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Ngày Mưa Trên Thành Phố 
Thanh Trang 

  Đường chiều lạnh giá vắng anh chốn xa 
nhớ thêm ngày qua 
Đèn đường mờ sáng rộng con phố hoang  

Đường im vắng trong ngày mưa trên thành phố buồn 
Đường im vắng em về qua gót chân bước dồn 
Mùa Thu đến bên trời xa 
Lòng hoang vắng bao ngày qua 
Chiều mưa xuống trên cỏ hoa thêm buồn thiết tha 

gió đêm lạnh căm 
Lòng gợn buồn tênh làn mưa phất phới  
rơi rơi triền miên 
Đường im vắng trong mù sương xóa tên phố phường 
Ngày Thu xám trên hàng cây xác xơ cuối đường 
Về ngang phố em còn đây 
Còn hơi ấm trong vòng tay 
Chiều mưa rơi đường loang dấu chân bóng in dấu giầy 
Chiều mưa rơi lòng như cánh chim lạc trong gió bay 

 
Đường im vắng trong mù sương xóa tên phố phường 
Ngày Thu xám trên hàng cây xác xơ cuối đường 
Về ngang phố em còn đây 
Còn hơi ấm trong vòng tay 
Chiều mưa rơi đường loang dấu chân bóng in dấu giầy 
Đường về quạnh vắng mình em dưới mưa  
nỗi riêng sầu lắng 
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Về bài hát “Ngày mưa 
trên thành phố” 

 Đất Cali thường chỉ có mưa từ bão mùa 
đâu đó ngoài khơi đổ bộ vào; còn như mưa gió 
theo kiểu định kỳ khả dĩ có thể ghi đuợc lên 
lịch hàng năm để thiên hạ còn biết đuờng mà 
rờ thì coi như chuyện đó không có! 
Thỉnh thoảng củng có một màn mưa theo kiểu 
“du kích”; mưa hồi nào trong đêm mình không 
hay vì đã bảo là “du kích” cho nên không có 
sấm chớp ì ầm gì hết, sáng nhìn ra sân thấy 
còn những vạt nước đọng, cỏ trước vườn sau 
cũng  lấp loáng ánh nước, và mặt đuờng trải 
nhựa đen chưa khô ráo nên trông càng đen. Thì 
mới biết là trong đêm quả có mưa! 
 Tuần trước đây trong chương trình trên Đài 
VOA tôi có đưa bài “Mưa đêm” của Huyền 
Linh vào chương trình. Có cả bài “Cô hàng cà-
phê” của Canh Thân do Ngọc Bảo hát nữa. Tôi 
thu trọn vẹn cả hai bài –vì trong chương trình 
chỉ trích đoạn - để những lúc lái xe đi thăm mấy 
đứa cháu thì có cái nghe, giải trí. 

 Một buổi như thế, trên đuờng về, nghe đi 
nghe lại bài “Mưa đêm” của Huyền Linh, nhà 
tôi ngồi bên cạnh nói là mưa đêm ở cái xứ 
này không nên thơ như bên nhà với những 

ngõ hẻm sâu hút, chỗ sáng chỗ tối, hoặc ở 
ngoài những con đuờng lớn với những hàng 
me hai bên mặt đuờng vừa giao nhau vừa 
trùm lấy luôn cả những ngọn đèn đuờng cho 
nên những đêm mưa trông lên thấy những 
vùng ánh sáng xanh tươi như màu ngọc bích. 
Tôi nói ấy là Sài Gòn hay Hà Nội của thời xa 
xưa rồi. Bây giờ thì họa chăng chỉ có Huế 
mới còn những cảnh đó. Đang  
chuyện trò thì tự nhiên trong đầu tôi hiện lên 
câu “Đường im vắng trong ngày mưa trên 
thành phố buồn”, nhớ lại hình ảnh những 
ngày mưa ở Đà Lạt khi xưa! Câu đó kèm theo 
nét nhạc cứ thế tiếp tục lởn vởn trong đầu  
cho đến khi về tới nhà. 
  Vào đến nhà, cứ thế ngồi ngay vào ghế 
bên cái P.C., mở “software” để ghi ký âm ra; 
chừng hơn một tiếng sau, chỉnh lui chỉnh tới 
một vài đoạn giai điệu, và thế là hòan tất phần 
nhạc. Trưa hôm sau thì xong phần lời; ngồi 
vào đàn, soạn cái hòa âm, đàn và ghi ghi âm 
tổng cộng 6 “tracks”. Bản đàn thì có rồi; chỉ 
còn chờ người hát, và bài này là dành cho 
giọng nữ!  

 Chỉ có điều là bài hát viết xong rồi thì 
cái mình hình dung ra từ trí tưởng tượng 
nó lại “ám” luôn vào người từ lúc nào 
không hay, cho nên suốt một hai ngày kế 
tiếp, nhìn cây cỏ nơi sân trước vườn sau 
cứ một mực đinh ninh là khỏi cần tưới 
tiếc gì cho chúng vì đã có trận mưa vào 
một ngày nào đấy nó đã đáo qua trong 
tuần. Cho đến một lúc chợt như có ai tắt 
cái “contact” trong đầu, cắt đứt mạch nối 
giữa mộng và thực thì bấy giờ mới hớt hải 
đi mở các vòi “sprinklers” ra tưới cỏ tưới 
hoa trước khi chúng chẳng có ăn nhậu gì 
với bài hát mà khi không lại phải héo oan! 

 

Thanh Trang 
Nam Cali, cuối Thu 2009   
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ANH TOÂI 
(Tieáp theo Coû Thôm 55) 

 

YÛ Nguyeân 

 

Di aûnh Coá Ñaïi Uyù  
Nguyeãn Troïng Kyø 

 
úc xÜa, anh có m¶t cô em gái là tôi, Çang 
tu°i thanh xuân, mà hÍ có anh bån thân 
nào hiŠn lành tº t‰ coi ÇÜ®c ÇÜ®c m¶t 
chút, ch£ng cÀn giÀu sang, b¢ng cÃp anh 

ÇŠu muÓn tôi làm bån v§i h†.  Anh tôi rÃt tâm 
lš, anh Çâu muÓn tôi 
quen bi‰t nh»ng ngÜ©i 
không ÇÙng Ç¡n.   Bªi 
vÆy sau này ông xã tôi 
chính là ngÜ©i bån thân 
thi‰t cûa anh mà lúc xÜa 
anh Çã gi§i thiŒu chúng 
tôi v§i nhau.  Lúc anh 
chÜa lÆp gia Çình và còn 
Çóng ª Ti‹u ñoàn 6 
NhÄy Dù VÛng TÀu, tôi 
ra thæm cæn cÙ cûa anh 
vài lÀn vào nh»ng dÎp 
Ti‹u ñoàn Dù có liên 
hoan.  M¶t lÀn anh Çã 
gi§i thiŒu tôi lên ÇÖn ca 
Ç‹ giúp vui cho chÜÖng 
trình væn nghŒ trÜ§c bao c¥p 
m¡t trÈ cûa các anh sï quan 
nhÄy dù nhìn tôi chæm chú.  Anh thì lúc nào 
cÛng muÓn læng xê tôi mà không cÀn bi‰t tài 
cán cÛng nhÜ ngoåi hình cûa cô em gái mình 
ra sao.  Ch¡c cÛng muÓn hãnh diŒn chút chút.  
Hôm Çó tôi ca bài:  "Hoa Xoan Bên ThŠm 

                

tú
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CÛ" cûa TuÃn Khanh: 

  Khi n¡ng nhË vÜÖng trên lÜng ÇÒi,              
 Xa v¡ng miŠn quê bao næm rÒi   
 VŠ g¥p em ngây thÖ duyên dáng 
  Hôm xÜa tiÍn anh nÖi cuÓi làng ...  
     Tôi thích bài hát này vì nó phän änh nh»ng 
mÓi tình m¶c måc cûa các chàng chi‰n sï ViŒt 
Nam C¶ng Hoà và nh»ng ngÜ©i em gái hÆu 
phÜÖng.  Tu°i trÈ cûa tôi cÛng Çã tØng Ç¡m 
chìm trong mÖ m¶ng và bâng khuâng nên 
nh»ng bài ca tr» tình nhÜ vÆy là tôi thÜ©ng 
nghêu ngao suÓt ngày. Cho nên khi ÇÜ®c anh 
ÇŠ nghÎ là tôi tr° tài liŠn, có ÇiŠu chÜa quen 
hát trÜ§c Çám Çông, khi‰n tôi cÛng hÖi lúng 

ng.  Tuy nhiên khi 
®c các anh khen ng®i, 
i cÛng cäm thÃy vui 
i làm sao vì lú
ình còn Ç¶c thân và 
Üa có bÒ tèo.  
  Gi© Çây nh§ Ç‰n anh, 
¡t tôi cay cay.  Tôi låi 
óc, nÜ§c m¡t tôi Çang 
i Ç‹ thÜÖng vŠ ngÜ©i 
h yêu qúy thuª nào.  
«i ngÜ©i anh trai 
ÜÖng yêu, tåi sao anh 
 mình låi xa nhau mãi 

‰!  NhiŠu lÀn g¥p anh, 
Ãy anh buÒn.  Anh im 

ng th¿c lâu nhÜ cÓ kìm hãm 
Šm cäm  xúc dâng trào. Anh rÃt 

lo s® trong nh»ng cu¶c hành quân khi phäi 
nhÄy vào vùng ÇÎch.  Anh cho bi‰t m‡i lÀn bÎ 
ÇÄy ra khÕi lòng máy bay Ç‹ nhÄy xuÓng ÇÃt, 
tim anh thót låi, anh chÌ còn bi‰t cÀu Tr©i, 
khÃn PhÆt.  Anh nói, "Dù mª còn hy v†ng 
sÓng sót Ç‹ chi‰n ÇÃu, dù không mª thì ch¡c 
ch¡n cu¶c Ç©i làm lính nhÜ các anh khó mà 

L 
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an toàn",   Anh Çã tØng chÙng ki‰n bao ÇÒng 
Ç¶i bÎ tº vong khi nhÄy xuÓng vùng ÇÎch. 
NgÜ©i thì bÎ b¡n gøc trÜ§c khi dù mª.  NgÜ©i 
ch‰t kËt cÙng trên cây.  NgÜ©i bÎ b¡n sÈ ch‰t 
ngay xát cånh bên anh.  NgÜ©i ch‰t banh 
thây.  Anh k‹ nhiŠu khi không muÓn chi‰n 
ÇÃu vì ch£ng hi‹u tåi sao t¿ dÜng mình låi gi‰t 
ngÜ©i m¶t cách vô lš, gi‰t ngÜ©i cùng nòi 
giÓng nhÜ mình, cùng máu ÇÕ da vàng nhÜ 
mình, Çúng là gi‰t ngÜ©i vô t¶i n‰u anh không 
tØng ÇÜ®c chÙng ki‰n các bån ÇÒng Ç¶i gøc 
ngã trÜ§c mÛi súng cûa ÇÓi phÜÖng.   Anh 
tâm s¿ nhiŠu lÀn là cu¶c Ç©i lính tráng cûa 
anh, nay Çây mai Çó, bom Çån Çâu có tØ m¶t 
ai, sÓng ch‰t là lë thÜ©ng.  Anh thÜÖng bÓ mË 
qúa mà ch£ng có cÖ h¶i Ç‹ ÇÜ®c ª gÀn bên.  
Anh có m¥c cäm anh là ngÜ©i con bÃt hi‰u.  
ChÜa lúc nào tôi thÃy anh buÒn và lo âu nhÜ 
th‰.  Anh k‹, có lÀn anh nhÄy dù xuÓng vùng 
ñÒng Tháp, g¥p phäi m¶t trÆn cuÒng phong 
và cánh dù cûa anh bÎ cæng gió, cuÓn Çi mãnh 
liŒt, tØ thºa ru¶ng này sang thºa ru¶ng khác, 
da thÎt trên toàn thân nhÜ bÎ c¡t nát, anh Çau 
Ç§n Ç‰n n‡i chÌ muÓn  tìm con dao đeo bên 
mình Ç‹ t¿ sát.  May m¡n thay,  Çúng lúc này 
cánh dù cûa anh bÎ chÆn ÇÙng låi bªi m¶t mô 
ÇÃt cao, nên anh Çã may m¡n thoát ch‰t. Sau 
này theo l©i chÎ dâu tôi k‹ låi là m‡i lÀn anh 
ra trÆn hụt ch‰t là m‡i lÀn chÎ dâu tôi xÄy thai.  
Anh tôi mong có con l¡m nên khi nghe chÎ k‹ 
bÎ xÄy thai mÃy lÀn làm anh buÒn không ít.  
     Ngay tØ khi anh nhÆp ngÛ, h¢ng Çêm bÓ 
mË tôi mÃt æn mÃt ngû, thao thÙc vì lo l¡ng 
cho anh.  Nh»ng nÃm mÒ còn xanh cÕ tåi 
nghïa trang Quân ñ¶i Hånh Thông Tây, Gò 
VÃp nhÜ là dÃu hiŒu không lành báo trÜ§c cho 
nh»ng ai có con trai d¿ phÀn vào cu¶c chi‰n 
này. Tôi Çã tØng Çi thæm m¶ nhiŠu ngÜ©i bån 

thân cûa anh tôi tåi nghïa trang này, trong Çó 
có anh Tình, bån h†c tØ hÒi Trung H†c và sau 
là bån cùng khóa Thû ñÙc v§i anh tôi và m¶t 
ngÜ©i bån thân khác ª H¶i QuyŠn Anh là anh 
Tuš.  Các anh Çã vŠ yên nghÌ tåi Çây tØ khi 
nghïa trang này m§i lÆp ra.  Nh»ng tÃm m¶ 
bia còn m§i tinh, l¶ng hình kính và ghi rõ 
ngày sanh, ngày tº.  Tu°i Ç©i chÜa qúa 25.  
Tu°i thanh niên v§i bao Ü§c hËn Çang ch©, 
mach sÓng cæng phÒng trên vóc dáng oai 
phong.  Gi© Çây h† Çã n¢m vïnh viÍn trong 
lòng ÇÃt mË.  H† không hËn nhau mà  cuÓi 
cùng ÇŠu qui tø vŠ Çây.  H† Çã ra Çi Ç‹ chúng 
ta ÇÜ®c sÓng an bình.   
     Th‰ rÒi viŒc gì phäi Ç‰n cÛng Çã Ç‰n... Vào 
m¶t sớm mai, khi mặt trời vừa ló qua hàng 
cây đầu ngõ, một quân nhân trong binh phøc 
nhÄy dù, trang nghiêm Ç‰n gõ cºa nhà bố mẹ 
tôi.  BÓ s»ng s© ...  MË s® sŒt.  M¶t phong thÜ?  
BÓ tr®n trØng m¡t khi ngÜ©i lính vØa ÇÜa m¶t 
hung tin ng¡n g†n: "Ti‹u ñoàn 7 NhÄy Dù rÃt 
Çau Ç§n báo tin cùng Ông Bà là Trung Uš 
NguyÍn Tr†ng Kÿ Çã hy sinh tåi m¥t trÆn 
ñÒng Xoài và thi th‹ së ÇÜ®c ÇÜa vŠ Sài Gòn 
trong nay mai".  BÓ ngã qøy ngay xuÓng sàn 
gåch gÀn nhÜ ngÃt xÌu.  MË nói không thành 
ti‰ng. Ôi! còn cái Çau Ç§n nào hÖn cái Çau Ç§n 
này?  Có phäi Çây là s¿ th¿c hay ngÜ©i lính 
nào Çó Çã ÇÜa thÜ lÀm nhà?  BÓ phŠu phào Ç†c 
hung tin m¶t lÀn n»a.  Tên tu°i ngÜ©i con trai 
trÜªng cûa bÓ còn rành rành in trên trang giÃy - 
Trung Uš NguyÍn-Trọng-Kÿ, ti‹u Çòan 7 
NhÄy Dù.  Làm gì có t§i hai ngÜ©i trùng tên, 
trùng h† cùng  trong m¶t ti‹u Çòan?  BÓ khóc. 
Tôi thÃy rõ ràng BÓ tôi qu¢n quåi, lÎm khóc 
não nu¶t.  MË  co rúm ngÜ©i, h°n h‹n lê låi 
gÀn bên bÓ, nghËn ngào nÙc nª...  T¶i nghiŒp 
anh tôi!  ÷n nghïa sinh thành hai vai còn mang 
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n¥ng. N® núi sông Çã phäi ÇŠn bÒi. H«i Öi, 
ngÜ©i chÎ dâu non trÈ cûa tôi b‡ng dÜng trª 
thành góa bøa. NgÜ©i v® mà anh tôi thÜÖng 
yêu vô vàn chÜa kÎp tâm s¿ cùng chÒng vŠ ÇÙa 
con trai ÇÀu lòng mà hai ngÜ©i mong Ç®i. 
Chi‰c bào thai mà chÎ Çang cÜu mang vØa tròn 
3 tháng. RÒi Çây ÇÙa trÈ thÖ së ch£ng bao gi© 
thÃy ÇÜ®c m¥t cha.   
     Anh chÎ tôi thÜ©ng ao Ü§c sanh m¶t ÇÙa 
con trai kháu khÌnh và ÇÒng š Ç¥t tên cho nó 
là NguyÍn Tr†ng Kÿ-Hùng.  TØ hÒi lÃy nhau, 
lúc nào chÎ cÛng muÓn m†i ngÜ©i g†i chÎ là 
Kÿ HÒng, tên cûa chÎ và tên anh tôi luôn luôn 
Çi Çôi v§i nhau, cho nên khi Ç¥t tên cho ÇÙa 
con trai ÇÀu lòng sau này là š chÎ muÓn gi» 
låi m¶t hình änh Ç©i Ç©i cûa anh tôi. Tôi bi‰t 
chÎ yêu anh tôi tØ nh»ng ngày còn Çi h†c và 
mÓi tình này nhÜ còn mãi mãi... cho dù cu¶c 
Ç©i dâu b‹ vÅn nghiŒt ngã cuÓn theo... 
     Ngày tháng qua mau, cháu Kÿ-Hùng næm 
nay Çã qua tu°i trÜªng thành. Cháu sinh vào 
næm Tœ - 1965.  Khi anh tôi tº trÆn m†i ngÜ©i 
m§i phát hiŒn ra m¶t ÇiŠu kÿ lå. Anh sinh vào 
næm DÀn, theo tº vi thì anh cao sÓ, (Çàn ông 
tu°i dÀn thÜ©ng là sát v®, Çàn bà sát chÒng) 
nhÜng chung quanh anh Çã có bÓn ngÜ©i thân, 
sinh vào næm Tœ... BÓ mË tôi, v® anh, cô 
Tâm, và cuÓi cùng là th¢ng cháu Kÿ-Hùng 
cÛng sinh vào næm Tœ nên dù cÀm tinh con 
c†p, cÓ vùng vÅy th‰ nào anh cÛng không 
thoát khÕi 5 con r¡n Çã quÃn ch¥t lÃy anh.  Và 
anh bÎ tº trÆn cÛng Çúng vào næm Tœ. Câu 
chuyŒn vŠ tu°i tác cûa gia Çình tôi nghe ra 
khó tin nhÜng låi là s¿ thÆt 100%.  Lúc anh  
còn sÓng, m‡i lÀn anh Çi tác chi‰n bÎ ch‰t høt 
là m‡i lÀn chÎ dâu tôi xÄy thai.  LÀn này thai 
nghén an toàn thì anh thiŒt mång.    

     Sau này nghe chÎ dâu tôi k‹ låi, anh có linh 
tính ÇiŠu không hay nên Çã ÇÜa v® vŠ thæm bÓ 
mË tôi mÃy ngày trÜ§c khi tham chi‰n trÆn 
ñÒng Xoài.  BÓ mË tôi Çâu có ng© Çó là lÀn 
cuÓi cùng thÃy m¥t con trai.  
     TØ khi ÇÜ®c thông báo tin anh  tº trÆn, 
ngày nào gia Çình tôi, chÎ dâu tôi cùng bà con 
h† hàng, bån h»u ÇŠu có m¥t tåi Nghïa Trang 
Quân ñ¶i tØ 7 gi© sáng tinh sÜÖng cho t§i tÓi 
mÎt Ç‹ Ç®i h† Çem xác anh vŠ.  Xung quanh 
chúng tôi có rÃt nhiŠu ngÜ©i ÇÙng ngóng Ç®i 
tin tÙc cûa ngÜ©i thân. M‡i lÀn nghe ti‰ng 
máy bay tr¿c thæng rà rà Çáp xuÓng nghïa 
trang là m‡i lÀn ai nÃy ÇŠu hÒi h¶p, læn xä 
chåy t§i Ç‹ mong g¥p m¥t ngÜ©i thân cûa 
mình.  Nh»ng xác tº sï Çem vŠ tØ hÆu cÙ hÀu 
h‰t là cûa các sï quan và binh sï thu¶c Ti‹u 
ñòan 7 NhÄy Dù.  Có nh»ng xác Çã sình 
chÜÖng, xông lên mùi hôi thÓi dÜ§i ánh n¡ng 
oi ä cûa trÜa hè, có xác không còn nguyên 
vËn.  Xác nào cÛng bÎ phû ÇÀy m¶t l§p bøi tro 
xám xÎt.  Các loåi côn trùng, ki‰n, b† hung, 
rán mÓi, sâu b† rúc ríc bò ra, bò vào tØ l‡ 
mÛi, l‡ tai, tØ miŒng cûa nh»ng xác ch‰t này, 
trông th¿c g§m ghê, trông th¿c rùng mình và 
thÜÖng tâm. Tôi có cäm giác Çó không phäi là 
nh»ng thân xác ngÜ©i ta mà là nh»ng khúc 
cây vô tri, vô giác n¢m bÃt Ç¶ng.   Tôi không 
dám nghï Ç‰n anh tôi trong lúc này.  M¶t hÖi 
gió xen vào sau gáy khi‰n tôi rùng mình §n 
lånh.  Tôi t¿ hÕi, con ngÜ©i ta khi còn mang 
thân xác giä tåo này, còn tham lam, còn tranh 
dành, ghen ghét, hÆn thù, nhÜng khi n¢m 
xuÓng thì ai cÛng nhÜ ai, tÜ§ng tá hay binh 
nhì, giÀu có hay nghèo hèn gì ÇŠu cÛng vÆy 
thôi, thân th‹ cÛng rã r©i, thÓi nát nhÜ nhau. 
     Sang ngày hôm sau, trong lúc chúng tôi 
Çang thÃt v†ng và ÇÎnh ra vŠ vì tr©i Çã gÀn tÓi, 
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nghï r¢ng không còn chuy‰n tr¿c thæng nào 
chª xác quân nhân vŠ n»a, thì Ç¶t nhiên tØ xa 
m¶t chi‰c tr¿c thæng xuÃt hiŒn và tØ tØ Çáp 
xuÓng bãi ÇÃt trÓng cûa nghïa trang.  Chính 
chi‰c tr¿c thæng này Çã th¿c s¿ mang ngÜ©i 
thân cûa chúng tôi vŠ.  ñã có t§i hai ngày sau 
m§i Çem ÇÜ®c xác anh tôi vŠ Çây nhÜng nét 
m¥t anh trông vÅn còn tÜÖi t¡n, bình thän.  
Quân phøc anh m¥c còn nguyên n‰p không 
m¶t v‰t nhÖ, ngoåi trØ vŒt máu ÇÕ ÇÆm mÀu 
loang bên phía ng¿c trái.  Ôi, máu cûa anh tôi 
Çã Ç°. Máu cûa không bi‰t bao nhiêu chi‰n sï 
dù cÛng Çã tÜ§i trên mänh ÇÃt quê hÜÖng Çang 
còn sôi bÕng vì chinh chi‰n hÆn thù. Anh tôi 
Çã tØng yêu mÀu ÇÕ cûa chi‰c mÛ mang bi‹u 
tÜ®ng kiêu hùng, dÛng cäm cûa ngÜ©i chi‰n sï 
dù gan då chai lì. Và gi© Çây chính mÀu máu 
oan khiên Çã ÇÜa anh tôi vŠ miŠn miên viÍn. 
Anh Kÿ Öi, anh có hãnh diŒn v§i tr†ng trách 
ÇÜ®c giao phó?  Anh sÓng th¿c anh hùng và 
ch‰t Çi trong danh d¿ phäi không anh? Chi‰c 
khæn tay mà chÎ dâu tôi là ûi cho anh khi ra Çi 
hãy còn gÃp n‰p n¢m g†n trong túi quÀn trayi.  
ChÎ tháo chi‰c nhÅn cÜ§i mà chÎ Çã Çeo cho 
anh ngày nào ra khÕi ngón tay Çeo nhÅn và gói 
g†n vào chi‰c khæn tay này. ChÎ vØa khóc vØa 
rên xiết, ai oán đến não nùng: "Anh Kÿ Öi, sao 
anh låi bÕ em, bÕ con chúng ta.  Bi‰t Ç‰n bao 
gi© em m§i låi thÃy anh, con m§i låi thÃy anh?  
Tr©i Öi, sao ông låi ác nghiŒt qúa Çáng -  
Chúng tôi Çang thÜÖng yêu nhau không th‹ xa 
r©i, tåi sao ông n« chia c¡t, Çoån tình chúng 
tôi?"  ChÎ dâu tôi k‹ l‹ Çû ÇiŠu.  ChÎ khóc cho 
chÎ và khóc cho ÇÙa con trai yêu quí cûa hai 
ngÜ©i m§i vØa thành hình ÇÜ®c ba tháng. 
   Ôi chi‰n tranh! Sao mi tàn ác Ç‰n th‰.  Mi 
Çã làm cho bao gia Çình tan nát Çau thÜÖng.  
Mi Çã cÜ§p mÃt ngÜ©i con trai thÜÖng m‰n 

cûa bÓ mË ta, ngÜ©i anh thân yêu cûa các em, 
ngÜ©i chÒng trân quí cûa ngÜ©i v® trÈ, ngÜ©i 
cha cûa ÇÙa trÈ thÖ còn trong bøng mË. 
Nh»ng Çau Ç§n này làm sao thay th‰?  Tr©i 
PhÆt có phép lå nào mà cÙu ÇÜ®c mång sÓng 
cûa anh tôi?  Ai có th‹ làm cho anh trª låi Ç‹ 
báo hi‰u bÓ mË tôi.  H«i Öi!  NgÜ©i trai ÇÃt 
ViŒt hy sinh vì cänh tÜÖng tàn!  Có ai cùng  
trong cänh ng¶ này m§i thÃy xót xa cho ngÜ©i 
chÎ dâu thÜÖng m‰n cûa tôi. ñoån trÜ©ng ai 
có qua cÀu m§i hay! ChÎ dâu tôi vÆt vã, læn 
l¶n ôm lÃy quan tài cûa chÒng, bÃt chÃp 
nh»ng l©i phân Üu, trao t¥ng Anh DÛng B¶i 
Tinh và truy thæng ñåi Uš cûa m¶t  Sï Quan 
Çåi diŒn cho TÜ§ng DÜ QuÓc ñÓng.  ChÎ gào 
khóc đến khản tiếng: "Tôi không cÀn các 
ông u› låo chÒng tôi.  Bây gi© còn thæng cÃp 
bÆc cho chÒng tôi làm gì?  Anh DÛng B¶i 
Tinh mà chi?  Các ông ª nhà æn uÓng cho no, 
cho mÆp, b¡t chÒng tôi ra trÆn Ç‹  chÎu ch‰t 
tang thÜÖng nhÜ th‰ này. Các ông Çã hä lòng 
hä då chÜa?  Hãy trä låi s¿ sÓng cho chÒng 
tôi.  Tôi không cÀn huy chÜÖng tÜªng løc gì 
h‰t!  Anh Kÿ Öi, giÃy ban khen và huy 
chÜÖng này có làm cho anh sÓng låi Çu®c 
không?  Hãy trª låi v§i em và con cûa chúng 
ta.  ñØng nhÆn lãnh nh»ng huy chÜÖng này 
anh Öi!"  Bà chÎ dâu tôi cÙ th‰ mà gào thét và 
k‹ l‹ th¿c là thäm thi‰t.  Tôi khâm phøc bà ấy 
Çã dám thÓt ra nh»ng l©i nói táo båo nhÜ th‰.  
S¿ Çau Ç§n t¶t cùng Çã khi‰n chÎ không th‹ 
bình tïnh Ç‹ kiŠm ch‰ l©i nói cûa mình. M†i 
ngÜ©i có m¥t lúc Çó không còn chú š t§i vÎ sï 
quan Çåi diŒn cûa tÜ§ng DÜ QuÓc ñÓng mà 
chÌ thÃy sót xa cho bà chÎ  dâu cûa  tôi.   MÃy 
ÇÙa bån thân cûa tôi, nhÜ con Mai, con Nghïa 
khóc tØ cổng nghïa trang khóc vào.  Tøi nó 
sÜ§t mÜ§t k‹ l‹ Çû ÇiŠu, khi‰n bà chÎ dâu tôi 
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låi Çem lòng nghi ho¥c, tÜªng tøi nó là bÒ 
bÎch gì v§i ông anh tôi chæng? NhÜ-Mai là 
ÇÙa bån thân tình nhÃt cûa gia Çinh tôi tØ hÒi 
ngoài B¡c.  Không ai có th‹ hi‹u rõ tình cänh 
này cûa chÎ dâu tôi b¢ng nó.  ChÒng cûa Mai 
bÎ tº trÆn ª cÃp bÆc Trung Uš lúc Mai m§i Ç¶ 
18, 20.  Phäi chæng trong giây  phút Çau 
thÜÖng này, NhÜ-Mai m§i là ngÜ©i có th‹ 
chia sÈ s¿ mÃt mát l§n lao cûa bà chÎ dâu tôi 
mà thôi.  Ngay lúc Çó, anh Huy, m¶t anh bån 
thân cûa anh tôi cùng là sĩ quan Nhẩy Dù 
thuộc tiểu Đoàn 7, Çã may m¡n sÓng sót 
trong trÆn ñÒng Xoài.  Anh thuÆt låi Çã chi‰n 
ÇÃu sát bên anh Kỳ.  Khi anh tôi bÎ m¶t "viên 
Çån oan khiên"  tØ Çâu b¡n t§i xuyên tØ sau 
lÜng ra trÜ§c ng¿c, máu ra qúa nhiŠu, nhÜng 
không th‹ täi thÜÖng ngay ÇÜ®c vì lúc Çó trÆn 
Çánh còn Çang ti‰p diÍn.  Anh tôi Çã ÇuÓi sÙc 
không th‹ Çi ÇÜ®c n»a.  Anh Huy cÓ cõng anh 
ra khÕi trÆn ÇÎa nhÜng anh tôi ôm ngực, nhăn 
nhó bäo: "Ch¡c tao không qua khÕi Çâu, hãy 
Ç‹ tao ª låi m¶t gÓc cây nào gÀn Çây rÒi lo 
chåy Çi kÈo ch‰t h‰t cä b†n v§i nhau," và anh 
Huy đành phải  thi hành Çúng l©i træn trÓi cûa 
anh tôi.  Lúc chÜa Çøng Ç¶, hai ngÜ©i còn 
ngÒi bên nhau chuyŒn trò thâu Çêm, bàn tính 
ThÙ BÄy trª vŠ Sài Gòn æn nhÆu và du hí v§i 
v® con ho¥c Çi phòng trà ca nhåc cho thoä 
chí.  Th¿c là vô thÜ©ng!  ThÃy Çó rÒi mÃt Çó!   
Anh Huy, hai m¡t ÇÕ hoe, ôm lÃy quan tài cûa 
anh tôi, k‹ l‹:  "Kÿ Öi, mày th¿c là anh hùng.  
Mày Çã không cho tao cÙu mày.  Mày Çã hy 
sinh Ç‹ tao ÇÜ®c sÓng.  Kÿ Öi, th‰ là mày bÕ 
tao, bÕ bån bè, bÕ ÇÒng Ç¶i ngang sÜÖng vÆy 
sao? Mày còn n® b†n tao nhiŠu l¡m.  Mày Çã 
hÙa nh»ng gì v§i tao Kÿ Öi! Tao mÃt mày 
th¿c sao?"  Anh k‹ l‹ thÆt nhiŠu, ti‰ng anh 

khan Çi lÅn trong làn gió chiŠu hiu lånh cûa 
nghïa trang... 
     Theo chi‰n tích lÎch sº sau này thì trÆn 
chi‰n ñÒng Xoài là m¶t m¥t trÆn hi‰m có 
trong 20 næm chi‰n tranh ViŒt Nam, khi l¿c 
lÜ®ng du kích ViŒt C¶ng Çã ÇÜ®c t° chÙc t§i 
cÃp sÜ Çoàn, tÃn công và chi‰n ÇÃu v§i các ÇÖn 
vÎ Üu tú cûa Viêt-Nam Công Hoà.  ñây cÛng là 
lÀn ÇÀu tiên mà quân sÓ t°n thÃt cä hai bên 
tÜÖng ÇÜÖng.  Thông thÜ©ng trong suÓt cu¶c 
chi‰n tåi VN nhÃt là khi giao tranh v§i l¿c 
lÜ®ng NhÄy Dù, c¶ng quân phäi t°n thÃt ít nhÃt 
3 lÀn so v§i phía chi‰n sï Việt Nam. 
     TrÆn chi‰n ñÒng Xoài th¿c ra Çã b¡t ÇÀu 
tØ ngày 9 tháng 6, 1965.  Các l¿c lÜ®ng tham 
chi‰n cûa quân l¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa gÒm 
nhiŠu binh chûng Çã anh dÛng chi‰n ÇÃu 
quy‰t liŒt v§i quân lính VC dòng dã hÖn hai 
ngày  liŠn.  Sang t§i ngày 11 tháng 6, Ti‹u 
ñoàn 52 BiŒt  ñ¶ng Quân do ñåi Uš Hoàng 
Th† Nhu, Ti‹u ñoàn TrÜªng chÌ huy, bÎ t°n 
thÃt n¥ng nên ÇÜ®c lŒnh  lui vŠ bÓ trí tåi quÆn 
ñôn Luân Ç‹ ti‹u Çoàn 7 NhÄy Dù cûa anh tôi 
ÇÜ®c tr¿c thæng vÆn thä xuÓng ngay bu°i sáng 
hôm Çó thay th‰, ti‰n lên truy kích ÇÎch vŠ 
phía ThuÆn L®i.  Cùng ngày, toàn b¶ Tñ 7 
NhÄy Dù Çã ÇÜ®c thä xuÓng Ç‹ tham chi‰n.  
    Ñåi Taù Leâ Văn Phaùt, Löõ Ñoaøn Tröôûng, Löõ 
Ñoaøn 3 Nhaåy Duø taïi Saøi Gòn tröôùc thaùng 4 
naêm 1975, hieän cö nguï taïi Orange County, 
California laø một  nhaân chứng trong trận 
chiến  Ðồng Xoaøi. ñåi Tá cho bi‰t ... Khi 
Tñ7ND ti‰n gÀn Ç‰n sân bay ÇÒn ÇiŠn ThuÆn 
L®i khoäng 200m, các ÇÖn vÎ tiŠn sát báo cáo 
có m¶t sÓ VC lÄn khuÃt trÜ§c m¥t và tÀn sÓ 
âm thoåi liên låc bÎ khuÃy rÓi; theo kinh 
nghiŒm chi‰n trÜ©ng, ñåi Úy Lê Væn Phát lúc 
Çó là ññT/ññ74-Tñ7ND, d¿ Çoán ch¡c 
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ch¡n së có Çánh l§n vì c¶ng quân nghi binh 
Ç‹ dÅn dø quân ta vào trÆn th‰ cûa chúng nên 
Çã ÇŠ nghÎ v§i TñT là ñåi Úy Nhâm xin pháo 
binh và gunship y‹m tr® nhÜng ñåi Úy Nhâm 
không ÇÒng š b¡n pháo binh vì s® b¡n vào 
nhà dân ở chung quanh.   Chi‰n tranh mà ñåi 
Úy Nhâm còn s® hÜ håi nhà cºa cûa dân.  
N‰u ñåi Uš Nhâm còn sÓng sót thì ông së 
nghï sao vŠ nh»ng sinh mång cûa gÀn 700 sï 
quan và binh sï dÜ§i quyŠn ông bÎ thÜÖng 
vong.  H† Çã hy sinh m¶t cách oan u°ng.            
     Theo tài liŒu thâu thÆp thì ÇÖn vÎ cûa ñåi 
Úy Nhâm phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i m¶t bi‹n ngÜ©i 
là 2 trung Çoàn b¶ binh c¶ng sän - Q762 & 
Q763.  Cho nên không nh»ng anh Kÿ tôi bÎ 
thiŒt mång mà hÀu nhÜ gÀn 2/3 quân sÓ cûa 
Ti‹u Çòan 7 NhÄy Dù Çã bÎ tiêu diŒt nhanh 
chóng trong trÆn ñÒng Xoài này.  Trong Çó 
có ñåi Uš Nhâm, Ti‹u ñoàn TrÜªng, ñåi Úy 
TrÜÖng ñiŠn - ññT/ññ72,  ñåi Uš VÛ Væn 
Häi, biŒt danh Häi già- ññT/ññ73, ñåi Uš 
NguyÍn Væn An, TrÜªng Ban 3, là nh»ng  sï 
quan cÃp uš cûa ti‹u Çoàn 7 Çã  bÎ tº thÜÖng 
sau hai ngày Çøng Ç¶ v§i ÇÎch quân. ChÌ có 
ñåi Uš Lê Væn Phát, Thi‰u Uš ñoàn PhÜÖng 
Häi, ChuÄn Úy Tân, m¶t sÓ Hå Sï Quan và 
m¶t  sÓ binh sï của Tiểu Ðoàn Dù là nh»ng 
ngÜ©i còn sÓng sót. Theo Thi‰u Uš ñoàn 
PhÜÖng Häi thì ñåi Uš VÛ Væn Häi, tÙc Häi 
Già, Çã tØng chi‰n ÇÃu oanh liŒt d†c ngang 
trong nhiŠu cu¶c chi‰n tØ ThÜ®ng Lào qua 
tiŠn ÇÒn Beatrice ª ñiŒn Biên Phû trÜ§c Çây, 
Ç‹ rÒi cuÓi cùng anh phäi hy sinh trong trÆn 
ñÒng Xoài oan nghiŒt này.  Thông  thÜ©ng 
khi phäi Çi ti‰p viŒn cho bÃt cÙ ÇÖn vÎ nào, 
Ti‹u ñoàn Dù phäi ÇÜ®c Không Quân và 
Pháo Binh tiên phong y‹m tr® nhÜng trong 
m¥t trÆn ñÒng Xoài này, không hi‹u vô tình 

hay cÓ š mà các cÓ vÃn quân s¿ MÏ không 
cho không quân y‹m tr® và tåi sao vÎ chÌ huy 
không kêu xin  ti‰p viŒn, nên khi Ti‹u ñoàn 7 
NhÄy Dù ÇÜ®c lŒnh ti‰p viŒn Ç‹ giäi cÙu cho 
m¶t ÇÖn vÎ BñQ, Çã ch†c th£ng vào tuy‰n 
ÇÎch, nào ng© ViŒt C¶ng Çã bÀy binh bÓ trÆn 
cÄn mÆt tØ trên các cao Çi‹m, tØ trên các bÒn 
chÙa nÜ§c, trên nóc nhà thờ nã Çån t§i tÃp 
xuÓng ti‹u Çoàn 7 Nhẩy Dù Çang l†t vào ° 
phøc kích, ª ngay tÀm tác xå cûa chúng, nên 
bÎ tiêu diŒt m¶t cách dÍ dàng.  Quân sï và sï 
quan chÌ huy tØ trên xuÓng dÜ§i ÇŠu bÎ b¡n tiä 
không còn m¶t mång, ngoåi trØ toán quân Ç‰n 
sau nhÜ Çåi Ç¶i 74 do ñåi Uš Lê Væn Phát chÌ 
huy Çã tìm ra nguyên nhân cu¶c thäm båi nên 
thoát hi‹m. ñư®c bi‰t anh Kÿ tôi lúc Çó là 
ññT/ññ71 Çã tiên phong chi‰m vùng ÇÒi 
cao mong ti‰n Çánh úp xuÓng vùng thung 
lÛng, nhÜng phía ÇÎch quá Çông và Çã cûng cÓ 
vÎ trí phòng thû cûa chúng tØ lâu nên anh tôi 
và quân sï dÜ§i quyŠn anh ÇŠu bÎ b¡n tiä h‰t.  
Chính ñåi Uš Phát Çã tìm ÇÜ®c xác anh tôi 
n¢m ª m¶t gÓc cây bên sÜ©n ÇÒi.  Thi th‹ còn 
tÜÖi tÓt nhÜ ngÜ©i n¢m ngû (n¢m ch‰t nhÜ 
mÖ).  ChÙng tÕ anh cÛng m§i t¡t thª chÜa lâu.  
Gía chi n‰u ÇÜ®c ti‰p cÙu ngay lúc Çó, có th‹ 
anh tôi không thiŒt mång?  Âu cÛng là ÇÎnh 
mŒnh nhÜ anh vÅn thÜ©ng nói. 
     Căn cứ vào tài liŒu ghi nhÆn vŠ TrÆn ñÒng 
Xoài tháng 6 næm 1965 cûa ñåi Uš Võ Trung 
Tín, Ti‹u ñoàn TruyŠn Tin SÜ ñoàn NhÄy 
Dù thì nguyên nhân bÃt thÜ©ng ÇÜa Ç‰n viŒc 
thÃt trÆn tåi ñÒng Xoài, có th‹ do nhiŠu bi‰n 
Ç¶ng chính trÎ tåi Sài Gòn. Các cÃp chÌ huy 
quân s¿ đ đã Ç‹ l¶ nhiŠu sÖ hª cÛng nhÜ nhÆn 
ÇÜ®c tin tÙc tình báo sai lÀm vŠ quân sÓ, hay 
vÛ  khí cûa 2 trung Çoàn chû l¿c C¶ng Sän, 
do đó Ti‹u ñoàn 7 NhÄy Dù Çã bÎ tràn ngÆp 
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bªi bi‹n ngÜ©i cûa ÇÎch quân v§i trang bÎ ÇÀy 
Çû vÛ khí tÓi tân th©i bÃy gi©.  HÖn n»a, ñåi 
Uš NguyÍn Væn Nhâm lúc Ãy m§i vØa nhÆm 
chÙc Ti‹u ñoàn TrÜªng thay th‰ Thi‰u Tá 
Ngô Xuân NghÎ ÇÜ®c 7 ngày, ch¡c ch¡n là 
chÜa Çû kinh nghiŒm chỉ huy một Ti‹u ñòan, 
nên Çã có quy‰t ÇÎnh sai lÀm khi cho ti‹u 
Çoàn ti‰p tøc ti‰n quân m¥c dÀu Çã có l©i yêu 
cÀu can ngæn cûa ññ/ññ73 và 3 vÎ sï quan 
cÓ vÃn MÏ - ñåi Uš Toptoy, Trung Uš 
Denspy và Trung Sï NhÃt Taglery. Trong Çó 
låi có nhiŠu y‰u tÓ chi‰n thuÆt không thuÆn 
l®i cho ÇÖn vÎ nhÜ tr©i tÓi, th©i ti‰t xÃu, ª 
ngay tÀm Çån pháo binh cûa ÇÎch, không có 
phi pháo y‹m tr®, không có quân trØ bÎ... và 
nhÃt là Çã có dÃu hiŒu cho thÃy ÇÎch quân 
xuÃt hiŒn rÃt Çông.  Chi‰n tranh thì luôn luôn 
là nhÜ vÆy Çó, thÜ©ng là bÃt công và oan 
nghiŒt khôn lÜ©ng! 
     Xin ÇÜ®c ghi låi m¶t Çoån væn cûa Thi‰u 
Úy ñoàn PhÜÖng Häi trong cuÓn Góc Bi‹n 
Chân Tr©i, Çã nói lên s¿ vô tÜ và vô trách 
nhiŒm cûa cÃp lãnh Çåo ÇÓi v§i Ti‹u ñoàn 7 
NhÄy Dù trong trÆn chi‰n ñÒng Xoài ngày 12 
tháng 6 næm 1965:  "NgÜ©i lính NhÄy Dù chÌ 
còn khoäng rØng cao su ª gi»a Ç‹ vùng vÅy, 
Ç‹ Çánh trä nh»ng Ç®t xung phong ÇÅm máu 
cûa ÇÎch.  Chúng tôi, nh»ng quân nhân nhà 
nghŠ ª sát ngay tuy‰n ÇÀu Çã báo cáo  rÃt rõ  
là không còn dân trong ÇÒn ÇiŠn, là ÇÎch Çang 
tÆp trung hÖn cä trung Çoàn, mà tåi sao vÅn 
không cho phi pháo y‹m tr®.  Rõ ràng là cÃp 
chÌ huy cao cÃp ngu xuÄn Çang muÓn gi‰t 
chúng tôi, Çang muÓn Ç‹ 2 trung Çoàn ÇÎch 
tiêu diŒt nh»ng ngÜ©i lính NhÄy Dù trong 
tuyŒt l¶. Nhìn ÇÎch di chuy‹n khÖi khÖi ngoài 
tÀm súng cá nhân mà không bi‰t làm sao.  
Gi© này mà chúng tôi có phi pháo y‹m tr® 

nhÜ các trÆn Çánh khác thì chúng tôi Çã làm 
cÕ cä trung Çoàn ÇÎch! 
     Chi‰n tranh có nh»ng cái kÿ cøc ÇÀy uÃt 
Ùc, bi‰t mình s¡p ch‰t mà cÛng Çành nh¡m 
m¡t suôi tay trÜ§c nh»ng quy‰t ÇÎnh cûa các 
cÃp chÌ huy vô tài bÃt tÜ§ng. 
     Trong cÖn cÃp kÿ nguy hi‹m nhÜ trÜ©ng 
h®p cûa chúng tôi hiŒn tåi, chúng tôi có quyŠn 
nghï và nguyŠn rûa nhÜ th‰." 
     Lúc này là gÀn 5 gi© chiŠu.  M¥t tr©i 
dÜ©ng nhÜ muÓn tránh né Ç‹ khÕi phäi chÙng 
ki‰n cänh chia lìa, tang tóc cûa ngÜ©i chÎ dâu 
tôi  nên không còn  le lói n»a.  TØng chi‰c lá 
vàng lÈ loi cu¶n tròn læn theo gió.  Đâu đó 
ti‰ng chim lÈ bån ai oán kêu than.  Nh»ng 
nÃm mÒ m§i xây còn nguyên mÀu ÇÃt ÇÕ.  
Nh»ng chi‰c khæn sô còn quÃn lŒch låc ngang 
vÀng trán ÇÙa trÈ thÖ.  NgÜ©i thi‰u phø xøt 
xùi, ÇÙa bé o oe.  Bà ta våch vú cho con bú. 
ñau sót quá! Tôi ch®t liên tÜªng t§i bà chÎ 
dâu cûa tôi v§i ÇÙa con s¡p chào Ç©i.  Lòng 
tôi Çau buÓt nhÜ dao c¡t.  Tôi bÎn rÎn ôm lÃy 
chÎ và dìu ra xe.  
     Lác Çác trong nghïa trang còn vài bà mË, 
dæm ba goá phø chÜa muÓn r©i nÖi Çây, h† 
vÅn còn muÓn ôm ghì lÃy nh»ng  ngÜ©i con, 
ngÜ©i chÒng thân yêu cûa mình, dù r¢ng gi© 
Çây h† chÌ là nh»ng xác thân vô tri, vô giác 
chÜa ÇÜ®c tÄm niŒm. 
     Væng v£ng Çâu Çây ti‰ng hát  Thái Thanh 
nÙc nª ÇiŒp khúc  chia xa cûa Phåm ñình 
ChÜÖng:  "Nh¡m m¡t, ôi sao nºa hÒn héo 
thÜÖng Çau.Ôi sao ngàn trùng cách xa nhau.  
Ôi ta còn hËn nhau ki‰p nào ..."      CÙ th‰, tôi 
Ç‹ cho nÜ§c m¡t tuôn trào! 
     BÓ mË tôi có 3 ngÜ©i con trai.  Th¢ng em 
ñåt bÎ tº thÜÖng vì bom Pháp næm 1948 khi 
gia Çình chúng tôi tän cÜ vŠ Hàm 
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RÒng,Thanh Hoá, ÇÜ®c g†i là Chi‰n Khu TÜ 
th©i Çó, Çã m¶t lÀn làm gia Çình tôi mÃt mát 
qúa nhiŠu.  Gi© Çây Ç‰n lÜ®t anh trai l§n cûa 
tôi hy sinh vì ÇÃt nÜ§c chi‰n tranh, låi làm 
cho bÓ mË Çau Ç§n Ç‰n bao gi©.  BÓ qúa Çau 
buÒn mà lâm tr†ng bŒnh và Çúng m¶t næm 
sau vào tháng 5, 1966  bÓ tôi qua Ç©i.  Trong 
2 næm gia Çình tôi mÃt Çi hai ngÜ©i thân.     
     ChÎ dâu tôi sau này bÜ§c thêm m¶t bÜ§c 
n»a và sinh ÇÜ®c 3 cháu, hai trai m¶t gái.  SÓ 
chÎ cÛng vÃt vä long Çong nên ngÜ©i chÒng 
sau cûa chÎ cÛng bÎ ÇÀy äi vào  tråi tù C¶ng 
Sän miŠn B¡c có t§i hÖn 10 næm (1975-
1985).  Lúc ÇÜ®c thä vŠ anh vÅn còn nhÜ tù bÎ 
giam lÕng suÓt gÀn 10 næm trÜ§c khi ÇÜ®c Çi 
ÇÎnh cÜ tåi MÏ quÓc.  
    Cháu NguyÍn Tr†ng Kÿ-Hùng, ÇÙa con trai 
mong Ç®i Ç¶c nhÃt cuä anh tôi, sau Çó Çã may 
m¡n có m¶t ngÜ©i cha dù không sinh ÇÈ ra 
cháu nhÜng Çã chæm lo dÆy d‡ cháu nên 
ngÜ©i và h‰t då thÜÖng yêu cháu nhÜ chính 
con ru¶t cûa mình.  HiŒn nay cháu Çã có gia 
thÃt và Çang sinh sÓng tåi Florida.  Cháu Çã 
có phÜ§c hÖn bÓ Kÿ cûa cháu.  Gi© thì cháu 
Çã có ÇÜ®c m¶t cu¶c sÓng an bình trên mänh 
ÇÃt t¿ do, không gi¥c giã, không chi‰n tranh.    
     Dù Çã qua bao nhiêu vÆt Ç°i sao r©i, m‡i 
khi nghiêng xuÓng cái dï vãng xa xæm cûa  
Ç©i mình, tôi låi âm thÀm thÜÖng cäm Ç‰n 
ngÜ©i anh v¡n sÓ của mình, rÒi kš Ùc hiŒn vŠ 
và quay cuÒng trong tôi, khi‰n tôi không khÕi 
bÒi hÒi xúc Ç¶ng khi nghï Ç‰n nh»ng tu°i Ç©i 
mÜ©i tám, Çôi mÜÖi, l§p l§p Çã ra Çi trong sÓ 
Çó có anh tôi, Ç‹ chúng ta ÇÜ®c sÓng an lành 
cho Ç‰n ngày hôm nay.    
      Nh»ng v‰t thÜÖng r§m máu ngày nào nhÜ 
con h¢n in trong tâm khäm cûa hàng 700 gia 
Çinh tº sï TrÆn ñÒng Xoài. Quân sº VNCH 

vÅn mãi mãi ghi Ön nh»ng Thiên ThÀn MÛ ñÕ 
Tñ7-QLVNCH. 
     Cu¶c chi‰n khÓc liŒt kéo dài hàng 20 næm, 
Çã Ç‹ låi nh»ng v‰t thÜÖng nhÜ không bao gi© 
lành cho nh»ng ngÜ©i còn låi.  Chi‰n tranh Çã 
chia c¡t nh»ng cu¶c tình non y‹u chÜa kÎp nói 
v§i nhau m¶t câu thŠ.  Bi‰t bao nhiêu cu¶c 
Ç©i dang dª, bao trÈ thÖ mÃt h£n tình cha. Ÿ 
nhiŠu ngÜ©i, th©i gian luôn luôn là m¶t liŠu 
thuÓc lãng quên Ç‹ s§m bÜ§c vào vÜ©n quên 
lãng.  NhÜng v§i riêng tôi, th©i gian hình nhÜ 
vô hiŒu.  Kš Ùc vÅn ch®t hiŒn vŠ, chÆp ch©n 
nhÜ sÜÖng khói... Tôi có ngÜ©i yêu... Ch‰t 
trÆn ñÒng Xoài... N¢m ch‰t nhÜ mÖ ...(TCS) 
       Bây gi© sÓng nÖi ÇÃt khách quê ngÜ©i, 
cái bæng gía cûa mùa ñông nhÜ Çã bao lÀn trª 
låi... Tuy‰t vÅn rÖi ... thÃm trong không gian 
lånh lëo, nhÜ bao trùm cä m¶t vùng ÇÒi núi 
Çìu hiu ... Gió vÅn rít tØng cÖn qua vÜ©n cây 
trøi lá, nhÜ th‹ cùng len vào hÒn Ç‹ chia sÈ 
nh»ng n‡i buÒn da di‰t cùng tôi ... 
      ñ©i ngÜ©i ... bi‰t Çã bao lÀn bøi ÇÜ©ng  
làm cay lòng m¡t !    

ý-Nguyên 
Maryland - April 2011 

 
***Xin ghi nhÆn nh»ng chia sÈ thÀm kín cûa 
chÎ H.T.T.H. Xin chân thành cám Ön Đại Tá 
Lê-Văn-Phát, Thi‰u Tá NguyÍn Trung Nhan,  
Thi‰u Uš ñoàn-PhÜ ơng-Häi, tác giä cuÓn 
Góc Bi‹n Chân Tr©i;  ñåi Uš Võ Trung Tín 
Tñ TruyŠn Tin SÜ ñòan Dù, nh»ng c¿u Sï 
Quan Ti‹u ñoàn 7 NhÄy Dù Çã cho bi‰t nhiŠu 
chi ti‰t vŠ trÆn ñÒng Xoài Ç‹ ý-Nguyên hoàn 
thành trang hÒi kš này.*** 



Khi Rôøi Beänh Vieän 
  
Nhà thương yên lặng như tờ 
Cuối tuần thăm viếng ngu-ngơ đầu hè. 
Hành lang sáng rực, vắng hoe 
Thiếu người phục-vụ xun-xoe nhiệt-tình. 
 
Giã-từ dây-dợ cùng mình 
Nhớ cô y-tá rất xinh hôm vào. 
Bãi xe lá chạy lao-xao 
Chiều nay xuất-viện cũng nao-nao lòng. 
 

Nguyeãn-Phuù-Long 
Chieàu thöù baåy June 11-2011. 
 
 
 

GAÙI HOANG (*) 
 
Họa 
Bụm nguyệt qua sông hẹn đá vàng 
Mê chàng nên phải vượt dòng sang 
Vén xiêm chạy đuổi câu tình loạn 
Cởi yếm thả trôi mảnh áo tàng 
Đã quyết lội qua vùng nước đục 
Cũng đành nhận lấy cuộc chơi hoang 
Tội gì giam hãm cho gầy guộc 
Kín cổng không ai đến ngó ngàng 
 

Lyù Hieåu 
VA 05/2011 
(*)Họa thơ "Ngắm Trăng" của nhà thơ 
Phượng Liên. 
 
 
 
 

Chuyeän Ñôøi (1)  
                                     
Cần cần, kiệm kiệm chẳng hơn ai                     
Phất phất, phơ phơ vẫn đủ sài !                        
Ái ái, ân ân rồi cũng chán                                 
Hờn hờn, giận giận mất niềm vui                       
Danh danh, lợi lợi người mong muốn               
Nghĩa nghĩa, nhân nhân kẻ dạy đời                  
Khóc khóc, cười cười vì thế cuộc                      
Lo lo, nghĩ nghĩ lúc nào nguôi !!! 
                      

Vuõ Lang 
(California) 

 
 

VAÃN LAØ MUØA THU 
 
Vaãn coøn ñaây moät goùc trôøi 
Vaãn nhìn laù  ruïng, ñöôøng ñôøi vaãn ñi 
Vaãn vaøo muøa cuûa vu quy 
Vaãn laø duyeân nôï tôùi kyø uyeân öông 
Vaãn neûo ñöôøng laém tô vöông 
Vaãn thôm ñoâi maù, vaãn höôøng ñoâi moâi 
Vaãn tìm nhöõng böôùc soùng ñoâi 
Vaãn maøu hoa cuùc thaém töôi trong loøng 
Vaãn ñeâm nao, nhoû gioït hoàng 
Vaãn ngaøy vaøng röïc  caùnh ñoàng sang thu 
Vaãn hoàn, vaãn xaùc phieâu du 
Vaãn nhö ñang giöõa vi vu gioù ngaøn 
Vaãn khoâng gian, vaãn thôøi gian 
Vaãn ñeâm vaèng vaëc ngaäp traøn aùnh traêng 
Vaãn maøn söông chaúng chieáu chaên 
Vaãn thu sau haï khi xuaân qua roài. 
 

Phan Khaâm 
Maryland, Thu 2011 
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TIEÁNG VIEÄT HAY 

PHAN THANH BÌNH 
 

 au ngaøy ñaïi-naïn 30 thaùng 4 naêm 1957, 
soá ngöôøi Vieät boû nöôùc ra ñi ngaøy caøng 

ñoâng. Ngöôøi Vieät ra nöôùc ngoaøi lo hoïc sinh-
ngöõ nôi quoác-gia hoï ñöôïc bao dung ñeå sôùm 
hoäi-nhaäp vôùi ngöôøi baûn xöù. Taïi xöù Myõ, ngöôøi 
lôùn tuoåi sau moät thôøi-gian, ngoân-ngöõ Vieät 
heát thuaàn-tuùy khi giao tieáp, chuyeän troø.  

Coù ngöôøi hoûi baø giaø treân saùu möôi veà coâng-
vieäc cuûa con chaùu. Baø mæm cöôøi noùi ngay: 

- Chuùng noù coù “doùp” (job) toát laém, laøm 
“phun thai” (full time) ñaáy. 

- Theá caùc chaùu coù ñöa baø ñi chôi, hay ñi 
thaêm baïn-beø khoâng? 

- “Xoùm thaùi” (sometimes) 
Caùc chaùu quaáy raày, baø la: “xe ñaïp” 

(shut up), böïc mình maéng-moû cuõng “tu-pòt” 
(stupid). Ñieàu gì baø khoâng quan-taâm baø ñaùp: 

- Toâi khoâng coù “khe” (care). Chaúng 
hieåu sao khi baø noùi nhö vaäy, caùc oâng nghe 
laïi tuûm-tæm cöôøi. 

Baø thöôøng cho moïi ngöôøi bieát veà vôï 
choàng baø: 

- Baây giôø chuùng toâi giaø caû roài, laøm gì 
cuõng laøm “tuû-gheá-dô” (together). Vôï choàng 
luoân “tìm oác” (team work).  

Sau 36 naêm soá ngöôøi Vieät tò-naïn lôùn tuoåi 
laàn-löôït ra ñi “an-nghó” mang theo moät soá 
tieáng Vieät phong-phuù, chaúng löu- 
laïi ñöôïc bao nhieâu nôi con-chaùu. Con chaùu 
noùi tieáng Vieät lô-lôù nhö ngöôøi ngoaïi quoác 
noùi tieáng Vieät. 

Ngöôøi Vieät ôû tuoåi ngoaøi 40 cuõng khoâng 
chuù yù bao nhieâu veà tieáng Vieät. Vôùi tinh-thaàn 
voïng-ngoaïi vaãn coøn löu tröõ trong doøng maùu 
moät daân-toäc ñaõ töøng laøm noâ-leä ngoaïi bang, 
saùch tieáng Vieät chaúng theøm ñoïc, ñoïc tieáng 
Anh Myõ cho ra veû trí-thöùc. 

Moät soá nôi ñaõ môû tröôøng daïy tieáng Vieät 
cho treû em vôùi chuû-ñích “gìn-giöõ vaên-hoùa 

daân-toäc”. “Ñoïc thoâng vieát thaïo” laø toát roài, 
mong chi bieát ñöôïc caùi “hay” cuûa tieáng Vieät. 

Chuyeän Kieàu “hay” ôû nhieàu phöông-
dieän neân ñaõ ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng. 
Nay laïi coù theâm baøi Truyeän Kieàu Qua AÂm-

Nhaïc cuûa Ñoã-Bình vieát treân Tam Caù 

Nguyeät San Coû Thôm. Môøi quí vò ñoïc moät 
ñoaïn ñeå thöôûng-thöùc caùi “hay” maø taùc-giaû 
noùi ñeán. 

“Thô vaø nhaïc laø hai ngheä-thuaät rieâng-
bieät nhöng raát khaéng-khít nhau laøm say-ñaém 
loøng ngöôøi. Thô laø ngheä-thuaät cuûa “lôøi”, 
nhaïc laø ngheä-thuaät cuûa “aâm-thanh”. Thô phoå 
nhaïc laø ngheä-thuaät ñem theâm aâm-hoøa vôùi 
aâm thanh saün coù trong thô, hoaëc thay ñoåi aâm-
thanh cuûa thô chuyeån theå thaønh nhöõng noát 
nhaïc ñeå haùt. 

Trong 3254 caâu thô Kieàu, Nhöõng thanh 
baèng traéc taïo nhöõng noát traàm-boång cao ñoä chæ 
laø “nhaïc thô” coù saün chöùa trong caâu thô. 
Trong khi “thô trong nhaïc” hay coøn goïi laø 
“tính nhaïc” goàm nhöõng hình-töôïng, ngoân-ngöõ 
ñöôïc ngaét nhòp theo tieát-taáu rieâng ñeå dieãn-taû 
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giai-ñieäu toaøn baøi chuyeân-chôû töù thô. Trong 
thi-taäp Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh goàm khaù 
nhieàu caâu, chöõ, chöùa saün nhaïc thô taïo neân 
nhöõng tieát-taáu, ngaét nhòp, xuoáng caâu. Ví-duï: 

Nhòp 4 goàm hai töø: 
“Moãi ngöôøi/ moät veû/ möôøi phaân/ veïn möôøi” 
Hay nhöõng caâu nhòp 2 goàm 3 töø: 
“Laøn thu thuûy/ neùt xuaân sôn” 
Nhòp 2 goàm boán töø: 
“Hoa ghen thua thaém/ lieãu hôøn keùm 

xanh”. v.v. 
Hay quaù! Hay quaù! 
Nhaän ra caùi “hay” khoâng deã. Maáy ai 

nhaän ñöôïc caùi “hay” trong tieáng Vieät. Nhieàu 
ngöôøi Vieät chuoäng tieáng Anh, tieáng Phaùp hôn 
tieáng Vieät. Nhieàu ngöôøi cho tieáng Trung-Hoa 
phong-phuù hôn tieáng Vieät. 

 
Hôn 45 naêm veà tröôùc, taïi Vieät-Nam, toâi 

ñöôïc môøi vaøo ban giaûng-huaán khoùa Tu-
Nghieäp Giaùo Chöùc caùc tröôøng Tin-Laønh. 
Trong ban giaûng-huaán coù moät Coâ ngöôøi UÙc 
ñang hoïc tieáng Vieät. Toâi khuyeán-khích Coâ 
neân hoïc tieáng Vieät, khoâng phaûi vì nhu-caàu 
giao-tieáp vôùi ngöôøi Vieät, maø laø tieáng Vieät laø 
tieáng hay nhaát theá-giôùi trong ngoân-ngöõ loaøi 
ngöôøi. Coâ troá maét ngaïc-nhieân, cho toâi laø keû 
hôïm mình vaø töï-aùi daân-toäc quaù cao. Sau khi 
nghe toâi daãn-giaûi, theá naøo chæ coù tieáng Vieät 
môùi phaùt aâm vaø vieát ñuùng gioïng gaø gaùy 
saùng: OØ, où, o, oø, vaø caùch noùi laùi trong tieáng 
Vieät nhö: “Kia maáy caây mía, coù vaøi caùi 

voø”. Noùi laùi hai con “soø, coùc” thaønh hai con 
khaùc “soùc, coø”. Coù theå noùi laùi hai chöõ trong 
caâu nhö: “Con ñöôøng baùc ñi bi-ñaùt quaù”. 
Coâ giaùo-sö ngöôøi UÙc troá maét. gaät ñaàu chaáp 
nhaän tieáng Vieät “hay” thaät. 

Toâi tin chaéc treân theá-giôùi naøy, khoâng coù 
moät ngoân-ngöõ naøo khaùc coù theå duøng caùch 
“chôi chöõ” ñeå laøm moät baøi thô theo caùch 
sau ñaây. Baøi thô Troâng Choàng maø ngöôøi ta 
cho laø cuûa Vua Töï-Ñöùc. 

Göông taø nguyeät xeá ñaõ ngoaøi song, 

Haét-heùo troâng ai quaù raát troâng. 

Thöông baáy thieát-tha loøng heùo lieãu, 

Nhôù thay vaøng-voõ maù phai hoàng. 

Vöông saàu xieát keå chi nguoâi Baéc, 

YÙ tuûi theâm buoàn vaû chaïnh Ñoâng. 

Chaøng hôõi bieát ai chaêng boäi böïc? 

Loan haøng vieát thaûo taû tình chung! 
Baøi thô naøy coù theå ñoïc 6 caùch: 
1/ Ñoïc nhö thöôøng töø treân xuoáng döôùi. 
2/ Ñoïc ngöôïc töø döôùi leân treân, töø phaûi 

qua traùi. 
3/ Ñoïc xuoâi töø treân xuoáng döôùi, nhöng 

moãi caâu boû bôùt hai chöõ ñaàu. 
4/ Ñoïc xuoâi töø treân xuoáng döôùi, moãi caâu 

boû bôùt hai chöõ cuoái. 
5/ Ñoïc ngöôïc töø döôùi ñoïc leân, töø phaûi 

sang traùi, boû bôùt hai chöõ ñaàu moãi caâu. 
6/ Ñoïc ngöôïc töø döôùi ñoïc leân, töø phaûi 

sang traùi, boû bôùt hai chöõ cuoái moãi caâu. 
Trong caùc saùch toâi vieát, toâi “chôi chöõ” hôi 

nhieàu vì tieáng Vieät ñoái vôùi toâi quaù “hay”. 
Coù moät quyeån saùch quaù “hay”. Nhaân-

loaïi coù 6,500 thöù tieáng thì saùch naøy ñaõ ñöôïc 
dòch ra 2,233 thöù tieáng. Quyeån saùch naøy quaù 
“hay” vì laø kyø-dieäu, phi-thöôøng, vöôït quaù 
söï hieåu-bieát cuûa con ngöôøi. Laø cuoán saùch coù 
tieâu-chuaån ñaïo-ñöùc cao hôn heát; laø cuoán 
saùch noùi veà khôûi-nguyeân vaø keát-thuùc theá-giôùi 
naøy; laø cuoán saùch giaõi-baøy Ñöùc Chuùa Trôøi 
moät caùch chính-xaùc; laø cuoán saùch noùi leân heát 
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Chuùa Jeâsus quaù “hay”. Toâi ñaõ vieát 9 cuoán 
saùch Jeâsus - Cöùu Chuùa Toâi. Moãi cuoán daøy treân 
döôùi 300 trang vaø ñang vieát cuoán thöù 10. 

yù-muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi loaøi 
ngöôøi; laø cuoán saùch minh-ñònh lòch-söû vaø 
tieán-trình cuûa con ngöôøi. Ñoù laø cuoán Kinh-

Thaùnh (Bible). Qua Kinh-Thaùnh nhaân-loaïi 
coù theå bieát ñöôøng-loái Ñöùc Chuùa Trôøi maø 
tuaân theo, haàu höôûng ñöôïc taát caû caùc phöôùc-
haïnh maø Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho loaøi 
ngöôøi. Laø cuoán saùch leân aùn taát caû nhöõng ai 
quyeát-ñònh töø-khöôùc ñöôøng-loái Ñöùc Chuùa 
Trôøi. Laø cuoán saùch baøy-toû haäu-quaû khuûng-
khieáp côn thaïnh-noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái 
nhöõng keû baát tuaân. Laø cuoán saùch ñöôïc ñònh 
danh laø LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI. “Caû Kinh-
Thaùnh ñeàu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi soi-daãn, coù ích 
cho söï daïy-doã, beû-traùch, söûa-trò, daïy ngöôøi 
trong söï coâng-chính, haàu cho ngöôøi thuoäc veà 
Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc troïn-veïn vaø saém-saün ñeå 
laøm moïi vieäc laønh” (II Ti-moâ-theâ 3:16). 

Kinh-Thaùnh “hay” vì laø LÔØI ÑÖÙC 
CHUÙA TRÔØI. Chuùa Jeâsus “hay” vì “danh 
Ngaøi xöng laø LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI” (Khaûi-
huyeàn 19:13).  

Quí vò muoán thöôûng-thöùc moät chuùt 
“hay” nôi Chuùa Jeâsus, xin quí vò vieát thö 
cho toâi bieát, toâi seõ gôûi ñeán quí vò moät cuoán. 

Mong quí vò ñoïc vaø bình taâm suy-xeùt 
nhaän-ñònh roài quí vò ñoàng yù “hay” vôùi toâi 
hay khoâng cuõng chöa muoän. 

 
Muïc-sö Phan-thanh-Bình. 

(619. 444-1106 ) 
 

   

 
Kinh-Thaùnh chaúng nhöõng “hay” maø coøn 

coù quyeàn-naêng. “Vì lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø 
lôøi soáng vaø linh-nghieäm” (Heâ-bô-rô 4:13). 

Toâi ñaõ vieát 35 cuoán Baøi Hoïc Kinh-

Thaùnh. Quí vò muoán thöôûng-thöùc moät chuùt 
“hay” cuûa Kinh-Thaùnh, xin vieát thö cho toâi 
bieát, toâi seõ gôûi taëng quí vò moät cuoán. 

Toâi tin chaéc trong trong lòch-söû nhaân-
loaïi, töø xöa ñeán nay vaø maõi veà sau, chaúng coù 
moät ai coù theå ví-saùnh nhö Chuùa Jeâsus. Quí vò 
ñöøng voäi cho toâi laø hôïm mình vaø töï aùi nieàm 
tin quaù cao. Naøy nheù:  

Chuùa Jeâsus ñöôïc xöng nhö vaày: “Ngaøi seõ 
ñöôïc xöng laø Ñaáng Laï-Luøng, laø Ñaáng Möu-
Luaän, laø Ñöùc Chuùa Trôøi Quyeàn-Naêng, laø Cha 
Ñôøi-Ñôøi, laø Chuùa Bình-An” (EÂ-sai 9:5). 

Saùch cuûa  
Muïc sö PHAN THANH BÌNH 

660S Third Street 
El Cajon, CA 92019 
ÑT (619) 444-1106 



 

TÌNH YEÂU CHAÂN THAÄT 
 

 Duy An Ñoâng 
 

iữa mùa Hè, các cổng trưởng đóng 
kín, sinh viên hoc sinh phần đông về 

quê thăm gia đình. Một số sinh sống ở thị 
thành cũng nhân cơ hội theo bạn về quê 
thăm chơi và hưởng cái không khí tốt lành 
nơi đồng ruộng. Những tà áo trắng tung 
bay trên các con đường phố vắng bóng. 
Trong khi đó, một nữ sinh viên xuất hiện, 
đang đẩy chiếc xe lăn, đưa chàng sĩ quan 
trẻ tuổi vào nơi Văn phòng cơ quan quản trị 
để xin lãnh lương cho người bạn trai mình. 
Đây là mùa Hè năm 1967. 

Tôi xót thương chàng Sĩ quan trẻ tuổi 
và cũng thương cô nàng sinh viên xinh đẹp 
này nữa. Duy Khánh và Ngọc Lan cùng học 
Đại Học Văn Khoa Saigon. Duy Khánh  lên 
năm thứ 3, thì Ngọc Lan vào học năm thư 
nhất. Họ quen biết và thương nhau khi còn 
là hoc sinh ở Trung Học, nên khi lên Đại 
Học, học chung trong một trường, lại càng 
thuận lợi trao đổi tình cảm và ngày càng 
gắn bó nhiều hơn.  Trong khi đó, cuộc 
chiến Việt Nam căng thẳng, mức động viên 
nâng cao.  Duy Khánh có lệnh trình diện 
nhập ngũ để học tại Trường Sĩ Quan Trừ 
Bị Thủ Đức. Ngọc Lan khóc nức nở, nàng 
trách sao ông Trời không thương xót nàng, 
để cho nàng quá đau khổ, làm vỡ mộng mà 
nàng đã ấp ủ từ lâu. Nàng đã từng nói với 
chàng, “khi ra Trường anh xin về dạy tại 
trường tỉnh nhà của mình nha. Trâu ta ăn 
cỏ đồng ta... và hai năm sau nữa em ra 
Trường thì cũng kế hoạch tuơng tự, chúng 
ta dạy cùng ngôi trường xưa và sống bên 
nhau cùng vui với những học sinh trong 
tâm hồn trong trắng đầy thơ mộng giống 
mình hồi ấy anh nhé”!   

Một giòng tư tưởng đang nghĩ về tương 
lai tươi đẹp, chẳng có gì vướng bận trong cái 
thời sinh viên đầy mơ mộng, nồng thắm và 
yêu đương. Họ luôn nghĩ về tương lai đẹp và 
tưởng tượng những gì sẽ được hưởng sau 
khi ra trường và khi làm đám cưới.  

Cứ mỗi cuối tuần Duy Khanh đến thăm 
Ngọc Lan, họ luôn nhắc chuyện tương lai, 
rù rì, rủ rỉ cả ngày và xây đi quẩn lại cũng là 
dệt bức thảm đẹp cho họ sau này. Đùng 
một cái chàng báo cho nàng biết rằng 
chàng có lệnh trình diện nhập ngũ. Nàng 
lạnh người, bao nhiêu ý nghĩ không hay tới 
với nàng: chàng sẽ chết khi ra trận, chàng 
sẽ bị thương khi giao chiến, chàng sẽ bị bắt 
làm tù binh... Cái nào nàng cũng khổ cả. 
Trước khi lên đường trình diện để ăn cơm 
lính, hai người gặp nhau, “chỉ còn đêm nay, 
ngày mai anh lên đường”, họ tâm sự nói 
hết nỗi lòng và hứa mãi mãi bên nhau... 
Ngọc Lan cầu trời phò hộ cho chàng may 
mắn trong đời quân ngũ và chờ ba năm 
sau nàng ra trường thì làm đám cưới. Khi ở 
Quân Trường Thủ Đức, giai đoạn 1, ba 
tháng đầu coi như cấm cung, cuối tuần túc 
trực sẵn sàng trong bộ quân phục tác 
chiến. Chỉ có khoá đàn anh, qua giai đoạn 
2 đã gắn Alpha thì được mặc áo quần đẹp, 
(ka ki vàng), đầu đội “cát kết”, chân mang 
giày thấp cổ, “láng kóong” được đi phép về 
thăm nhà mỗi cuối tuần và chiều chủ nhật 
trở về Trường để ngày mai ra thao trường 
tiếp tục sứ mạng của người thanh niên thời 
chiến. Trong giai đoạn 1, Duy Khánh được 
Ngọc Lan đến trường thăm chàng hằng 
tuần. Lần đầu tiên nàng đến cổng trường 
báo cáo nơi đây, nàng đến thăm “chồng”. 
Tuy chưa phải là chồng vợ chính thức, 
nhưng cô nàng báo như vậy có nhiều ý; 
thứ nhất để tránh sự theo dõi chọc ghẹo 

G 
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của những anh chàng khác, vì mình gái đã 
có chồng. Thứ hai nữa là người ta có thể gọi 
ưu tiên hơn. Cái ý thứ ba là tình giữa cô 
nàng với Khánh càng đậm đà hơn. Và thứ 
tư là không cho cô nào loạng quạng chiếm 
đoạt Khánh. Vì hồi ấy có cái phong trào:“Gái 
khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”.   

Một số anh chàng cô đơn chốn quân 
trường, buồn tẻ mà gặp những cô nàng 
xinh đẹp chỉ biết thoáng qua ở ngoài đời, 
nay giả vờ lên thăm bạn, nhưng anh đã đi 
phép. Sực nhớ, hỏi thăm chàng. Đương 
khát nước giữa trưa hè mà có kẻ cho, còn 
kèm đá lạnh mát mẻ, thì quả là cơ hội ngàn 
vàng, làm lơ không đành. Thế là từ chỗ 
quen biết sơ ngoài đời, bây giờ là tình bạn 
càng ngày càng khắng khít. Quả như cá 
mắc câu hay vào lưới khó bề gỡ rối. 

Xin trở lại chuyện Duy Khánh và Ngọc 
Lan. Chuông reng từ văn phòng Tiểu Đoàn, 
một sinh viên trực bắt máy: “Allo Văn 
phòng Đai đội X tôi nghe: Đây là Văn 
phòng Tiểu đoàn G:  Vợ của sinh viên sĩ 
quan Nguyễn Duy Khánh đến thăm, báo 
cho anh ta biết ra nhận vợ vào. Được tin 
Duy Khánh mừng quýnh lên, Duy Khánh 
cũng tự hỏi: “Ai là vợ, một người nào gọi 
lầm tên mình chăng?  Ngọc Lan... chưa 
phải là vợ, tại sao.... Chàng mừng rỡ, 
nhưng vẫn thắc mắc.  

 Vui mừng mà dè dặt vì e ngại có những 
cô bạn chỉ mới quen biết sơ sơ, nhưng cũng 
muốn làm bạn với những anh chàng quân 
trường cô đơn, chưa có bóng hồng nào để 
ấp ủ. Chàng nghi ngờ rồi dè dặt. Gần đến 
cổng trường chàng để ý nhìn xem người 
mình quen biết, nhiều cô nàng quá, cô đi 
thăm bồ, cô đi thăm chồng, cô đi tìm... 

Chàng trừng con mắt tìm kiếm Ngọc 
Lan, nhưng nhìn hoài chẳng thấy, bởi vì 
Ngọc Lan cũng không cho Duy Khánh thấy 
nàng dễ dàng để cho chàng có sự hồi hộp 
mong chờ. Thứ nữa là cũng để theo dõi có 

ả nào tìm kiếm chàng như chính nàng đã 
nghe nhiều cô bạn kể chuyện:  

“Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”.  
Ngọc Lan để ý từ cử chỉ của Duy 

Khánh, từ bước đi, từ cặp mắt, từ cái liếc 
nhìn. Nhìn hoài không thấy, chàng vào văn 
phòng Trực tại cổng trường mà hỏi rõ 
người thăm. Ở đây người ta cho biết “vợ 
anh cô Ngoc Lan đến thăm”. Vừa mới đó, 
có lẽ cô đi toilet chăng? Anh chờ chút xíu.   

Ngay lúc đó Ngọc Lan  thấy “thương  
hại” Duy Khánh thật thà không có vấn đề gì 
nên nàng xuất hiện. Y phục nàng mặc bình 
thường giống như lúc hai người từng ưa 
thích mỗi khi đi dạo chung với nhau ở mỗi 
cuối tuần ở Saì Gòn trước đây. Duy Khánh 
mừng quýnh lên, chàng nắm chặt cánh tay 
Ngọc Lan và dìu lách đi trong đám đông 
các cô đang chờ đợi người thân hay người 
tình của mình. Ngọc Lan sung sướng đi 
theo trong vòng tay của người tình. Khi vào 
khỏi cổng trường, chàng hỏi :  

- Sao em để lý do đi thăm chồng, nhà 
trường bảo anh có vợ đến thăm. Anh mừng 
là có người thăm, nhưng rồi lại hỏi vợ nào? 
Có thể họ gọi lầm tên chăng, nếu vậy thì 
quê lắm! Ngoc Lan nói rõ thâm ý của mình. 
Sau khi nghe Ngọc Lan nói, chàng càng 
yêu nàng hơn. Chàng bảo:   

 - Em ác thiệt, làm anh một phen hồi hộp.  
- Anh hồi hộp nhưng có cái hứng thú 

sau cùng thì cũng là điều tốt chớ có sao 
đâu, chỉ có sợ hồi hộp rồi không có cái gì tới 
với mình, mới là đáng tội nghiệp. Nếu đi 
thăm anh lần đầu tiên này mà có người nào 
đó “phỗng tay trên” thì chắc là em nhường... 

-Em nói chi lạ rứa, ngoài em ra anh có 
quen biết với ai đâu mà “phỗng tay trên”? 

-Có chứ, có những cô nàng muốn “tìm 
chồng giữa chốn ba quân”, họ đến đây tìm 
những anh chàng cô đơn chốn quân 
trường. Nàng kể lại những gì nàng nghe từ 
người bạn cho Duy Khánh nghe... 
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LUAÂN HOÀI 
 

Baùnh xe chuyeån nhòp luaân hoài 
Töø toâi kieáp tröôùc sang toâi kieáp naøy ? 

Maét tình Em vaãn thô ngaây, 
Saùt na chuyeån hoùa ñôïi ngaøy ngoä sinh. 

Mai veà moät coõi Voâ Minh 
Ñem theo caû moät gaùnh tình ñoâi ta. 

Gaùnh tình vôi baûy, coøn ba 
Baøn tay goõ nhòp xeânh ca ngaäm nguøi. 

 
Toâi veâ, toâi chæ mình toâi 

Ngaån ngô tìm daáu chaân ngöôøi tieãn ñöa. 
Em veà con maét tình xöa 

Nöûa mô hoàn thöïc, nöûa ngôø chieâm bao. 
 

HOAØNG SONG LIEÂM 
(Virginia) 

 
 
-Chính vì lý do đó, sợ anh mắc lưới, 

em lên sớm để giữ anh hay sao ? 
-Không phải để giữ anh, trước hết là 

dò la anh đó chớ. Anh ra đâu có nhìn thấy 
em. Em đứng trái phia kia để quan sát, xem 
có một người nào đó tìm kiếm anh không. 
Thấy anh em mừng, nhìn anh sớn sát, 
không biết tìm kiếm em hay ai, thấy cũng 
vui vui và tội nghiệp nên  em mới xuất hiện 
sớm đó chớ bộ . 

- Duy Khánh béo yêu và bảo: Không 
ngờ em cũng lại quá trời thế. Chứng tỏ anh 
quá thiệt thà phải không em? Còn em thì... 

- Thì sao nữa, ý nghĩ như thế nào, 
hành động như vậy để làm gì. Tại sao có 
những việc làm ấy, em đã cung khai hết với 
anh rồi. Chỉ vì yêu anh, sợ mất anh, nói 

huỵch toẹt  ra rồi, như vậy có thiệt thà hơn 
anh không ?  

- Ừ, bởi vậy anh chỉ biết yêu em thôi, 
đời anh giao trọn cho em đó. Em sẽ là 
người vợ số một của anh, em là người mẹ 
đáng yêu qúy của hai con chúng ta sau 
này. Mình sinh hai đứa thôi em nhé? Để 
em đỡ vất vả, sinh nhiều khổ lắm.   

Duy Khánh và Ngọc Lan song hành 
qua các ngả đường trong quân truờng để 
vào Câu Lạc Bộ Diệm Song dùng nước và 
ngồi nói chuyện. Trên đường đi chàng gặp 
một sinh viên đàn anh, Duy Khanh biết bổn 
phận mình, nên chàng chào sinh viên đàn 
anh một cách nghiêm túc, chàng cũng 
được chào lại và tiếp tục đi bình thường. 
Trong khi đó, một sinh viên bạn vì say sưa 
nói chuyện với người bạn gái, anh không 
chào sinh viên đàn anh khi đi ngược chiều. 
Lập tức anh bị phạt hít đất trước người tình 
vào thăm. Ngọc Lan thấy vậy mới hỏi Duy 
Khánh. Chàng giải thích cho nàng rõ là ở 
đây khi vào quân trường, có một thời kỳ 
huấn nhục, người ta tập cho mình những 
sự nhọc nhằn, bực bội, có những điều phi 
lý, nhưng mà phải tuân lệnh một cách tuyệt 
đối. Ở đây mình có thấy khổ và biết tuân 
lệnh, thì sau ra đơn vị mình mới hiểu nỗi 
khó khăn của người lính, tập cho lính tuân 
lệnh và chỉ huy được họ. Duy Khánh đưa 
Ngọc Lan vào Câu Lạc Bộ Diệm Song, một 
trong những Câu Lạc Bộ lớn cuả Trường 
Bộ Binh Thủ Đức, nhưng từng cặp từng 
cặp ngồi đầy ập cả. Hai người tìm một chỗ 
tạm ngồi uống nước nói chuyện. Một lát 
sau họ đưa nhau ra ngồi một ghế đá dọc lề 
đường dưới hàng cây cao tỏa nhánh che 
ánh nắng, có những ngọn gió lùa qua mát 
mẻ hơn ngồi trong Câu Lạc Bộ nhiều . 

Nơi đây thỉnh thoảng  có đôi ba người 
qua lại trên con đường nên hai người tâm sự 
cũng dễ dàng hơn, họ thì thầm với nhau về 
chuyện tương lai. Tuy là trong quân ngũ 
nhưng chàng cũng đưa ra dự tính sau khi ra 
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trường và kế hoạch thời hậu chiến tranh. Họ 
vạch ra con đường đầy sáng sủa, như là một 
bức tranh tuyệt đẹp trước mắt hai người. Thế 
rồi hàng tuần nàng đi thăm chàng. Giai đoạn 
2, chàng được  gắn Alpha và đi phép như 
đàn anh trước đây về Sài Gòn đưa nàng đi 
đây đó. Rất hạnh phúc và bao nguời thèm 
khát cảnh trai tài gái sắc này.  

Còn mấy tháng nữa, Ngoc Lan sẽ ra 
Trường. Duy Khánh đã lên Trung Uý. Bạn bè 
ăn khao mừng Ngoc Lan sẽ là cô giáo xinh 
đẹp, đồng thời ăn khao Duy Khánh “rửa lon” 
được đặc cách thăng cấp Trung Uý nhân 
chiến công hiển hách nơi chiến trường. 

Ngọc Lan dự kiến ra trường sẽ xin về 
dạy tại Trường Trung Hoc tỉnh nhà như dự 
kiến ban đầu và mong rằng sau này Duy 
Khánh giải ngũ rồi cũng cùng ngành với 
nàng, ở cùng địa phương của mình, để vợ 
chồng gần gũi bên nhau. Họ chuẩn bị đám 
cưới sau khi Ngọc Lan ra trường. Nhưng 
Trời chẳng chiều lòng người, Duy Khánh bị 
thương nặng khi ra trận và cuối cùng mất đi 
hai chân, một sĩ quan trẻ tuổi đành ngồi 
trên chiếc xe lăn để cho tình nhân đưa đi 
đây đó giải sầu nhân kỳ nàng nghỉ hè. Còn 
6 tháng nữa nàng ra Trường. Nhiều lần 
nàng định bỏ học để lo chăm sóc cho 
chàng, nhưng nhiều người bàn, nếu 
thương chàng  phải gắng ở bước cuối 
cùng, lấy được bằng cấp sau này đi dạy thì 
mới nuôi chàng được chớ, đâu dễ gì uống 
nước lã mà sống được. 

Từ trong văn phòng nhìn ra phía trụ 
cờ, thấy có một nữ sinh xinh đẹp đang đẩy 
chiếc xe lăn, ngồi trên xe là một chàng trai 
thương phế binh. Tôi biết anh chàng này 
vào lãnh lương. Lúc này lương bổng của 
binh sĩ ở những đơn vị lớn thì có Phát 
hướng viên các đơn vị về nhận trực tiếp 
nơi thủ quỹ rồi về đơn vị họ phát lại cho 
binh sĩ. Còn những quân nhân lẻ tẻ, như 
trường hợp của Duy Khánh là thủ quỹ kiêm 
nhiệm phụ trách tại đây. Hôm ấy cũng đông 

binh sĩ đến nhận lương, nhưng trường hợp 
này tôi nói với vị sĩ quan thủ quỹ ưu tiên và 
anh em cảm phiền nhường để thủ quỹ giải 
quyết cho anh thương phế binh này trước. 
Thế là những binh sĩ giang ra, chiếc xe lăn 
đẩy vào, tôi nhìn chàng Trung uý, tuổi trẻ 
và  rất đẹp trai, rồi nhìn cô nàng đẩy chiếc 
xe lăn, tôi mới hỏi:  

- Trung uý là gì của cô. Cô ta đáp:  
- Chồng tôi.  
Tôi qúa ư cảm động cho cả hai người. 

Tôi hỏi thăm tiếp viên Sĩ quan:  
- Trung uý bị thương ở đâu và bao lâu rồi?  
- Ở mặt trận Hạ Lào và đã 4 tháng rồi. 
- Xin chia buồn cùng Trung uý và cũng 

xin chung vui cùng Trung uý nữa. Vui vì 
Trung Úy cũng còn được sống với người 
thân. Thôi thì mình tin nơi số mênh... 

Tôi nói để an ủi người bị nạn chứ thật 
lòng thì làm sao mà vui được. Tôi hỏi thăm 
tiếp cô nàng, mới biết cô là sinh viên Văn 
Khoa Sài Gòn và còn một mùa học cuối 
cùng là ra Trường. Tôi khuyên cô tiếp tục 
học để ra Trường thì mới làm nên mọi việc. 
Cô thương anh thì phải nghĩ đường dài mà 
nghe lời bà con khuyên nhủ.  

Sau này tôi được biết cô ta tiếp tục học 
và ra trường sau mùa học năm ấy.  Tốt 
nghiệp rồi cô xin về Tỉnh nhà, dạy tại một 
trường gần để tiện chăm sóc cho chồng bị 
cụt hai chân vì non nước. Trước sự hy sinh 
cao cả một người phụ nữ có tinh thần đáng 
quý ấy ai cũng thương và giúp đỡ. 

Duy Khánh và Ngọc Lan chưa có lễ 
hỏi, chưa đám cưới. Duy Khánh cũng thấy 
đời mình chẳng còn gì nữa, chàng chẳng 
thể sống cho nàng có hạnh phúc. Chàng 
nghĩ mình thương một người mà để người 
ta không hạnh phúc là có tội lỗi. Chàng 
nghĩ nàng tội tình gì mà phải hy sinh đời 
mình một cách vô lý. Thà rằng để một mình 
chàng chịu chớ sao  lại bắt nàng cũng phải 
chịu lây. Vì vậy nhiều lần chàng khuyên 
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nàng nên đi lấy chồng, một hôm Duy 
Khánh bảo nhỏ Ngọc Lan:  

- Em ngồi gần anh, để anh nói nhỏ với 
em chuyện này.  

Chàng giải thích:  
- Em à! Chúng ta thương nhau sâu 

thẳm  chân tình, em hy sinh nhiều vì anh, 
cái tinh thần cao cả ấy không ai phủ nhận 
được. Anh với em mới là người hiểu được 
chiều sâu và sự chân thật này. Nhưng, em 
à ! Đời anh coi như bỏ đi, anh đã suy nghĩ 
kỹ và chấp nhận số phận của mình, anh 
muốn em phải buông anh ra, anh phải lánh 
em, để em xây dựng cuộc đời của em cho  
tương lai lâu dài. Có thể hôm nay chúng ta 
gặp nhau nói chuyện lần cuối. Lần sau em 
đến anh không tiếp thì cũng đừng ngạc 
nhiên. Anh phải hy sinh cho em là điều 
đúng đắn nhất, hợp với lương tâm  nhất.  

- Khánh ơi! Anh nói chi mà kỳ cục vậy, 
em thương anh chân thật mà. Em không 
bao giờ nghĩ gì về tương lai nữa cả.  Em 
chỉ biết còn anh bên em là điều mong ước 
lâu rồi. Không ai có thể thay thế được anh 
trong đời em. 

- Nhưng mà em à! Anh không còn chân 
thật nữa. 

- Anh nói gì? Tại sao anh không chân 
thật với em? 

- Anh chân giả đây! Anh đi còn chống 
thêm hai cây nạng nữa kia mà! 

- Thì có sao đâu, hai quả tim chân thật 
là đủ rồi.  

- Đó là lý thuyết, trong thực tế không 
phải thế. Bây giờ em chưa thấy vấn đề, em 
còn thương anh đậm đà là vậy, nhưng 
trong tương lai có những cái em cần phải 
có như mái ấm gia đình, con cái, rồi muốn 
làm bà mẹ, bà nội, bà ngoại nữa chớ. 
Không thấy trước, đến khi tuổi đời chồng 
chất, muốn làm lại không còn kịp nữa. 

- Em không cần con, chỉ muốn sống 
bên anh là đủ rồi.   

- Em à, nhưng mà anh giờ... không đủ... 

- Em đâu cần, đôi chân gỉa cũng được 
kia mà 

- Không phải đôi chân giả . 
- Chớ cái gì? 
- Cái mà tạo hóa dành cho phái nam để 

cho người khác phái và làm cho loài người 
phát triển đã bị chiến tranh cướp mất rồi... 

- Hãy! Anh nói cái gì? Em không hiểu? 
- Anh nói thật tình để em hiểu. Chàng 

kê miệng vào tai nói nhỏ với Ngọc Lan: 
- Một viên đạn xuyên qua, con “chi..” 

của anh bay mất rồi. Đời anh coi như tàn 
phế hoàn toàn. Anh không nỡ để em bị 
thiệt thòi”. 

- Thì có sao đâu, có gì quan trọng? 
- Không phải đơn gỉan như vậy đâu 

em. Sau này em sẽ thấy quan trọng ! 
- Em quyết chung thủy với anh dù cho có 

tiếng vào tiếng ra của thiên hạ cũng mặc kệ . 
- Không được, em nên nghe lời anh. Yêu 

em, anh phải tạo cho em có hạnh phúc. 
Ngọc Lan khóc nức nở. Ngày tiếp, đến 

thăm chàng, bị từ chối. Khánh cho người ra 
phân giải để cho Ngọc Lan hiểu nỗi khổ 
tâm của Duy Khánh đành chấm dứt cuộc 
tiếp xúc để cho Ngọc Lan lo xây dựng cuộc 
đời của nàng. Nàng cố năn nỉ cho tiếp xúc 
lần cuối cùng nhưng cũng bị từ chối Ngọc 
Lan đành ra về trong bao nỗi mến thương 
và đau buồn. Trong khi đó, Duy Khánh cho 
tin bung ra ngoài xã hội là chính chàng đã 
không cho Ngoc Lan thăm viếng để cho 
nàng dứt khoát tư tưởng mà lập gia đình 
riêng cho đời nàng. Chàng không ích kỷ, hy 
sinh cho một người đàn bà có tinh thần cao 
thượng trong tình yêu....        

Ngoc Lan buồn rầu, nhiều bạn bè chia 
xẻ và phân giải sự hy sinh của Khánh là 
đúng vì tình yêu giữa hai người mới chỉ là 
hứa hẹn, chưa bỏ lễ, chưa chính thức là 
chồng vợ, nên Khánh xử sự như vây là 
đúng, là cao cả và Lan nên nghe lời Khánh 
mà có chồng, lo cho tương lai của mình. 
Trong số này có một chàng đồng nghiệp 
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với Ngọc Lan là Văn Hiền cũng quan tâm 
và khâm phục về sự việc của hai người.  
Một hôm Văn Hiền trao đổi với Ngoc Lan 
trong một tinh thần bè bạn đầy thông cảm. 
Văn Hiền nói : 

- Nếu có ai đó thương hoàn cảnh và 
khâm phục cái tinh thần cao quý của Lan 
về tình yêu mà người ta yêu  Lan thì  Lan 
nghĩ  thế  nào? 

 - Em nghĩ chắc không có ai đâu. Và 
em cũng không thể quên hình ảnh của 
Khánh được. 

- Em à, thời gian giúp chúng ta quên đi 
những gì không hợp lý, rồi em sẽ thấy! Bây 
gìờ anh khuyên em hãy nhìn vào  thực tế 
của cuộc sống. 

Thời gian trôi qua, cuộc sống hàng 
ngày giúp cho Ngọc Lan nhận định mọi việc 
đều phải thực tế, và nàng đã từng bước 
quay về với  thực tại, không còn sống trong 
ảo mộng nữa. Văn Hiền và Ngoc Lan cũng 
gặp nhau thường ngày ở một mái trường, 
tuy đứng  riêng bục giảng. Họ tâm sự bình 
thường, mỗi người đều giữ gìn ý tứ. Một 
hôm Văn Hiền nhắc lại chuyên góp ý của 
mình ngày xưa. Chàng bảo: 

- Ngọc Lan em à !  
- Gì anh? 
- Chuyện anh nói với em ngày xưa?  
Ngọc Lan hiểu nhưng giả vờ bảo : 
- Là chuyện gì em có nhớ gì đâu? 

Thực ra trong lòng cô đã thầm thương Văn 
Hiền, nhưng còn giữ kẽ. Ngược lại Văn 
Hiền cũng quý mến Ngọc Lan, đã yêu nàng 
nhưng cũng  chưa bật mí. 

-Trời ơi, chuyện quan trọng mà em 
không để ý. Cái chuyện lập gia đình ấy? 

- Có ma nào ưa em đâu mà lập? 
- Tại em không để ý!  Anh muốn làm 

mai cho em đây nè? Bây giờ em đưa ra cái 
tiêu chuẩn để anh dễ chọn lựa cho em. 
Nhưng cũng đừng đưa ra những cái quá 
khó, anh chịu thua, hoá ra mình bất tài. 

-Em đâu có gì khác thường với người 
ta đâu, chỉ cần người ấy thương em thật 
tình, chung thủy, sống đơn giản, ăn nói dễ 
thương, tương đối “sạch nước cản”, và... 
không được lăng nhăng...   được chưa? 

- Hơi khó đó, anh chỉ giới thiệu rồi sau 
đó em tìm hiểu, chớ anh làm sao bảo đảm 
được nhiều điều quá vậy. Chỉ có anh bảo 
đảm anh cho em thì được thôi à ! 

- Với anh thì những điều kiện ấy thế nào? 
- Với anh thi bảo đảm 100% ! Nhưng mà 

em đâu có quan tâm đến anh, anh chỉ có 
thiếu cái tiêu chuẩn không đẹp trai hơn ai. 

-Anh không đẹp trai hơn ai, như vậy là 
anh cũng có đẹp trai rồi đó chứ? 

-À, nhưng mà phân biệt cái đẹp khó lắm 
em ơi! Trong xã hội em thường nghe có 
người bảo cô này đẹp thế mà sao lại lấy anh 
chàng này không xứng; rồi có kẻ bảo anh 
chàng này đẹp trai thế kia mà đi lấy một cô 
xấu hoắc như vậy chẳng hạn... Cho nên đẹp 
hay xấu tùy theo cái nhận xét, cái nhìn của 
người đối diện. Chẳng hạn như anh, em 
nhìn thế nào với sự nhận xét của em? 

-Anh hãy, khó nói qúa! Khen đẹp anh 
bảo rằng... nịnh, nói không đẹp thì anh buồn. 
Thực tế thì anh cũng vào loại các cô đáng 
quan tâm đó chớ? Theo anh tự xét thì có 
được  bao nhiêu người quan tâm đến anh? 

-Làm sao anh biết được. Anh muốn có 
một người tương xứng bỏ trên đầu trên cổ, 
nhưng không thấy ai để ý. Giờ anh muốn 
nhờ em để ý giùm nhé... mai mối đi... nếu 
có cô nào quan tâm, báo cho biết để anh 
bỏ bụng mừng. 

-Anh nhờ thì em chịu khó làm, nếu 
được có thưởng gì cho em không? 

- Có chứ em. 
- Thuởng gì? 
- Em ưng thưởng gì thì anh chìều theo liền. 
- Nghe dễ thương thiệt, Chắc chắn chớ? 
- Chắc mà ! Còn nếu anh làm mai cho em 

mà thành thì em có thưởng cho anh không? 
- Cũng giống anh vậy, muốn gì em chiều. 
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- Vậy thì anh phải tích cực, nỗ lục rút 
ngắn thời gian để chóng được lãnh thưởng.. 

- Anh ưng thưởng gì? 
Văn Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc 

Lan rồi mỉm cười:  
- Cái ưng của anh dễ chịu lắm, khỏi lo. 

Nhưng anh muốn việc mình làm phải thành 
công để được thưởng. Chắc chắn người ta 
sẽ hỏi về em. Để khỏi lúng túng trước 
những câu hỏi này, em cảm phiền cho anh 
mượn đỡ ... “nửa cái mình” của em thời 
gian ngắn, để anh hiểu biết về em tường 
tận trước khi giới thiệu người bạn trai khác 
biết một cách rõ ràng về em? Em có đồng ý 
không? Thực tình mà nói, anh tìm hiểu em 
lâu rồi, nhưng khó nói qua, nay được gợi ý, 
anh thi hành ngay. 

Ngọc Lan nghe cái đề nghị kỳ lạ này, 
xưa nay chưa có. Nàng thấy hay hay, 
ngẫm và cười thầm. Biết đây anh chàng 
bắt đầu mở mối giây tơ để trói chặt rồi đây 
và cô nàng cũng  nhanh trí, muốn có sự đối 
đáp của mình cũng mới lạ chẳng thua kém 
gì. Nàng bảo : 

- Anh Hiền à! Em chưa bao giờ nghe 
một người nào đề nghị kỳ quái như anh 
vậy. Em hỏi anh, nếu vậy thì em có thể 
mượn anh để tìm hiểu trước khi giới thiệu 
bạn gái của em cho anh không? 

- Được chớ em, có vậy mới công bình 
chớ. Nhưng mà em nè! Chỉ mượn “nửa cái 
“ thôi nhé.  Anh cũng cụ thể luôn cái nội 
quy là khi anh cho em mượn, thì anh thuộc 
quyền của em, và khi em cho anh mượn, 
em là thuộc quyền của anh. Cụ thể, cuối 
tuần này em bảo đi Đà Nẵng là anh phải thi 
hành liền. Khi khác em thuộc quyền anh, 
anh bảo tuần tới mình đi chơi ở Quy Nhơn 
thì em phải nghe theo anh, nhá. 

Cả hai cùng cười, họ nghĩ tại sao lại có 
cái phát biểu bất ngờ đầy dễ thương thế 
này. Ngọc Lan đưa mắt nhìn Văn Hiền 
trong tư thế khác ngày thường và hỏi : 

- Tại sao hôm nay anh có cái trao đổi 
bất ngờ khác mọi ngày quá vậy. Mình gặp 
nhau hằng ngày, trao đổi nhau nhiều vấn 

đề, nhưng mục nào ra mục nấy, có dám 
đùa giỡn gì đâu. Hôm nay anh có cái vừa 
thật vừa đùa bất ngờ, làm em hơi lúng 
túng. Có lẽ là mình gần gũi nhau trong 
công việc, hiểu nhau, thấm sâu rồi mà mình 
không biết, giờ này đã chín mùi, nó bộc 
phát bất thần cái ý tuyệt diệu tự nhiên ấy? 

- Đúng vậy, anh hiểu em nhiều, quan 
tâm lâu rồi, nhưng đâu dám nói, bây giờ 
nhờ hé mở đúng cái đề tài đang chờ đợi... 

Quá rõ, nhưng Ngọc Lan làm như mình 
tối dạ, hỏi tiếp:  

- Như vậy bây giờ ai cho mượn trước? 
- Thôi thì anh đàn ông con trai, xung 

phong cho em  mượn trước. Em đặt Anh 
thuộc quyền em, chịu chưa? 

- Cho mượn bao lâu? 
- Vài tuần. 
- Nếu mượn luôn có được không? 
- Trời... Nếu vậy thì cho nhau luôn cho 

rồi chớ mượn làm gì như vậy, em phải bận 
mang đi trả mất thời giờ. 

Sự đối đáp tự nhiên, bất ngờ từ đáy 
lòng giữa hai người.. Ngầm thương nhau 
lâu rồi và đã đậm, nay mới có dịp bật mí... 
Hai người nhìn nhau cười, đôi môi trao đổi, 
những cánh tay ôm bó chặt đầy thông cảm. 
Văn Hiền quý trọng mối tình đầu của Ngọc 
Lan đối với Duy Khánh và Ngọc Lan cũng 
quý trọng cái sự hiểu biết cao cả của Văn 
Hiền đã dành bao tình cảm cho nàng trong 
khi nàng có sự đau buồn ở thời kỳ đầu của 
người con gái.  

Sau khi Ngọc Lan và Văn Hiền thành 
hôn rồi, hai người bàn chuyện tới thăm Duy 
Khánh và tìm cách giúp đỡ chàng, nhưng 
Ngọc Lan lại một lần nữa không vui vì Duy 
Khánh đã đổi chỗ ở mà không để lại địa chỉ 
mới cho người chủ nhà rõ. Hai vợ chồng 
Ngọc Lan và Văn Hiền ra về mang theo 
một nỗi lòng trĩu nặng, tội nghiệp và cảm 
thương cho một người trai vì đất nước mà 
đã trở thành phế binh, hy sinh cả cuộc đời 
mình cho Tổ Quốc./. 

 
Duy An Ñoâng (California) 



 

GIẤC THU 
 
Bỗng nhiên anh thấy buôn ghê gớm 
Một giấc chiêm bao lạnh cả  ngưòi. 
Em gọi anh về trong nước mắt. 
Giữa chiều  hiu quạnh lá thu rơi. 
 
Có thế mà anh không  ngủ được. 
Thương em chỉ biết thở dài thôi. 
Quê hương; Anh biết em từng khóc. 
Chờ đợi bao năm, khổ lắm rồi. 
 
Mệt mỏi anh lo: có một ngày. 
Lạnh lòng em thả lá thu bay. 
Và anh như cánh rừng trơ trọi. 
Tan giấc anh về, em chẳng hay. 
 

LAM ĐIỀN  
NGUYÊN THỬ 
(6/2011) 
 

ĐI GIỮA RỪNG THU 
 
Anh  chẳng vui gì đi giữa rừng thu. 
Muôn sắc úa giữa sương  mù hấp hối   
Rồi mai mốt  muà đông về gió thổi  
Rừng trơ xương, nhức nhối cả thân cành 
Em như lá vàng rất đẹp giữa đời anh 
Anh  lại sợ  gió  vàng bay trắng  tóc  
Người gánh  củi giữa rừng khuya bật khóc. 
Nóng lòng thương hạt thóc rụng trên đồng  
Anh chẳng vui gì đi giữa rừng phong. 
Nhớ thuốc khai quang, lá vàng không kịp 
Rừng thu của ai tuy buồn mà đẹp  
Rừng thu  quê mình gió quét cả màu xanh. 
 

LAM ĐIỀN 
NGUYÊN  THỬ 
(6/2011) 

 

BEÂN NAØY BEÂN KIA 
 

beân kia 
moät doøng soâng 
troâi xanh ñôøi 
meânh moâng 

moät ngöôøi chôø 
nghieâng boùng 

baáp beânh vaøo chaân khoâng 
 
 

beân naøy 
moät ngöôøi troâng 

nhöõng lôøi khoâng beû caïnh 
chöa ai noùi bao giôø 
ñeå vieát vaøo ngu ngô 

cho ñaày trang soá meänh 
caû hai 

 

XUAÂN BÍCH 

ngoài nghe nhau 
maø vaãn chöa baét ñaàu 

nhö hai doøng nöôùc maën 
khôi vôi nhöõng baát ngôø 

buoàn – vui 
theo chieàu xuoáng 

vaãn xuoáng tôùi voâ chöøng 
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Tập döôït ñoàng ca Saøi Goøn Naéng Nhôù Möa Thöông cho buoåi giôùi thieäu saùch cuûa Phong Thu. 

 

 



 

Ðọc lại truyện Kiều 
 

YÙ Nghóa Töï Do Trong 

Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh 

 

Phaïm Troïng Leä 
  

ơn sáu chục năm 
nay Truyện Kiều 
được dẫn giải và 

bình luận rất nhiều. 
Ngày xưa phe Phạm 
Quỳnh bênh Kiều nói 
rằng: “Truyện Kiều còn 
thì tiếng ta còn, tiếng ta 
còn thì nước ta còn.”  
Phe Ngô Ðức Kế dựa 
trên luân lý cho truyện 
Kiều là một “dâm thư.” 
Người ta thường nói: 
“Ðàn ông chớ kể Phan 
Trần; đàn bà chớ kể 
Thúy Vân Thúy Kiều.” 
Nay đọc lại truyện Kiều 
để xem tác giả quan 
niệm thế nào là “tự do” 
theo quan niệm nhân 
bản; hệ thống tín 
ngưỡng của xã hội Kiều (Khổng, Phật, Lão) 
ảnh hưởng đến đời Kiều thế nào, và 
Nguyễn Du mượn Ðoạn Trường Tân Thanh 
để bày tỏ thế nào là ý nghĩa tự do của con 
người về ba khía cạnh: cá nhân, nghệ thuật 
và xã hội. 
     Cũng xin dè dặt: việc phê phán tác giả 
qua cốt truyện chỉ có giá trị tương đối, vì 
Nguyễn Du mượn tạm cốt truyện Tàu của 
Thanh Tâm Tài Nhân để viết nên Ðoạn 

Trường Tân Thanh, cũng như kịch tác gia 
Shakespeare mượn tạm cốt truyện xưa để 
viết nên một số những kịch phẩm La Mã 

bất hủ. 
 
     Trước hết, chúng tôi 
đồng ý phần nào với Vân 
Hạc Lê Văn Hòe rằng  
“Truyện Kiều giá trị không 
ở tư tưởng đạo đức, luân 
lý hay triết lý, cũng không 
ở cốt truyện, hay cách bố 
cục kết cấu, tình tiết. Cái 
giá trị tuyệt đối của Truyện 
Kiều là ở văn chương…”  
Chúng tôi muốn chứng 
minh rằng qua những 
nhân vật chính như Kiều, 
Từ Hải, Kim, Thúc, 
v.v…Nguyễn Du hàm ẩn 
một quan niệm về tự do 
rằng: con người đầy đủ 
phải là con người biết 
rung động chân thành, có 

lý trí, biết hòa hợp với thiên nhiên, ghét nỗi 
bất công trong xã hội, nghĩa là một con 
người nghệ thuật và tự do. 

 
A. Quan niệm của Nguyễn Du về Tự do 
 
     Nguyễn Du viết Ðoạn Trường Tân 
Thanh (ÐTTT) để chứng minh thuyết Tài 
Mệnh Tương Ðố bằng cuộc đời Thuý Kiều? 
Ðể khuyên người đời giữ thiện tâm ? Ðể 

 H
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gửi gấm tâm sự của một  «hàng thần»? 
Ðây cũng là lập luận của một số nhà phê 
bình từ trước đến nay. Ðoạn mở đầu và 
đoạn cuối của Truyện Kiều khiến ai đọc 
cũng tin là chủ đích của Nguyễn Du là để 
chứng minh thuyết Tài Mệnh Tương Ðố : 
     Trăm năm trong cõi người ta, 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau... 
 
     Bắt phong trần phải phong trần, 
Cho thanh tao mới được phần thanh tao. 
 
Phạm Quí Thích (1760-1825) cùng thời với 
Nguyễn Du (1765-1820) trong bài “Tổng 
vịnh Truyện Kiều” viết rằng: 
     Cho hay những kẻ tài tình lắm, 
     Trời bắt làm gương để thế gian. 
 
Chu Mạnh Trinh (1862-1905) cũng viết: 
    Cung oán nỉ non đàn bạc mệnh, 
    Duyên may dun dủi lưới Tiền Ðường.  
 
Bùi Kỷ, trong bài Truy điệu Tiên Ðiền năm 
1927 cho biết một phần tâm sự Nguyễn Du: 
     Gặp cơn Lê thị suy vi, 
Kinh thành muốn lở, thăng trì muốn vơi. 
… 
     Giang hồ lăng miếu một thân, 
Ðật dân bỗng hóa hàng thần lạ thay! 
     Há chẳng biết cao bay xa chạy, 
Cái công danh là bẫy trên đời, 
     Song le con tạo trêu ngươi, 
Buộc nhau chỉ một chữ thời mà đau. 
... 
Muốn động đến cửu toàn linh thính, 
Hỏi bao giờ tài mệnh không ghen. 
 
     Theo thiển ý, khi viết ÐTTT, Nguyễn Du 
rất khéo léo: ngài không chỉ có ý chứng 
minh thuyết Tài Mệnh Tương Ðố, mà cũng 
không viết ÐTTT chỉ với mục đích đem 
Kiều ra làm gương cho đời như những nhà 
phê bình đứng trên bình diện luân lý đã 
nhận xét. Nguyễn Du dường như có một 

tâm sự mâu thuẫn: một mặt thì không nỡ 
đả phá những hệ thống sẵn có của một xã 
hội Khổng, Phật, Lão ở Việt Nam vào cuối 
thế kỷ 19. Nhưng ngài muốn ẩn tàng một ý 
niệm tự do của con người trong một thời 
đại mà những lễ nghi, tôn giáo, chính trị 
đang thay đổi. Cũng cần biết là cuối thế 18 
đầu thế kỷ 19 là một giai-đoạn có nhiều 
biến chuyển về khoa học có ảnh hưởng 
đến những quan niệm về triết lý, thần 
quyền và quân quyền. Nguyễn Du vốn là 
người lịch duyệt, từng đi sứ sang Tàu, chắc 
hẳn biết những phát triển về khoa học và 
triết lý chẳng những trong thời đại ngài mà 
cả những thời đại trước. 
     Xin lược qua: ngay từ thời Phục Hưng 
(từ thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 16), quan 
niệm cho rằng trái đất là trung tâm vũ trụ 
(Ptolemaic system) không còn được chấp 
nhận nữa. Sau đó có những khám phá về 
hàng hải như năm 1512 Magellan đi vòng 
quanh trái đất; năm 1543 nhà thiên văn học 
Copernicus chứng tỏ rằng mặt trời, chứ 
không phải là trái đất, là trung tâm hành 
tinh hệ; Galileo chế ra viễn-vọng-kính năm 
1609; Newton khám phá ra luật hấp dẫn 
lực vào thế kỷ 17; Lavoisier (1743-1797) hệ 
thống hóa môn phân tích định lượng hoá 
học. Về mặt chính trị thì Rousseau viết 
cuốn Xã Ước (Du Contrat Social) năm 
1762 chủ trương dân quyền, chống lại 
quan niệm vương quyền của Hobbes (tác 
giả cuốn Leviathan) viết năm 1651, cho 
rằng con người ở trạng thái tiền xã hội rất 
man dã và vị kỷ nên tự nguyện chuyển 
nhượng những quyền thiên nhiên (natural 
rights) của mình cho một vị vua để đổi lại 
được hoà bình và an ninh. John Locke, triết 
gia người Anh, cũng nói rằng con người ở 
trạng thái tự nhiên khi chưa có xã hội thì đã 
có luật thiên nhiên (natural law) trong đó 
con người có quyền sống, tự do và có tài 
sản (Second Treatise on Government, 
1688). Năm 1776 Thomas Jefferson khi viết 
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ý này trong bản Tuyên ngôn Ðộc lập Hoa-
Kỳ, trong đoạn đầu, có nói rằng: 

«... Mọi người sinh ra đều bình đẳng, 
rằng con người được Thượng Ðế ban 
cho quyền bất khả nhượng là quyền 
sống, được tự do và mưu cầu hạnh 
phúc, rằng để thực hiện và bảo đảm 
những quyền này con người mới thành 
lập ra chính phủ và cho chính phủ 
những quyền chính đáng đặt trên sự 
thoả thuận của người dân...rằng bất cứ 
khi nào một hình thức chính phủ trở 
nên huỷ hoại đối với những cứu cánh 
trên thì người dân có quyền thay đổi 
hay huỷ bỏ chính phủ đó và thiết lập 
một chính phủ khác đặt trên nền tảng 
những nguyên tắc sao cho có thể đem 
lại cho dân an ninh và hạnh phúc. »   
(Xem Delaration of Independence)  

     
    Tóm lại, con người ngay từ thời Phục 
Hưng đã bắt đầu nghi ngờ về thuyết tiền 
định khi thấy thiên văn tạo vật cũng thay 
đổi chứ không hoàn toàn bất biến. (Trong 
ÐTTT Kim Trọng cũng an ủi Kiều rằng 
«Xưa ngay nhân định thắng thiên cũng 
nhiều.») Con người với tư tưởng của 
Locke, Rouseau và Jefferson, không còn 
tin tưởng vào quân quyền nữa. Trong văn 
chương con người đã trở thành chủ điểm. 
Những nhà văn lãng mạn bắt đầu mô tả 
con người với những dục tình mãnh liệt. 
Khi Nguyễn Du còn trẻ, chắc ngài đã biết 
những thành quả của Nguyễn Huệ cùng sự 
xâm nhập của nước ngoài vào Việt Nam. 
Khi vua Quang Trung đại phá quân Thanh 
năm 1789 (cũng là năm cách mạng Pháp 
bùng nổ) thì Nguyễn Du đã 24 tuổi. Theo 
sử gia Trần Trọng Kim thì người ngoại 
quốc đã đến Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ 
17. Năm 1614 đời chúa Sãi có người Bồ 
Ðào Nha tên Jean de La Croix đến lập lò 
đúc súng tại Thuận Hoá, năm 1637 người 
Hoà Lan được chúa Trịnh cho phép mở 

cửa hàng buôn bán ở Phố Hiến thuộc 
Hưng Yên đông đến «1,000 nóc nhà, làm 
thành ra chỗ vui vẻ lắm », cho nên tục ngữ 
bấy giờ có câu rằng:« Thứ nhất Kinh-kỳ, 
thứ nhì phố Hiến. » (Việt Nam Sử Lược, 
quyển nhì, trang 96). 
          
B. Nếu chấp nhận giả thuyết rằng 
Nguyễn Du cũng am hiểu không nhiều thì ít 
những biến đổi của thời đại ông, và ông có 
suy nghĩ, diễn đạt vào những nhân vật 
trong truyện Kiều một ý-niệm tự do nhân 
bản rằng con người đầy đủ là con người 
biết rung động, có lý trí, có tín ngưỡng; 
lòng thành có thể động đến quỉ thần («Kiều 
rằng những đấng tài hoa/Thác là thể phách 
còn là tinh anh »); yêu tự do, ghét bất công 
(«Anh hùng tiếng đã gọi rằng/Giữa đường 
dẫu thấy bất bằng mà tha... Phong trần mài 
một lưỡi gươm/Những phường giá áo túi 
cơm xá gì.») v.v.. thì có thể tóm tắt ý niệm 
tự do của ngài vào khía cạnh: tự do  cá 
nhân, tự do nghệ thuật và tự do xã hội. 
     Ngay từ đầu Truyện Kiều, Nguyễn Du 
đã viết: «Những điều trông thấy mà đau 
đớn lòng.» Ðiều đó chứng tỏ kinh nghiệm 
sống của tác giả cũng có phần nào ảnh 
hưởng đến truyện Kiều. Trong bài «Tế 
Thập Loại Chúng Sinh » ngài cũng nói 
« Ðau đớn thay phận đàn bà.» Ngài ắt hẳn 
thấy số phận của người đàn bà nói riêng, 
hay số phận của người nghệ sĩ nói chung, 
trong một xã hội đầy khuôn mẫu gò bó. Mà 
vượt ra khỏi những khuôn mẫu  đó là một 
đòi hỏi của tự do cá nhân. Nếu không chấp 
nhận tiền đề này thì khó có thể hiểu tại sao 
Nguyễn Du tạo cho nhân vật Kiều vượt ra 
ngoài khuôn mẫu đạo đức của một xã hội 
Khổng, Mạnh. Trong một xã hội phong 
kiến, với những khắt khe của đạo đức, Kiều 
đã được theo học như nam giới, thi hoạ 
cầm kỳ, để có thể đối ẩm với nam giới. 
Kiều lại còn tự ý gắn bó với người yêu 
đang khi cha mẹ đi vắng, lẻn sang nhà trai 
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tình tự (« Săm săm băng lối vườn khuya 
một mình...Vì hoa nên phải đánh đường tìm 
hoa/Bây giờ tỏ mặt đôi ta /Biết đâu rồi nữa 
chẳng là chiêm bao. ») Hơn nữa, khi đã đi 
lấy Mã Giám Sinh, Kiều còn dám nhờ cha 
lo dùm chuyện Kim Trọng (« Lạy thôi nàng 
lại rén chuyền/Nhờ cha trả được nghĩa 
chàng cho xuôi. ») 
     Nhưng nếu nhân vật Kiều biểu tượng 
cho tự do cá nhân thì cái tự do này cũng đi 
đôi với lý trí. Hãy xem như khi Kim Trọng 
có ý lơi lả, Kiều đã biết ngưng lại : 
        Ðã cho vào bậc bố kinh. 
     Ðạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. 
        Ra tuồng trên bộc trong dâu, 
     Thì con người ấy ai cầu làm chi. 
     .... 
        Vội chi ép liễu hoa nài, 
     Còn thân còn một đền bồi có khi. 
 
     Quyết định thứ hai của Kiều, theo thiển 
ý, là một quyết định tự do, ấy là khi Kim 
Kiều tái hợp, Kiều xin đổi tình vợ chồng ra 
tình bạn bè. Nếu cho rằng một hành động 
tự do là một hành động mà người hành xử 
không bị cưỡng chế, ở trong một hoàn 
cảnh thuận lợi, và biết rõ về hậu quả về 
hành động của mình thì khi quyết định như 
vậy, Kiều đã hành động như một con người 
tự do, có lý trí, ngược  lại sự năn nỉ của 
Kim và sự khuyến dụ của gia đình. Mà tự 
do cá nhân chẳng qua là căn bản của tự do 
nghệ thuật. Trong Truyện Kiều không thiếu 
những cảnh đáng bị «kiểm duyệt.» Thí dụ 
như cảnh Tú Bà dạy Kiều cách tiếp khách: 
 Nghề chơi cũng lắm công phu. 
Hay cảnh Kiều tắm: 
       Buồng the gặp buổi thong dong, 
    Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa. 
       Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, 
    Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên. 
 
     Trong cái tình huống ấy, Thúc sinh như 
một nghệ sĩ tài hoa, làm một bài thơ vịnh 

cảnh Kiểu tắm: “Ngụ tình tay thảo một thiên 
luật Ðường,” và được khen là “Lời lời châu 
ngọc hàng hàng gấm thêu”  Nếu Thuý Kiều 
và tài sắc của nàng biểu tượng cho một tự 
do cá nhân thì đó cũng là đối tượng của 
người nghệ sĩ. “Văn sĩ, giai nhân,” Chu 
Mạnh Trinh, trong “Bài Tựa Truyện Kiều,” 
đã bảo là “cùng kiếp hoa nghiêm nặng nợ,” 
và nhận là “ta cũng nòi tình, thương người 
đồng điệu” (bản dịch của Ðoàn Quỳ). Tiên 
Phong Mộng Liên Ðường chủ nhân trong 
bài tựa Truyện Kiều cũng viết rằng: Thuý 
Kiều khóc Ðạm Tiên, Tố Như Tử làm truyện 
Thuý Kiều, việc tuy khác nhau mà lòng thì 
là một; người đời sau thương người đời 
nay; người đời nay thương người đời xưa, 
hai chữ tài tình thật là một cái thông luỵ của 
bọn tài tử khắp trong gầm trời và suốt cả 
xưa và nay vậy.” (bài Tựa Truyện Kiều của 
Tiên Phong Mộng Liên Ðường Chủ nhân 
lám tháng hai niên hiệu Minh Mệnh, in lại 
trong Truyện Thúy Kiều, do Bùi Kỷ và Trần 
trọng Kim hiệu đính (Sài Gòn: Tân Việt, 
1968) in lần thứ tám, tr. XLVIII. 
    Khía cạnh thứ ba của tự do là khía cạnh 
xã hội. Qua nhân vật Từ Hải, Nguyễn Du 
dường như hé cho ta thấy một xã hội bất 
công, và một nghi vấn về tính cách hợp 
pháp của một chế độ quân chủ chuyên chế. 
Theo truyện Tàu thì Từ là một tướng giặc, 
nhưng suốt trong truyện không thấy 
Nguyễn Du tả Từ như một tướng giặc, mà 
là một nghệ sĩ, “gươm đàn nửa gánh, non 
sông một chèo.” Từ cách ăn nói, đến cử chỉ 
và diện mạo của Từ, và lời thưa gửi lễ 
phép của Kiều, Từ là một người khí phách:  

Lại đây xem mặt cho gần, 
Phỏng tin được một vài phần hay không.  
Thưa rằng lượng cả bao dung, 
Tấn dương được thấy mây rồng có phen. 

 
 Tính cách “đế vương” của Từ Hải được 
diễn tả qua những chiến công hiển hách 
của nhân vật này: 
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        Thừa cơ trúc chẻ ngói tan, 
     Binh uy từ đấy sấm vang trong ngoài. 
        Triều đình riêng một góc trời, 
     Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà, 
        Ðòi cơn gió quét mưa sa 
     Huyện thành đạp đổ năm toà cõi nam. 
 
 Từ không phải là hạng võ dũng vô mưu. 
Khi Hồ Tôn Hiến dụ hàng, Từ đã nghi ngờ: 
        Một tay gây dựng cơ đồ 
    Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành, 
       Bó thân về với triều đình, 
    Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu! 
       Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, 
    Vào luồn ra cúi công hầu mà chi! 
       Sao bằng riêng một biên thuỳ, 
    Sức này đã dễ làm gì được nhau. 

 
 Thật là khẩu khí của một người làm 
chúa một biên thuỳ, chẳng phải là lời một 
tên giặc! Ngay khi đã yên rồi mà dư âm còn 
âm ỉ: “Sóng yên Phúc Kiến lửa tàn Triết 
Giang.” Nếu không phải là người ham 
muốn tự do chắc không thể chấp nhận để 
cho nhân vật Từ nói lên những lời bằng 
những từ ngữ dành cho bậc vua chuá. 
     Tuy nhiên, như đã trình bầy ở trên, 
Nguyễn Du rất khéo: ngài tôn trọng cốt 
truyện để Từ phải chết. Dầu chết mà phí 
phách vẫn phi thường: 
        Khí thiêng khi đã về thần, 
 Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng. 
 
     Nguyễn Du không thể để Từ thắng triều 
đình nhà Minh (tuy đã tả là “gồm hai văn võ 
vạch đôi sơn hà”) vì như vậy là đảo lộn trật 
tự xã hội trong đó trật tự quân thần chỉ là 
một hình ảnh của trật tự thiên nhiên và vũ 
trụ theo như quan niệm quân chủ xưa. 
(E.M.W.Tillyard, The Elizabethan World 
Picture, 1943). Cũng như Shakespeare, 
Nguyễn Du không tán thành sự nổi loạn. 
Ngài chỉ hé mở cho ta thấy một nghi vấn về 
tính cách hợp pháp của một nền quân chủ 

chuyên chế. Trong một xứ rộng lớn như 
Trung Hoa, dầu nhà vua được tả là “Rằng 
ơn thánh đế dồi dào/Tưới ra đã khắp, thấm 
vào đã sâu” mà những mục nát, bất công 
đầy rẫy (“Có ba trăm lạng việc này mới 
xuôi”); buôn người về làm ca nương, con 
quan Lại bộ thượng thư mà trong nhà nuôi 
bọn tôi tớ giao cho cả việc bắt cóc người về 
hành hạ. Một xã hội được tả là “Bốn 
phương phẳng lặng hai kinh vững vàng” mà 
một vị tướng giặc như Từ Hải có thể “Năm 
năm hùng cứ một phương hải tần” và có 
thể sai hai đạo quân đi bắt người về để trả 
ân oán “Ðạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Truy” 
thật dễ dàng thì đủ hiểu uy-quyền của trung 
ương lỏng lẻo đến mức nào! 
 
C. Tóm lại, nếu câu nói của Buffon đọc 
trước hàn lâm viện Pháp năm 1753, rằng 
“qua văn phong ta có thể biết chính người 
viết vậy,” (Le style, c’est l’homme même) 
có phần nào đúng thì ta có thể kết luận là 
khi viết ÐTTT, Nguyễn Du không chỉ muốn 
chứng minh thuyết Tài Mệnh Tương Ðố 
hay dùng gương Kiều để người đời soi 
chung mà thôi. Viết Truyện Kiều, phải 
chăng Nguyễn Du đã sử dụng nhiều khía 
cạnh khác nhau của nhiều nhân vật khác 
nhau để hé mở cho độc giả thấy một ý 
niệm tự do. Với tâm hồn nghệ sĩ, với kinh 
nghiệm của một người đi và sống nhiều, 
thấy cảnh nước loạn dân khổ--từ khi chia 
đôi Nam Bắc với Trịnh-Nguyễn phân tranh 
đến hết thời Nguyễn Huệ tới thời Gia Long, 
Việt Nam luôn luôn có chiến tranh, hoặc 
trong nước hoặc chinh phạt nước ngoài-- 
ngài ắt hiểu những lẽ biến chuyển của tạo 
hoá và chính trị đương thời nên đã cho ta 
thấy ba khía cạnh chính của một ý niệm tự 
do nhân bản: ấy là tự do cá nhân, tự do 
nghệ thuật và tự do xã hội.     
        (Viết xong tại Fairfax, Virginia 1979; 
sửa lại 5/30/11--PTL)  
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rong cuộc đời có nhiều chuyện hay biến cố 
thay đổi, biến động từ từ hoặc bất ngờ xẩy 
ra mà mình không hay hoặc không ngờ tới 

được. Cách đây vài tuần lễ, vợ chồng tôi đi 
dự đám cưới con anh chị Minh ở vùng 
Ontario, tiểu bang Ca Li. Anh chị Minh năn 
nỉ chúng tôi qua dự đám cưới và nhân thể qua 
thăm vùng anh chị ở cho biết, cháu Thanh là 
con trai chót lấy vợ. Vùng anh chị ở nằm gấn 
tiểu bang Nevada, chỉ khỏang 4 gìơ lái xe là 
tới Las Vegas, nơi hoa lệ đầy sòng bài nổi 
tiếng thế giới và thường xuyên có nhiều buổi 
trình diễn văn nghệ hay cuả giới điện ảnh và 
truyền thông Hoa kỳ. Chúng tôi dành l tuần đi 
ăn cưới và đi chơi vùng Los Angeles, nếu có 
thì gìơ sẽ qua thăm thủ phủ cờ bạc Las Vegas. 
Anh Minh nói sẽ nghỉ l tuần lễ lo đám cưới và 
đưa chúng tôi đi chơi bằng xe hơi. Sau ngày 
cưới của cháu Thanh, vợ chồng Minh rủ 
chúng tôi đi Los Angeles chơi, ăn những món 
ăn Việt như bánh xèo Vân, phở Việt, phở 
Nguyễn Huệ hay ăn tối bò bẩy món. Từ nhà 
anh chị lên Los chỉ chừng hai giờ lái xe. 
Vùng Ontario chẳng có gì đáng xem cho du 
khách, chỉ cần lái xe lướt qua 20 phút là hết 
khu phố xá. Vừa lên xe, Minh nói trên đường 
đi cho anh ghé qua nhà thờ St. George thăm 
ông Sáu đưa vài món ăn anh chị để dành cho 
ông vì hôm qua ông ta bận không tới dự đám 
cưới được. Minh kể vùng anh chị ở rất ít 
người Á Châu, người Việt thì lại càng ít, anh 
chị ở đây cả chục năm mà không có người 
bạn Việt nào ngoài ông Sáu. Nhờ công việc 
làm bận rộn và con cái đông nên anh chị ít thì 
gìơ rảnh rỗi dành cho bạn bè.  
 
 Vào đến nhà thờ chúng tôi thấy một ông 
gìa khỏe mạnh, tóc hai mầu, muối nhiều hơn 

tiêu, bước ra chào đón vợ chồng Minh, Minh 
nói với tôi: đây là ông Sáu mà tôi vừa nói 
chuyện với anh chị. Ông Sáu nhìn tôi sựng 
lại, cả tôi cũng vậy, tôi không ngờ, ông Sáu 
mà Minh nói lại là Thụ, phải Hoàng Thụ, một 
anh nhà báo, một nhà văn, một nhà thơ, một 
họa sĩ tài tử, anh đã một thời là biểu tượng 
của đa tài, đa tình đào hoa chiếu mạng, chúng 
tôi thường đùa anh là con người của mọi nhà 
văn nghệ,  được mọi người nể chuộng, ca 
ngợi, nơi nào có các cô gái trẻ đẹp đam mê 
văn nghệ, mơ mộng nghệ sĩ là có anh.  Vào 
những năm 1967-1975, cuộc chiến ở miền 
Nam đi vào thời kỳ khốc liệt, Cộng Sản gia 
tăng khủng bố và đánh phá miền Nam và 
nhiều tỉnh thành gần Sài Gòn. Anh là một 
quân nhân, với cấp bậc trung úy, được bổ 
nhiệm làm ký gỉa, nên anh có mặt ở nhiều 
nơi. Anh được đi nhiều, thấy tận mắt, tai nghe 
tận mạch nhiều chuyện thời sự, biến chuyển, 
cộng với khiếu ăn nói khéo léo, dáng vẻ đẹp 
trai, anh được nhiều người ưa thích qúy mến.  
Tôi thường nói bạn Thụ ra đời trên nhung lụa, 
bạn được hưởng hầu hết mọi thứ mà trời phật 
đã ban cho con người, đẹp trai ư bạn có, học 
hành khá ư bạn có, con nhà giầu ư bạn cũng 
có. Tính bạn lại hòa nhã nên bạn đáng được 
hưởng lộc trời ban cho. Tôi còn nhớ một lần 
anh kể cho tôi nghe câu chuyện tình đầy tính 
yêu đương , lãng mạn của anh. Đó là dịp Tết 
Mậu Thân 1968 khi Cộng Sản đã vi phạm và 
lợi dụng những ngày nghỉ Tết,  do chính 
chúng yêu cầu, của quân dân miền Nam, sua 
quân tràn vào các tỉnh nhằm xâm chiếm miền 
Nam, hầu hết các tỉnh đều đẩy lui được VC ra 
khỏi thành phố. Ngoại trừ Huế, VC chiếm giữ  
được 23 ngày, chúng đã giết và làm mất 
tíchtrên 6.000 thường dân, 23 ngôi mộ tập thể 
đã được tìm thấy ở nhiều nơi ở Huế. VC đã 
dùng gần nửa triệu quân và khoảng 100.000 
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du kích để tổng công kích miền Nam nhưng 
họ đã hoàn toàn thất bại.  
 

Lúc đó Thụ đang ở Huế, anh ra Quân 
Đoàn I hai tuần trước Tết để viết phóng sự 
ngày xuân của anh em binh sĩ miền hỏa 
tuyến. Ngày 31 tháng l năm 1968, lúc hay tin 
VC đang tràn vào Huế, anh nhớ tới cô Bảo 
Quỳnh, nữ sinh Đồng Khánh bạn gái anh mới 
quen. Anh lái xe Jeep đến đường Hổ Thành 
kịp lúc ba mẹ con đang luống cuống tìm 
đường chạy. Anh mời họ lên xe, Bảo Quỳnh 
không còn e ngại như gặp anh lần đầu, giục 
mẹ và em lên xe, anh đưa cả ba người tới 
Mang Cá phía sau trại của quân đội Mỹ, nhờ 
vào tấm thẻ báo chí Mỹ Việt anh có thể ra 
vào các cơ sở quân dân sự Mỹ gặp l số bạn ký 
gỉa anh quen biết. Sau khi gửi được ba mẹ 
con Bảo Quỳnh vào nơi tạm an toàn, anh đi 
theo nhóm ký gỉa Việt và ngoại quốc để thu 
thập tin tức. Quân đội Mỹ và Việt đã bắt đầu 
phản công và cuộc chiến thật dữ dội, đến 23 
ngày sau mới tiêu diệt được hết các ổ kháng 
cự của cộng quân. Trong thời gian bận đi lấy 
tin tức, viết bài gửi về Sài Gòn, anh không 
quên hàng ngày đến thăm và tiếp tế thức ăn 
cùng vật dụng cần thiết cho mẹ con Bảo 
Quỳnh. Thụ nói lần đầu thấy Bảo Quỳnh 
trong đoàn học sinh, sinh viên đi ủy lạo anh 
em binh sĩ  TQLC, anh đã bị hình bóng của 
người em gái hậu phương này hút hồn. Quỳnh 
có nét đẹp thùy mị, dịu dàng, bẽn lẽn, kín đáo 
nhưng rất quyến rũ, da cô trắng hồng, mịn 
màng, mắt tròn đen lánh, ngây thơ dịu hiền, 
má có đôi lún đồng tiền nhỏ với nụ cười hết 
sức duyên dáng, tóc sõa sau lưng, đôi bàn tay 
thon thả, nhỏ nhắn. Vừa nhìn thấy Bảo Quỳnh 
là tôi cảm thấy tìm được người trong mộng 
của mình từ thủa nào. Nếu được yêu thì đây 
mới là người tôi yêu thực lòng. Thụ nói tôi 
không dám phát biểu điều gì, và tôi nghĩ Bảo 
Quỳnh cũng nghĩ như tôi, như sau này nàng 
có dịp kể lại. Sau biến cố Mậu Thân, Thụ trở 
về Sài Gòn anh cố quên Bảo Quỳnh nhưng 

mối liên lạc giữa anh và Quỳnh càng ngày 
càng thắm thiết và thắt chặt thêm qua thư từ. 
Nhiều lần Quỳnh đòi vào Sài Gòn thăm anh 
nhưng anh gạt đi và cố gắng giữ một mối tình 
bạn đẹp. Đầu năm 1970, Thụ ra Huế công tác, 
đến thăm Bảo Quỳnh, vừa gặp anh, Quỳnh đã 
ôm anh rồi sau đó nắm chặt tay anh như 
không thể rời ra được nữa. Quỳnh đã thổ lộ 
mối tình nồng nhiệt của cô đối với Thụ. Cho 
đến lúc ôm chặt Bảo Quỳnh trong tay, anh 
mới thú với Quỳnh là anh đã có vợ và l con 
trai 8 tuổi. Nhưng anh nói người vợ của anh 
do cha mẹ sắp xếp cho anh lúc anh 18 tuổi, 
anh không có được tình yêu như yêu thương 
đối với Bảo Quỳnh mà anh chỉ có cảm giác 
tình nghĩa đối vợ con mà thôi. Bảo Quỳnh nói 
em yêu tôi và hỏi tôi có cách nào lấy nhau 
được không? Tôi trả lời có thể khi hai con tim 
đã hòa nhịp. Tôi sẽ xin ly dị vợ. Thế rồi 
chúng tôi yêu nhau không rời nhau suốt 3 
tháng tôi công tác ở Huế. Yêu em như yêu lần 
đầu, không biết ai viết câu đó mà sao nó đúng 
với tôi đến thế. Khi Bảo Quỳnh trong vòng 
tay âu yếm của tôi, tôi hầu như quên hết tất 
cả. Chỉ có một tình yêu với Bảo Quỳnh là duy 
nhất và như bất tận. Mẹ và em Bảo Quỳnh 
cũng nhìn tôi với con mắt ngầm cảm thông, 
chấp nhận mối tình của hai đứa tôi, có thể là 
vẫn chưa biết chuyện tôi đã có vợ .  

 
Ngày vui nào rồi cũng hết, đến ngày tôi 

trở lại Sài Gòn, Quỳnh chia tay tôi trong nước 
mắt, tôi hứa tôi sẽ nói với gia đình và vợ con 
giải quyết một mối tình không có tình yêu chỉ 
có nghĩa, không nên tồn tại, nó chỉ kéo dài 
cuộc sống nhạt nhẽo mà thôi. Thụ nói rằng 
anh quên kể cho tôi hay một yếu tố quan 
trọng là gia đình anh và Bảo Quỳnh đều là 
người công giáo. Công giáo cấm ly dị, chắc 
anh biết. Anh sẽ nói chuyện với cha Tuyên, 
một người bạn của gia đình nhờ giúp đỡ, tìm 
cho anh một giải pháp ly dị nào đó như một 
ngoại lệ của tòa thánh.  
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Khi đối diện với vợ, Thụ cho hay anh 
không thể nào nói lên được điều anh muốn 
nói. Vợ anh cũng khá xinh đẹp, đâu có xấu xa 
gì, tính tình cũng dịu dàng, lễ phép, biết cách 
cư sử với mọi người nên được cả nhà và họ 
hàng anh yêu mến. Nàng đâu có lỗi gì để anh 
nêu lên vấn đề ly dị sau gần mười năm chung 
sống, nàng là người biết và đã hy sinh nhiều 
cho chồng con, rồi còn thằng con ngoan của 
anh nừa. Nói làm sao đây. Anh đến gặp cha 
Tuyên, anh mới nói chuyện sơ qua về vấn đề 
vợ chồng ly hôn một cách tổng quát, anh chưa 
kể đến trường hợp của anh, cha đã khẳng định 
ly hôn là vấn nạn bất khả thi.  Sau nhiều ngày 
tháng buồn phiền ưu tư không tìm được lối 
thoát cho vấn đề ly hôn. Thụ nói anh đã viết 
cho Bảo Quỳnh một lá thư dài với lý lẽ thêm 
sầu bi để cho Quỳnh dễ tin hơn như kể rằng 
cha Tuyên đã không cho anh ly dị vợ anh và 
cả gia đình anh đều phản đối, vì vậy anh 
không thể làm những điều sai trái với luân 
thường đạo lý của gia đình và những điều 
ngăn cấm của giáo hội. 

 
Sự sụp đổ của miền Nam tự do đưa đấy 

Thụ và gia đình di tản sang Hoa Kỳ. Gặp lại 
Thụ, và nhìn anh gìa đi nhanh hơn trí tưởng 
tượng của tôi, tôi hồi tưởng lại những ngày 
đầu tôi gặp Lê Hoàng Thụ trong một buổi tiếp 
tân của Hội Việt Phi mà tôi làm phó Chủ 
Tịch, anh là một thanh niên khoẻ mạnh, đẹp 
trai, dáng dấp cởi mở, yêu đời, nói tiếng Anh 
lưu loát. Tôi cảm thấy nói chuyện với anh thật 
dễ dàng, dễ trở nên thân mật, khi tôi ngỏ ý 
mời anh vào Hội, anh hoan hỉ nhận lời. Từ đó 
chúng tôi thường gặp nhau trung bình một 
tháng một lần, trong các buổi hội họp, tiếp tân 
hay đi họp bạn. Anh là người có quá nhiều ưu 
điểm, đẹp trai, con nhà giầu có, ăn nói lưu 
loát mà lại chững chạc, đứng đắn, anh có vẻ 
cẩn thận, làm gì cũng phải hòan hảo. Anh có 
vẻ như muốn việc gì đến với anh cũng phải 
toàn thiện, anh lúc nào cũng như đang vươn 
lên đi tìm những điều hay đẹp nhất cúa cuộc 

đời. Từ ngày anh vào quân trường Thủ Đức, 
chúng tôi ít gặp nhau, chỉ một năm đôi lấn, 
nhưng lần nào gặp anh, anh cũng có chuyện 
vui kể cho chúng tôi nghe, nhất là những 
chuyện tình như gío thỏang, mây bay, hay 
tình văn nghệ của anh. Bạn bè ai cũng khoái 
nghe anh kể chuyện, khen anh có tài sào nấu 
câu chuyện, thêm mắm muối gia vị cho 
chuyện thêm thi vị, hào hứng. Ngày anh chia 
tay với Bảo Quỳnh, tôi nhớ anh có mời tôi đi 
ăn tối ở nhà hàng La Cave, anh kể cho tôi 
nghe câu chuyện với đầy cảm xúc, đau đớn 
khi phải chia tay người yêu, suốt buổi tối hôm 
đó, anh nói liên tục và uống rượu vang cho 
đến khi say sịn. Có lần Thụ nói chỉ có tôi là 
bạn mà anh thấy thoải mái nhất để tâm sự khi 
cần, anh nói anh không dấu tôi một điều gì, vì 
khi bộc lộ ra được điều thầm kín cuả mình, 
mình thấy tâm hồn sảng khoái, nhẹ nhàng. 

 
Anh mời tôi và Minh buổi chiều sau khi đi 

Los về đến anh chơi, dùng cơm tối để hàn 
huyên sau nhiều năm mới có dịp gặp lại. 

Tối hôm đó tôi và Minh trở lại nhà thờ 
thăm anh, ông sáu gìa Thụ. Thụ dẫn chúng tôi 
đi thăm nhà thờ, anh nói nhà thờ của anh là 
nhà thờ nhỏ, có một vị cha chánh sở lo việc 
thánh lễ, ông ở nhà riêng, phía sau nhà thờ độ 
500 thước. Anh dẫn chúng tôi ra phía sau nhà 
thờ, lên lầu hai có một phòng khá rộng dành 
cho anh vừa làm phòng ngủ vừa làm phòng 
khách, bên cạnh có một cái bếp nhỏ và nhà 
cầu sạch sẽ. Anh lấy rượu vang và vài món ăn 
ra mời chúng tôi ăn nhâm nhi. Tôi hỏi tại sao 
anh lại trở thành thầy sáu, anh kể cuộc đời 
sao nhiều trớ trêu đau buồn, nhiều năm sống 
trong cuộc chiến tàn khốc do CS hung bạo, 
khát máu mang lại, bên cạnh cái chết hàng 
ngày của nhiều đồng đội, của dân chúng, làm 
cho tâm hồn con người trở nên bình lặng, 
sống ngày nay chết ngày mai, những gì mình 
ham muốn đều có thể tan biến trong khoảnh 
khắc. Mặc dù anh được làm nhà báo, làm 
phóng viên, người lính cầm cây viết ít gặp 

                                                                                                                                       COÛ THÔM 166



 

SOÁ 56                                                                                                                                                   167 

nguy hiểm nhưng anh vẫn phải nhìn và phải 
lăn lóc bên cạnh cái chết của đồng đội mỗi 
ngày. Cuộc tình sội động của anh, anh cũng 
không giữ được, anh phải sống trong cuộc 
sống buồn tẻ và trong một nền nếp sống anh 
không thể đập vỡ nó được. Anh muốn một 
cuộc sống đích thực của anh, anh đã tìm thấy 
nó mà anh không có cách nào giữ nó được 
cho anh. Khỏang mười năm sau, sau khi cha 
mẹ anh mất, vợ anh bỏ anh, con anh vào Đại 
Học mỗi năm về thăm anh vài lần càng ngày 
càng như người xa lạ, anh không hề nói cho 
ai hay về câu chuyện Bảo Quỳnh của anh, anh 
không biết vợ con anh có biết chuyện đó hay 
không. Cuộc sống của anh ở hải ngoại đã 
buồn, hoàn cảnh gia đình anh lại làm cho nó 
tẻ nhạt thêm.   

 
Thụ nói anh dành nhiều thì gìơ cho hội 

đoàn và các công tác từ thiện. Anh muốn 
đóng góp tiếng nói đòi hỏi dân chủ và nhân 
quyền thực sự cho Việt Nam, sau hơn 30 năm 
rồi mà VN vần còn là một nước nghèo hèn, 
dân chúng vẫn còn bị CS áp bức, họ không có 
tiếng nói, chính quyền CS càng ngày càng lún 
sâu vào tham nhũng, cửa quyền, tạo ra muôn 
vàn tệ nạn như buôn lậu, như đẩy nhân công 
ra làm nô lệ nước ngoài, tệ nạn buôn người, 
bán phụ nữ càng ngày càng rộng lớn. Tệ nạn 
giầu nghèo quá chênh lệch, sự đối sử bất 
công, nạn dân oan mất nhà đất, ruộng vườn 
không được giúp đỡ cộng với sự lén lút 
nhượng đất đai, bờ biển cho Tầu Cộng làm 
cho tai họa mất nước cận kề. Nhiều nhà tri 
thức kiên trì lên tiếng đòi hỏi dân chủ, nhân 
quyền cho dân như Bs Nguyễn Đan Quế, LM 
Nguyễn Văn Lý, thầy Thích Quảng Độ, Ls Lê 
thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài…thì bị 
CS cầm tù, sách nhiễu. Sự sáo trộn tâm tư lớn 
nhất của Thụ là khi anh vào thăm một cô nhi 
viện ở Brazil, nhóm của anh được một soeur 
phó Giám Đốc ra đón tiếp, chào mừng. Thụ 
nhận ra ngay vị nữ tu đó chính là Bảo Quỳnh, 

sau 30 năm soeur vẫn mang nét mặt đó, gìa 
dặn hơn xưa, vẫn đẹp nhưng nghiêm nghị, 
dắn dỏi hơn, Thụ nghĩ rằng soeur không nhận 
ra anh, vì anh gìa nhiều, thay đổi nhiều. Trong 
buổi tiếp tân, soeur có nhìn anh vài lần nhưng 
lạnh lùng quay mặt đi, Thụ không tìm được cơ 
hội thuận tiện nào để ngỏ vài lời thăm hỏi 
riêng tư. Ấn tượng về soeur Nichole làm cho 
anh đau nhói nơi tim. Anh cảm thấy anh là một 
kẻ có tội đã lợi dụng tình cảm của một người 
con gái mới lớn, mới biết yêu đưa họ vào lạc 
thú của tình yêu, khi biết rằng mình không thể 
lấy được họ anh vẫn tiến tới để đến sau cùng 
anh bỏ chạy mà không giám nhận lỗi và xin 
lỗi. Lời xin lỗi dù muộn màng vẫn là lời xin 
lỗi. Thụ kể rằng càng lớn, càng sống nhiều và 
những ngày sau này, anh càng thấy anh đã 
phạm nhiều lỗi lầm là làm cho cha mẹ buồn 
phiền, sầu não nhưng họ không bao giờ than 
vãn. Vợ anh dù anh không nói, chắc cũng biết 
hay linh cảm thấy điều gì do sự tẻ nhạt, hững 
hờ trong lối sống của anh, anh thấy mình thật 
có tội thì mọi việc đã quá trễ.  

 
Anh tìm đến vùng này ở, để tìm quên, để 

sống sao cho mọi người không biết đến anh 
và anh cũng thanh thản với cuộc sống cho đến 
ngày cuối của cuộc đời. Sau đám cưới của 
con anh chị Minh, chúng tôi trở về nhà với 
tâm trạng buồn vui khó tả, buồn vì đã chứng 
kiến một viên ngọc quý của thời đại của 
chúng tôi đã rơi vào sai lầm, tội lỗi, chúng tôi 
vui vì đã gặp lại được người bạn xưa một thời 
thân quí dù nay đang ở vào hoàn cảnh khá 
khác thường. Nhưng điều mà chúng tôi vui là 
thấy Thụ biết mình có lỗi, nhận lỗi và lúc nào 
cũng xin tạ lỗi với đời, anh đang sống hữu ích 
cho xã hội qua vai trò ông Sáu đáng kính trọng 
của nhà thờ. 

ÐỖ PHÚ 
 (Virginia)
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