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về“ 
 Nguời nghe mà không biết rành rọt năm 
tháng xuất xứ của bài hát, nghe đến câu:“Bao 
năm qua các chốn cũ cũng đã mất hết tinh anh” 
thì không chừng lại bất giác đinh ninh rằng ấy là 
những lời hát viết cho ngày hôm nay!  
 Còn như câu “Ơi Thăng Long ngày nay, dân 
trí sống yên vui chờ gió mới theo về, bao ánh 
sáng phương Tây từ khắp chốn theo về” mà là 
những lời lẽ của thời kỳ trước và sau khoảng giữa 
thập niên 40 ở Hà Nội thì kể cũng lạ! Bởi ấy là 

thời kỳ Nhật Bản đã đánh đuổi quân Pháp  để 
kiểm soát Đông Dương, nhưng cũng lại sắp sửa 
đầu hàng Mỹ sau hai quả bom nguyên tử. Từ phía 
Bắc, quân Tuởng Giới Thạch chuẩn bị kéo qua 
biên giới cũng như ở miền Nam quân Anh đổ bộ 
để tiếp tay đồng minh giải giới quân Nhật, với 
quân Pháp muợn thời cơ theo chân quân Anh đổ 
bộ vào miền Nam. Ở Hà Nội thì truớc đấy mặt 
trận Việt Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ 
Trần Trọng Kim, vua Bảo Đại ra tuyên cáo thoái 
vị ở Huế, đi Hà Nội làm “Cố Vấn” cho chính phủ 
Hồ Chí Minh, rồi chẳng mấy chốc thì Pháp tái 
chiếm Hải Phòng, kéo quân ra Hà Nội, mở màn 
cho cuộc chiến tại Đông Dương lần thứ nhất, v.v.. 
 Dân trí trên đất Thăng Long xưa vào thời kỳ 
ấy, thời bài hát ra đời, mà là “sống yên vui chờ 
gió mới theo về “ chăng?  Đằng nào thì những câu 
như “Bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn 
theo về” thì từ mấy chục năm trở lại đây cũng 
hiếm có ca sĩ hay toán tốp ca nào hát đúng lại như 
thế! Chúng tôi không biết đích xác xem ý của 
Văn Cao và Đỗ Hữu Ích vào thời ấy về “ngọn gió 
mới” kia, thứ “ánh sáng phương Tây” kia theo ý 
tác giả là “ngọn gió mới” hay “ánh sáng phương 
Tây” nào, bởi nhìn về phương Tây thời đó, ngoại 
trừ phần đất phương Tây của Nga thì chỉ có thực 
dân Pháp chuẩn bị tái chiếm Đông Dương với hậu 
thuẫn của Anh và Mỹ. Có điều là giai điệu của bài 
hát thì thật là hào hùng, dễ gây hưng phấn. Tuy 
sau ngày ấy thì cũng hiếm có ca khúc có giá trị 
nào khác với tựa đề mang tên Thăng Long! 
 Sau khi đất nuớc bị tạm phân chia vào năm 
54, bắt đầu có sự khác biệt khá trớ trêu là những 
nhạc sĩ kỳ cựu, thuộc lớp tiền phong của Tân 
Nhạc Việt Nam còn ở lại Hà Nội, còn ở lại miền 
Bắc thì hết còn sáng tác, hay nói cho thật chính 
xác là hết còn đuợc sáng tác theo phong cách như 
xưa kia họ vẫn làm. Và trong khi ở trong Nam 
thiên hạ vẫn có thể tiếp tục hát những bài như 
“Khúc hát sông Thao” của Đỗ Nhuận hay “Em 
đến thăm anh một chiều mưa” của Tô Vũ  chẳng 
hạn, thì ở ngoài Bắc cả hai tác giả vừa nêu lại 
sáng tác những bài như “Trồng cây lại nhớ đến 
Nguời” để ca ngợi lãnh tụ! Trong khi ở trong 
Nam nguời ta vẫn cho hát những bài như “Bóng 
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ai qua thềm” và thậm chí cả bài “Đợi anh về”, 
nhạc của Văn Chung, phổ thơ Tố Hữu, dịch từ thơ 
của Constantin Simonov bên Nga, thì một ngày 
vào khoảng năm 1965-66, tình cờ chúng tôi bắt 
đuợc làn sóng của Đài “Tiếng Nói Việt Nam” ở 
Hà Nội và  gặp đúng lúc đang có chương trình tập 
cho quần chúng hát một bài của Văn Chung, mở 
đầu với câu: ”Mặt trời đem ánh sáng tươi vui đến 
cho loài nguời; Đảng thì đem ruộng cấy trâu cầy 
về cho nuớc ta“ ! Kiểu như thế! 
 Các nhạc sĩ thuộc lớp kỳ cựu, gốc Bắc, di cư 
vào Nam thì vì xa quê hương bản quán của mình 
cho nên đã cho ra đời hàng loạt những bài hát nói 
về Hà Nội trong kỷ niệm của mình khi xưa. Nhiều 
lắm: Vũ Thành có “Giấc mơ hồi hương ”, 
Nguyễn Hiền có “Thương ca”,  Lê Trọng Nguyễn 
có “ Nhớ Thu Hà Nội”, Anh Bằng có “Nỗi lòng 
nguời đi”, Phạm Đình Chương có “Mưa Sài Gòn, 
mưa Hà Nội”, phổ thơ Hoàng Anh Tuấn, v.v... 
Ngay cả một nhạc sĩ thời ấy còn trẻ, gốc miền 
Nam như Lam Phương mà cũng có bài “Tình cố 
đô”, mở đầu với “Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi 
đã xa cách rồi ..”  v.v… 
 Sau năm 1975 thì một lần nữa, phần lớn các 
nhạc sĩ tiếng tăm khi xưa ở trong Nam lại phải 
tìm đuờng lánh thân ra hải ngoại. Và bấy giờ thì 
lại xuất hiện từ hải ngoại một loạt những bài hát 
nói về Sài Gòn! Nhưng nguợc lại thì ở trong nuớc 
lại xuất hiện rất nhiều bài hát nói về Hà Nội, và 
với thời gian, cụ thể là từ giữa thập niên 90 trở về 
sau, thì nguời ta viết về Hà Nội một cách tự nhiên 
hơn, chứ không còn phải tuân thủ những công 
thức phục vụ đường lối này hay chủ trương kia 
như truớc đấy! 
 Trước năm 75, vào khoảng đầu thập niên 70, 
vào một giai đoạn tạm gọi là “dầu sôi lửa bỏng” ở 
Hà Nội thì có bài “Hà Nội niềm tin và hy vọng” 
của Phan Nhân mà chúng tôi xin mời quý thính 
giả, ta cùng nhau nghe qua giọng ca Đăng Dương, 
Việt Hoán và Trọng Tấn. 
“Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời” 
“Càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô...” 
(Trích “Hà Nội niềm tin và hy vọng”)  
 Vừa rồi là bài hát “Hà Nội niềm tin và hy 
vọng” của Phan Nhân qua ba giọng ca Đăng 

Dương, Việt Hoán và Trọng Tấn. Giai điệu của 
bài hát, chúng tôi thấy là đẹp! Lời lẽ nơi bài hát, 
chúng tôi nhận thấy không có khuynh huớng mà 
ngay chính nguời dân Hà Nội thời ấy vẫn gọi là 
kiểu “lên gân” như phần lớn các bài hát thuộc 
diện thường đuợc gọi là “Nhạc Cách Mạng”. Bài 
hát nhắc lại hai cái tên cũ của Hà Nội là Thăng 
Long và Đông Đô. Tuy ý nghĩa về mặt “quan 
điểm” hay “lập truờng” toát ra từ bài hát thì cũng 
khá rõ ràng! Tác giả ví Hà Nội như “ngôi sao Mai 
rạng rỡ, sáng soi bóng đêm Truờng Sơn, lắng 
trong nuớc sông Cửu Long”, để nói lên cái ý Hà 
Nội như thể là thủ đô của cả nước chứ không 
riêng gì của chế độ ở phía Bắc vĩ tuyến 17 vào 
thời ấy.  
 Sau năm 75, khi cả nước đã chịu chung một 
chế độ chính trị thì ta có những trường hợp tương 
tự về mặt cảm xúc trong sáng tác như đối với các 
nhạc sĩ năm 54 di cư vào Nam. Cụ thể như truờng 
hợp bài hát “Nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp mà 
trong một buổi phát thanh truớc đây chúng tôi đã 
có trích đoạn. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp là tác giả 
những bài hát quen thuộc ở miền Bắc truớc năm 
75. Ông là nguời miền Nam đi tập kết ra Bắc 
truớc năm 54; sau năm 75 trở về Nam, và một lần 
trả lời phỏng vấn của một nhà báo thì ông kể về 
lai lịch bài hát như sau:“Sau năm 1975, tôi đưa 
gia đình trở về Nam sinh sống. Mãi đến 9 năm 
sau, trong một lúc nhớ lại những năm tháng sống 
ở Hà Nội, cảm xúc tự nhiên tuôn trào khiến tôi 
viết nên "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ 
về Hà Nội...". Cho đến tận bây giờ, khi nghe ca 
khúc này, cảm xúc của tôi về Hà Nội vẫn còn 
nguyên vẹn”. Và ấy là lời của nhạc sĩ Hoàng Hiệp 
những năm truớc đây. 
 Xin mời quý thính giả, ta cùng nghe bài hát 
“Nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp qua giọng ca 
Hồng Nhung. 
“Dù có đi bốn phương trời” 
“Lòng vẫn nhớ về Hà Nội” 
“Hà Nội của ta“ 
“Thủ đô yêu dấu” 
“Một thời đạn bom” 
“Một thời hòa bình.” 
( Trích “Nhớ về Hà Nội” ) 
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 Vừa rồi là bài hát “Nhớ về Hà Nội” của 
Hoàng Hiệp qua giọng ca Hồng Nhung. Trong 
một chương trình truớc đây chúng tôi đã trích 
đoạn; hôm nay chúng tôi cho phát một lượt hát để 
quý thính giả nghe đuợc trọn vẹn giai điệu của bài 
hát mà chúng tôi cho là đặc sắc. Về phần lời hát 
thì chúng tôi nhận thấy phần lớn là dung dị, có cái 
gì đấy rất chân thật chứ không màu mè, công 
thức. (Bài hát, hơn một lần, có nhắc đến hai chữ 
Thăng Long)! Những cái có liên quan đến thân 
thế cùng quá trình của một người nghệ sĩ như vậy 
có ảnh hưởng, có tác động đến nguời đọc, xem 
hay nghe tác phẩm của nguời đó về mặt quan 
điểm, lập truờng, định kiến hay không? Chúng tôi 
nghĩ là có! Cho dù đối với riêng nguời nghệ sĩ ấy, 
những cảm xúc của mình có trung thực đến mấy 
đi nữa với lòng mình!  
 Và tuởng cũng cần nhấn mạnh ở chỗ là kể từ 
giữa thập niên 90 trở đi thì hầu hết những ca khúc 
viết về Hà Nội của những tác giả trẻ đều hiếm còn 
có bóng dáng của chế độ chính trị hay bất kỳ một 
giới lãnh đạo nào trong bài hát! Chỉ tiếc là về mặt 
giai điệu thì lại chưa thấy có bài nào trong nước 
đuợc như những bài “Hà Nội niềm tin và hy 
vọng” của Phan Nhân, “Nhớ về Hà Nội” của 
Hoàng Hiệp, hay “Mùa Thu Hà Nội” của Vũ 
Thành; tuy, một lần nữa, chúng tôi vẫn không 
quên sự thể là đã nói về cái hay, cái kém hay nơi 
một bài hát, còn tùy thuộc nơi cách thẩm âm của 
mỗi con nguời! 
 Quý thính giả thân mến! Hai buổi phát thanh 
của chương trình này là nói về những ca khúc xưa 
và nay có liên quan đến Thăng Long, đến Hà Nội 
nhân dịp kỷ niệm “1000 năm Thăng Long - Hà 
Nội” vừa rồi ở bên nhà! Lịch sử của đất Thăng 
Long, tức có Hà Nội trong đó, là lịch sử của giai 
đoạn 1000 năm trong chặng đuờng lịch sử dài hơn 
thế nữa của đất nuớc. Còn quá trình phát triển của 
Tân Nhạc Việt Nam thì cũng mới chỉ vỏn vẹn có 
80 năm nay; mới chỉ như một khoảnh khắc ngắn 
ngủi trong ngần ấy nghìn năm của lịch sử.  
 Ở ta vẫn có truyền thống nói rằng một vùng 
đất nào đấy sản sinh ra đuợc anh hùng này, hào 
kiệt kia, danh nhân nọ. Nhưng cũng có cái may là 
nguời ta, từ nghìn đời nay, không đưa ra ý niệm là  

chỉ một con nguời nào đấy hay một nhóm nguời 
nào đấy làm ô danh cho một địa danh nào!  Bởi 
sử sách còn ghi lại rõ ràng! Thăng Long ư? 
- Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, sát hại cả tập thể 
tôn thất nhà Lý thì cũng từ đấy mà ra!  
- Lê Quý Ly, sau đổi tên thành Hồ Quý Ly,  truớc 
khi thoán đoạt ngôi nhà Trần thì đã ép Vua dời đô 
về Thanh Hóa, gọi là Tây Đô, đổi tên Thăng Long 
thành Đông Đô, thì thoạt đầu cũng từ Thăng Long 
mà cử sự. Bắc thuộc lần thứ Tư, quân Minh kéo 
sang chiếm đóng nuớc Nam suốt 20 năm thì cũng 
từ sự thoán nghịch ấy mà ra!  
- Thời hậu Lê, đám Trần Cảo nổi loạn, Trịnh Duy 
Sản giết vua Lê Tương Dực, Nguyễn Hoằng Dụ 
kéo quân về Thăng Long đánh nhau với Duy Sản, 
kinh thành bị đốt phá tan tành, đã một luợt. Sau 
đấy, Nguyễn Hoằng Dụ đánh nhau với quân của 
Trịnh Tuy (không thuộc dòng họ Trịnh về sau), 
thành Thăng Long lại tan nát thêm một phen.  Rồi 
đến phiên bọn Nguyễn Kính, sau khi Vua Lê 
Chiêu Tông cho giết Trần Chân, thì kéo quân về 
hỏi tội nhà vua, nhà vua bỏ chạy và kinh thành 
Thăng Long lại bị cướp phá tan hoang thêm một 
luợt nữa! 
- Thế rồi thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đám 
Chúa Trịnh lập phủ bên cạnh dinh vua, giai đoạn  
nhà Lê trung hưng, thực tế là thoán nghịch ngôi 
vua, không ở Thăng Long thì còn ở đâu? 
- Vào những ngày cuối của dòng họ Trịnh, đám 
“kiêu binh tam phủ” chẳng khiến cho cho dân 
gian thành Thăng Long hơn một phen điêu đứng 
là gì? v.v.. và v.v.  
 Kể làm sao cho hết những chuyện giết chóc, 
tương tàn, tội ác nhân danh cái này hay cái nọ trên 
đất Thăng Long? Mà chung cuộc của mỗi thời 
nhiễu nhương thì cũng chỉ khổ cho nguời dân! 
Thế nhưng Thăng Long không vì thế mà bị ô 
danh! Và quan trọng ở chỗ nguời ta cũng không 
thể bám vào danh nghĩa của Thăng Long, của Hà 
Nội để lấy đó làm bình phong cho phong cách, 
cho hành động trong thực tế của mình về mặt văn 
hóa, về mặt xã hội, nhân quần, nói chung là đối 
với lịch sử! 
 Về đất Thăng Long-Hà Nội có câu thơ từ khá 
lâu đời: 
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“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài” (Sài Gòn-1965) 
“Dẫu không thanh lịch cũng nguời Tràng An”!  Quý thính giả thân mến! Vùa rồi là trích đoạn 

bài hát “Mắt buồn Hà Nội” của Thanh Trang qua 
giọng ca Vũ Trung Hiền! Đến đây đã kết thúc đề 
tài nói về những ca khúc xưa và nay nhân dịp kỷ 
niệm “1000 năm Thăng Long-Hà Nội”! Xin gửi 
đến quý thính giả bốn phương lời chào thân ái của 
nguời thực hiện hiện chương trình và dám mong 
là suốt thời gian hơn một năm vừa qua, chúng tôi 
đã có dịp mang đuợc đến hầu quý vị những mẩu 
chuyện về ca nhạc có ý nghĩa trong 15 phút phù 
du của chương trình này! 

 
 Lạ thật! Những kẻ đã không thanh lịch thì 
còn tự nhận mình là nguời của chốn “Nghìn năm 
văn vật” làm cái gì, phải không ạ? 
 Trích bài hát “Mắt buồn Hà Nội”: 
“Tôi mơ về Hà Nội một ngày bình yên, năm tháng 
chưa quên” 
“Nghe đâu từ quên lãng một thời phồn hoa lui gót 
trong đêm” 
“Liễu xưa buông màu xanh thắm, tóc buồn hoang 
sơ rũ tháng năm chờ“ Thanh Trang  
“Đêm mãi còn nhung nhớ, ánh mắt cửa Ô, lệ 
cũng hoen mờ !” 

(California) 

_______________________________________________________ 
 

Trong Buoåi Daï Tieäc Giaõ Töø DC cuûa  
BAÙO SOÙNG THAÀN VAØ CHUÛ NHIEÄM  PHAÏM BAÙ VINH 

10/10/2010 taïi Virginia 

 
Haøng tröôùc:  Tröông Anh Thuî, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Diana Duyeân, Minh Traân,  

Thaân Höõu.  Haøng sau:  Taï Quang Trung, Nguyeãn Thò Thanh Bình, Phaïm Baù Vinh, Huy Laõm, Bích 
Xuaân, Baïch Mai, Cung Thò Lan, Hoaøng Quyù Nam.   



 

 Bích Xuaân vaø Thanh Thuyû  
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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 Coû Thôm 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 II 2005.       

(Tieáp theo Coû Thôm 52) 
 

uøa heø naêm ñoù, muøa heø 1954, hoa phöôïng 
vaøng, phöôïng ñoû, phöôïng tím hoaûng hoát 
nôû nhieàu hôn moïi naêm, nhö voäi vaõ thôû hít 

khoâng khí trong laønh cuûa nhöõng ngaøy thaùng töï do 
cuoái cuøng vaø saép maát. Ve saàu reàn ró khoùc than. 
Chò Phöông ñi may aùo maøu vaøng ñeå maëc cho 
vaøng caû khoâng gian, cho chaùy boûng giaän hôøn. 
Ngöôøi ta ñang aâm möu cöôùp giaät thaønh phoá Haø 
Noäi xinh ñeïp, thaân yeâu.  Chò Kim, chò Nguyeät, 
chò Taâm ruû nhau cuøng may, cuøng maëc aùo maøu 
hoa phöôïng tím. Nhöõng böôùc chaân buoàn thaû boä 
beân bôø hoà nhö aâm thaàm ñeå laïi nhöõng lôøi giaõ bieät 
cuoái cuøng vôùi Caàu Theâ Huùc, Hoà Göôm, Thaùp 
Ruøa. Con ñöôøng tím ngaét caùnh hoa, maøu aùo, nhö 
löu luyeán níu oâm daáu goùt taï töø.  
 Haø Noäi vaøo cuoái Heø, baïn beø gaëp nhau hoang 
mang, khoâng bieát töông lai roài seõ ra sao? Thaân 
phaän ñaát nöôùc, con daân nhö caù naèm treân thôùt. 
Neáu Vieät Nam bò chia ñoâi, nhieàu gia ñình, gia 
toäc, nhieàu nhoùm baïn thaân cuõng seõ bò chia ñoâi. 
Toâi ruû caùc baïn ñi chôi Hoà Taây, Vöôøn Baùch Thaûo 

ñeå söûa soaïn cuoäc chia ly, löôïm nhaët, naém giöõ 
theâm nhöõng kyû nieäm thaân aùi beân nhau. 
 Caû boïn vaãn töøng aáy ñöùa, Tuyeát Anh, Thu 
Hoøa, Kim Dung vaø toâi hoïp nhau ôû nhaø Ngoïc 
Dieäp, Haøng Than, roài ñaïp xe tôùi nhaø Tuù Anh treân 
phoá Phoù Ñöùc Chính vaø qua Ñöôøng Coå Ngö caây 
daøi, gioù loäng. Moät beân Hoà Truùc Baïch xinh xaén, 
thôm ngaùt höông sen. Moät beân Hoà Taây meânh 
moâng tôùi taän chaân trôøi.  
 Vaøo cuoái theá kyû 18 vaø ñaàu theá kyû 19, ñaïi 
Thi Haøo Nguyeãn Du vaø nöõ só noåi danh laøm thô 
aån duïc, chaâm bieám, Hoà Xuaân Höông ñaõ soáng 
thôøi nieân thieáu taïi vuøng Hoà Taây naøy.   

M 
 Nhöõng haøng giaûi khaùt, baùnh toâm raûi raùc beân 
hoà. Nhöõng ñóa rau töôi, loï ñu ñuû, caø roát ñoà chua, 
nhöõng chaûo baùnh toâm raùn vaøng ngaäy, môõ reo xeøo 
xeøo nhö môøi chaøo. Baùnh toâm Coå Ngö noåi tieáng 
ngon nhaát Haø Noäi coù leõ vì caûnh Hoà Taây thô 
moäng. Nhöng maáy coâ beù, tuoåi coøn e leä vaø cuõng 
khoâng vui veû tröôùc hoaøn caûnh nao nuùng cuûa ñaát 
nöôùc neân chaúng tha thieát ngöøng laïi maáy quaùn 
quaø vaët naøy. Gioù hình nhö khoâng bao giôø ngöng 
eâm treân con Ñöôøng Coå Ngö thanh maùt. Nhöõng 
loïn toùc maây vaät vôø, quaán quít. Nhöõng taø aùo mong 
manh phaát phôùi tung bay. Ngöôøi vaø caûnh vaät 
ñang vaãy tay chaøo nhau ly bieät.  
 Chuùng toâi vaøo thaêm Chuøa Traán Quoác ngay 
beân Hoà Taây.  Chuøa ñöôïc xaây döïng töø ñôøi Nhaø 
Traàn, theá kyû 13-14.  Baø Huyeän Thanh Quan ñaõ 
töøng döøng laïi nôi ñaây vaø caûm höùng: 
  Traán Baéc haønh cung coû daõi daàu,  
  Khaùch ñi qua ñoù chaïnh nieàm ñau... 
 



  Laâu ñaøi naøng YÛ Lan, vaø nhieàu cung ñieän 
Nhaø Lyù, Traàn, Leâ, Trònh khoâng coøn moät daáu veát. 
Caùc ñôøi vua sau ñaõ phaù huûy cho maát heát di tích 
kinh ñoâ xöa khi laäp trieàu ñaïi môùi! Giôø ñaây chæ 
coøn xoùt laïi ngoâi chuøa coå, vaø chuùng toâi ñaây cuõng 
ñang ñau nieàm ñau ñaát nöôùc. Vaøi nhaø sö “cuûa Baø 
Huyeän  Thanh Quan” vaãn coøn ñoù, aùo naâu soàng 
thong thaû ñi laïi trong saân chuøa, “A di ñaø Phaät” 
chaøo chuùng toâi. Caùi maùy aûnh bao dieâm möôïn cuûa 
Chò Taâm cuõng thaâu ñöôïc vaøi hình chuùng toâi chuïp 
ôû coång chuøa, vöôøn sau chuøa. Vaøi ngoâi moä ñaõ reâu 
phong. Thuyeàn ñaùnh caù ngoaøi khôi xa. Ngöôøi 
caâu caù beân hoà.  
 Trôû ra con Ñöôøng Coå Ngö, vaønh xe ñaïp cuûa 
chuùng toâi laên treân daáu chaân xöa cuûa Thò Loä, 
ngöôøi haàu thieáp taøi saéc ñaõ ñem oan khieân ñeán 
cho Nguyeãn Traõi (1380-1442), vò quoác sö thôøi 
Vua Leâ Thaùi Toå, Leâ Lôïi.  Tieáng thô laúng lô cuûa 
Thò Loä nhö coøn bay trong gioù: 
  Em ôû Taây Hoà baùn chieáu gon,  
  Can chi oâng hoûi heát hay coøn? 
  Xuaân thu nay ñöôïc traêng troøn leû. 
  Choàng coøn khoâng coù noùi chi con? 
 
 Ngöôøi con gaùi baùn chieáu ngaøy xöa cuøng ñoä 
thanh xuaân vôùi maáy coâ beù hoïc sinh aùo traéng naøy. 
Nhöng xem ra naøng nhí nhaûnh, hoàn nhieân khoâng 
öu tö noãi nieàm chia ly buoàn thaûm cuûa chuùng toâi.  
 Caûm giaùc laâng laâng thöông nhôù aáy ñaõ theo 
toâi ñi du lòch khaép boán phöông trôøi, ñeå thaáy 
söông muø Hoà Taây che phuû mòt môø maët Hoà 
Michigan; soùng vaøng Hoà Taây laên taên treân Hoà 
Leman; gioù maùt Hoà Taây loàng loäng bôø Hoà 
Ontario... Döøng chaân beân beán bôø bao la nôi ñaâu, 
toâi cuõng chæ thaáy Hoà Taây cuûa toâi trong taàm maét, 
baùt ngaùt, trong xanh.  
 Ñi heát Ñöôøng Coå Ngö, beân traùi laø ñeàn Quan 
Thaùnh coå kính nghìn naêm. Gaùnh haøng phôû thuôû 
thô aáu toâi ngoài aên vôùi boá meï vaø caùc em, vaãn ôû ñoù 
beân bôø hoà. Daõy nuùi Ba Vì môø nhaït phía chaân 
trôøi, ñeïp nhö böùc tranh sôn thuûy. Chuùng toâi daét 

xe vaøo ñeàn, chuïp maáy hình beân nhöõng caây hoa 
ñaïi thôm löøng, thôm nöùc, caønh laù xum xueâ. 
Trong ñeàn coù töôïng ñoàng ñen cao hai thöôùc, 
naëng boán taán.   
 Sau ñoù chuùng toâi qua Vöôøn Baùch Thaûo raäm 
raïp röøng caây. Chim ca, vöôïn huù nghe nhö baïn 
Tarzan ñang nhaåy nhoùt ñaùnh ñu ñaâu ñaây. Chuùa 
sôn laâm gaàm göø taâm söï, gaäm moät moái caêm hôøn 
trong cuõi saét vôùi Theá Löõ beân trong chuoàng thuù tuø 
ñaày. Boãng döng toâi nghe coù tieáng goïi:  
 - Ngoïc-Dung! Ngoïc-Dung!  
 Nhìn quanh, toâi thaáy ai nhö Taï Thò Thaûo 
Haøng Ñoàng. Nhöng Thaûo ñaõ khoâng ngöøng coøn 
phoùng xe nhanh hôn qua moät ñöôøng khaùc. Toâi 
voäi daën caùc baïn:  
 - Ñi chaäm, chôø nheù. Dung muoán gaëp Thaûo 
moät chuùt.  
 Soaûi caúng phoùng theo, toâi baét kòp coâ naøng vaø 
goïi giaät: 
 - Thaûo, ngöøng laïi, ñi ñaâu maø voäi theá. Sao 
khoâng cho ngöôøi ta gaëp haû?  
 Thaûo ngoaùi coå laïi traû lôøi:  
 - Dung ñi vôùi baïn. Ta khoâng muoán phieàn. 
 - Phieàn gì, ta ñaõ ruû Thaûo ñi chung maø?  
 - Thoâi, Chuû Nhaät sau ta seõ tôùi Dung roài hai 
ñöùa ñi chôi!  
 - ÖØ, nhôù ñeán nheù!  
 Thaûo vaãy tay chaøo vaø phoùng xe maát huùt trong 
Vöôøn Baùch Thaûo. Töø ngaøy meï Thaûo maát, chuùng 
toâi khoâng coøn hoïc chung vôùi nhau nhöng vaãn lieân 
laïc thaân thieát. Hai ñöùa vaãn thöông nhau nhö hoài 
coøn hoïc lôùp ba, lôùp nhì. Tuy nhieân, Thaûo thöôøng 
neù traùnh, khi toâi coù caùc baïn khaùc beân caïnh.  
 Trôû laïi vôùi nhoùm baïn Tröng Vöông. Qua 
Vöôøn Baùch Thaûo, chuùng toâi ñi thaêm chuøa Moät 
Coät ñöôïc xaây caát töø ñôøi Lyù Thaùi Toâng (1028-
1054). Chuøa vaãn coå kính nhö trong tranh luïa Tuù 
Duyeân. Nhöõng boâng sen hoàng thoaùng ñieåm treân 
maët hoà phuû kín laù sen xanh. Höông sen thoang 
thoaûng quyeän trong nhang khoùi nheï nhaøng. 
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  Maáy coâ beù ríu rít khuaáy roän caûnh chuøa tónh 
mòch. Chuùng toâi thay phieân nhau ñöùng chuïp 
hình. Coá laáy ñöôïc maáy böïc thang nho nhoû thì 
maát maùi chuøa cong cong. Neáu laáy ñöôïc maùi chuøa 
cong cong thì maát maáy böïc thang nho nhoû. Neân 
chuùng toâi phaûi ñöùng thaät xa ñeå thu ñöôïc ñuû caûnh 
vaøo caùi maùy hình boû tuùi, chæ röûa ra aûnh ñen 
traéng, 4x6 (cm) tí xiu.  
 Nhöõng hình aûnh yeâu quyù ñoù ñaõ ñöôïc giöõ gìn 
trong quyeån album nhoû Ngoïc Dieäp taëng tröôùc khi 
toâi rôøi Haø Noäi. Nhöõng kyû nieäm vaãn ñöôïc aáp uû 
trong taâm tö töôûng nhôù vaø ñöôïc ghi laïi ñaây baèng 
nhöõng ngoùn tay ñaõ pha maøu thôøi gian.  
 
 Chieàu Chuû Nhaät sau ñoù, Thaûo ñeán ruû toâi ñi 
chôi moät voøng. Nuï cöôøi khoâng coøn nôû troïn veïn 
treân ñoâi moâi hoàng. Chuyeän noùi baâng quô, chaúng 
maïch laïc. Suy tö ghìm naëng baøn ñaïp, baùnh xe. 
Gaàn nhö chaéc chaén coù söï phaân chia Nam Baéc. 
Gia ñình Thaûo seõ chaúng ñi ñaâu. Khoâng coøn nghi 
ngôø gì nöõa, toâi seõ theo gia ñình vaøo Nam. Ñaây laø 
laàn cuoái cuøng hai ñöùa ñi chôi vôùi nhau. Chuùng 
toâi laïi choïn Ñöôøng Coå Ngö, Vöôøn Baùch Thaûo, 
nhöõng thaéng caûnh bao la, rôïp maùt, xa phoá 
phöôøng ñoâng ñuùc. Xe ñaïp soùng ñoâi, chuùng toâi tôùi 
nuùi Nuøng thì ngöøng laïi. Nhìn leân traêm böïc cao, 
Thaûo hoûi toâi: 
 - Leân khoâng?  
 Toâi ngaãm nghó, aùng chöøng söùc löïc cuûa mình:  
 - Leân chöù! Chuùng mình phaûi göûi xe ôû ñaèng kia.  
 Thaûo xua tay:  
 - Khoâng caàn. Mình khoâng ôû laâu, chaïy leân roài 
chaïy xuoáng ngay. Döïng xe ôû chaân nuùi naøy. Caûnh 
binh tôùi baét xe, mình coù theå nhìn thaáy vaø chaïy 
xuoáng lieàn.  
 Tuy hôi ngaàn ngaïi, toâi tin töôûng Thaûo nhanh 
nheïn, thaùo vaùt neân laøm theo lôøi coâ baïn. Chuùng toâi 
khoaù xe ñaïp laïi, naém tay nhau ñeám moät, hai, ba ñeå 
laáy ñaø. Töôûng coù theå chaïy moät maïch leân tôùi taän baäc 
treân cuøng, nhöng söùc con gaùi maûnh mai, Thaûo vaø toâi 

phaûi ngöøng nghæ hai, ba laàn. Leân ñeán saân ñeàn treân 
Nuùi Nuøng, chuùng toâi oâm nhau ngaû nghieâng cöôøi. 
Thaèng beù baùn kem tôùi rao: 
 - Ai kem cam, kem chanh, kem döøa moät 
ñoàng ñaây!  
 Chuùng toâi nhìn sang nhau thaàm hieåu moät yù 
ngaàm, roài ñoàng thanh goïi:  
 - Kem! Kem!  
 Hai coâ beù queân ngay vieäc canh chöøng maáy 
oâng caûnh binh ñi baét xe ñaïp döïng aåu leà ñöôøng. 
Vieãn aûnh Nam Baéc phaân ly cuõng vuït tan trong 
caây kem döøa thôm ngon, maùt laïnh. Tuoåi treû 
muoán ñoøi ñöôïc trong saùng, hoàn nhieân maõi maõi, 
khoâng muoán vöôùng baän nhöõng lo aâu, phöùc taïp 
cuûa cuoäc ñôøi.  
 Ñöôøng veà, chuùng toâi theo Phoá Quan Thaùnh 
ngaäm nguøi laù me xanh, boài hoài hoa phöôïng ñoû. 
Chuùng toâi laëng leõ chia tay nhau ôû Nhaø maùy Nöôùc 
Troøn, Vöôøn Hoa Haøng Ñaäu. Thaûo veà Haøng 
Ñoàng. Toâi veà Haøng Than...  
 Vieäc gì phaûi tôùi ñaõ tôùi, Hieäp Ñònh Ñình 
Chieán ñöôïc kyù keát taïi Geneøve ngaøy 20 thaùng 
Baåy naêm 1954, giöõa Phaùp, Vieät Minh, Anh, Nga, 
Trung Hoa. Vieät Nam taïm thôøi chia ñoâi taïi Vó 
Tuyeán 17. Chính phuû Vieät Nam Daân Chuû Coäng 
Hoøa (Vieät Minh), seõ cai trò mieàn Baéc Vó Tuyeán 
17 trôû leân. Chính phuû Vieät Nam Coäng Hoøa toaøn 
quyeàn mieàn nam töø Vó Tuyeán 17 trôû xuoáng. 
Ngöôøi daân ñöôïc 300 ngaøy choïn löïa, töï do di 
chuyeån töø Baéc vaøo Nam, töø Nam ra Baéc. Toång 
tuyeån cöû seõ ñöôïc thi haønh vaøo thaùng 7, naêm 
1956. Maáy coâ beù ngaây thô ñaõ hy voïng nhö theá. 
Chuùng toâi ñaâu bieát raèng, Vieät Coäng khoâng sôï gì 
baèng toång tuyeån cöû töï do. Vì trong töï do, Coäng 
Saûn laøm sao toàn taïi ñöôïc? Hoï chæ coøn moät caùch 
tröôøng kyø khaùng chieán maáy chuïc naêm, ñoåi hôn 
hai trieäu xaùc daân ñeå cöôùp laáy maûnh ñaát tang 
thöông. Toång tuyeån cöû cho nöôùc Vieät Nam ñau 
khoå trong boán möôi naêm ñaõ khoâng bao giôø coù.  
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 Töø thuôû Hoà Chí Minh tuyeân boá ñoäc laäp, cha 
toâi ñaõ nhìn thaáy töông lai môø toái kia. OÂng caám 
chuùng toâi khoâng ñöôïc haùt nhöõng baøi ca tuïng baùc 
Hoà. Cha toâi coù lyù voâ cuøng! OÂng nhanh choùng 
quyeát ñònh di cö vaøo Saøi Goøn. Gia ñình Kim 
Dung, Thu Hoøa, Tuù Anh, Thaùi Lan cuõng seõ ñi. 
Gia ñình Ngoïc Dieäp, Tuyeát Anh, Vieät Baûo ôû laïi. 
Ñeå laøm moät cuoäc chia tay taäp theå, nhoùm chuùng 
toâi vaø caùc nhoùm baïn khaùc cuøng lôùp ruû nhau hoïp 
maët taïi nhaø baø giaùm thò Neát. Baø ñeïp nhö lai, nhoû 
nheï, deã meán nhö teân. Chuùng toâi chæ ñònh tôùi thaêm 
baø moät choác laùt. Nhöng baø ñaõ mua saün thöïc 
phaåm ñeå naáu buùn moïc cho chuùng toâi aên. Baø chæ 
daãn ñaùm hoïc troø con gaùi luoäc thòt, thaùi thòt, thaùi 
rau dieáp, ôùt, chanh. Tuy chæ coù vaäy, moùn buùn 
moïc cuûa Baø Neát ngon ñaëc bieät. Toâi ñaõ töøng baét 
chöôùc naáu y nhö theá vaãn khoâng bao giôø ñöôïc 
ngon baèng. “Röôïu ngon phaûi coù baïn hieàn, moùn 
ngon phaûi coù baïn hieàn môùi ngon.” Baø giaùm thò 
Neát coøn cho chuùng toâi thöôûng thöùc tieáng ñaøn 
döông caàm nhòp nhaøng, thaùnh thoùt. Khi chia tay 
nhau, chuùng toâi ngheïn ngaøo hieåu raèng ñaây laø laàn 
gaëp gôõ cuoái cuøng. Baïn beø khoâng coøn cöôøi ñuøa 
ñöôïc nöõa. Roài ñaây keû ôû ngöôøi ñi...  
 Toâi coøn moät ngöôøi 
baïn hoïc thaân töø lôùp 
nhaát, Bích Vaân khoâng 
hoïc Tröôøng Tröng 
Vöông. Cuõng nhö vôùi 
Thaûo, toâi vaãn coù vôùi 
Vaân nhöõng dòp gaëp gôõ 
khaùc nhö ñi daïo chôi 
tha thaån trong Quoác Töû 
Giaùm, la caø maáy tieäm 
saùch baùo hay ñi xem 
nhöõng phim ca nhaïc, 
nhaåy muùa cuûa maøn aûnh 
Myõ vaø ñaõ meâ Leslie 
Caron, Gene Kelly, 
Frank Sinatra... nhö 

thaàn töôïng.  
 Hoâm ñoù Vaân ruû toâi ñeán chôi nhaø naøng, ôû 
Phoá Sinh Töø. Coâ beù coù “ngöôøi anh vaên ngheä” 
vöøa môùi bí maät ra vuøng khaùng chieán. Naøng muoán 
gaëp ngöôøi quen ñeå hoûi tin töùc. Chaøng ñôïi chuùng 
toâi ngoaøi phoá. Theo nhö Hieäp Ñònh Geneøve, 
leänh ngöng baén ñaõ ban haønh, taïm thôøi ngöôøi daân 
ñöôïc töï do ñi laïi. Neân ngöôøi ñi ra vuøng Vieät 
Minh, keû ñi vaøo vuøng Quoác Gia nhö ñi chôï. Duø 
vaäy, ngöôøi ta vaãn kín ñaùo, ñeà phoøng nhöõng baét 
giöõ baát ngôø coù theå xaåy ra. 
 
 Khi chuùng toâi vöøa ñeán tröôùc tieäm saùch, moät 
chaøng tuoåi treû ñi xe ñaïp tôùi ngang beân. Bích Vaân 
vaø ngöôøi aáy chaøo hoûi nhau.  Phoá ñoâng ñuùc, xe 
ñaïp khoâng theå ñi haøng ba, toâi ñi leân tröôùc. Ra tôùi 
moät con ñöôøng vaéng, hai ngöôøi tieán xe ngang toâi. 
Vaân giôùi thieäu:  
 - Ñaây laø Anh Vuõ, ñaây Ngoïc Dung. Anh Vuõ 
ruû chuùng mình ñi ra Hoà Hoaøn Kieám.  
 Toâi mæm cöôøi chaøo Vuõ vaø ñoàng yù ngay:  
 - Dung cuõng ñònh ñi bôø hoà moät laàn tröôùc khi 
rôøi Haø Noäi. 
 Toâi chöa bao giôø gaëp gôõ hay ñi chôi vôùi moät 

ngöôøi khaùc phaùi xa laï 
naøo. Tuy nhieân, Vuõ quen 
Vaân neân toâi chaúng ngaïi 
ngaàn vaø nghó thaàm, con 
gaùi chöa tôùi tuoåi traêng 
troøn, Vaân coøn lo sôï gia 
ñình, khoâng daùm ñi chôi 
rieâng vôùi ngöôøi thanh 
nieân Haø Noäi thanh tuù 
naøy. Toâi ñi hoä toáng cho 
Vaân yeân taâm. Chò em, 
baïn gaùi thaân thöông, 
thöôøng chieàu chuoäng vaø 
saên soùc nhau nhöõng khi 
caàn thieát nhö vaäy. Coù 
theå, ñaây cuõng laø dòp cuoái 
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cuøng ñöôïc nhìn Hoà Göôm, Thaùp Ruøa tröôùc ngaøy 
.  

àu tieân trong ñôøi, ba xe 

øy 
át 

a ñoû cuõng ngheïn ngaøo, röng röng 

oaït Haø Noäi! Toâi saép maát thaønh 

ùch vôû cuõng ñuû 20 kí loâ mang 
leân maùy bay. 

ñi
 Qua Raïp Löûa Hoàng, nôi toâi ñaõ ngoài nhö bò 
thoâi mieân khi xem nhöõng phim cao boài coù Roy 
Rogers, Zorro bòt maët ña
ñaïp tôùi Hoà Hoaøn Kieám.  
 Vuõ choïn moät baøn giaûi khaùt beân bôø hoà phía 
Haøng Troáng, Haøng Khay. Anh töï nhieân laáy khaên 
tay lau vaø keùo gheá môøi hai coâ nöõ sinh aùo traéng 
tuoåi yeâu hoa phöôïng. Bích Vaân coù hai nô xanh 
buoäc maùi toùc cheõ ñoâi ñaèng sau gaùy.  Toùc toâi uoán 
dôïn coá tình ñeå daøi chaám vai buoàn, ñeå tang  nga
ña nöôùc bò chia ñoâi, 20  thaùng 7 naêm 1954. 
 Nhö yù thích cuûa Vaân vaø toâi, Vuõ goïi nöôùc 
chanh töôi cho caû ba ngöôøi. Chuùng toâi traàm 
ngaâm nhaáp töøng nguïm nöôùc trong vaét nhö taâm 
hoàn tuoåi treû maø söï chia caét ñaát nöôùc ñang raïch 
naùt tôi bôøi. Phöôïng vó nôû röïc thaém vuøng trôøi Hoà 
Göôm. Maøu ho
trong tim toâi.  
 Bích Vaân vaø baø meï ñaõ quyeát ñònh ôû laïi. 
Ngaøy gia ñình toâi rôøi Haø Noäi ñöôïc xeáp ñaët vaøo 
15 thaùng 8. Toâi hoûi Vuõ vaø ñöôïc traû lôøi khoâng roõ 
reät veà quyeát ñònh “ñi hay ôû” cuûa gia ñình anh. 
Moïi ngöôøi ñeàu deø daët lôøi noùi trong luùc giao thôøi. 
Toâi khoâng ñeå yù laém tôùi ñoái thoaïi giöõa Bích Vaân 
vaø Vuõ. Ngaøy chia ly thaät gaàn ñang cuoän roái loøng 
toâi. Haø Noäi ôi! Mình saép giaõ töø nhau! Thænh 
thoaûng toâi mæm cöôøi vu vô hay lô ñaõng nhaët 
nhöõng caùnh phöôïng rôi vaø giaän hôøn neùm xuoáng 
hoà ñeå thaáy hoa phöôïng ñoû, maây traéng, trôøi xanh 
lung linh tan vôõ trong nöôùc hoà thaêm thaúm. Ngöôøi 
ta saép chieám ñ
phoá thaân yeâu!  
 Gaàn ñeán ngaøy ñi, ñoà ñaïc trong nhaø, xe ñaïp, 
baùt ñóa xöa, saùch vôû cuõ ñaõ ñem cho hoaëc baùn ñi 
heát. Boá meï cho chuùng toâi moãi ngöôøi moät caùi va-
li ñeå xeáp haønh lyù. Hình aûnh baïn beø, löu buùt kyû 
nieäm, quaàn aùo, sa

 Nhaø khoâng coøn caùi xe ñaïp naøo.  Chò Phöông 
ñi boä ñeán tröôøng Saint Paul töø bieät caùc Sô roài 
cuøng caùc baïn sang Nhaø Thôø Lôùn, Phoá Nhaø 
Chung gaàn ñaáy caàu nguyeän. Sau ñoùù caùc chò ruû 
nhau qua Nhaø Thôø Haøm Long chia tay caùc baïn 
xoùm ñaïo beân aáy. Cuõng chöa heát, nhöõng coâ thieáu 
nöõ hieàn ngoan nhö ma-sô lang thang, thôø thaãn ñi 
voøng quanh hoà Hoaøn Kieám, tay naém tay nhau 
raám röùc khoùc bieät ly. Caùc chò muoán in daáu veát 
chaân mình treân ñöôøng phoá, muoán ghi nhôù heát 
nhöõng hình aûnh cuoái cuøng cuûa Haø Noäi. Chieàu 
muoän, sau khi trôû laïi Nhaø Thôø Lôùn caàu nguyeän, 
caùc chò gheù veà tröôøng oâm chaøo caùc Sô laàn nöõa vaø 
khoùc cho nöôùc maét caïn vôi. Khi thaønh phoá leân 
ñeøn, chò Phöông luûi thuûi veà nhaø, boû côm toái, leân 
giöôøng oâm goái thaám leä vaãn laõ chaõ tuoân rôi. 
 Trong nhöõng ngaøy theâ thaûm ñoù, vì khoâng 
muoán rôøi Haø Noäi, khoâng muoán xa baïn thaân, moät 
yù nghó thoaùng qua trong taâm trí toâi, xin boá meï 
cho ôû laïi vôùi coâ Söûu vaø hai ngöôøi em hoï Thònh, 
Vöôïng.  Song, toâi ñaõ kòp thôøi hieåu, toâi coøn nhoû 
daïi, chöa bieát töï lo cuoäc ñôøi mình. Khoâng ai coù 
theå troâng nom, saên soùc con caùi ñaày ñuû vaät chaát, 
tinh thaàn baèng cha meï. OÂng baø seõ lo buoàn laém 
neáu toâi khoâng ñi theo gia ñình.  
 Moät ñieàu nöõa khieán toâi sôï nhaát, khoâng daùm 
ñoøi ôû laïi Haø Noäi vaø khoâng bao giôø hoái haän. Ñoù laø 
maáy oâng boä ñoäi raêng ñen, maõ taáu. Caùc oâng ñi 
ñeán ñaâu cheát traâu, cheát boø ñeán ñaáy. Caùc oâng 
khoâng ñoïc noåi moät chöõ, nhöng caùc oâng cöôùp cuûa 
gieát ngöôøi, tuyeân aùn toá khoå, choân soáng, chaët ñaàu 
ngöôøi gioûi laém. Tieáng keâu than ai oaùn voïng veà töø 
caùc tænh thaønh, laøng maïc xa xoâi, neân môùi coù trieäu 
daân di cö vaøo mieàn Nam tröôùc khi Coäng Saûn 
nhuoäm ñoû mieàn Baéc. Neáu boá toâi ôû laïi Haø Noäi 
ngaøy ñoù, ñaõ bò ñaày aûi hay cheát ruïc trong nguïc tuø 
nhö maáy ngöôøi baïn ñoàng nghieäp. 
 Tröôùc ngaøy ñi, boá môû töøng va-li xem con caùi 
saép xeáp haønh lyù ra sao. OÂi thoâi, caùi va-li vó ñaïi 
cuûa chò Taâm ñaày nhoùc baùo Cineù Revue, Cineù 
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Monde, hình taøi töû, minh tinh maøn baïc 
Hollywood, nhöõng tôø chöông trình quaûng caùo 
phim. Boá giaän run ngöôøi, vöøa xeù baùo, lieäng aûnh 
cuûa chò vöøa la: 
 - Vöùt cho heát nhöõng thöù raùc reán naøy ñi ngay 
laäp töùc. Chæ mang theo quaàn aùo, ñoà duøng caàn 
thieát thoâi!  
 Meï reân ræ, thôû daøi: 
 - Thôøi buoåi loaïn laïc theá naøy! Con caùi lôùn roài 
maø vaãn khoâng bieát lo nghó gì caû!  
 Vaâng ñuùng vaäy, chuùng toâi ñang söûa soaïn 
chaïy loaïn, töø bieät hoï haøng, baïn beø, boû laïi taát caû taøi 
saûn vaø nôi sinh tröôûng thaân yeâu ñeå xa chaïy, cao 
bay laùnh naïn Vieät Minh. Vieät Coäng ñi ñeán ñaâu 
loaïn laïc ñeán ñoù. Coäng Saûn ôû ñaâu oaùn haän ôû ñoù.  
 Moät ngaøy tröôùc khi rôøi Haø Noäi, toâi muoán 
gaëp Thaûo, Bích Vaân vaø Ngoïc Dieäp moät laàn choùt. 
Caùc baïn cuõng muoán ñi tieãn toâi. Nhöng boá khoâng 
cho ai ñi ñaâu nöõa. Coù nhöõng tröôøng hôïp con caùi 
khoâng muoán theo boá meï, ñaõ leûn ra vuøng Vieät 
Minh hay laån troán ñaâu ñoù trong thaønh phoá tröôùc 
ngaøy di cö vaøo Nam, khieán nhieàu gia ñình ñaõ 
ñau loøng boû con ra ñi, hay phaûi khoå sôû ôû laïi vì 
khoâng nôõ rôøi xa con. Chaéc boá meï toâi ñaõ phaûi 
soáng trong nhöõng lo aâu thaät nhieàu nhö vaäy.  
 Laøm theá naøo baùo cho Thaûo, Vaân bieát nôi vaø 
giôø ra ñi cuûa chuùng toâi? Dieäp ôû ngay ñaàu phoá, toâi 
coù theå leûn chaïy ra cho Dieäp hay raát deã. Toâi nghó 
ñeán coâ em gaùi Töôøng Vaân. Vaøi ba laàn toâi chôû xe 
ñaïp ñöa em ñeán chôi nhaø Thaûo vaø Bích Vaân. Coâ 
beù chöa bieát ñi xe ñaïp. Boá seõ khoâng ñeå yù söï 
vaéng maët cuûa em. Toâi keùo em ra moät goùc hoûi:  
 - Vaân coù nhôù ñöôøng ñi ñeán nhaø chò Thaûo, chò 
Bích Vaân khoâng? Coâ beù gaät ñaàu:  
 - Coù, em nhôù.  
 Toâi thì thaàm:  
 - Vaân ñeán hai chò aáy baùo tin ngaøy mai nhaø 
mình ñi. Chò muoán gaëp caùc baïn ôû nôi khôûi haønh.  
 Ñoâi maét coâ em ñaõ to coøn môû to hôn, lo sôï roõ 
reät, nhöng khoâng daùm töø choái. Toâi nhaéc laïi vôùi 

em Vaân ñöôøng ñi moät laàn nöõa vaø ñöa em maûnh 
giaáy ghi ngaøy giôø, ñòa ñieåm chuùng toâi taäp trung 
ñeå em noùi cho ñuùng vôùi hai baïn. Tuy hoài hoäp 
xanh maët, em Vaân vaãn gaät ñaàu lia lòa. Theá roài, 
em leûn ra khoûi nhaø. Phaûi ñi cho nhanh, veà cho 
choùng, boá bieát ñöôïc seõ bò ñaùnh ñoøn. Toäi nghieäp! 
Chæ vì muoán gaëp caùc baïn ñeå chia tay laàn cuoái 
cuøng, toâi ñaõ queân raèng Vaân môùi möôøi tuoåi, yeáu 
ñuoái, gaày coøm. Em vöøa ñi vöøa chaïy töø Phoá Hoøe 
Nhai qua Haøng Ñoàng gaëp Thaûo, taát töôûi ñeán ñöùt 
caû deùp tôùi Phoá Sinh Töø baùo tin cho Bích Vaân. 
Treân ñöôøng veà, em voäi vaõ reõ qua töø bieät coâ baïn 
Tuyeát Mai hoïc cuøng lôùp, Tröôøng Thanh Quan. 
May maén Vaân veà ñeán nhaø bình yeân voâ söï. Caùm 
ôn Thöôïng Ñeá!  
 
 Tôø môø saùng 15 thaùng 8, naêm 1954, chuùng toâi 
khoâng bao giôø queân ngaøy thaùng naøy, vì cuõng laø 
sinh nhaät caäu em uùt Khoa. Chuùng toâi tôùi choã taäp 
trung taïi nhaø thöông Jeanne D'Arc, gaàn Quoác Töû 
Giaùm. Töø ñoù chuùng toâi seõ leân xe ra Phi Tröôøng 
Baïch Mai. Raát ñoâng hoï haøng, baïn beø ra tieãn 
chuùng toâi. Taát caû khoùc nhö möa, nhö ñi ñöa ñaùm 
ma taäp theå. Ngoïc Dieäp, Bích Vaân vaø Thaûo ñeàu 
coù maët. Chuùng toâi ngheïn ngaøo, bòn ròn, heïn seõ 
vieát thö cho nhau, heïn seõ khoâng queân nhau, heïn 
seõ thöông nhau maõi maõi, heïn seõ taùi ngoä ba naêm 
sau. Maáy coâ beù tin raèng trong hai naêm seõ coù toång 
tuyeån cöû.   Nam  Baéc  seõ  khoâng  coøn  ranh  giôùi,  
baïn  beø seõ ñöôïc gaëp laïi nhau.  
 Chia ly, saàu thaûm chaát ngaát voøm trôøi muøa 
thu Haø Noäi. Xe ñöa ngöôøi ñi chuyeån baùnh, Vaên 
Mieáu môø xa qua haøng leä. Nöûa maûnh hoàn toâi hình 
nhö ñaõ ñeå laïi Haø Noäi töø daïo aáy... 
 Theá roài, doøng ñôøi troâi nhö thaùc luõ, möa 
nguoàn. Vaøi naêm sau chieán tranh laïi taøn khoác 
mieät maøi treân queâ höông ñau khoå. Cuoäc ñôøi traûi 
daøi maát maùt, buoàn vui. Toâi rôøi boû coá quoác hôn 
hai chuïc naêm qua. Chieán tranh ñaõ chaám döùt. 
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hoan böôùc chaân saùo tung taêng cuûa coâ beù Ngoïc 
Dieäp, Ngoïc Dung hoàn nhieân chaïy theo maûnh 
traêng non möôøi ba lô löûng treân maùi Chuøa Hoøe 
Nhai coå kính thuôû naøo.  

Nhöng hoøa bình vaãn chöa coù trong loøng ñaát meï 
cay ñaéng, xoùt xa.  
 Tuoåi ñôøi vaãn laø nhöõng muøa xuaân qua ñi 
khoâng trôû laïi.  Toâi muoán veà thaêm Haø Noäi xöa, 
gaëp laïi baïn beø cuõ. Ñeå roài bao nhieâu ngaàn ngaïi ñaõ 
ngaên chaën yù tình noàng nhieät, nung naáu taâm tö 
theo ngaøy thaùng. Toâi e ñoái dieän vôùi thaát voïng 
ñau thöông, söï thaät phuõ phaøng.  Toâi sôï giaác mô 
dó vaõng seõ vuït bieán baøng hoaøng. Toâi muoán taïm 
queân ñi hình aûnh phoá phöôøng Haø Noäi ngaøy nay 
ñeå chæ nhôù tôùi kyû nieäm thôøi nieân thieáu tuyeät vôøi.  

 Moãi ñoä heø veà, hoa phöôïng vó vaãn nôû ñoû beân 
Hoà Göôm Haø Noäi. Nhöõng ngöôøi baïn cuûa tuoåi treû 
vaãn chôø ñôïi toâi trôû veà nhö taâm hoàn toâi tha thieát 
khoân nguoâi. Lôøi höùa taùi ngoä naêm xöa chöa troøn, 
cuoäc ñôøi chöa troïn veïn. 
 
 (Heát chöông “Haø Noäi Thuôû Toâi Môùi Lôùn” 
cuûa Hoài Kyù Phöôïng Vaãn Nôû Beân Trôøi Haø Noäi).  Haø Noäi trong toâi vaãn huyeàn hoaëc nhöõng 

trang truyeän thaàn tieân cuûa Bích Vaân Phoá Sinh 
Töø. Haø Noäi vaãn duyeân daùng maùi toùc daøi ñen oùng 
aû cuûa Taï Thò Thaûo Haøng Ñoàng. Haø Noäi vaãn haân  

NGUYEÕN THÒ NGOÏC DUNG 
(Virginia) 

 
 

 

 



 Ñoïc Tuyeån Taäp 

NNHHÖÖÕÕNNGG  CCAAÙÙNNHH  HHOOAA  DDAAÏÏII  MMAAÀÀUU  VVAAØØNNGG  
cuûa HOÀNG THUÛY 

_______________ 

Taâm Minh NGOÂ TAÈNG GIAO 
     
 Tuyển tập “NHỮNG CÁNH HOA DẠI 
MẦU VÀNG” của Hồng Thủy do Nguyệt San Kỷ 
Nguyên Mới (Virginia) xuất bản năm 2010. Sách 
dày hơn 400 trang, gồm có các phần sau: 
      
     Phần 1: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ.  
     Hồng Thủy hồi tưởng lại về cái tuổi 17 của 
mình và ý thích tập tành viết lách “từ những ngày 
còn là cô nữ sinh của trường Trưng Vương” với 
đề tài là những chuyện tình dang dở. Lên xe hoa 
năm 19 tuổi và ngưng viết. Tới năm 1986 mới viết 
lại tại Hoa Kỳ.  
 
     Hồng Thủy tâm sự về sự hình thành tuyển tập: 
“Nếu không có người bạn thân, nhà văn Lê Thị 
Nhị, người đã bỏ công tìm kiếm gom góp những tờ 
báo có bài viết của tôi, thì tập truyện này không 
bao giờ được thành hình.” 
      
     Phần 2: TRUYỆN NGẮN.  
     Gồm 15 truyện ngắn xoay quanh các đề tài: 
Khi thì tình yêu bị dang dở rồi gặp lại nhau trong 
những tình huống trắc trở hoặc ngỡ ngàng. Khi thì 
cuộc sống vợ chồng trong gia đình tại nước ngoài 
thiếu hạnh phúc vì mâu thuẫn xung đột, nhân đó 
gặp được tình yêu mới nhưng không tiến tới thêm 
nữa. Rồi đến các thảm cảnh vượt biên. Cuộc sống 
nghèo khổ của con người. Bệnh hoạn và ý nghĩ về 
chuyện sinh tử v.v…Các truyện ngắn chiếm gần hết 
nửa tuyển tập. 
 
     Phần 3: PHIẾM.  
    Phiếm luận về đàn ông và đàn bà (“Đàn ông là  

 
 
gì nhỉ”, “Đàn bà là gì nhỉ”), về chuyện đời sống vợ 
chồng (“Hơi chồng”, “Kiếp làm vợ”), về chuyện 
sống và chết. (“Chết hả có gì đâu mà sợ?”). 
 
     Phần 4: HÔI KÝ.  
     Nhớ lại cuộc sống tại nước nhà trước 1975 (“Ý 
thầm”), nhớ đến các sinh hoạt văn nghệ với bạnhọc 
cùng Trường Trưng Vương thuở trước (“Màu áo 
lam xưa”), nhớ đến vụ nổ ở  Phòng Trà Tự Do năm 
1971 (“Một kỷ niệm kinh hoàng với Mai Hương”), 
tình cảm dành cho hiền mẫu của mình (“Mùa xuân 
không trở lại”), dành cho anh ruột (“Ngày Tết nhớ 
anh”), dành cho bà, cho cô (“Hương ngọc lan”), 
dành cho ông nội và Hà Nội (“Ngày xưa Hà Nội”). 
Hồi ký cuối cùng kể lại chuyến về thăm lại Việt 
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Nam sau 30 năm xa cách với đôi niềm thất vọng 
(“Người tình Việt Nam”). 
 
     Phần 5: TÙY BÚT.  
     Tác giả ghi lại những kỷ niệm của mình với một 
số văn thi sĩ và nhạc sĩ như Du Tử Lê (“Bông hoa 
tím của chàng thi sĩ họ Lê”), Ngô Thụy Miên (“Em 
có bao giờ còn nhớ mùa xuân”), Lam Phương 
(“Lam Phương với những giọt lệ tình”), Nhật Bằng 
(“Nhớ anh Nhật Bằng”), Từ Công Phụng (“Mãi 
mãi bên em”), Nguyễn Ánh 9 (“Lặng lẽ tiếng 
dương cầm”), Hoàng Dược Thảo (“Ngày cưới của 
Thụy Du”), và kỷ niệm của chính mình (“Sài Gòn 
trăm nhớ nghìn thương”, “Tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn 
đời, tạ ơn người”, “Tết quê hương.”). 
 
     Phần 6: THƠ.  
     Gồm tất cả 10 bài thơ sáng tác cho trường xưa, 
cho bạn cũ, cho tình yêu thương trong gia đình và 
cho đất nước Việt Nam. 
 
     Phần 7: NHẠC.  
     Gồm 6 bài thơ của Hồng Thủy được phổ nhạc 
bởi các nhạc sĩ Nhật Bằng (“Tình tuyệt vọng”), Văn 
Sơn Trường (“Tiếc cho một cuộc tình”, “Suốt đời 
còn yêu”), Nguyễn Ánh 9 (“Em và nỗi nhớ khôn 
nguôi”, “Cảm ơn anh!”) và Phạm Anh Dũng 
(“Mộng Trưng Vương”). 
     Phần 8: “BẠT” gồm 2 bài.  
     Bài “Hai cô ca sĩ yêu nhau quá chừng!” do 
Hồng Thủy viết, nhắc lại sự hình thành tuyển tập 
này là do nhà văn Lê Thị Nhị khuyến khích và đốc 
thúc. Hồng Thủy phải thốt lên: “Nếu không có Nhị, 
quyển sách này không bao giờ có mặt trên văn đàn 
hải ngoại. Xin cảm ơn người bạn quí của tôi.”  
     Bài “Hồng Thủy” do nhà văn Bích Huyền viết, 
nhắc lại những kỷ niệm với Hồng Thủy từ thời cả 
hai còn học tại Trường Trưng Vương và “chỉ là 
những cô bé đến trường với bước chân sáo tung 
tăng trong chiếc áo dài rộng thùng thình.” Hãy 
còn ở tuổi hái hoa bắt bướm và còn “chạy đuổi 
nhau, nhảy lò cò. Hai vạt áo dài buộc túm với 
nhau, mồ hôi nhễ nhại và tỉnh bơ dùng vạt áo làm 
khăn lau mặt...” Tình bạn kéo dài cho tới ngày 

nay mà Bích Huyền phải thổ lộ: “Cảm ơn đời đã 
cho chúng ta một tình bạn bất diệt!” 
 

* 
     Với tuyển tập “NHỮNG CÁNH HOA DẠI 
MẦU VÀNG” Hồng Thủy đã khiêm tốn tâm sự 
ngay từ những trang đầu của tuyển tập rằng: “tác 
phẩm của các nhà văn, nhà thơ khác là những bông 
hoa quí muôn màu muôn sắc”, còn riêng tác phẩm 
của mình thì “chỉ muốn ví nó như những bông hoa 
dại mầu vàng mọc ở đám cỏ bên đường. Hoài bão 
của nó là tô điểm một chút sắc mầu cho bức tranh 
đời đỡ khô khan.” 
     Sau khi điểm qua những “cánh hoa” này của 
tác giả người đọc mới chợt nhận thấy là hoa đã tô 
điểm thật đẹp cho “bức tranh đời” và Hồng Thủy 
đã thực sự muốn ngầm gửi đến cho chúng ta 
những tư tưởng cao quý về cuộc sống con người: 
 
     1) Tại Việt Nam, Thành định hỏi cưới cô em là 
Phượng nhưng rồi lại xin cưới cô chị là Trinh, tuy 
chị không đẹp bằng em. Đề cao cái đẹp về tinh thần 
Thành lên tiếng: 
     “Trinh đừng nói vậy, cái đẹp bề ngoài không 
quan trọng, sau một cơn bạo bệnh hoặc một tai 
nạn, cái đẹp đó có thể biến mất đi. Chỉ có cái đẹp 
của tâm hồn mới bền vững với thời gian và tôi 
nghĩ đó mới là nét đẹp chính của người con gái.” 
(“Đẹp”, tr.24).   
 
     2) Tại Hoa Kỳ, Trinh gặp lại người yêu cũ là 
Nguyễn, tình yêu lại bừng nở. Trước kia ở Việt 
Nam Trinh cắt đứt liên lạc với Nguyễn vì Nguyễn 
hứa hôn với Trâm và sau đó chiều ý mẹ và lấy 
Trâm làm vợ. Cuộc sống vợ chồng không hợp 
nhau. Nay Nguyễn sửa soạn bảo lãnh vợ và con từ 
Việt Nam qua Hoa Kỳ. Nguyễn tính chuyện sẽ ly 
dị với Trâm để xây dựng cuộc tình với Trinh. 
Thoạt tiên Trinh có ý ngập ngừng: 
     “Như vậy có tội cho Trâm không anh? Em không 
muốn là người đi cướp hạnh phúc của người khác.” 
(“Những cánh hoa dại màu vàng”, tr.39). 
     Sau đó Trinh khám phá ra sự tàn tật của người 
vợ và Trinh với tấm lòng nhân từ và cao thượng tỏ 
thái độ dứt khoát: 
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     “Xin anh đừng nghĩ đến chuyện ly dị Trâm vì 
em sẽ không baogiờ trở lại với anh đâu. Nếu 
Trâm là một người đàn bà mạnh khoẻ, xinh đẹp 
thì em sẽ cố gắng tới cùng, dù phải van xin Trâm 
để được có anh. Nhưng Trâm chỉ là người đàn bà 
ngồi trên xe lăn thì em đành thua cuộc” (“Những 
cánh hoa dại màu vàng”, tr 42)  
 
     3) Lệ cùng chồng là Toàn đi du lịch tới vùng 
Grand Canyon ngắm phong cảnh đẹp. Hai người tính 
tình không hợp nhau mà Lệ phải sống chung đến cả 
23 năm. Toàn ít chiều theo ý vợ. Lệ lang thang ra 
ngoài khách sạn ngắm cảnh một mình. Lệ bất ngờ gặp 
lại Dũng, một người quen mà xưa kia ở Việt Nam đã 
từng yêu mình. Khi đi hiking, Lệ đi một mình, chồng 
không chịu đi. Dũng cũng đi hiking. Hai người có dịp 
kề cận và tâm sự cùng nhau. Khi nghe lời tỏ tình của 
Dũng muốn Lệ lập lại cuộc đời, Lệ với lòng hy sinh 
đáng quý lên tiếng đáp:      
     “Ở đời ai chẳng muốn có được điều mình mơ 
ước. Nhưng để đạt được điều mơ ước đó, phải làm 
nhiều người xung quanh mình buồn khổ, như vậy 
Lệ không có đủ can đảm để làm, thà là một mình 
chịu khổ” (“Hoàng hôn trên Grand Canyon” tr.66)  
     “Xin anh hứa với em là không bao giờ tìm gặp 
em nữa, để em yên phận đi nốt con đường em đã 
lỡ đi, và làm nốt bổn phận mà em phải làm.” 
(“Hoàng hôn trên Grand Canyon”, tr.67) 
 
     4) Chàng Hữu lấy Linh, thoạt đầu thời tình yêu 
thắm thiết. Ít lâu sau mới thấy không hợp nhau, có 
nhiều sự khác biệt. “Linh đối với chàng như một 
người bạn, ít có khi nào như một người tình”. 
Chàng Hữu có ý nghĩ về người vợ mình:  
     “Em cứ tưởng em có nhiều điều kiện lắm. Sắc 
đẹp, tiền bạc, bằng cấp, thằng nào lấy được em là 
phúc tổ. Em có biết đâu, những điều đó đối với 
anh thật vô nghĩa. Những điều kiện anh cần ở 
người vợ là sự tế nhị, thông cảm và yêu thương. 
Cái khổ là tâm hồn chúng mình lại quá khác 
biệt.” (“Đêm trăng ở San Francisco”, tr.123) 
     Rồi Hữu gặp Quyên. Hai bên yêu nhau thắm 
thiết. Nhưng ba năm sau đó Hữu tâm sự với một 
người bạn, đề cập đến lòng cao thượng và nhân 
hậu của Quyên:  

     “Hết rồi, Quyên muốn như vậy. Quyên yêu mình 
lắm, hai đứa rất hợp nhau. Nhưng Quyên không 
muốn làm gia đình mình tan vỡ. Quyên gửi cho mình 
một bài thơ coi như là lá thư vĩnh biệt.” (“Đêm trăng 
ở San Francisco”, tr.126) 
     Còn tác giả Hồng Thủy thời minh thị phát biểu ý 
của mình cho các độc giả được rõ khi viết đoạn kết 
của cuộc tình Hữu và Quyên:  
     “Thôi đành cho họ yêu nhau vậy, nhưng yêu 
rồi phải chia tay, chứ không thể gắn bó với nhau 
lâu dài được, vì sẽ làm khổ người khác.” (“Đêm 
trăng ở San Francisco”, tr.126) 
 
     5) Thành quen Quyên trong một buổi đại hội 
văn nghệ học sinh thời xa xưa. Hai người yêu 
nhau. Sau đó trong biến cố 1975 Thành ra thoát 
được nước ngoài. Quyên kẹt ở lại. Sau đó Quyên 
tìm đường vượt biên, mấy lần không thoát nhưng 
đều có nhắn tin. Lần chót không thấy tin tức gì cả. 
Thành vùi đầu trong việc học để tìm quên. Tốt 
nghiệp bác sĩ. Qua Thái Lan khám bệnh giúp 
đồng bào tị nạn. Bất ngờ gặp lại Quyên mới biết 
Quyên cố tình tìm cách trốn tránh mình vì mang 
mặc cảm bị hải tặc Thái Lan làm nhục khi vượt 
biển. Với một tình yêu cao thượng và lý tưởng 
Thành vẫn kết hôn với Quyên và nói:  
     “Em thật là dại dột vô cùng, chuyện đó đâu phải 
là lỗi của em, nó là cái họa chung của đất nước. Lẽ 
ra em phải viết thơ cho anh ngay để anh khỏi lo lắng 
khổ sở và để anh chia xẻ những đau đớn với em. Tội 
nghiệp em, tội nghiệp bé Quyên của anh.” (“Xuân 
Lan”, tr.76) 
     6) Hoài không thấy hạnh phúc trong cuộc sống 
gia đình vì vợ quá bận trong công việc làm “phụ 
tá giám đốc của một công ty lớn”. Đôi khi chàng 
có cảm tưởng vợ chỉ là người “share phòng”, cũng 
không được cả như một người bạn thân để có thể 
chia xẻ vui buồn.  
     “Chàng đưa mắt nhìn khung cảnh sang trọng của 
căn phòng. Bộ salon đắt tiền, bình hoa giả bằng lụa 
làm thật khéo léo tinh vi, đẹp không khác gì hoa thật. 
Tự nhiên chàng thấy hạnh phúc của mình cũng như 
bình hoa kia, trông thật lộng lẫy thắm tươi nhưng chỉ là 
những cành hoa giả, thiếu linh động, thiếu hương 
thơm” (“Một chút nắng hồng” tr.86 và 87) 
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     Hoài nghĩ tới Uyên, cô gái mà mình đang dạy 
Anh văn. Uyên mới ở Việt Nam qua, phải làm 
việc lao động là quét dọn các văn phòng, trong đó 
có cái bàn giấy của Hoài. Có dịp đưa Uyên về nhà 
và thấy cuộc sống của Uyên, Hoài cảm nhận rằng 
cái vật chất không quan trọng bằng tinh thần, tự 
nhiên trái tim mình rung động và tình yêu nảy nở. 
     “Bỗng dưng Hoài mong cho chóng đến ngày 
mai để được đi dạy học. Hình ảnh căn phòng 
khách nhỏ bé ấm cúng với bình hoa cúc dại màu 
vàng, và khuôn mặt dịu dàng đằm thắm với những 
giọt nước mắt thật tội nghiệp của Uyên như ánh 
nắng Xuân rực rỡ sưởi ấm tâm hồn băng giá của 
Hoài.” (“Một chút nắng hồng” tr.90) 
     7) Vũ và Trâm yêu nhau. Nhưng ông bố Trâm 
phản đối và xua đuổi Vũ. Vũ gia nhập binh chủng 
nhảy dù và sau đó cưới Loan. Tình yêu và hôn nhân 
bồng bột nên cuôc sống xung khắc. Về sau này tại 
Hoa Kỳ Vũ gặp lại Trâm. Vũ rất vui mừng. Nhưng 
Trâm nay đã sửa sang lại cái bề ngoài nhan sắc của 
mình trông thì lộng lẫy diêm dúa, với nét đẹp tây 
phương, sắc sảo nhưng lại “mất đi cái vẻ Á đông 
thật dịu dàng trên khuôn mặt Trâm ngày xưa mà 
chàng vẫn say mê ngắm trộm, những khi nàng cúi 
xuống làm bài tập.” (“Tan mơ”, tr.103) 
     Vũ đứng chết lặng với cảm nghĩ giận hờn: 
“Sao em nỡ lấy đi mất của anh tất cả những hình 
ảnh thân yêu mà anh hằng ấp ủ từ bấy lâu nay.” 
(“Tan mơ”, tr.103) 
     8) Thoáng hiện cái quan niêm “luân hồi” trong 
bài thơ “Trách thầm”: 
     “Em chết đuối trong biển tình say đắm 
     Hồn ngất ngây trong nhịp tim thao thức 
     Của chúng mình những lúc ở bên nhau 
     Dù biết rằng phải đợi đến kiếp sau 
     Mình mới được là của nhau mãi mãi.”   
     (“Đêm trăng ở San Francisco”, tr.127) 
     9) Lộc nói với vợ là Diễm Thu, khi vợ báo tin 
là vợ bị ung thư. Lộc cho rằng có thể là bác sĩ có 
sự lầm lẫn. Diễm Thu bình thản nói: 
     “Dù có sự nhầm lẫn, em cũng không oán ông bác 
sĩ này đâu. Ngược lại, mình phải cám ơn ông ta. Vì 
nhờ có sự lầm lẫn, em mới biết được giá trị của đời 
sống hiện tại, của sức khoẻ, của hạnh phúc gia đình. 
Bấy lâu nay mình lãng phí quá. Thay vì cố tạo hạnh 

phúc cho nhau, thì mình lại cứ giết dần hạnh phúc 
của nhau. Thật ra, tạo hạnh phúc quá dễ, mà từ trước 
tới nay em không biết. Đời đáng sống nếu mình biết 
cách sống. Đời sẽ đẹp nếu mình biết làm cho nó đẹp.” 
(“Giá hạnh phúc”, tr.152-153)   
     10) Lòng nhân từ và tình thương người nở đẹp rực 
rỡ. Khách lái xe qua đường mang gói quà cho ông già 
tóc bạc nghèo khổ ngồi bán những cây thông ở đầu 
đường để ông làm quà cho thằng cháu ngoại vì ông 
không đủ tiền mua: 
     “Lái xe đi làm với gói quà trên cái ghế bên 
cạnh, tôi cảm thấy vui như Tết. Nghĩ đến nét mặt 
ngac nhiên lẫn mừng rỡ của ông già, và nghĩ đến 
đêm Giáng Sinh, chú bé sẽ sung sướng mở gói quà 
có cái “game” mà chú hằng mơ ước. Lòng tôi cảm 
thấy rộn rã vô cùng” (“Giọt lệ cuối năm”, tr.177). 
     11)  Hiền và 2 con ra phi trường đón chồng là 
Nam bị kẹt lại tại Việt Nam và bị ở tù rất lâu sau 
1975 nay mới đước ra đi đoàn tụ với gia đình. Thấy 
chồng thay đổi tính tình, rất khó chịu. Không muốn 
có sự bất hoà trong gia đình Hiền thầm nghĩ: 
     “Không thể nào, Hiền tự nhủ lòng mình, mình 
sẽ phải cố gắng giúp chồng thích ứng vời đời 
sống bên Mỹ. Nam đã chịu cực khổ quá nhiều, 
bao nhiêu năm tù tội đã làm tâm tính chàng thay 
đổi. Nam đã mất tất cả, tuổi trẻ, sức khoẻ, danh 
vọng, tiền bạc và cả quê hương nữa. Bây giờ chàng 
chỉ còn lại Hiền và hai đứa con. Nàng không thể nào 
để cho gia đình đổ vỡ để Nam cô đơn buồn tủi. Hiền 
quay lại nhẹ nhàng kéo tay chồng xuống, gối đầu lên 
cánh tay chàng.” (“Ngày hội ngộ”, tr. 195). 
     12) Nhân quan niệm về cái chết, đề cao cuộc 
sống theo đạo lý: 
     “Người ta gọi đời này là cõi tạm, đời sau mới 
là miền vĩnh cửu. Vậy nếu chết đi để được lên 
Thiên Đàng hay Niết Bàn thì sướng lắm chứ, có gì 
mà phải lo sợ? Cái việc cần phải lo hiện tại bây 
giờ là làm sao để sau khi chết được lên Thiên 
Đàng hay Niết Bàn. Chuyện này cũng không phải 
là khó. Đạo nào cũng khuyên chúng ta nên ăn 
ngay, ở lành. Thương yêu giúp đỡ mọi người. 
Đừng làm hại ai, đừng nghĩ xấu cho ai, đừng vu 
oan giáng họa cho ai, đừng làm những điều bất 
công cho người khác.” (“Chết hả có gì đâu mà 
sợ?” tr.244) 
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     “Sau vụ nổ ở phòng trà Tự Do, tôi đã tự nhủ 
lòng: Ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng 
trong cuộc đời, bởi vậy hãy sửa soạn sẵn sàng. 
Cố gắng làm những điều lành, điều tốt, để bất cứ 
lúc nào Thượng Đế gọi là thơ thới ra đi. Không 
có gì phải ân hận hay lo sợ” (“Một kỷ niệm kinh 
hoàng với Mai Hương”, tr.271)  
     Cảm nghĩ nhân ngày Lễ Tạ Ơn ở nước Hoa Kỳ: 
     “Năm nay, tôi hơi lẩm cẩm khi nghĩ mình 
không chỉ mang ơn những người đã tốt với mình, 
mà còn mang ơn những người đã xấu với mình 
nữa. Vì nếu họ không xấu với mình, làm sao mình 
biết được giá trị của những người đã tốt với 
mình” … “ Phải có những ngày mưa dầm, mới 
biết quý những ngày đẹp trời., nắng ráo.” (“Tạ ơn 
Thượng Đế, tạ ơn đời, tạ ơn người”, tr366) 
     13) Với tình yêu tổ quốc nồng nàn, nhớ lại 
những cảm xúc khi rời con tàu đưa mình vượt 
thoát ra nước ngoài: 
     “Mọi người làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng 
Hòa một lần chót, sau đó nhìn lá cờ vàng 3 sọc đỏ 
bay phất phới trên đài chỉ huy của tầu bị từ từ hạ 
xuống, tất cả các sĩ quan, binh sĩ Hải Quân và các 
binh chủng bạn và đồng bào di tản đi quá giang trên 
tầu đã không cầm được nước mắt, ai cũng ngậm 
ngùi nhìn nhau nghẹn ngào: Vĩnh biệt Việt Nam! 
Vĩnh biệt quê hương yêu dấu!” (“Ý thầm”, tr.254) 
     Ngày New Year của Hoa Kỳ vẫn tình nguyện 
đi làm, lòng bình thản lạ lùng: 
     “Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn không thể gọi 
nước Mỹ là quê hương được. Dù nước Mỹ đã bao 
bọc gia đình tôi, cho tôi một cuộc sống vật chất 
đầy đủ thoải mái. Hai chữ quê hương mà tôi vẫn 
yêu quí, vẫn trân trọng, tôi chỉ có thể dùng khi nói 
về Việt Nam thân yêu của tôi. Dù Việt Nam đã 
hoàn toàn thay đổi…” (“Tết quê hương”, tr.370) 
     Hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Đức Vinh mãi 
mãi thấm đượm trong trái tim kẻ xa xứ: 
     “Người yêu tôi tên là Việt nam 
     Tên quá quen nghe vẫn bàng hoàng.”  
     Vì vậy tôi vẫn chỉ yêu cái Tết của quê hương, 
cái Tết có tên thật đơn giản “Tết ta”. Nhưng nghe 
dễ thương lạ lùng.” (“Tết quê hương”, tr.372) 
     14) Ngỏ lời khuyên con: 

     “Bây giờ mẹ chỉ có một điều mơ ước, mong 
cho các con nuôi nấng dậy bảo con của các con 
sau này, như bố mẹ đã nuôi nấng dậy dỗ các con 
theo truyền thống đạo lý của dân tộc mình “Tiên 
học lễ hậu học văn”…“các con đừng bao giờ 
quên nguồn gốc của các con, nguồn gốc Con 
Rồng Cháu Tiên của mẹ Việt Nam yêu quý.” (“Ý 
thầm”, tr.257)  
     Dặn dò khi con đi lấy chồng: 
     “Con là người vợ trong nhà 
     Phải luôn vui vẻ, nết na dịu dàng. 
     Hồi môn mẹ muốn con mang 
     Quý hơn châu báu, bạc, vàng, kim cương 
     Đó là hai chữ yêu thương 
     Trọn đời trọn kiếp luôn luôn cho chồng!” 
     (“Dặn dò”, tr.378) 
     15) Mẹ lấy chồng năm 22 tuổi. Bốn năm sau bố 
qua đời. Mẹ nuôi 2 con. Hồng Thủy viết đôi lời tâm 
sự với mẹ mình:  
     “Riêng mẹ tôi với số tuổi 26, số tuổi mà phần 
lớn chúng tôi mới bắt đầu bước vào đời thì mẹ tôi 
đã phải giã từ tình yêu, giã từ mơ mộng, giã từ 
những ước muốn bình thường của một người đàn 
bà, để khép kín cuộc đời trong một cánh cửa nặng 
nề của lễ giáo. 
     Ước gì cho tôi sống lại thời thơ ấu, cho mẹ tôi trẻ 
lại như xưa, tôi sẽ năn nỉ mẹ nên đi lấy chồng để có 
người lo lắng săn sóc an ủi mẹ, để mẹ khỏi phải suốt 
cả một đời, một mình một bóng, đơn lẻ quạnh hiu.” 
(“Mùa Xuân không trở lại”, tr.277)     
     Nhớ đến người anh vừa qua đời: 
     “Anh tôi đã bỏ tôi đi 21 ngày rồi mà tôi vẫn 
tưởng như chuyện đó chưa hề xảy ra. Mỗi ngày tôi 
cứ nhìn cái ghế ở cuối bàn ăn trong bếp, nơi anh 
tôi đã ngồi mỗi khi về thăm mẹ tôi. Tôi vẫn không 
thể nào tưởng tượng được là tôi sẽ không bao giờ 
còn được nhìn thấy anh ngồi ở cái ghế đó nữa. 
Hình ảnh anh tràn ngập trong nhà.” (“Ngày Tết 
nhớ anh”, tr.278)    
     Nhớ đến người cô với đầy kỷ niệm: 
     “Đi thăm mộ cô về, tôi ngồi lặng người bên 
cây ngọc lan. Nhìn những bông hoa trắng muốt, 
tôi nhớ cô tôi vô cùng. Nước mắt tôi cứ thi nhau 
chảy.” (“Hương ngọc lan”, tr.292) 
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phải được coi là “những cụm hoa đẹp đẽ, tươi 
sáng, rực rỡ, đầy hương sắc” đóng góp thêm vào 
vườn hoa văn học nghệ thuật tại hải ngoại. 

     Với tuyển tập “NHỮNG CÁNH HOA DẠI 
MẦU VÀNG” tác giả Hồng Thủy đã khéo léo gởi 
gắm đến cho người đọc một số “thông điệp” thật 
đáng quý. Khi thì đề cao cái đẹp của tâm hồn hơn 
vẻ bề ngoài. Đề cao cái lòng cao thượng, hy sinh, 
nhân hậu và đầy đạo lý của người Việt Nam, nhất 
là của người phụ nữ trong môi trường tình ái và 
của người vợ với người chồng trong cuộc sống 
lứa đôi. Khi thì ca tụng lòng nhân ái, từ thiện với 
việc giúp đỡ đồng loại. Chủ trương giữ lại những 
dáng vẻ Á đông cổ truyền, tránh lai căng. Đề cao 
tình yêu quê hương, yêu đất nước Việt Nam trong 
lòng người xa xứ. Ca ngợi tình thương yêu trong 
gia đình với bố mẹ, anh em và con cái. Đề cao 
việc duy trì đạo lý cổ truyền. Đồng thời đưa ra 
những quan niệm đẹp về luân hồi, về chuyện sống 
chết, về sự an nhiên với cuộc sống hiện tại v.v… 
cho hướng đi của con người trong cõi nhân gian. 

 

 

     Những “thông điệp” đáng trân quý nói trên 
được thể hiện qua lối viết rất nhẹ nhàng trong 
sáng qua các cốt truyện, các lời văn, các câu thơ, 
các dòng hồi ký và tùy bút quả thực đã làm cho  
tuyển tập không thể là những “cánh hoa dại” mà  

TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  
  (Mùa Thu Virginia, tháng 10 năm 2010) 

_______________________________________________________________

TRONG NGAØY RA MAÉT  
NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAØU VAØNG  

CUÛA NHAØ VAÊN HOÀNG THUYÛ 
10/17/2010 taïi Virginia 

 

  
Nhaø Vaên Hoàng Thuyû ñang kyù saùch.                              Nhaø Vaên Hoàng Thuûy vaø Phu Quaân, cöïu Ñaïi 
Ñöùng sau laø Nhaø Vaên Bích Huyeàn.                               Taù Haûi Quaân Buøi Cöûu Vieân. 



 

 
Truùc Mai, Ngoïc Dung, Haûi Yeán, Bích Chaâu, Lan Höông, Kieàu Thu, Thuyù Hieàn, Ngoïc Tuù, Phöông 

Nga ñoàng ca Saøi Goøn Naéng Nhôù Möa Thöông, (nhaïc Nhaät Baèng, thô Nguyeãn Thò Ngoïc Dung). 
 

 
Minh Traân, Hieáu Thuaän, Bích Ñònh, Mai Höông, Thanh Quyø, Bích Huyeàn, Ngoïc Dung,  

Taâm Haûo, Phan Anh Duõng. 

 
Haäu Ra Maét Nhöõng Caùnh Hoa Daïi Maàu Vaøng- Haøng ngoài:  Taâm Ñaït, Töø Bình, Haø Thanh,  

Hoàng Thuûy, Bích Huyeàn, Thanh Bình, Minh Traân.  Haøng ñöùng:  Haûi Yeán, Kieàu Thu,  
Lan Höông, Ngoïc Dung, Thanh Minh, Phöông Nga, Thuyù Dieäm, Bích Chaâu, Kim Haân. 
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Cụ Bà THAÅM OÁNH 

Nhũ danh TÔ THỊ ÐÀO, Pháp danh DIỆU HOA 
tạ thế ngày 3 tháng 10, năm 2010 tại Virginia 

hưởng thọ 90 tuổi. 

 
Toàn thể Ban Quản Trị và Chủ Biên Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm  

xin thành thực chia buồn cùng Nhà Thơ Thẩm Tô Diễm Hoa và  
Nhà Văn Nguyễn Lân cùng tang quyến. 

 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Thẩm Oánh sớm phiêu diêu miền cực lạc. 
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 7260 Arlington Blvd.,(Route 50) Falls Church, VA 22042; Tel. 703-573-6000 
 

- Nhaø Haøng Trung Hoa lòch söï, sang troïng vaø roäng lôùn vaøo baäc nhaát trong vuøng. 
- 600 choã ngoài daønh cho tieäc cöôùi, hoûi.  Saøn nhaûy ñeïp, roäng raõi. 
- Nhaø haøng ñaõ daønh ra moät ngaân khoaûn lôùn ñeå coù ñöôïc moät daøn ñaàu beáp thöôïng  
  thaëng phuïc vuï quyù khaùch. 
- Thöùc aên tröù danh, hôïp khaåu vò ngöôøi Vieät. 
- Ngoaøi ra coøn coù Lunch vaø Dinner Buffet caû 7 ngaøy trong tuaàn. 
- Môøi quyù khaùch gheù qua ñeå thöôûng thöùc vaø chöùng kieán veà nhöõng thay ñoåi ñaëc bieät  
  cuûa chuùng toâi. 
- Quyù vò caàn ñaët tieäc cöôøi, xin vui loøng lieân laïc vôùi Ban Quaûn Lyù Nhaø Haøng  
  Harvest Moon caøng sôùm caøng toát. 
- Hieän giôø chuùng toâi ñaõ nhaän tieäc cöôùi cho naêm 2010 & 2011. 
 

Super buffet moãi ngaøy: Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn 

- Lunch: $7.95 

- Dinner: $9.95 
 

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

Traân Troïng Kính Môøi 
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DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 
OÂ. Hoà Tröôøng An (France), B. Phaïm Töôøng An, OÂ.B. Cung Thaêng An, B. Vaên Thò Kieàu Anh,  

B. Nguyeãn Ngoïc Anh, OÂ. Nguyeãn Vaên Baù (France), OÂ. Traàn Höõu Baûo, OÂ. Vieät Baèng (CA),  
B. Phaïm Thò AÙnh Bích, OÂ.B. Hoaøng Daân Bình, OÂ. Vuõ Ñinh Bình, OÂ.B. Nguyeãn Boâng,  

OÂ. Canh Ba Dang, OÂ.B. La Trung Chaùnh, B. Nguyeãn Phöông Chaâm, OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, 
 B. Vuõ Kim Chaâu, OÂ. Traàn Chaâu, B. Tröông Minh Chaâu, OÂ. Laâm Ngoïc Chieâu, OÂ.B. Ngoâ Chöông,  

B. Nguyeãn Hoàng Cung, OÂ.B. BS Nguyeãn Baù Cöôøng, B. Diana Ñaëng, B. Nguyeãn Kim Dung, 
B. Nguyeãn P.T.Ngocdung, , OÂ. B. Phan Anh Duõng, B. Dzung Senser, OÂ.B. Don Van Dang,  

B. Buøi Thò Ñaøo, OÂ. Nguyeãn Haûi Ñaêng, B. Maãu Ñôn Nguyeãn, OÂ. Vuõ Vöông Ñoaøn, OÂ. Duy An Ñoâng,  
OÂ.B. Hoaøng Cung Fa, OÂ.B. B.S. Giang Hoaøng, B. Ñoã Thò Minh Giang, OÂ.B. Soùng Vieät Ñaøm Giang, B. 
Toân Nöõ Maëc Giao, B. Rose Ngoïc Haø Nguyeãn, B. Nguyeãn T. Song Haø, OÂ.B. Nguyeãn Ñaêng Haûi, OÂ. Lyù 

Vaên Haûi, B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh, B. Vöông AÙnh Haèng, OÂ.B. Leâ Haäu, B. Döông Thò Hieàn, OÂ. Ñaëng 
Vaên Hieàn, B. Ñaëng Thò Hieàn, OÂ. Lyù Thy Hieåu, B. Nguyeãn Hoa, OÂ.B. Traàn Boäi Hoaøn, OÂ. Phaïm Cao 
Hoaøng, B. Toâ Dieãm Hoàng, OÂ.B. Hoaøng Theá Huaân, B. Hueä Phaïm, OÂ.B. Huyønh Baù Huøng, OÂ. Tröông 
Huøng, B. Thuøy Höông N.T.T, B. Quyønh Khanh Nicholson, OÂ. Leâ Ngoïc Kha, OÂ. B. Phan Khaâm, OÂ. 
Nguyeãn Quoác Khoa, OÂ. Phaïm Nguyeân Khoâi, B. Vi Khueâ, B. Voõ Laøi,  B. Nguyeãn Ñaøm Chi Lan,  

B. Phaïm Toá Lan, B. Nghieâm Phöông Lan, OÂ. Nguyeãn Laân, B. Nguyeãn Tuyeát Leâ,OÂ.B. Ñaït Thu Leâ,  
B. Ngoâ Thò Lieân, OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, OÂ. B. Nguyeãn Phuù Long, OÂ. Phaïm Ñình Long,  

OÂ.B. Döông Kim Long, B. Hoaøng Baïch Mai, B. Mai Nguyeãn (VA), OÂ. Vuõ Nam(Germany),  B. 
Nguyeãn Phöông Nga, B. Nguyeãn T. Xuaân Nga, OÂ. Ñaøo Nguyeân, OÂ. Ñaêng Nguyeân, 

 B. Traàn Thò Minh Nguyeät, B. Cao Mî Nhaân, B. Nguyeãn Tuù Nhaät, OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän,  
B. Phaïm Thò Nhung, OÂ. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi, OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù, OÂ. Phan Vaên Phuù,  

 B. Vuõ Thò Phuùc, B. Hoaøng Höõu Phöôùc,  B. Nghieâm Thaùi Phöôïng, OÂ. Leâ Quang Phuøng,  
OÂ. Traàn Bích San, OÂ. Traàn Phi Sao, OÂ. Traàn Ñöùc Söông, OÂ. Hoà Coâng Taâm, B. Nguyeãn T. Minh Taâm, 

B. Nguyeãn Minh Taân, B. Nguyeãn T. Ngoïc Taân, OÂ. Leâ Vaên Taán, OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taân (NJ),  
OÂng Nguyeãn Thanh (Paris), OÂ.B. Vuõ An Thanh,  B. Nguyeãn Ñaïp Thanh, OÂ. Leâ Tam Thanh,  

OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh, B. Thaûo Nguyeân Phaïm,  OÂ. Nguyeãn Thaønh Theá, OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, 
B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu, B. Nguyeãn Maây Thu (Paris), B.Phong Thu,  B. Nguyeãn Tieåu Thu, Canada, 

B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, B. Löông Thu Thuûy, OÂ. B. Leâ Ngoïc Thuïy, OÂ.  Nguyeãõn Höõu Thöû,  
OÂ. Leâ Vaên Thöông, OÂ. Nguyeãn Minh Tieân, OÂ. Buøi Thanh Tieân, B. Tiffany Trang Ñoã,  
OÂ. Nguyeãn Vaên Toaïi,  OÂ. Leâ Vaên Traïch,  B. Ngoâ Khaéc Traâm, OÂ. Nguyeãn Ñình Traân,  

B. Hoaøng  Minh Traân, OÂ. Taï Quang Trung, OÂ. B. Voõ Tröng, OÂ. Ñaøm Xuaân Tuù, B. Ñaëng Ngoïc Tuù,  
OÂ. Hoaøng Lyù Vaên, B. Nguyeãn Töôøng Vaân (CA), B. Khaùnh Vaân Michalek, OÂ. Nguyeãn Xuaân Vaân, 

 OÂ. Nguyeãn Tinh Veä, OÂ. Yeân Vi, B. Hoaøng Hoàng Yeán,  Eastern Loudoun Library,  
Haø Nguyeãn & Associates, Ivan M. Waldman &Associates,  B.S. Nguyeãn T. Kim Dung, B.S. Voõ Ñaïm, 

B.S. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty, INC.,  Harvest Moon Restaurant. 
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 

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

____________________________ 
 

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

Noäi ñòa Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi (In USA & Canada): US $35 [ ] 
UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $50 [ ] 

_____________________________ 
 

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

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

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

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

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

11623 CHAPEL CROSS WAY 
RESTON, VA 20194 

__________________________________ 

 

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