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Về bài hát "Bông Hồng Cài Áo" 
của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 

 
ỗi lần sắp đến Ngày Hiền Mẫu 
(Mother's Day) hay Lễ Vu Lan là tôi 

không khỏi không nhớ đến bản nhạc "Lòng 
Mẹ" của Nhạc sĩ Y Vân và "Bông Hồng Cài 
Áo", Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác với ý từ 
bài viết của Thiền Sư Thích Nhật Hạnh. Hai 
bản nhạc này được phổ biến rộng rãi nên 
hầu hết người Việt Nam nào cũng biết đến.  

Mẹ tôi, năm nay đã gần 90, trong 
những Ngày Hiền Mẫu trước, chỉ thích 
được ngồi giữa đám đông các con cháu về 
họp mặt, để nghe tiếng nói, giọng cười và 
được nghe anh rể ĐXL độc tấu vĩ cầm tặng 
Bà bài "Lòng Mẹ". Riêng tôi, tôi thích câu 
chuyện về "Bông Hồng Cài Áo" của Thiền 
sư Nhất Hạnh. Có một điều Thiền 
Sư khuyên, giản dị thôi mà tôi nghĩ rất ít 
người Việt thực hiện (kể cả tôi): " Nếu có 
khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh, như thế này. 
Chiều nay, khi đi học hoặc đi làm về, anh 
hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật 
trầm lặng và bền. Anh sẽ ngồi xuống bên 
mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói 
năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật 
kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ 
đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay 
mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. 
Anh hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ 
hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vừa cười 
vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, 
giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi 
tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" 
Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù 
anh lớn ba bốn mươi tuổi, chị lớn ba bốn 
mươi tuổi, thì anh chị cũng hỏi một câu ấy. 
Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em là con của 
mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ sống 
trong tình thương bất diệt. Và ngày mai mất 
mẹ, anh sẽ không hối hận, đau lòng, tiếc 
rằng anh không có mẹ." 

Trong "Bông Hồng Cài Áo", Thiền Sư 
Nhất Hạnh cũng nhắc về kỷ niệm khi nhận 
một đóa hoa từ một người Nhật trong Ngày 
Hiền Mẫu và Ông nghĩ rằng đây là một tục lệ 
rất hay. Sau này Phật Giáo Việt Nam đã chấp 
thuận nghi thức trao tặng hoa hồng đỏ hay 
hoa hồng trắng cho Phật tử, còn hay mất Mẹ, 
trong dịp Lễ Vu Lan vào rằm tháng 7. 

Tuần này, tôi hân hạnh nhận được quà 
tặng đặc biệt từ một Phật tử ở Sài Gòn: bản 
nhạc cùng hòa âm ca khúc "Bông Hồng Cài 
Áo", nhạc và lời của Nhạc sĩ Nguyễn Văn 
Đông (tác giả của những ca khúc nổi tiếng 
như Chiều Mưa Biên Giới, Mấy Dặm Sơn 
Khê, Sắc Hoa Mầu Nhớ, Nhớ Một Chiều 
Xuân, Hải Ngoại Thương Ca, Về Mái Nhà 
Xưa ...). Chúng tôi nghe giai điệu đúng là dấu 
ấn của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và lời 
ca rất đẹp cho Ngày Của Mẹ cuối tuần tại 
Hoa Kỳ (13 tháng 5, 2012). Được biết ca 
khúc này sáng tác năm 1966 dưới tên 
Phượng Linh (một bút hiệu khác của Nhạc sĩ 
Nguyễn Văn Đông) cho vở tuồng cải lương 
"Bông Hồng Cài Áo" của Soạn giả Hoàng 
Khâm, ý từ một cốt chuyện về tình mẫu tử 
của Nhật với tục lệ bông hồng cài áo. Sau 
này, có một số người dùng tựa đề là "Bông 
Hồng Cài Áo Trắng", để phân biệt với bản 
nhạc của Phạm Thế Mỹ & Thiền Sư Nhất 
Hạnh (sáng tác năm 1967). 

Mời quý vị nghe Tâm Hảo trình bày ca 
khúc thật cảm động này qua link: 
http://www.youtube.com/watch?v=revTNet9
O1M&feature=relmfu 

Xin được trao tặng hoa hồng đỏ hay 
hoa hồng trắng đến tất cả bằng hữu Cỏ 
Thơm khắp nơi trong ngày Lễ sắp tới và 
chúc quý vị thân tâm an lạc. 

Phan Anh Dũng 
(Richmond 11/5/ 2012)     

M 
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PHÖÔNG-DUY TDC 
 

1- 
Vũ bước những bước chân đều đều bên 

cạnh Thủy đi dọc theo bờ sông Hương từ phía 
Hàng Me, Đập Đá đến cầu Trường Tiền. 

Mùa hè vừa trở lại với thành phố cổ 
kính thơ mộng này.  

Hai bên bờ sông, tả ngạn và hữu ngạn, 
hàng cây phượng vỹ già cỗi đã khoe màu 
đỏ của loại hoa học trò.  

 Tiếng ve sầu cất giọng nỉ non như 
chào đón hai người Việt từ ngoại quốc về 
thăm lại cố đô sau nhiều năm sống lưu 
vong tại Mỹ. 

 
Vũ đã sinh ra tại nơi này.  
Còn Thủy, một cô gái gốc Bắc nhưng 

sinh trưởng trong miền Nam sau khi bố mẹ 
nàng di cư năm 1954. 

Từ khi còn đang học trung học, Thủy 
vẫn ước ao một lần ra thăm cố đô Huế.  

Nàng đã say mê đọc những đoạn văn 
trích dẫn trong các sách giảng văn mà giáo 
sư dạy môn Việt văn đã bảo học sinh nên 
đọc thêm trong mục luyện văn. 

Thủy rất thích Huế nên nàng chép lại 
và học thuộc lòng những câu gì liên quan 
đến xứ Thần Kinh này. 

Một văn sĩ Pháp Pujarniscle có viết 
một câu nhận xét rất dễ thương về Huế: 

 “Ville où le deuil sourit, où la joie soupire”  
(Thành phố mỉm cười khi thương đau, 

thở than khi vui vẻ) 
Rồi một nhà thơ nữ của xứ Huế viết hai 

câu thơ: 
“Một hàng tôn nữ cười trong nắng, 

Sông mở lòng ra đón bóng yêu.” 
 
Rồi “Huế Đẹp và Thơ” với thi sĩ Nam Trân: 
“Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng, 
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo” 
 
Hoặc: 
“Huế phượng như giọt huyết, 
Rỏ xuống phủ lề đường, 
Mặt trời gay gay đỏ 
Nhuộm đỏ góc sông Hương.” 
 
 Không những trong văn chương, thi 

ca, Huế thơ mộng, quý phái mà còn trong 
âm nhạc với ca khúc “Hẹn Một Ngày Về” 
của nhạc sĩ Lê hữu Mục sáng tác khi ông 
dạy học ở Huế: 
“Về đây trong hoa, lá hỡi cánh chim giang hồ! 

Viens parmi ces fleurs, cher oiseau migrateur’ 
Về đây trong hương sắc thắm tươi say mơ. 

Viens ici fêter couleurs et senteurs. 
Huế lơ lửng dòng Hương, năm tháng còn 

vương, lời ai mong chờ 
Hué et son cours d’eau nommé Parfum 

vivent d’attendre. 
Huế trong tiếng dịu êm cô lái bên sông còn 

vang lời thơ. 
Hué vibre toujours de poésie et d’amour tendre” 

Với “Gợi Giấc Mơ Xưa” của Lê Hoàng Long: 
“Ngày mai lênh đênh trên sông Hương, 

Theo gió mơ hồ, hồn về đâu? 
Sóng sầu dâng theo bao năm tháng, 

Ngóng về đường lối cũ tìm em…” 
...và trong một vài tác phẩm của nhiều thi 
sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ nữa. 

 
2- 
Từ nhiều năm rồi, Thủy quen với Vũ.  
Đôi bạn cùng có chung thú vui nghiện cà 

phê ngon. Hàng tuần thay phiên rủ nhau đi 
“đối ẩm” hết Starbucks đến Peet’s Coffee.  

Các quán cà phê mang hai nhãn hiệu này 
tại downtown San Jose, tại The Alemeda 
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Street, tại bệnh viện Bascom cũng không lọt 
khỏi danh sách ghé thăm của đôi bạn. 

Gọi hai ly cà phê xong, đôi bạn ngồi 
chuyện trò rất tâm đắc về triết lý hiện sinh 
qua thơ văn, âm nhạc, tình người, thời sự… 
để thì giờ rỗi rãi từ từ trôi qua. 

Thủy xem Vũ như người anh lớn tuổi 
có kiến thức rộng mà nàng cần học hỏi 
thêm. Vũ xếp Thủy như cô bạn đối ẩm, 
không hơn không kém. 

Vũ di tản sang định cư tại Mỹ từ thập 
niên 80. Hai mươi năm sau vợ chàng qua 
đời. Không có con cái nên chàng trở thành 
người “độc thân không vui tính”’.  Vũ sống 
cô đơn âm thầm… 

Hàng ngày sau những giờ đi làm, Vũ 
thường ngồi nhâm nhi cà phê ở những quán 
cà phê Mỹ vì chàng không chịu được mùi 
thuốc lá ở các quán cà phê đồng hương mặc 
dù chàng biết hương vị cà phê những nơi 
này ngon thơm đậm đà hơn “cà phê Mỹ có 
vị chua chua”.  

Nhiều lần ngồi ở quán, chàng bắt gặp 
một phụ nữ Việt còn trẻ cũng “cô đơn”, 
ngồi nhâm nhi ly cà phê Mỹ như chàng.  
Trước lạ, sau quen vì thấy “đồng 
hương”(mà là phái nữ) lại “đồng điệu” nữa. 

Vũ có dịp nghe Thủy tâm sự cho biết 
bốn năm qua, chồng nàng là một kỹ sư điện 
tử nhiều lần được công ty nơi chàng làm 
phái sang Sài Gòn tìm thị trường giao dịch 
thương mại.  

Một thời gian sau đó, chàng mất dần 
liên lạc với nàng khi công ty mở chi nhánh 
tại Việt Nam và chồng nàng được cử làm 
giám đốc chi nhánh. Chàng đã sống với bạn 
gái mới trẻ và xinh hơn vợ cũ. 

Thủy đành chấp thuận hai người ly dị 
khi chồng nàng nhận phần lỗi. Nàng được 
hưởng một phần tài sản chung của vợ 
chồng. Thủy buồn nên thường ra quán cà 
phê gần nhà để nhìn phố xá sau giờ ở sở 
làm, về nhà tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn. 

Thế rồi… một hôm, Thủy nhìn diện 
mạo của mình qua gương soi trong phòng 
tắm. Nàng bỗng thay đổi lối sống 

 Thủy gọi điện thoại cho Vũ. 
“A lô! Thủy gọi anh? Có việc gì “đặc 

biệt”? Em quên ngày “hẹn cuối tuần như 
thường lệ”? 

“Em làm sao mà quên được” 
Vũ ngạc nhiên khi nghe Thủy nói tiếp:  

“ Mà hôm nay, anh có thì giờ nào dành đặc 
biệt cho Thủy không?” 

 “Sure, phải có chứ! Sao lại không 
được với cô bạn đáng yêu và cưng như em 
được, em muốn gì, xin nói đi, đừng để anh 
phải chờ “nghe lệnh” lâu quá, sốt cả 
ruột…” 

“Chúng mình đi đến ngay quán cà 
phê…đã hẹn cuối tuần rồi nhé. Chào anh.” 

Chỉ một lát sau, đôi bạn đã ngồi đối 
diện nhau trong quán cà phê quen thuộc.  

Vũ bắt đầu nhấm nháp những ngụm cà 
phê nóng và thơm lừng khi nhìn Thủy đưa 
tay lên sửa lại mái tóc xỏa xuống bờ vai.  

Hôm nay, Vũ nhận thấy Thủy hơi khác, 
trông nàng xinh hơn. Nàng chịu khó sửa 
soạn quần áo, sằc diện như nàng sắp đi dự  
dạ tiệc. 

 Thủy vào đề ngay: 
“Tư nhiên, hôm nay em bỗng nghĩ đến 

xứ Huế, có sông Hương, núi Ngự của anh.” 
“Rồi sao nữa?” Vũ hỏi ngay sau câu 

nói của Thủy. 
“Anh Vũ, Thủy muốn đi thăm Huế một 

lần cho biết. Ước mơ này em đã ấp ủ từ khi 
mới lớn lúc còn ở quê nhà” 

Vũ trả lời: 
“Tưởng chuyện gì chứ chuyện này 

chẳng có gì khó. Từ lâu, em chưa biết Huế 
và từ ngày anh xa Huế đến nay cũng trên 
hai mươi lăm năm, anh cũng muốn về thăm 
lại chốn cố đô. Nếu có em tháp tùng thì 
chuyến “về quê của anh” lần này sẽ có 
nhiều kỷ niệm và vui hơn.” 
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3 - 
Vũ đưa Thủy về thăm ngôi nhà của gia 

tộc chàng ở làng Giạ Lê. 
 Có hai làng Giạ Lê tại đây: Giạ Lê 

Thượng và Giạ Lê Gót. Chàng sinh ra tại 
Giạ Lê Gót. 

Thủy rất vui khi cùng Vũ đi thăm cảnh 
thôn quê miền Trung nơi đất cày lên sỏi đá. 
Nàng nhận xét khác với ruộng đồng thôn 
quê trong miền Nam mà nàng đã sinh ra và 
lớn lên. 

Những ngày tay trong tay thăm cố đô, 
Vũ đã đưa Thủy đi viếng các lăng tẩm của 
các vị vua dòng Nguyễn Phúc: lăng Gia 
Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, 
Đồng Khánh, Khải Định. 

Thủy thích nhất khi đi viếng lăng Minh 
Mạng. Phong cảnh hùng vỹ và đẹp. Cảnh đi 
thuyền trên sông nước nên thơ, lãng mạn. 

Kế đến là lăng Tự Đức cũng ghi trong 
trí Thủy nhiều tình cảm khi nàng ngồi bên 
Vũ ngắm nhà Thủy Tạ. 

Ngôi tháp chùa Thiên Mụ, Kỳ đài 
thành nội, hoàng thành với cung điện, đền 
đài, miếu vũ… làm Thủy vô cùng ngạc 
nhiên khi đứng trước những công trình kiến 
trúc cổ xưa. 

Vũ cũng đưa cô bạn ghé thăm hai ngôi 
trường nổi tiếng của Huế: Trường nữ trung 
học Đồng Khánh và Trường Quốc Học. 

Những quán ăn nào có món ăn đặc sản Huế, 
Thủy cũng được Vũ mời nàng “ăn cho biết”. 

Một tuần lễ thăm cố đô trôi qua rất 
nhanh. Ngày trở về Mỹ gần kề. Vũ hỏi 
Thủy cỏn thích gì “ở Huế” nữa không? 

Thủy e lệ thủ thỉ: 
“Xem phong cánh Huế như vậy là quá 

đủ nhưng ngày xưa em có đọc một truyện… 
nói về “thú ngủ đò” nay còn không?” 

Vũ hơi ngạc nhiên khi nghe Thủy đặt 
câu hỏi “hơi lạ”! 

Chàng âu yếm nhìn Thủy một lúc rồi 
nói: “nếu em thật sự muốn tìm hiểu “khách 

sạn nổi” có một không hai này, thì chiều 
nay chúng ta sẽ thưởng thức trước khi từ 
giã cố đô.” 

 
4 - 
Khi máy bay đã lên cao độ bình phi, 

khi các dây an toàn đã nới  lỏng, Thủy tựa 
đầu lên vai Vũ nói nhỏ như rót vào tai 
“chàng” (không còn là là người “anh lớn 
tuổi” như khi mới đặt chân xuống đất Huế): 

“ Anh Vũ, nhiều năm rồi em đã nằm 
trên giường tre, nằm trên phản gõ, nằm trên 
divan gỗ, nằm trên sofa, nằm trên nệm mút 
dày mấy tấc, nằm trên giường lò xo, nằm 
trên giường nệm nước … nhưng em thấy 
chưa có thể nào so sánh với “nằm trên con 
đò bổng bềnh trên dòng Hương Giang, neo 
giữa giòng nước lững lờ trôi, một phía bờ 
sông là Thiên Mụ, phía bờ kia là Long Thọ, 
Thọ Xương dưới ánh trăng mờ mờ bị mây 
che khuất như đêm qua với anh. Thú ngủ 
đò đã tổng hợp nhiều ưu điểm… và thật 
lãng mạn vô cùng!” 

Vũ nói: 
“Ngày mai lênh đênh trên sông Hương, 
Theo gió mơ hồ, hồn về đâu?” 

với Lê Hoàng Long một thuở nào. 
Hay: 
“Mùa hương hẹn đến khi về, 
Lòng xanh còn in trời Huế! 
 
Je t’ai promis le jour. 
De mon prochain retour. 
Thủy ôm hôn Vũ một nụ hôn dài như 

cả hai cùng nhập một câu hẹn ước: 
“C’est promis, je reviendrai un jour…” 

 như lời giáo sư Võ Long Tê khi sống ở 
Paris đã từng thầm hẹn với xứ Huế yêu quý 
của thầy. 

PHƯƠNG-DUY  
TRƯƠNG DUY CƯỜNG 

May 2012



 

“NGHEÀ CHÔI CUÕNG LAÉM COÂNG PHU” 

 

Nguyeãn Quoác Khaûi 

Hình (1): một cặp sếu đang xây tổ. 
 

ào một buổi sáng sớm, đang làm việc 
tình cờ nhìn qua cửa sổ, tôi thấy lá cây 
sweet gum đằng sau vườn óng ánh nước 

mưa nhưng hoàn toàn không lay động. Mưa 
vừa mới ngưng. Theo mạng Weather Channel 
tiên đoán, trời có mây, sắc xuất mưa của ngày 
hôm đó là 40% và gió là 2 MPH.  Thời tiết 
này thật là lý tưởng cho việc chụp hình hoa. 
Tôi vội thu xếp máy móc lái xe đi đến Bon 
Air Park thuộc quận Arlington. Ở đây có một 
vườn hồng lớn với hoa đủ mọi mầu, được 
chăm sóc kỹ lưỡng, nên hoa nào cũng thật 
đẹp.  Có những bông hoa to bằng cả bàn tay 
với nhiều cấu trúc kỳ lạ. Phải nhìn nụ hoa và 
lá mới biết đó là hoa hồng. Vườn hồng của 
Tòa Nhà Trắng thua xa Bon Air Park. 
 
 Trời không nắng nên hoa không bị 
bóng đen. Mưa mới dứt. Những giọt mưa 
còn đọng lại sẽ làm cho hoa có vẻ tươi mát. 
Có những lúc cần để khẩu độ (aperture) nhỏ 
để tăng độ nét sâu (depth of field), nhất là 
khi muốn chụp cận cảnh (close-up). Bù lại, 

để có đủ ánh sáng, cần phải để tốc độ chậm. 
Do đó cần dùng chân máy ảnh và giây bấm 
để tay chân không đụng đến máy. Nếu gió 
mạnh và liên tục, kể như chuyến đi chụp 
hoa thất bại, trừ trường hợp bạn chụp cả 
ườn bông.  

iền trước để 
iữ phòng ở Blackwater Lodge.  

mùa chay Ramadan. Nhà hàng vẫn nấu thức 

v
 
 Thời tiết hay thay đổi bất thường. Do đó, 
khi thấy trời đang đẹp là tôi bắt ngay lấy cơ 
hội, chạy đến Bon Air Park liền vì gần nhà. 
Nhưng nhiều khi trời chẳng chịu chiều lòng 
người. Mùa thu vừa qua, tôi lái 160 dặm đến 
Blackwater Falls State Park, West Virginia, 
để chụp cảnh lá vàng. Đến nơi trời tạnh mây 
quang, những lá vàng đã nằm tơi tả ở dưới 
đất, vì hai ngày trước có bão lớn. Chúng tôi 
miễn cưỡng kiếm đề tài khác để chụp hình và 
nghỉ xả hơi hai ngày vì đã trả t
g
 
 Trung Đông là xuất sứ của nghệ thuật 
múa bụng huyền ảo. Tôi đi công tác ở 
Trung Đông nhiều lần khi chưa có máy kỹ 
thuật số, vậy mà tôi không chụp được một 
hình múa bụng nào ở đây.  Một lần xem 
múa bụng tại ngay khách sạn Semiranis bên 
bờ sông Nile, tôi lại không mang phim nhậy 
sáng.  Đi gần khắp thành phố Cairo không 
thấy có tiệm hình bán phim loại này. Tất cả 
là do sự ngu ngốc của mình. Ở khắp vùng 
Trung Đông, nắng hầu như quanh năm. Có 
những lúc nắng cháy da cháy thịt, nên 
không ai cần phim nhậy sáng cả.  Lần sau 
trở lại Trung Đông, tôi mang theo đủ các 
loại phim nhậy sáng 200 ASA, 400 ASA, 
và 800 ASA. Số ASA càng lớn, độ nhậy 
sáng của phim càng cao (film speed). Khi 
bước vào nhà hàng, tôi mới khám phá ra 
rằng cả vùng Trung Đông đang tiến hành 

 V
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ăn cho người ngoại quốc, nhưng không có 
rượu và múa bụng.  
 
 Kỹ thuật số (digital) đã giúp cho ngành 
nhiếp ảnh tiến bộ đáng kể, giản dị hóa cách 
chụp hình và rửa hình rất nhiều so với kỹ 
thuật âm bản (negative) hay còn gọi là 
phim. Với kỹ thuật số, người chụp hình 
dùng thẻ nhớ (memory card) thay vì âm 
bản.  Với một thẻ nhớ nhỏ bằng một đốt 
ngón tay cái, người ta có thể chụp vài trăm 
đến cả ngàn tấm hình. Khi còn dùng âm 
bản, muốn chụp 100 tấm hình, người ta 
phải mang theo ít nhất là ba cuộn phim, mỗi 
cuộn gồm 36 âm bản. Eastman Kodak được 
thành lập vào cuối thế kỷ 19, từng là hãng 
làm phim lớn nhất thế giới đã phải nộp hồ 
sơ xin phá sản vào đầu năm nay vì thương 
vụ liên quan đến âm bản tuy vẫn mang lại 
cho công ty một số lợi tức quan trọng 
nhưng ngày càng giảm sút đáng kể vì sự 
cạnh tranh của máy ảnh kỹ thuật số. Oái ăm 
là Ông Steven Sasson, một kỹ sư của 
Eastman Kodak, là người đầu tiên đã chế 
tạo ra máy ảnh kỹ thuật số vào năm 1975, 
nhưng mãi đến năm 1987, Eastman Kodak 
mới nhẩy vào thị trường này. Bốn năm sau, 
Kodak bắt đầu sản xuất máy ảnh kỹ thuật 
số cho những người chụp hình chuyên 
nghiệp với máy Nikon F3 và bộ cảm biến 
hình (image sensor) tự chế tạo, nhưng đã 
quá trễ. Kodak dự trù sẽ tái cấu trúc để trở 
thành một công ty bán máy ảnh và máy in.  
 
 Với thẻ nhớ người ta có thể thay đổi độ 
nhậy sáng mỗi lần chụp hình từ ISO 100 
đến ISO 6400 hay hơn nữa, thay vì phải đợi 
dùng hết cuốn phim. Số ISO càng lớn càng 
làm tăng độ nhậy sáng của bộ cảm biến 
hình (image sensor) dùng để thu hình trong 
thân máy ảnh. Chụp xong là có thể nhìn 
thấy hình vừa chụp ngay trên màn hình 
LCD của máy ảnh, không phải chờ chuyển 

từ âm bản sang hình. Máy vi tính với một 
phần mềm như Adobe Photoshop có thể 
đọc, sửa và in hình từ trong thể nhớ. Thật là 
thuận tiện.  Ngoài ra, người ta có thể gửi 
hình cho nhau qua Internet, lưu trữ và triển 
lãm hình trên mạng. 

Hình (2): Sếu vừa bắt được cá. 
 
 Kỹ thuật số chế tạo ra những máy ảnh 
point & shoot khá tinh vi. Chụp hình ngày 
nay thật là dễ dàng. Một người bạn của tôi 
có máy point & shoot nhỏ của Olympus có 
thể chụp hình mặt trăng tương đương với 
ống kính 800 mm và để máy sát chủ đề để 
chụp cận ảnh, như một close-up lens. Thật là 
tuyệt vời. Tuy nhiên, chụp hình nghệ thuật 
đẹp vẫn đòi hỏi khá nhiều công phu. Bài học 
nhiếp ảnh vỡ lòng dậy rằng thời gian chụp 
hình ngoài trời tốt nhất là từ 7 AM – 10 AM 
khi ánh sáng còn mát dịu. Chụp hình kỵ nhất 
là buổi trưa vì khi đó ánh sáng vừa gay gắt 
và có mầu vàng vừa rọi thẳng xuống đỉnh 
đầu làm không gian mất đi chiều sâu. Điều 
này có nghĩa là bạn phải dậy rất sớm.  
 Mới đây, chúng tôi đi chụp hình chim 
sếu (blue heron) tại Lake Whetston, 
Maryland. Chúng tôi tập họp lúc 6 AM ở 
một địa điểm carpool, đến nơi khoảng 7 
AM, vừa uống cà phê, vừa ăn bánh 
croissant, vừa theo rõi chim bay đi bay về 
từng giây từng phút để chụp hình, đến gần 
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trưa mới ra về. Một tay luôn luôn cầm giây 
cáp bấm hình. Những hình ảnh gây cấn chỉ 
xẩy ra trong vài giây phút, nên phải luôn 
luôn sẵn sàng.  Đứng suốt 5 giờ không 
nghỉ. Chúng tôi không phải là không thấm 
mệt vào những giờ sau cùng, nhưng không 
ai muốn bỏ về sớm để mất cơ hội chụp 
được hình con sếu bắt được con cá hay nhặt 
được một cành khô mang về làm tổ. Đây 
mới là những “tấm hình ăn tiền” (money 
shot).  Sau vài giờ quan sát, chúng tôi biết 
được hướng bay của chim, thói quen bay đi 
bay về của chúng và những điểm nào chúng 
hay đậu để rình mồi. Cứ nhắm ống kính sẵn 
vào một trong những mục tiêu đó. Khi chim 
xuất hiện là bắn. Chim thường năng động 
từ khi mặt trời mọc đến khoảng 10 AM, 
nhưng trước 7 AM trời chưa đủ ánh sáng 
nhất là đối với loại ống kính dài để chụp xa.   

Hình (3): Con sếu bên trái sang tổ bên cạnh dành 
ăn. Vài con chim con nằm trong tổ ở bên dưới.  
 
 Tại hồ Whetston có khoảng hai chục 
con sếu làm tổ trên một hòn đảo nhỏ ở giữa 
hồ. Đặc biệt có sáu cặp xây tổ trên cùng 
một cây ở phía ngoài rìa, nên với ống kính 
chụp xa giống như ống nhòm, chúng tôi có 
thể quan sát chúng một cách dễ dàng. Khi 
chúng tôi đến lần đầu, một hai tổ còn đang 
được sếu xây tiếp.  Trước hết chúng xếp 
những que khô nhặt được lên trên những 

cành cây thành một vòng tròn. Sau khi xây 
được khoảng 10 lớp, sếu bắt đầu đâm 
những que khô từ trên xuống dưới, qua 10 
lớp que nằm ngang để kết các que lại với 
nhau. Chúng cũng biết nhặt những cỏ khô 
về làm nệm.  Phần lớn các tổ chim không 
có mái. Tổ sếu cũng vậy. Khi có mưa gió 
hoặc để bảo vệ chim con chống lại ác thú, 
chim bố và chim mẹ thay phiên nhau giữ tổ 
và xòe cánh ra để che chở cho chim con. 
Không ai dậy bảo sếu cách xây tổ, nhưng 
chúng biết làm. Thật là kỳ diệu. Không 
khác gì con người, sếu cũng dành ăn của 
nhau. Trong số 12 sếu làm tổ trên một cây, 
có một con lười biếng, không đi săn mồi, 
mà đợi chim ở tổ bên cạnh mang cá về là 
nó nhẩy sang giật đồ ăn. Chúng biết chỗ 
nào có nhiều cá. Những con chim lớn 
thường đuổi những con chim nhỏ để chiếm 
cứ những điểm săn mồi ngon lành này. 
Chúng cũng dành cá của nhau khi đang 
bay. Tất cả những tác động này đều là 
những đề tài để chụp hình. 
 
 Hàng năm vào khoảng cuối tháng Năm, 
Smithsonian Institution đều tổ chức một 
chuyến đi quan sát và chụp hình chim ven 
biển (shorebird) tại Bombay Hook National 
Wildlife Refuge ở Delaware Bay. Shorebird 
là một giống chim nhỏ sinh sống ở ven 
biển, di động, bao gồm khoảng 12 loại mà 
tôi không biết tiếng Việt như red knot, 
sandpiper, dunlin, willet, plover, 
dowithcher, v.v. Hàng năm chúng bay từ 
nam cực lên bắc cực để sanh đẻ rồi lại trở 
về. Chúng chỉ sống một thời gian ngắn ở 
nam cực và bắc cực vào mùa hè ở mỗi nơi. 
Thời gian còn lại chúng di chuyển qua Hoa 
Kỳ, Brazil, và Argentina.  Chúng thường 
bay trên 1,000 dặm liên tục không nghỉ. 
Delaware Bay là chặng nghỉ cuối cùng của 
shorebird. Hàng trăm ngàn shorebird đến 
đây để bồi dưỡng cơ thể bằng trứng của con 
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cua sam (horseshoe crab) trước khi chúng 
bay lên bắc cực vào đầu tháng Sáu, khi 
tuyết ở đây bắt đầu tan. Đến giữa tháng 
Bẩy, chúng lại bắt đầu một cuộc hành trình 
dài về phương Nam, để rồi đến giữa tháng 
Hai năm sau, chúng lại bắt đầu cuộc hành 
trình từ Nam Cực lên phía Bắc. Muốn chụp 
hình shorebird cũng như các giống vật 
khác, người chụp hình cần biết nếp sống và 
thói quen của chúng. Đây là một cơ hội học 
hỏi thú vị của người chụp hình.  
 
 Lần đầu chụp sếu, tôi dùng ống kính có 
tiêu cự (focal length) dài 300 mm, nhưng nó 
không đủ độ khuếch đại. Kết quả là mấy con 
sếu trong hình chỉ lớn bằng đầu bút chì. Tôi 
phải đổi qua ống kính 400 mm. Lần thứ hai 
trở lại hồ Whetston tôi dùng ống kính 500 
mm và chụp được một số hình ảnh sống 
động về chim sếu. Tuy nhiên thật sự tôi 
không được hài lòng về chất lượng của 
những hình này do giới hạn về kỹ thuật. Ống 
kính tôi sử dụng là Tamron 200 mm – 500 
mm. Trong khoảng 200 mm – 400 mm, ống 
kính này cho những hình rất rõ nét, nhưng 
trên 400 mm, chất lượng của hình bị suy 
giảm đáng kể. Tôi cũng đã thử ống kính 
Sigma 150 mm – 500 mm, nặng gấp rưỡi 
ống kính Tamron, nhưng cũng có vấn đề khi 
kéo tiêu cự dài hơn 400 mm. Những ống 
kính tương đương của Nikon và Canon rất 
tốt, nhưng đắt gấp 7-8 lần ống kính của 
Tamron hoặc Sigma, ít có người mua nổi. 
Thí dụ giá bán của hai ống kính Nikon 500 
mm và 600 mm lần lượt khoảng $7,900 và 
$9,500. Các cụ thường nói cái khó nó bó cái 
khôn là vậy.  
 
 Thông thường, chụp mỗi loại hình lại 
cần phải có một loại kính chế tạo đặc biệt. 
Ở phần đầu, tôi đã nói đến cách chụp hoa 
hồng, nhưng chưa nói đến máy móc. Để 
chụp hoa, một lối chụp cận ảnh, chúng tôi 

lại cần một loại ống kính trong nhiếp ảnh 
gọi là macro lens (hay còn gọi là micro 
lens). Ống kính này có thể lấy nét từ vô cực 
cho đến khoảng cách rất gần, tạo ra hình 
lớn bằng 1/2 hay 1/1 hình thật.  Macro lens 
còn dùng để chụp chân dung. Chụp phong 
cảnh cần phải có ống kính có thị giác rộng 
(wide angle).  Người chụp ảnh nhà nghề 
thường dùng nhiều loại ống kính khác nhau 
(camera lens) và có vài thân máy ảnh 
(camera body) để khỏi phải thay ống kính. 
Ngoài ra họ còn sử dụng chân máy ảnh và 
kính lọc (filter). Đó là những cách người ta 
thường dùng để phân biệt những người 
chụp hình nghiêm chỉnh với những người 
chụp hình tài tử.  
 
 Từ ngày đến Mỹ đến giờ, tôi chưa gặp 
rắc rối nào về pháp lý, nhưng được nhân 
viên an ninh nhòm ngó hoặc nhắc nhở vài 
lần. Muốn chụp Tòa Nhà Trắng không có 
hàng rào sắt thì có một cách giản dị là mang 
máy ảnh vào bên trong hàng rào để chụp.  
Tôi đã mang máy hình vào trong Tòa Nhà 
Trắng vài lần, nhưng chưa bao giờ được ra 
vườn trước để chụp mặt tiền của Tòa Nhà 
Trắng.  Nếu đứng ngoài hàng rào, chỉ có 
cách là cho ống kính chui qua hàng rào để 
chụp.  Nhiều người cũng đã làm như vậy, 
nhưng khổ nỗi là ống kính của tôi vừa to vừa 
dài, nên khi thọc được ống kính qua hàng 
rào, lập tức một nhân viên an ninh chạy tới 
nơi xem xét. Quanh Tòa Nhà Trắng người ta 
không được dùng chân máy ảnh ba nhánh 
(tripod), nhưng dùng chân một nhánh 
(monopod) thì hợp pháp. Luật lệ chụp hình 
chung quanh tòa nhà Quốc Hội trước đây 
cũng tương tự như vậy. Muốn dùng chân 
máy ảnh ba nhánh, phải xin phép Văn Phòng 
Cảnh Sát ở phía sau Quốc Hội. Nhưng trong 
thời gian gần đây, tôi thấy dân du lịch dựng 
chân máy ảnh trên sân cỏ của Quốc Hội, 
nhưng nhân viên an ninh không ngăn cấm.  
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 Ở ngoài nước Mỹ, tôi gặp phải rắc rối 
nhỏ hai lần. Đó là tại Sana’a, thủ đô của 
Yemen. Ở đây có luật cấm chụp hình phụ 
nữ. Có một lần tôi chụp một đám nữ sinh 
tiểu học tan trường ra về. Dưới một tuổi 
nào đó, các em này không phải đeo mạng 
che mặt. Chừng 10 phút sau, tôi để ý thấy 
có một gã thiếu niên chừng 14 tuổi lẽo đẽo 
đi theo, vừa đi vừa lẻo nhẻo tiếng Ả Rập 
mà tôi không hiểu. Trong khi tôi vào tiệm 
ăn, hắn đứng chờ ở ngoài. Khi ra khỏi tiệm 
ăn, tôi được một thanh niên biết tiếng Anh 
nói cho biết rằng hắn có đứa em gái trong 
đám nữ sinh mà tôi chụp hình. Xem ra hắn 
muốn làm tiền. Vừa lúc đó, một xe taxi 
chạy lại. Tôi leo lên xe về khách sạn, bỏ lại 
thằng anh khốn kiếp. 
 
 Lần rắc rối thứ hai xẩy ra ở Rabat, thủ 
đô của Morocco. Trong khi được một người 
bạn dẫn đi bộ thăm thành phố, tôi thấy một 
người đàn ông ngủ gục trong một chiếc ghế 
đan bằng một loại vật liệu giống như mây, 
trước một cửa hàng bán đồ đạc trong nhà. 
Tôi đưa máy lên chụp một tấm hình một 
cách suông sẻ. Chừng 15 phút sau, người 
đàn ông đó đến trước chúng tôi than phiền 
là tôi đã chụp hình ông ta. Thiệt là rắc rối. 
Lỗi rành rành ra đó. Phen này tôi không 
làm sao cãi được. Tôi nghĩ chắc phải xì tiền 
ra cho xong chuyện. May mắn là anh bạn 
tôi người Việt sống lâu năm tại Morocco đã 
nhanh trí đáp lại : “Bạn tôi chụp mấy chiếc 
ghế, chứ không phải chụp ông!” Nghe xong 
ông Morocco này lủi thủi đi mất trước sự 
thán phục của tôi đối với anh bạn. Hi vọng 
tôi sẽ có cơ hội viết về người bạn xa xứ 
này. Sau này, tôi đã áp dụng cách đối đáp 
khôn ngoan này vài lần khi rơi vào thế kẹt 
tương tự. Nhưng cách hay nhất vẫn là xin 
phép người mình muốn chụp trước và đôi 
khi nên biếu họ một ít tiền cho vui vẻ.    

 
 Ở Mỹ, người ta được phép chụp hình tự 
do nơi công cộng cho mục đích thông tin và 
giáo dục. Nếu chụp hình cá nhân, cần phải 
xin phép và muốn phổ biến những hình này 
phải có giấy phép của người mẫu (model 
release).  

Hình (4): Sếu từ đầu đến đuôi dài khoảng 38-
54 in. và đôi cánh trải rộng khoảng 66-79 in. 
 
 Từ photography bắt nguồn từ chữ 
Latin. Photo (phos) có nghĩa là ánh sáng và 
graph (graph) có nghĩa là vẽ. Photography 
hay nhiếp ảnh có nghĩa là vẽ bằng ánh sáng.  
Do đó ánh sáng là một yếu tố khá quan 
trọng trong nhiếp ảnh. Khi đi săn hình 
chúng tôi phải chọn giờ giấc thích hợp để 
có ánh sáng tốt. Nhưng nhiều khi vì địa 
hình địa vật phức tạp, chỉ khi đến nơi chúng 
tôi mới biết ánh sáng chiếu vào chủ thể ở 
hướng nào. Thí dụ như chụp hình mặt tiền 
của Tòa Nhà Trắng xem ra không dễ dàng 
chút nào vì trong ngày ánh nắng phần lớn 
chiếu vào phía sau của tòa nhà suốt trong 
sáu tháng.   
 
 New River Gorge ở miền nam West 
Virginia là một địa điểm chụp hình rất đẹp, 
đặc biệt là về mùa thu. Con sông New 
River chẩy ở phía giữa hai sườn núi cao. 
Tuy nhiên muốn chụp hình hẻm sâu giữa 
dãy núi bao bọc chung quanh, chúng tôi 
phải đợi đến khoảng trưa, khi mặt trời lên 
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cao qua khỏi đỉnh núi mới có ánh sáng dọi 
xuống vùng đất sâu bên dưới. Nếu chụp 
hình sớm hoặc trễ hơn, một bên sườn núi sẽ 
sáng và bên còn lại sẽ tối.  
 
 Tại vùng Washington-DC, mặt trời mọc 
và lặn theo đúng hướng Đông Tây mỗi năm 
chỉ xẩy ra hai lần tạo cơ hội độc đáo cho 
người chụp hình.  Đó là ngày xuân phân 
(spring equinox) 21/3 và ngày thu phân 
(autumn quinox) 22/9, khi ngày và đêm dài 
bằng nhau.   Từ địa điểm Netherlands 
Carillon gần Iwo Jima Memorial, người ta có 
thể chụp mặt trời mọc từ ngay sau điện 
Capitol, Washington Monument, và Abraham 

Lincoln Memorial.  Vào đầu mùa xuân, 
không khí trong và mát lạnh. Nhưng vào đầu 
mùa thu, hình chụp sẽ đẹp hơn vì không khí 
còn nóng và ẩm, tạo một vẻ lãng mạng cho 
thành phố. Chỉ những dân địa phương mới có 
những kinh nghiệm quý báu này.  
 
 Nhiếp ảnh là một nghệ thuật thanh cao 
và một thú vui giải trí lành mạnh, nhưng 
quả thật nó cũng đòi hỏi nhiều cố gắng từ 
những người theo đuổi nó. Nghề chơi cũng 
lắm công phu! 

Nguyeãn Quoác Khaûi 
23.05.201

 



 

TUỔI NÀO CHO ANH? 
 
Em gái xinh xinh 
Đẹp như bình minh 
Gặp em, anh hỏi 
Tuổi nào cho anh? 
 
Một đời em, trăm tuổi trăm xinh 
Hoàng hôn nào khác buổi bình minh 
Nếu biết khen em là gái đẹp 
Thì tuổi nào em cũng chung tình. 
Bình minh em đẹp ngây thơ 
Mắt đen lóng lánh đôi bờ môi duyên 
Vừa trưa em đẹp dịu hiền 
Khuôn trăng đầy đặn, thuyền quyên vuông tròn. 
Xế qua em đẹp tinh khôn 
Một vườn hoa trái gia môn vững vàng 
Chiều tàn em đẹp đảm đang 
Như cây cổ thụ những tàng sum xê 
Yêu anh, em vẫn tràn trề 
Tình em như suối chảy về đại dương 
 
Thưa anh, đời em... 
Trăm tuổi trăm xinh 
Nếu thích bình minh 
Đừng quên chiều xuống 
Đừng phụ tình em... 
 
Khánh Vân 

_______________________ 
 
WHEN COMES  A TIME FOR ME? 
Translation by Khánh Vân 
 
Precious dear one 
As pretty as morning dew 
Tell me,  my precious one 
When comes a time for me? 
 
My life... dear, 
A hundred years, a hundred beauties 

Neither moment would differ at sunset nor sunrise 
If I am your precious one 
I am in your heart from dawn to dusk. 
The springing of dawn is my innocent beauty 
Full of wonderment and promise. 
Unique beauty of mid morning day 
Is my everlasting happiness 
As I begin a life's journey with you 
It blooms like a lotus blossom 
Bearing seeds that flourish full of joy. 
The sunset is now my precious beauty 
Like a cypress tree with strong branches 
To protect and to cherish  
The beauty is held in a happy family. 
My love for you is like a water stream  
Meandering through the valleys  
From its source into the ocean. 
 
My life ... dear, 
A hundred years, a hundred beauties 
If you love the dew at dawn 
Don't forget the dew at dusk... 

___________________________ 
 
WHEN COMES OUR TIME? 
English version by Larry Bogoslaw Ph.D 
 
Dear one of mine 
Dew-eye that shine 
Now that we've met 
When comes our time? 
 
I wish with you beside my dear 
A hundred joys, a hundred years 
Every moment from dawn to dusk 
My love's unchanging, always here. 
At dawn, my beauty wakes 
With bright smile and wide open eyes 
The sun begins to rise 
And I begin life's path with you 
My love all afternoon 
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My dear, Bloom full with seeds like the lotus 
May this life grant to us At dusk my love encloses 
A hundred joys, a hundred years Our family like a cypress tree 
If you love the dew at dawn My love is like a stream 
Don't forget the dew at dusk...   Winding through valleys to its source. 

 
_________________________________________________________________________ 

 

MUØA HEØ 1955 

(Trích Hoài kyù “Saøi Goøn Naéng Nhôù Möa Thöông”) 
---------- 

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
 

aàn ñaây coù hai vaên nhaân xuaát hieän treân 
ngöôõng cöûa nhaø oâng Phaùn Khoâi. Caùc 

chaøng ñaõ tìm ñeán gaëp coâ con gaùi cöng cuûa 
oâng taïi choã taïm truù tröôùc ñaáy treân ñöôøng 
Traàn Quang Khaûi vaø chuyeån thö baïn mieàn 
Baéc cho naøng. Coâ beù ñaõ gaëp Vuõ laàn thöù 
nhaát vôùi Bích Vaân beân Hoà Hoaøn Kieám 
tröôùc khi di cö. Theá roài, Vuõ ôû Saøi Goøn, tieáp 
tuïc ñeán thaêm Ngoïc Dung. Toâi ñöôïc bieát 
hai chaøng ñeàu laø vaên nhaân, thi só, coù saùch 
xuaát baûn. Toâi ñaõ ñoïc hai cuoán tieåu thuyeát 
cuûa Vuõ. Nguyeãn laøm vieäc ôû xa, khoâng gaëp 
laïi coâ hoïc troø ñeä nguõ cho tôùi khi chaøng ñi 
theo Vuõ ñeán thaêm naøng laàn thöù hai taïi cö 
xaù môùi. Laàn naøy naøng ñaõ baïo daïn vaø hoûi 
chuyeän Nguyeãn nhieàu hôn. Anh môùi toát 
nghieäp Tröôøng Só Quan Tröø Bò Thuû Ñöùc 
khi ñaát nöôùc bò chia ñoâi. Nguyeãn laø giaûng 
vieân taïi tröôøng Haï Só Quan Bieät Ñoäng 
Quaân Ñoàng Ñeá, Nha trang, thænh thoaûng 
veà Saøi Goøn nghæ pheùp hay coâng taùc. Maét 

saùng ngôøi, toâi ngoài nghe Nguyeãn noùi veà 
mieàn thuøy döông caùt traéng vaø luoân mieäng 
thích thuù, öôùc muoán: 

G 
 - OÂ ñeïp quaù! OÂ thích quaù! Giaù Dung 
ñöôïc ñi chôi Nha Trang nhæ! 
 Roài chôït vui möøng, toâi reo leân: 
 - A, chò Nguyeät, anh Uaån cuûa Dung ôû 
Nha Trang töø khi rôøi Haø Noäi. Dung seõ baøn 
vôùi chò Taâm, xin pheùp boá meï cho ñi thaêm 
gia ñình anh chò vaø caùc chaùu. 
 Nguyeãn mau maén höùa heïn: 
 - Neáu Dung ñöôïc pheùp ñi chôi, Nguyeãn 
seõ tình nguyeän laøm höôùng daãn vieân. 
 Tröôùc khi ra veà vôùi Vuõ, Nguyeãn cho 
toâi ñòa chæ KBC, Khu Böu Chính quaân traïi 
Ñoàng Ñeá.  
 Khi nghe toâi thuaät chuyeän, chò Taâm 
cuõng meâ tôi. Chuùng toâi chæ xin boá meï ñi 
thaêm anh Uaån, chò Nguyeät, chaùu Minh, 
AÙnh, Huøng, Haèng vaø khoâng daùm nhaéc tôùi 
teân Nguyeãn. Caùc coâ coøn ñang tuoåi ñi hoïc, 



 

ñeàu bieát raèng baäc cha meï khoâng cho pheùp 
ñi chôi vôùi baïn trai beân ngoaøi maùi gia ñình. 
Chò Taâm coøn noùi, seõ ruû maáy ngöôøi baïn 
nöõa. Boá meï baèng loøng, cho chuùng toâi tieàn 
mua veù taàu hoûa khöù hoài vaø moät chuùt dö ñeå 
tieâu vaët. Toâi chæ laø con beù ñi theo coâ chò, 
oâng baø khoâng quan taâm.  
 Chò Taâm voäi vaõ baùo tin cho chò 
Nguyeät. Toâi vieát cho Nguyeãn vaø nhaän 
ñöôïc laù thö ñaàu tieân töø moät ngöôøi baïn trai. 
Chuùng toâi naùo nöùc söûa soaïn cho cuoäc haønh 
trình. Chò Taâm mua ñöôïc boä aùo taém ñaét 
tieàn trong tieäm may lôùn ñöôøng Leâ Lôïi. 
Tieäm khoâng coù aùo cho con nít. Khoå ngöôøi 
Ngoïc Dung töø thuôû hoïc troø ñeán thôøi thieáu 
phuï, töø Ñoâng sang Taây vaãn kích thöôùc 
“small, petite.” Coâ beù phaûi mua vaûi, raäp 
theo kieåu aùo cuûa chò, caét may böøa, mieãn coù 
caùi maëc nhaåy xuoáng nöôùc. AÙo xong, thöû 
leân ngöôøi ngay ñuoãn, chöa coù ñöôøng cong. 
Thaân hình coøn chanh coám, laøm sao “vaêm” 
ñöôïc nhö coâ chò. 
  Theá roài, moät ngaøy muøa heø 1955, chò 
Minh Taâm, Kim Lan, Baûo, Quyeán, Ngoïc 
Dung leân taàu taïi ga Saøi Goøn ñeå ñi Nha 
Trang. Chò Lan laø baïn thaân cuøng lôùp chò 
Taâm. Baûo laø em trai chò Lan. Quyeán laø 
baïn Baûo. Laàn thöù nhaát, con taàu ñöa ba coâ 
nöõ sinh Tröng Vöông, hai caäu hoïc sinh 
Chu Vaên An qua nhöõng phaàn ñaát queâ 
höông chöa heà ñaët chaân tôùi. Xöù böôûi Bieân 
Hoøa muùi ngoït moïng nöôùc beân soâng Ñoàng 
Nai nhö vaêng vaúng caâu hoø: 

Hoø ô... (chôù) Nhaø Beø nöôùc chaûy chia hai, 
Ai veà Gia Ñònh... (ôø), hoø ô... (chôù) 
Ai veà Gia Ñònh, Ñoàng Nai thì veà... 

 Ñoàn ñieàn cao su Xuaân Loäc raäm raïp 
nguùt ngaøn, muû söõa nhoû gioït traéng töôi. Khi 
gioù bieån ñöa tôùi muøi caù muoái phôi khoâ, 
nhöõng ñoáng tón nöôùc maém choàng chaát, ngaát 
cao nhö Kim Töï Thaùp hieän ra. Taàu ñi vaøo 
ñòa phaän Phan Thieát, mieàn ñaát saûn xuaát 
nöôùc maém lôùn nhaát Vieät Nam. Thaùp Chaøm 
coå ngaøn naêm raûi raùc ñaây, kia. Tôùi nöõa laø 
Phan Rang, giang sôn xöa cuûa Cheá Maân, 
Cheá Boàng Nga.  
 Maáy traêm naêm veà tröôùc, Huyeàn Traân 
bò vua cha Traàn Anh Toâng eùp gaû cho Cheá 
Maân ñeå ñoåi laáy Chaâu OÂ, Chaâu Rí. Khi Cheá 
Maân cheát, Coâng Chuùa xinh ñeïp saép bò hoûa 
thieâu theo choàng, chaøng anh huøng Nöôùc 
Nam, Traàn Khaéc Chung ñeán cöùu thoaùt vaø 
ñöa naøng veà coá quoác. Huyeàn Traân xuoáng 
toùc ñi tu. Moät ñôøi hoàng nhan ña truaân, moät 
cuoäc tình bi thieát ñaõ ñi vaøo lòch söû ñeå 
ngöôøi sau coøn ngöôõng moä, caûm thöông.  
 Qua Phan Rang moät ñoãi, Vònh Cam 
Ranh laáp laùnh caùt traéng thuûy tinh. Thaûm 
bieån lam ngoïc aån hieän sau röøng döøa xanh 
thaém. Cam Ranh laø moät trong ba haûi caûng 
coù ñòa theá toát nhaát theá giôùi, nhieàu cöôøng 
quoác muoán möôïn laøm thöông caûng, caên cöù 
quaân söï... Queâ höông Vieät Nam nhoû beù maø 
coù vinh döï lôùn vaäy ñoù! 
 Taàu ñi vaøo saân ga Nha Trang, toâi hoài 
hoäp ngoùng tìm nhöõng khuoân maët quen bieát. 
Taàu chöa ngöøng toâi ñaõ thaáy Nguyeãn vaãy 
ñaèng xa. Anh Nguyeãn Coâng Bình, thaày daïy 
tö Anh, Phaùp vaên cuûa chò em chuùng toâi vaø 
vaøi coâ baïn khaùc töø hoài ôû Haø Noäi, cuõng coù 
maët. Nguyeãn giôùi thieäu chuùng toâi vôùi hai só 
quan Bieät Ñoäng Quaân, Minh vaø Khaùch. 
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Naêm coâ, caäu hoïc sinh phaûi leân hai xe Jeep 
môùi ñuû choã ñi veà nhaø anh Uaån, chò Nguyeät. 
 Nhöõng ngaøy ôû Nha Trang thaät töng 
böøng. Nguyeãn vaø nhöõng ngöôøi baïn thaân 
thieän aáy ñöa chuùng toâi ñi chôi khaép nôi. 
Tröôùc tieân phaûi ra bieån ngay cho thoûa loøng 
mong öôùc vaø nhuùng chaân xuoáng nöôùc trong 
veo ñeå nhìn roõ möôøi ngoùn xinh nhoû, traéng 
muoát. Du khaùch baøng hoaøng laïc choán maây 
nöôùc khoâng cuøng. Ñaïi döông baùt ngaùt, baõi 
caùt meânh moâng. Haøng thuøy döông ñong 
ñöa hong gioù. Maây traéng nhö boâng bay ñi 
taän chaân trôøi xa taép. Nhaáp nhoâ hoøn Yeán 
hình caùi noùn, hoøn Qui hình con ruøa, hoøn 
Tre nhö baày caù saáu ñang boø xuoáng bieån. 
 Caùc chaøng só quan vui veû troå taøi bieåu 
dieãn laùi Jeep treân baõi caùt. Khi soùng gaàn 
ñaùnh vaøo ngöôøi. Luùc xe luùn quaù saâu döôùi 
caùt töôûng chöøng maéc caïn. Nhöng Lính Muõ 
Ñen khoâng ñeå khaùch Saøi Goøn maát tin 
töôûng nhanh choùng. Sau ñoù chuùng toâi vaãn 
an toaøn treân xe vaø ñöôïc ñöa ñi moät voøng 
ñöôøng chieàu bôø bieån. Gioù maën noàng loàng 
loäng toùc maây. Haân hoan saùng ngôøi ñoâi maét, 
raïng rôõ moâi cöôøi. 
 Ñeå traùnh caùi naéng choùi chang raùm 
chaùy da non, ba coâ gaùi Saøi Thaønh thöôøng 
ra taém bieån thaät sôùm. Gioù coøn hôi söông, 
soùng coøn laïnh maùt. Khi vaàng chieâu döông 
vöøa nhoâ khoûi chaân maây, maët nöôùc, in hình 
töôïng thanh nöõ treân neàn trôøi haøo quang, 
chuùng toâi leân bôø veà phoá. Sau giôø bôi loäi, 
nhaåy soùng chöa ñieåm taâm, ly nöôùc döøa 
non, cuøi meàm thôm ngoït, caøng theâm haáp 
daãn treân saân Nhaø haøng Freùgate nhìn ra 
bieån. Nhöõng traùi döøa xanh, caêng boùng 
trong vöôøn nhaø anh Uaån, chò Nguyeät, daàn 

daàn thöa vaéng treân caây. Ñi tôùi ñaâu du khaùch 
cuõng ñöôïc môøi nöôùc döøa töôi cuûa mieàn thuøy 
döông caùt traéng chaúng ñaâu ngon baèng. 
 Tuaàn vaøi ba chieàu, caùc chaøng “troán” 
traïi ra ngoài bôø bieån maõi ñeán khuya vôùi 
nhoùm hoïc sinh Saøi Goøn. Ñeâm traêng saùng 
vaèng vaëc, maët bieån gôïn soùng vaøng long 
lanh. Nhöõng ngöôøi tuoåi treû soùng böôùc hay 
ngoài beân nhau, thuû thæ chuyeän ñôøi lính, 
chuyeän hoïc troø vaø ñeám khoâng heát nhöõng 
caùnh sao laáp laùnh treân khung trôøi bieác 
nhung lam. Caùt aám mòn maøng döôùi chaân 
eâm. Nhòp aâm soùng voã bôø thì thaàm daøo daït. 
 Ngaøy nghæ, caùc chaøng ñöa chuùng toâi ñi 
chôi nhöõng thaéng caûnh noåi tieáng tænh 
Khaùnh Hoøa. Muoán ñi thaêm Thaùp Baø, Hoøn 
Choàng phía baéc Nha Trang phaûi qua caàu 
Xoùm Boùng soi hình vònh nöôùc trong xanh, 
aùnh nuùi huøng vó. Thaùp Baø coå kính hoang 
sô, gaïch nung vôõ lôû, naèm chô vô treân ngoïn 
ñoài khoâ caèn ñaát ñoû. Laùc ñaùc xung quanh, 
vaøi thaùp nhoû coøn soùt laïi töø möôøi maáy theá 
kyû qua, moøn moûi nhö nhöõng baø meï giaø 
troâng ngoùng ñaøn con queân nguoàn coäi, mieät 
maøi boû xöù lang thang.  
 Hoøn Choàng vôùi nhöõng taûng ñaù khoång 
loà, traàn truïi, cao ngaïo choàng chaát leân nhau 
beân bôø bieån, söøng söõng thi gan vôùi soùng 
gioù ñaïi döông aâm vang aàm aàm muoân ñôøi, 
baát taän. 
 Vieän Haûi Döông Hoïc beân Caàu Ñaù phía 
Nam Nha Trang, vôùi nhöõng hoà kính ñoà soä, 
nuoâi ñuû caùc haûi saûn tìm kieám ñöôïc trong 
vuøng. Toâm huøm lôùn baèng caùnh tay, ngheâu 
ngao raâu caøng. Ruøa to nhö caùi thuùng. Caù 
muoân hình, nghìn daïng bôi löôïn trong hoà 
san hoâ loäng laãy.   
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 Caûm töôûng thích thuù cuûa toâi hoài ñoù coù 
leõ cuõng töông töï nhö con treû, ngöôøi lôùn laàn 
ñaàu tieân ngôõ ngaøng laïc vaøo National 
Aquarium taïi haûi caûng Baltimore, tieåu 
bang Maryland baây giôø. Taát caû sinh vaät 
soáng trong nöôùc hình nhö ñeàu ñöôïc nuoâi ôû 
ñaây. Caù maäp khoång loà khieán ngöôøi ta lieân 
töôûng tôùi phim Jaws, mieäng caù ngoaùc nuoát 
chöûng con ngöôøi vaø thuyeàn nhoû. Caù heo 
thoâng minh, nheï nhaøng phoùng loän trong hoà 
thuûy tinh vó ñaïi... Du khaùch thöôøng phaûi 
xeáp haøng daøi caû giôø ñoàng hoà môùi ñöôïc vaøo 
cöûa vaø maát nöûa ngaøy môùi ñi xem heát baåy 
töøng laàu vôùi nhöõng hoà caù lôùn nhaát, toái taân 
nhaát Hoa Kyø... 
 
 Trong moät ñoàn ñieàn cao su xanh thaúm 
vuøng Suoái Daàu, caùch Nha Trang ñoä möôøi 
caây soá veà phía Nam, moät nhaø baùc hoïc 
Phaùp ñaõ choïn laøm nôi an nghæ cuoái cuøng. 
Yersin ñeán cö truù aån daät taïi Xoùm Coàn. 
OÂng ñaõ moät ñôøi hy sinh ñeå tìm ra thuoác 
ngöøa dòch haïch, soát reùt cho nhaân loaïi vaø coù 
coâng khaùm phaù, khaån hoang vuøng Nha 
Trang, Ba Ngoøi, Suoái Daàu, Lang Bian, Ñaø 
Laït. Du khaùch thaønh kính nghieâng mình 
tröôùc ngoâi moä “Alexandre Yersin, 1863-
1943” ñôn sô, bình dò. Linh thieâng nghe 
nhö phaûng phaát nôi ñaây. 
 
 Rôøi moä Yersin, chuùng toâi ñi thaêm Suoái 
Tieân ñaày aép caù. Caàn caâu khoâng coù, löôùi 
vôït cuõng khoâng. Muoán ñem caù nöôùc ngoït 
veà cho chò Nguyeät, phaûi laøm sao ñaây? 
Chuùng toâi ñöôïc leänh “Chæ huy tröôûng” 
Minh ñöùng ra xa. Moät quaû löïu ñaïn ñöôïc 
môû choát tung ra suoái. Thieáu nöõ thaønh thò 

bòt tai la hoaûng. Caû traêm con caù noåi leành 
beành treân maët nöôùc. Nhöõng ngaøy keá tieáp, 
chuùng toâi ñöôïc thöôûng thöùc ñuû moùn caù, keå 
caû Chaû Caù Haø Noäi ñöôïc aên vôùi gieàng, 
ngheä, meû, maém toâm, haønh taây, haønh ta, 
thìa laø, caø cuoáng, tuyeät vôøi! 
 Nguyeãn, Minh, Khaùch ñeàu laøm vieäc vaø 
ôû trong traïi Bieät Ñoäng Quaân Ñoàng Ñeá beân 
bôø bieån caùt khoâ, coû chaùy qua Caàu Xoùm 
Boùng vaøi caây soá. Chaúng xaù keå gì lôøi ñe 
doïa “trai ôû traïi, gaùi haøng côm,” chuùng toâi 
hieân ngang tôùi uyû laïo binh lính traïi quaân 
thôøi bình. Treân laø trôøi, döôùi ka-ki vaøng, muõ 
ñen, nhöng troâng hoï coù veû hieàn laønh. Ba só 
quan höôùng daãn vieân cuõng deã thöông. Nôi 
cö truù cuûa caùc chaøng la lieät baûn nhaïc, ñaøn, 
saùo, saùch, baùo. Ñöôïc maáy coâ, caäu hoïc sinh 
khuyeán khích, Minh, Khaùch chôi vaøi ngoùn 
guitar, ca vaøi baûn nhaïc Myõ. Nhoùm baïn hoïc 
sinh haùt theo. Toâi nhìn caây saùo tre treo 
treân töôøng vaø hoûi: 
 - Anh naøo chôi saùo theá? 
 Khaùch chæ Nguyeãn: 
 - Teân gaày coøm naøy. 
 Toâi nhìn Nguyeãn: 
 - Vaäy ö! Nguyeãn cho nghe moät baûn 
naøo ñi. 
 Nguyeãn löôõng löï: 
 - Laâu laém Nguyeãn khoâng caàm ñeán caây saùo.  
 - Cuõng laâu laém Dung khoâng ñöôïc nghe 
saùo. Nguyeãn thöû vaøi “noát” cuõng ñöôïc. 
 - Dung muoán nghe baûn naøo? 
 Toâi chæ baûn Chieàu, thô cuûa Hoà Dzeánh, 
nhaïc cuûa Döông Thieäu Töôùc treân baøn: 
 - Dung thích baøi naøy.  
 Nguyeãn caàm caây saùo tre leân mieäng. 
Tieáng saùo caát leân nheï nhaøng, uyeån 
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chuyeån... xa vaéng buoàn.  Chuùng toâi im laëng 
ngaån ngô ngoài nghe.  Khi tieáng saùo döùt, 
khaùch thaêm vieáng voã tay khen ngôïi noàng 
nhieät. Toâi taâm tình: 
 - Dung coù theå nghe saùo hoaøi ñöôïc. Hoïc 
saùo coù khoù khoâng haû Nguyeãn? 
 - Deã laém. Nguyeãn hoïc laáy ñaáy. 
 - Thaät ö! Dung coù maáy quyeån vôû cheùp 
baøi haùt nhöng ñeå laïi Haø Noäi vaø cuõng chaúng 
bieát moät thöù nhaïc cuï naøo.  
 Nguyeãn soát saéng: 
 - Ñeå Nguyeãn taëng Dung nhöõng baûn 
nhaïc naøy. Nguyeãn thuoäc heát roài, khoâng 
caàn nhìn ñeå thoåi saùo nöõa.  
 Toâi voäi vaøng töø choái: 
 - Caùm ôn. Dung seõ mua daàn. 
 - Nguyeãn taëng Dung baûn Chieàu. Dung 
nhaän nheù? 
 - Vaâng, moät baûn thì ñöôïc. 
 Toâi vaãn coøn baûn nhaïc Chieàu vôùi thaùng 
naêm ñeà “Nha Trang 6/55” vaø chöõ kyù cuûa 
Nguyeãn. Xao xuyeán, ngaäm nguøi vaãn ñaày 
loøng moãi khi nhìn laïi neùt chöõ quen thuoäc 
vaø kyû nieäm khoâng bao giôø queân... 
 
 Ñònh ra chôi Nha Trang hai tuaàn, 
chuùng toâi ñaõ ôû tôùi gaàn moät thaùng, vaãn chöa 
muoán veà Saøi Goøn. Nguyeãn vaø caùc baïn seõ 
coù chöông trình haáp daãn, neáu chuùng toâi ôû 
theâm moät tuaàn nöõa. Leõ dó nhieân khaùch Saøi 
Goøn cuõng muoán vaäy. Nhöng vaán ñeà taøi 
chaùnh coù phaàn eo heïp, chæ coøn ñuû veù taàu 
trôû veà. Tieàn tieâu vaët baåy ngaøy khoâng phaûi 
ít. Chuùng toâi nhôø tôùi Trung UÙy Nguyeãn 
Coâng Bình xoay xôû mua veù hoïc sinh reû vaø 
hoaøn traû sau. Chuùng toâi ñaõ ôû laïi chôø ñôïi 
moät cuoäc “phieâu löu, maïo hieåm”. 

 Buoåi chieàu cuoái tuaàn aáy, Nguyeãn, 
Minh, Khaùch trong quaân phuïc daõ chieán 
xanh xaäm, treân xe Jeep ñeán ñoùn naêm coâ 
caäu hoïc sinh. Baáy giôø caùc chaøng Bieät 
Ñoäng Quaân môùi noùi seõ ñöa chuùng toâi ñi 
saên. Anh Minh, tuoåi hôn hai baïn, ñeo suùng 
ngaén, ngoài tröôùc tay laùi. Baûo, Khaùch chia 
nhau gheá beân caïnh. Khaùch ngoài ngoaøi vôùi 
caây suùng daøi. Nguyeãn, Quyeán ngoài thaønh 
xe hai beân baêng gheá döôùi cuûa ba naøng. 
Nguyeãn cuõng oâm moät caây suùng daøi vaø ngoài 
caïnh Ngoïc Dung. Khi chuùng toâi leân tôùi ñeøo 
Ruø Rì, maët trôøi vöøa khuaát sau daõy Tröôøng 
Sôn huyeàn bí. Xe Jeep reõ vaøo moät caùnh 
röøng aâm u, raäm raïp. Ñeøn roïi saùng con 
ñöôøng moøn loài loõm ñaát, ñaù. Caây coái hai 
beân ñöôøng queät caû vaøo xe vaø ngöôøi. 
Nguyeãn, Minh leân ñaïn laùch caùch. Chò 
Minh Taâm hoûi: 
 - Trong röøng coù nhöõng loaïi thuù naøo vaäy? 
 Khaùch thaûn nhieân traû lôøi: 
 - Höôu, nai, soùc, thoû, huøm, beo, raén, hoå. 
 Toâi lo aâu: 
 - Khi hoå tôùi thì laøm sao? 
 Nguyeãn buoâng hai tieáng goïn: 
 - Thì baén! 
 Chò Kim Lan thaéc maéc: 
 - Caùc anh baén gioûi laém aø? 
 Vaãn oâm tay laùi cho xe chaïy töø töø, anh 
Minh leân tieáng: 
 - Hai teân kia chæ bieát baén chæ thieân 
thoâi. Vì theá hoâm nay Minh toâi môùi phaûi 
theo hoä toáng. 
 - Sao anh khoâng laáy suùng ra vaø leân ñaïn ñi? 
 Khaùch traû lôøi thay taøi xeá: 
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 - Haén baén gioûi hôn caû cao-boài trong 
phim Western Myõ. Khi naøo hoå tôùi, haén ruùt 
suùng vaãn coøn kòp. 
 Toâi nhìn sang Nguyeãn, vôùi caâu hoûi 
trong maét? Anh hieåu yù, nghieâm troïng gaät 
guø. Toâi hoài hoäp: 
 - Ñaõ gaàn ñeán choã coù hoå chöa, Nguyeãn? 
 - Cuõng gaàn ñaâu ñaây. Ñaõ ngöûi thaáy muøi 
hoâi roài. 
 Moät caäu hoïc sinh khoâi haøi: 
 - Hoå khoâng bao giôø taém neân hoâi nhæ? 
 - Ñuùng vaäy. Hoå aên thòt daõ thuù soáng vaø 
thòt ngöôøi coù khi naøo ñaùnh raêng ñaâu. 
 Toâi caûm thaáy laïnh rôïn truyeàn nhanh töù 
thaân, da tay noåi gai saàn. Boãng Khaùch noùi: 
 - Hình nhö coù ñieåm saùng ñaèng xa. Coù 
leõ laø choàn hay thoû. 
 Anh Minh döøng xe thaät eâm. Khaùch 
nhanh nheïn naâng suùng leân nhaém. Moät tieáng 
ñoaøng choùi tai. Caùc tieåu thö giaät mình, la 
thaát thanh. Moät con vaät baén tung leân. Xe 
laên baùnh chaäm chaäm. Khaùch, Nguyeãn cuøng 
nhaåy xuoáng. Tay oâm maët, toâi heù maét nhìn 
qua khe ngoùn. Khaùch löôïm con vaät bò truùng 
ñaïn vaø giô cao cho moïi ngöôøi coi. Moät con 
thoû! Da thòt hình nhö vöøa bò chaâm chích 
nhoùi ñau, toâi cuoáng quyùt: 
 - Caùc anh thaû cho noù chaïy ñi! 
 Nguyeãn cöôøi vang: 
 - Thoû cheát roài, chaïy ñaâu ñöôïc. 
 Caùc chaøng thích thuù ngaém chieán lôïi 
phaåm. Toâi nhaên maët: 
 - Gheâ quaù, thoâi, ñöøng ñi saên baén nöõa! 
 Chò Kim Lan cuõng leân tieáng: 
 - Gaëp thoû ñaõ khieáp ñaûm theá naøy, gaëp 
oâng ba möôi chaéc cheát maát! Chuùng mình 
neân quay laïi. 

 Khaùch vaãn thaûn nhieân: 
 - Moät thoû laøm sao ñuû naáu röôïu vang 
ñöôïc. Phaûi tìm theâm moät con nöõa. 
 Chò Taâm tình nguyeän: 
 - Taâm xin nhöôøng, khoâng aên thòt thoû bò 
baén cheát ñaâu. 
 Baûo, Quyeán chöa ñöôïc caàm caây suùng 
baén phaùt naøo, chöa thoûa maõn maùu anh 
huøng, ñoøi tieáp tuïc cuoäc saên. Chuùng toâi ñaønh 
chieàu quyù vò trai treû ñi saâu vaøo röøng. Hình 
nhö daõ thuù sôï haõi chaïy troán heát, khoâng moät 
con loù daïng. Caùc chaøng beøn döøng xe baén vu 
vô leân nhöõng ngoïn caây ñen thaãm döôùi aùnh 
traêng non. Chim muoâng hoaûng hoát bay loaïn 
xaï. Nhöng khoâng con naøo gaãy caùnh rôi, chæ 
thaáy caønh laù ruïng tôi bôøi. Minh, Khaùch chæ 
cho chò Taâm, Lan noå vaøi phaùt suùng. Toâi 
khoanh tay ñöùng xa vaøi böôùc nhìn moïi 
ngöôøi. Nguyeãn ñeán gaàn thì thaàm: 
 - Dung taäp baén khoâng? 
 Toâi laéc ñaàu: 
 - Chòu thoâi. Taäp ñeå laøm gì? 
 - Ñeå gaëp hoå coøn phoøng thaân ñöôïc. 
 Toâi ruøng mình, khoanh tay oâm ngöïc 
chaët hôn. Nguyeãn traán an coâ baïn nhoû: 
 - Noùi ñuøa Dung ñaáy. ÔÛ ñaây khoâng coù 
hoå. Phaûi vaøo saâu naêm baåy caây soá nöõa môùi 
gaëp chuùng. Neáu oâng ba möôi coù laûng vaûng 
nôi ñaây thì cuõng ñaõ chaäm chaäm veà hang vì 
nhöõng tieáng suùng töø naõy giôø. Suùng naøy cuûa 
Nguyeãn baén nheï laém, khoâng noå lôùn vaø giaät 
maïnh nhö maáy caây kia. Dung thöû nheù. Ñi 
saên maø khoâng baén thì coù chuyeän gì ñeå veà 
nhaø keå. 
 Nghe coù lyù, toâi nhoeûn mieäng cöôøi gaät 
ñaàu, vuïng veà naém hôø caây suùng Nguyeãn 
ñöa. Ñöùng saùt ñaèng sau, hai caùnh tay voøng 
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qua vai toâi, anh chæ caùch caàm suùng, nhaém 
moät caønh caây cao vaø boùp coø. Nhöng 
chuyeän ñaâu giaûn dò vaäy! Tay chaân loùng 
ngoùng, toâi nghe roõ nhòp tim roàn raäp, moâi maù 
röïc noùng. Muøi aùo daõ chieán vaø hôi thôû cuûa 
Nguyeãn gaàn guïi quaù. Ngoùn tay choû cuûa toâi 
teâ lieät. Coø suùng khoâng nhuùc nhích. Toâi ñònh 
ruùt tay laïi vaø boû cuoäc. Nhöng Nguyeãn giöõ 
toâi ñöùng yeân trong voøng tay, ñeå ngoùn choû 
cuûa anh leân cuûa toâi vaø baûo toâi saün saøng. Toâi 
run raåy, khoâng bieát vì sôï suùng hay vì caûm 
giaùc con gaùi laàn thöù nhaát va chaïm thaân theå 
ngöôøi baïn trai. Coù leõ caû hai. Toâi kheùp maét 
chôø ñôïi. Moät tieáng noå chaùt chuùa! Vai toâi doäi 
maïnh ngöïc Nguyeãn, tay buoâng rôøi caây 
suùng. Neáu anh khoâng giöõ chæ thieân, suùng ñaõ 
chóa vaøo moïi ngöôøi. Toâi baøng hoaøng ñöùng 
ngaây. Nguyeãn cöôøi lôùn: 
 - Thaáy khoâng, Dung baén gioûi laém. Bao 
nhieâu laù caây ruïng. 
 Bieát bò treâu choïc, toâi nhìn xeùo Nguyeãn 
vaø traùch moùc: 
 - Dung seõ khoâng chòu maéc möu Nguyeãn 
deã daøng nöõa ñaâu. Chaéc caây suùng naøy coøn 
maïnh hôn maáy caây kia phaûi khoâng? 
 Nguyeãn vaãn duï doã: 
 - Neáu Dung khoâng tin, Nguyeãn laáy 
suùng cuûa Khaùch ñeå Dung baén thöû nheù?  
 - Thoâi aï, Dung xin haøng! 
 Trôû laïi xe Jeep, toâi ngoài co ro nhö con 
meøo bò öôùt, tim vaãn coøn ñaäp maïnh.  Coù leõ 
Nguyeãn cuõng caûm thaáy khoâng neân ñuøa dai 
nöõa, vaø ñöa tay leân mieäng laøm loa, goïi 
moïi ngöôøi: 
 - Chuùng mình doâng veà thoâi. Theâm moät 
phaùt suùng nöõa coâ beù naøy ngaát ñi baây giôø. 

 Treân ñöôøng veà, caùc chaøng Muõ Ñen laïi 
bieåu dieãn laùi Jeep nhö bay leân ñeøo, xuoáng 
doác. Moät beân vaùch nuùi cheo leo, moät beân 
bôø vöïc saâu thaúm. Höông nuùi thôm, hôi 
bieån maën noàng. Gioù boång leân cao, soùng 
xoaûi xuoáng thaáp loang loaùng aùnh traêng 
xanh. Röøng nuùi thaâm u vang doäi tieáng cöôøi 
roøn raõ cuûa baåy taâm hoàn son treû, moät thôøi 
ñaát nöôùc vöøa ñöôïc thanh bình. 
 Cuoái cuøng roài chuùng toâi cuõng phaûi leân 
taàu veà Saøi Goøn, tay oâm naëng san hoâ, voû 
toâm, voû soø. Nguyeãn taëng toâi moät voû oác lôùn, 
tuyeät myõ. Taàu rôøi saân ga vaø nhöõng ngöôøi 
ñöa tieãn. Nha Trang khuaát daàn trong röøng 
nuùi xuoâi Nam. Bao nhieâu kyû nieäm ñeå laïi. 
Bao nhieâu löu luyeán mang theo. Tieáng 
soùng bieån daït daøo cuûa nhöõng ngaøy heø 1955 
nhö coøn aâm voïng trong voû oác nhieäm maàu. 
Kyû vaät ñaõ naèm thaân yeâu treân baøn goã moäc 
cuûa toâi qua suoát thuôû hoïc troø coøn laïi... 
 
 Sau nghæ heø Nha Trang, Ngoïc Dung 
böôùc vaøo tuoåi möôøi saùu vôùi hình aûnh ngöôøi 
trai treû ñaõ ñeå laïi nôi naøng moät rung ñoäng 
ñaàu ñôøi trong khu röøng Khaùnh Hoøa, traêng 
non huyeàn aûo. Nhöõng laù thö maøu xanh ñeàu 
ñeàu bay ñi töø Phuù Nhuaän vaø ñöôïc hoài aâm 
töø traïi Bieät Ñoäng Quaân Ñoàng Ñeá vôùi haøng 
chöõ möïc tím thaúng ngay. Saøi Goøn Naéng 

Nhôù  Möa Thöông.  Baâng khuaâng len leùn 
ñi vaøo taâm hoàn con gaùi ñeå keát thaønh thô: 

Trôøi Saøi Goøn möa möa, naéng naéng, 
Bieån Nha Trang caùt traéng thuøy döông, 

Thö xanh, möïc tím thöông thöông, 
Tuoåi toâi möôøi saùu Tröng Vöông hoïc troø. 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
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