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Soi bước vườn thơ một bóng ai? 
Nhớ suối hồ xưa lòng quặn thắt 
Thương đồi núi cũ dạ bùi ngùi 
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LÊ THÁNH TÔNG 
(1442-1497) 

++++ 

Hải Bằng. HDB 
 

Vua Lê Thánh Tông là một vị vua tài giỏi 
và đạo đức nhất trong lịch sử Việt.  Dưới 
triều đại của ông, đất nước ta sống trong 
cảnh thịnh trị và phát triển tốt đẹp về mọi 
mặt.  Cảnh thanh bình kéo dài khoảng 300 
năm đã để lại nhiều luyến tiếc sâu xa mà 
sau này nho sĩ Đặng Trần Côn đã gián tiếp 
bày tỏ trong “Chinh Phụ Ngâm” qua những 
câu như: 

Tay không rời sách, kinh sử, dịch số, toán 
chương đều tinh thông, văn thơ càng giỏi 
hơn các bề tôi ...   văn vũ tài lược hơn cả 
các đời. 

Nước thanh bình ba trăm cũ 
Áo nhung trao quan vũ từ đây 
Sứ Trời sớm dục đường mây 

Phép công là trọng, niềm tây xá nào  
 

 Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử 
Lược đánh giá Lê Thánh Tông là một ông 
vua thông minh, có hiếu với mẹ.  Ông viết:  
 Vua Lê Thánh Tông đã sửa sang được 
nhiều việc chính trị, mở mang sự học hành, 
chỉnh đốn các việc vũ bị, đánh dẹp nước 
Chiêm, nước Lào, mở thêm bờ cõi, khiến cho 
nước Nam...bấy giờ đuợc văn minh thêm ra 
và lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến 
nay chưa bao giờ cường thịnh như vậy. 
 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh gíá Vua 
Lê Thánh Tông là: 
 Một bậc vua anh hùng tài lược, dẫu Vũ 
Đế nhà Hán, Thái Tông nhà Đường cũng 
không thể hơn được.” 
 Sử gia Phan Huy Chú (1782-1840) ghi 
nhận về Lê Thánh Tông:  
 

 
Lai Lịch Vua Lê Thánh Tông  

 Nguyên Vua Lê Thái Tông có 4 người 
con trai: Nghi Dân, Băng Cơ, Khắc Xương, 
và Tư Thành.  Khi Vua Thái Tông đột ngột 
qua đời, bà ái phi Nguyễn Thị Anh cho lập 
con của bà mới hai tuổi là Băng Cơ lên làm 
Vua Đại Việt tức là Vua Nhân Tông.  Nhắc 
lại lúc Thái Tông còn sống, ái phi Nguyễn 
Thị Anh đã tìm cách hãm hại bà phi Ngô 
Thị Ngọc Dao đang có mang Tư Thành (tức 
vua Lê Thánh Tông sau này) để giành ngôi 
thái tử cho con mình.  Nguyễn Trãi và Thị 
Lộ xin Thái Tôn che chở và thuận cho bà 
phi Ngọc Dao đi trốn ở Chùa Huy Văn 
(Thăng Long), rồi sau tẩu tán về An 
Bang tức Quảng Ninh ngày nay.   
  Năm 1459, Hoàng Tử Nghi Dân đảo 
chính giết Nhân Tông và Thị Nga rồi lên 
làm vua.  Tư Thành được cải phong làm 
Cung Vương.  Chín tháng sau, Nguyễn Xí 
và Đinh Liệt, nguyên là cựu thần từ thời 
Vua Lê Lợi, làm cuộc đảo chính, giết Nghi 
Dân và đưa Lê Khắc Xương lên ngai vàng.  
Nhưng Khắc Xương có lẽ tự biết mình tài 
đức không bằng Tư Thành nên nhường 
ngôi báu cho Tư Thành.   

42                                                                                                                                            COÛ THÔM 



Ngày 8 tháng 6 năm Canh Thìn (1460), Lê 
Tư Thành lúc đó được 18 tuổi lên ngôi, lấy 
niên hiệu là Quang Thuận (1460-1469), sau 
này đổi niên hiệu là Hồng Đức (1470-
1497).  Các đại công thần Nguyễn Xí và 
Đinh Liệt được năm chức vụ cao quý nhất 
trong triều đình.   
 Sau một năm chấp chánh, vua Lê Thánh 
Tông (20 tuổi) đã thẳng thừng trách tư tưởng 
tự ti của hai cựu thần Ngô Sĩ Liên và Nghiêm 
Nhân Thọ với những câu như sau: 
 Ta vừa mới coi chính sự, sửa mới đức 
tính, mà các ngươi đã lưu ý ta rằng nước 
ta chỉ là hàng phiên bang của Trung Quốc 
thuở xưa.  Thế là các ngươi đã theo con 
đường chết, mang lòng không vua!”    
  
 Chỉnh vậy thôi chứ nhà vua không bắt 
tội họ.  Sau này chính sử gia Ngô Sĩ Liên 
viết về Lê Thánh Tông: 
 “ Vua sáng lập chế độ, mở mang đất đai, 
bờ cõi; văn vật tốt đẹp.  Thật là vua anh 
hùng, đảm lược.”   
 
 Tại sao Lê Tư Thành lại có thể trở 
thành một vị vua tài giỏi và hiền đức?   
 Chắc chắn là vì nhà vua đã có cơ hội 
được giáo dục rất tốt từ chính bà mẹ hiền 
đức Ngô Thị Ngọc Dao lúc mang thai được 
nương náu nơi Cửa Phật – Chùa Huy Văn.  
Thật vậy, trong hơn mười năm trốn lánh, 
che dấu thân phận, bà Ngọc Dao (mẹ của 
Tư Thành) cũng như là thân tộc của Thái 
bảo Ngô Từ (ông ngoại cuả vua) chắn hẳn 
đã tập trung nỗ lực nuôi dạy Tư Thành để 
trở thành một con người tài đức vẹn toàn.  
Điều này đã được chứng minh ở tài năng 
lãnh đạo của nhà vua trên khắp mọi lãnh 
vực và đặc biệt là lòng hiếu thảo với mẹ và 

lượng từ bi đối với những vây cánh của 
Nguyễn Thị Anh.   
Triều đại Lê Thánh Tông quả là một thời 
đại vàng son, hiển hách nhất trong lịch sử 
nước ta: vua hiền, tôi gỉỏi, dân no vui.  Nhà 
vua có 14 hoàng tử và 20 công chúa.   
 

Những Thành Tựu dưới Đời Vua Lê 
Thánh Tông 

 Nhờ có hiểu biết và đạo đức hơn người, 
và với một lòng vì nước, vì dân, nhà vua đã 
được nhiều nhân tài hết sức phò giúp trong 
sạch hóa triều đình, tiến hành nhiều cuộc 
cải cách xã hội quan trọng, sáp nhập vùng 
đất của Chiêm Thành, mở rộng bờ cõi 
xuống tận phía nam, và đặc biệt là ban hành 
môt bộ luật cấp tiến mang tên là Quốc 
Triều Hình Luật được gọi tắt là Luật 
Hồng Đức do chính nhà vưa khởi xướng.  
 

Binh Bị 
 Về Binh Bị, nhà vua tổ chức quân lực 
thành 5 Đạo tương tự như 5 Quân Đoàn 
ngày nay và quân sĩ thường xuyên phải tập 
luyện.  Nhà vua đích thân tuần tra nhằm 
khuyến khích quân sĩ.  Trong một lần đi 
thăm quân sĩ ở vùng biển Hạ Long, nhà vua 
có bài thơ khắc trên vách núi, sau này dân 
địa phương gọi đó là Núi Bài thơ.  Các lực 
lượng trừ bị cũng được thành lập cùng bộ 
quân luật gồm 43 điều khoản để duy trì 
quân kỷ.   
 Nhà vua đặc biệt lưu ý các quan trú 
phòng ở biên cương về sự xâm nhập gián 
điệp của Nhà Minh và cải thiện các loại vũ 
khí và đạn dược theo kỹ thuật của Tây 
Phương và của Hồ Nguyên Trừng trước đó.  
Về lương thực cho quân đội có loại lương 
khô bằng thóc sấy chín có thể dùng trong 
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vài năm.  Nhà Minh vì vậy rất e dè không 
dám hạch sách hay dòm ngó. 
 

Hành Chánh 
 Về Hành Chánh, để chia sẻ quyền hành 
nhằm tăng cao năng suất quản trị, nhà vua 
cho thành lập 6 Bộ thay vì chỉ có 3 Bộ dưới 
đời Vua Lê Lợi.  Đại cương trách nhiệm 
của sáu bộ đó là: 
 
1. Bộ Lại: trách nhiệm tuyển mộ, phân 
phối, thăng thưởng các quan chức. 
2. Bộ Lễ: trách nhiệm về văn hoá và giáo 
dục: tổ chức trường ốc, thi cử, và gìn giữ 
văn miếu, đền chùa, phong tục, tập quán.   
3. Bộ Hộ: Trông coi về tài chánh, lương 
bổng, ruộng đất, nhà cửa, kho tàng, thuế khóa. 
4. Bộ Binh: Trách nhiệm tổ chức, huấn 
luyện, thanh tra quân đội; canh phòng giặc giã. 
5. Bộ Hình: Trông coi về việc thi hành 
pháp luật; tổ chức các tòa án xét xử các vụ 
kiện cáo. 
6. Bộ Công: Trách nhiệm về xây cất cầu 
đường, dinh thự, thành trì, quản lý thợ thuyền. 
 
 Về Kinh Tế và Thương Mại, nhà vua 
cho sửa đổi luật thuế đinh, thuế điền, trợ 
giúp nhà nông, khuyến khích mở đồn điền 
cụ thể qua các Chỉ, Dụ, hay Chiếu như 
“Chiếu Khuyến Nông”, Chiếu Lập Đồn 
Điền”, Chiếu Định Quan Chế”, v.v.  Nhờ 
các chính sách đó, nhiều ngành thủ công 
nghiệp đã phát triển đáng kể như  nghề in 
và làm giấy, nghề làm đồ gốm, đồ sứ, dệt 
lụa, ươm tơ, dệt vải, nghề mộc, trạm trổ.  
Nhà vua đích thân chỉ dụ rằng:  
 Trong dân gian hễ có dân là có chợ để 
lưu thông hàng hóa mở đường giao dịch 
cho dân.  Các xã chưa có chợ có thể lập 
thêm chợ mới không được trùng hay trước 

ngày họp chợ cũ để tránh tình trạng tranh 
giành khách hàng của nhau.   
 Thêm vào đó, nhà vua còn cho áp dụng 
những quy định đặc biệt như ấn định tuổi 
65 là tuổi về hưu và bãi bỏ luật tập quyền 
(cha truyền con nối) đối với các gia đình có 
công trạng. 
    

Giáo Dục 
 Chọn người tài đức ra làm quan. 
Đề cao Khổng Học, thành lập Hàn Lâm 
Viện, Quốc Sử Viện, Nhà Thái Học, và 
Quốc Tử Giám.   
 Lập Bia Tiến Sĩ đặt tại Văn Miếu tức 
Quốc Tử Giám vào năm 1484. 
Thành lập Hội Tao Đàn với 28 nhà thơ xuất 
sắc gọi là Nhị Thập Bát Tú và ông được coi 
là Sao Bắc Đẩu.  
 

Luật Pháp 
 Nổi bật nhất trong triều đại Lê Thánh 
Tông là công trình tiếp tục biên soạn và 
hoàn tất bộ Quốc Triều Hình Luật hay 
Luật Hồng Đức và tinh thần thượng tôn 
pháp luật.  Chính nhà vua đã ra chỉ dụ rằng: 
“Pháp luật là phép công của nhà nước.  Ta 
cùng các ngươi phải tuân theo.”   
Bộ Luật Hồng Đức được coi là một bộ luật 
cấp tiến vào thời đại đó với những điều luật 
bảo vệ quyền lợi cho nữ giới như chồng và 
vợ phải có nghĩa vụ ngang nhau (tục ngữ: 
“của chồng, công vợ”); cấm ngược đãi vợ; 
vợ có quyền xin ly hôn; con gái có quyền 
thừa kế ngang với con trai; và nêu lên 
những nguyên tắc cơ bản như “vô luật bất 
thành hình” (không có luật thì không bị 
tội); “pháp bất vị thân” (pháp luật không 
chừa ai dù là thân thích); “nguyên tắc tự vệ 
chính đáng”; “tình trạng khẩn cấp”; 
“tình trạng bất khả kháng”; “tự thú”; và  

44                                                                                                                                            COÛ THÔM 



v.v.  Thêm vào đó, để bảo đảm sự công lý 
và tránh sự lạm dụng quyền lực,  Luật 
Hồng Đức minh thị những điều khoản luật 
tố tụng quy định thẩm quyền của các hệ cấp 
tòa án, thủ tục xử án, phương pháp xử án, 
thủ tục bắt người.    
 
Nhiều quy định cấp tiến kể trên không thấy có 
trong các bộ luật sau này vào thời Nhà Nguyễn. 
 Luật Hồng Đức bao gồm nhiều bộ môn 
như: quân luật, hình sự, dân luật, tố tụng, hôn 
nhân, gia đình, và hành chính.  Đầu thế kỷ 20, 
bộ luật này được dịch sang tiếng Pháp và 
được Lương Thần Cao Nãi Quang thuộc Đại 
Học Luật Khoa Saìgon chuyển sang quốc 
ngữ, Nguyễn Sĩ Giác hiệu đính, Vũ Văn Mẫu 
viết lời tựa, và Nguyễn Văn Của ấn hành vào 
năm 1956.  Bộ Luật Hồng Đức có 6 quyển 
bao gồm 722 điều trong 13 chương.  
  
1. Chương Danh lệ: 49 điều quy định về 
những vấn đề cơ bản có tính chất chi phối 
nội dung các chương điều khác (quy định 
về thập ác, ngũ hình, bát nghị, chuộc tội 
bằng tiền v.v)  
2. Chương Vệ cấm: 47 điều quy định về 
việc bảo vệ cung cấm, kinh thành và các tội 
về cấm vệ.  
3. Chương Vi chế: 144 điều quy định về 
hình phạt cho các hành vi sai trái của quan 
lại, các tội về chức vụ.  
4. Chương Quân chính: 43 điều quy định 
về sự trừng phạt các hành vi sai trái của 
tướng, sĩ, các tội quân sự.  
5. Chương Hộ hôn: 58 điều quy định về 
hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân-gia đình và các 
tội phạm trong các lĩnh vực này.  
6. Chương Điền sản: 59 điều, trong đó 32 
điều ban đầu và 27 điều bổ sung sau (14 
điều về điền sản mới tăng thêm, 4 điều về 

luật hương hỏa, 9 điều về châm chước bổ 
sung luật hương hỏa) quy định về ruộng 
đất, thừa kế, hương hỏa và các tội phạm 
trong lĩnh vực này.  
7. Chương Thông gian: 10 điều quy định 
về các tội phạm tình dục.  
8. Chương Đạo tặc: 54 điều quy định về 
các tội trộm cướp, giết người và một số tội 
chính trị như phản nước hại vua.  
9. Chương Đấu tụng: 50 điều quy định về 
các nhóm tội đánh nhau (ẩu đả) và các tội 
vu cáo, lăng mạ v.v  
10. Chương Trá ngụy: 38 điều quy định các 
tội giả mạo, lừa dối.  
11. Chương Tạp luật: 92 điều quy định về các 
tội không thuộc các nhóm tội danh trên đây.  
12. Chương Bộ vong: 13 điều quy định về 
việc bắt tội phạm chạy trốn và các tội thuộc 
lĩnh vực này.  
13. Chương Đoán ngục: 65 điều quy định 
về việc xử án, giam giữ can phạm và các tội 
phạm trong lĩnh vực này.  
 Tóm lại, các định chế pháp lý là biểu 
hiện của thượng từng kiến trúc của xã hội 
văn minh phản ánh tư duy của giới cầm 
quyền.  Bộ Luật Hồng Đức (khoảng giữa 
thế kỷ 15: 1449) là một điểm son chói lọi 
biểu thị tinh thần pháp trị trong thời đại 
quân chủ của đất nước ta.  Nhờ đó mọi 
hoạt động về văn hóa, văn học, giáo dục, 
nghệ thuật, quân sự, và kinh tế, ngoại giao 
phát triển tốt đẹp.  Ngược lại, các bộ luật 
sau này của Nhà Nguyễn Gia Long (1811) 
đã tỏ ra có sự thụt lùi trong chủ trương 
trở lại chế độ quân chủ chuyên chế. 
 Một số điều khoản trong Luật Hồng 
Đức về hôn nhân, điền sản, và thừa kế quy 
định chi tiết và cụ thể hơn so với luật đời 
Nhà Đường nên sau này các tòa án dưới 
thời Pháp Thuộc và Viêt Nam Cộng Hòa 
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đến tài sản của vợ chồng.   
 
 So với bộ Hoàng Việt Luật Lệ hay còn 
gọi là Luật Gia Long, Giáo Sư Vũ Văn Mẫu 
có nhận xét: 
  “Bao nhiêu những sự tân kỳ, mới lạ 
trong bộ luật Triều Lê đã không còn lưu lại 
một chút dấu tích nào trong luật lệ Nhà 
Nguyễn.  Không còn liên quan đến hương 
hoả, đến chúc thư, đến các điều kiện về gía 
thú, hay đến chế độ tài sản của vợ chồng.”  
(Vũ Văn Mẫu, Cổ Luật Việt Nam và Tư 
Pháp Sử, 1973). 
 Điểm tiến bộ vượt bực trong Luật Hồng 
Đức là vai trò của nữ giới được đề cao và 
bảo vệ hơn hẳn so với các bộ luật đương 
thời: người vợ có quyền quản lý tài sản khi 
chồng qua đời và có quyền thừa kế như 
nam giới; hình phạt cho nữ giới bao giờ 
cũng nhẹ hơn so với nam giới.  Cho nên xin 
đừng vội hàm hồ viện dẫn câu nói “Chồng 
chúa vợ tôi” để nói rằng phụ nữ Việt ngày 
trước bị coi rẻ. 

* 
Thơ Lê Thánh Tông 

 Ngoài tài về lãnh đạo chỉ huy, vua Lê 
Thánh Tông còn tỏ ra lỗi lạc về văn chương 
thi phú và phê bình văn học hơn hẳn so với 
các nhà nho đương thời trong Hội Tao Đàn 
của nhà vua sáng lập nhằm khuyến khích 
các quan làm thơ Nôm.  Nhà vua đã tự nói 
về tính ham học hỏi và phụng sự như sau: 
Trống dời canh, còn đọc sách 
Chiêng xế bóng, chửa thôi chầu 
 Nhiều bài thơ của nhà vua tỏ ra khẩu 
khí của bậc đế vương như bài “Vịnh Con 
Cóc”.  Chẳng hạn:  
Bố mẹ sinh ra vốn áo sồi 
Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi 

Chép miệng nuốt ba con kiến gió 
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời 

* 
 Nhân buổi sáng đi tuần tra từ Sông 
Cấm ra Biển Đông, vua Lê Thánh Tông ghi 
lại cảm hứng của bậc  đế vương anh hùng 
trước phong cảnh hùng vĩ của non sông qua 
những câu thơ thật lẫm liệt và sống động 
như sau: 
Nắng ấm nghìn trùng 
Tỏa trên ngọn cờ 
Khí thế ba quân át cầy cáo 
Phương đông mặt trời ló dạng 
Mây nhẹ trôi  
Phóng mắt nhìn 
Núi sông dài muôn dặm 
 
 Và sau đây là một vài bài thơ tình cảm 
của nhà vua: 
  Hoa Biết Nói 
Quốc sắc xem bằng ngọc mới đông 
Hay cười hay thốt khá bằng bông 
Nhiều phen hỏi nguyệt theo hơi quế 
Mấy phút chào xuân kém nhụy hồng 
Một thức thơm tho lầu gác phượng 
Mười phần tươi tốt mặt tai rồng 
Bên thành, cách ngõ, lòng chưa phỉ 
Bao mượn thuyền Đô đắp đỉnh Bồng 
    * 
  Nhớ Người Xa 
Sông trong, sao lạt, vẻ sao thưa 
Gác cũ rêu đầy lấp dấu thơ 
Mưa tạnh, hoa rầu, chiều lạt mạt 
Xuân về, én thảm, tiếng u ơ 
Đèn tàn, ruột thắt, hồn xơ xác 
Gối chiếc, châu đầm, giấc ngẩn ngơ 
Lá thắm, thơ bày, mong bắt chước 
Nước xuôi, thơ ngược, biết bao giờ?  
 
    * 
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Tổng kết   Trưng Vương 
 Vua Lê Thánh Tông là một vị vua 
thông minh, hiểu biết cao rộng, và đức hạnh 
hơn người.  Chắc chắn nhà vua đã được bà 
mẹ Ngọc Dao chăm sóc thật chu đáo và các 
vị chân sư hết lòng truyền thụ kiến thức và 
kinh nghiệm kể từ khi bà Ngọc Dao phải ẩn 
tránh ở Chùa Huy Văn.   

Trợ dân, dẹp loạn, trả thù mình 
Chị cũng như em cất nghĩa binh 
Tô Định bay hồn, vang một trận 
Lĩnh Nam mở cõi, vững trăm thành 
Còn nước, còn non, còn miếu mạo 
Nữ trung đệ nhất đấng tài danh 
    * 
Trong dịp du ngoạn qua Miếu Vũ Nương 
tứcThiếu Phụ Nam Xương, người đã nhẩy 
xuống sông tự vẫn để tự minh oan với 
chồng vì nghi nàng ngoại tình trong lúc 
chàng đi lính xa nhà, nhà vua có bài thơ: 

 Nhà vua khi lên ngôi đã giải nỗi hàm 
oan cho Nguyễn Trãi và không cho truy 
cứu ai là thủ phạm giết vua Thái Tông, có 
thể vì bà Ngọc Dao đã dặn vua Thánh Tông 
rằng: “Chính Nguyễn Thị Anh đã ngầm sai 
Tạ Thanh bỏ thuốc độc cho Thái Tông chết.  
Nhưng con nên giữ kín việc ấy.”  (Hoàng 
Cơ Thụy, Việt Sử Khảo Luận).  

    * 
  Điếu Vũ Nương 
Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương  
Miếu ai như Miếu Vợ Chàng Trương?  Với tất cả những công trình cải cách 

vượt bực về mọi địa hạt cùng với sự mở 
mang bờ cõi Đại Việt đem lại một thời gian 
thái bình thịnh trị dài tới 300 năm mà đời 
sau vô cùng luyến tiếc, Vua Lê Thánh 
Tông nên phải được tuyên dương là 
“Danh Nhân Cải Cách Xã Hội Thế Giới”.   

Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ 
Dòng nước chi cho lụy đến nàng? 
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt 
Giải oan chớ mượn tới đàn tràng 
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy  
Khá trách chàng Trương quá phũ phàng 

* *  
Hải Bằng. HDB  Thương cảm cho Vũ Nương bị oan 

khuất, nhưng tại sao nhà vua lại không có 
lấy nửa bài thơ thương cảm cho Thị Lộ, 
người đã có ơn cứu mạng mẹ con nhà vua 
dưới đời Lê Thái Tông?  Chắc hẳn nhà vua 
không còn muốn nhắc tới câu chuyện 
thương tâm ấy nữa vì nhắc tới bao nhiêu 
chăng nữa thì cũng chẳng làm sao đền bù 
lại được.  Chi bằng giữ nguyên vẹn tấm 
lòng biết ơn hơn là khua động lại làm cho 
linh hồn người oan khuất không được an 
nghỉ.  Tuy nhiên nhà vua đã xuống chiếu 
giải oan cho Nguyễn Trãi với một câu nói 
giản dị mà rất sâu xa: “Ức Trai tâm thượng 
quang Khuê tảo” nghĩa là “Tấm lòng Ức 
Trai sáng như Sao Khuê”. 
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Bài Xướng : 

HOA RỰC SẮC CỜ 
Ôi những bông hoa rực sắc cờ 
Khơi hồn dân tộc quyện hồn thơ 
Với bao nỗi hận tràn sông núi 
Vẫn một lòng tin chẳng bến bờ 
Mây trắng trời xanh hòa ý hẹn 
Nền vàng sọc đỏ dậy niềm mơ 
Mai về, sẽ đẹp mùa dân chủ 
Ngày ấy quê hương thỏa ngóng chờ 

Nguyễn Kinh Bắc 
Philadelphia, 22-9-2012 
 
 
Bài Họa 1 : 

HOA RỰC SẮC CỜ 
Điềm thiêng ứng hiện dưới màu cờ 
Sắc kiếm loang trời đẹp tứ thơ 
Máu hận cuồng tim xô bạt sóng 
Gan bầm quặn ruột vỗ nghiêng bờ 
Lời ca tụ nghĩa, lời non nước 
Tiếng gọi đăng trình, tiếng ước mơ 
Gió lộng buồm căng giờ đã điểm 
Về đi, cố quận mãi trông chờ 

Nguyễn Đức Cung 
Philadelphia, 22-9-2012 
 

 
Bài Họa 2 : 

GIẤC MỘNG HỒI SINH  
Ước buổi quê hương rợp bóng cờ 
Cho tình non nước dậy tình thơ  
Xem trời lại xót chim về núi 
Ngắm biển mà thương sóng vỗ bờ  
Đò dọc hỏi thăm người lái cũ 
Giếng làng tìm lại ánh trăng mơ 
Trải bao dâu bể đời xuôi ngược 
Đất mẹ hồi sinh mộng vẫn chờ 

Nguyễn Vô Cùng 
Suối Bạc, 23-9-2012 
 
 
Bài họa 3 : 

NGUYỆN ƯỚC  
Từ buổi quê hương vắng bóng cờ 
Đem lòng u-uẩn gửi vào thơ  
Tình thương dân tộc nương mây gió 
Nỗi nhớ giang sơn vượt cõi bờ 
Dân chủ mong thành tròn giấc mộng 
Tự do ước đến trọn niềm mơ  
Quốc kỳ phất phới trên toàn quốc 
Thỏa chí bao năm đã đợi chờ   

Ngân Sơn 
Tây Bắc Hoa Kỳ -  27-9-2012 
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KHUÊ 

- - - - - 
 

TIỂU THU 
 

hơ Thơ vừa mặc cái robe mới mua hôm 
thứ bảy tuần trước vừa ngắm nghía 

hình ảnh người thiếu phụ phản chiếu trong 
tấm gương lớn, tỏ vẻ hài lòng. Chiếc robe 
màu đen, dài phủ đầu gối, để lộ cặp chân 
trắng ngần. Thứ bảy tuần rồi đi shopping 
với Nga ở Rockland Center, ngang qua tiệm 
BCBG Nga lôi Thơ Thơ vào, mặc cho nàng 
dẫy nẫy: 
 - Thôi mi ơi, tiệm này mắc thấy mồ. 
Lương ta ba cọc ba đồng... 
 Nga cắt ngang: 
 - Tuần này nó hạ 70%. Vô đi. Ta thấy 
một cái robe màu đen rất hợp với mi. Mặc 
hôm party tuần tới là có khối chàng... xỉu! 
 Vừa nói Nga vừa nháy mắt với Thơ 
Thơ. Thơ nguýt cô bạn vàng một cái sát rạt: 
 -Vớ vẩn! Ai mà thèm bà già háp này chớ! 
 Nga cười bí mật: 
 - Ha! Vậy mà có người... Nói tới đây 
cảm thấy mình lỡ lời, Nga đánh trống lãng 
bằng cách reo lên: 
 - Đây rồi. May quá "Nó" chưa bị chôm 
đi mất! 
 Nga lôi chiếc áo đầm treo tuốt trong 
góc đưa cho Thơ Thơ. Chiếc áo cắt khéo, 
cổ trễ vừa phải và những lằn xếp chéo trước 
ngực đầy nghệ thuật. Thơ Thơ thấy chiếc 
áo thật đẹp. Nhìn giá cũng phải chăng, nên 
sau khi thử nàng đã trả tiền lấy chiếc áo.  
 Nga tuyên bố tổ chức party để chào đón 
ông anh họ từ Pháp qua chơi. Vốn không có 
tính tò mò nên Thơ Thơ cũng không hỏi gì 

nhiều về ông ấy. Chỉ biết ông ta đến tuổi sắp 
về hưu, có bằng Tiến sĩ và dạy ở một trường 
Đại Học tại Paris. Có gia đình nhưng đã ly dị 
và tên là Tú. Nga khen ông anh này hết 
mình. Đến nỗi Thơ Thơ phải kêu: 
 - Thôi, khen quá coi chừng té hen đó 
mi. Ta phải thấy tận mắt mới tin. Mi là hay 
tô màu téc ni cô lo lắm! 
 Nga chỉ cười mím chi: 
 - Ờ, mai mốt gặp anh của ta rồi, nhớ 
đừng có bị coup de foudre đó nha. Lúc đó 
chỉ sợ có người năn nỉ tui nói... tốt dùm 
hổng chừng! 
 - Thôi, cho em xin hai chữ bình an. Từ 
ngày thoát khỏi ách "đô hộ" của lão 
Nguyên, em sống rất thoải mái. Có điên 
mới đeo gông vào cổ lần nữa...! Nga chỉ 
cười cười, không trả lời. 
 ...Thơ Thơ ngắm mình trong gương 
một lần nữa. Mái tóc cắt đơn sơ úp vào cổ, 
màu son hồng fuchsia khiến nàng trẻ ra cả 
chục tuổi. Tối nay Thơ đeo nữ trang hạt trai 
trắng càng tôn thêm nét quý phái. Dù đã 
qua tuổi năm mươi từ lâu, nhưng nhờ tập 
thể dục đều đặn nên thân hình nàng vẫn còn 
thon gọn trong chiếc robe bằng soie màu 
đen sang trọng. Cầm chiếc ví soirée màu 
bạc, mang đôi giày cùng tông, Thơ Thơ 
cảm thấy đầy tự tin.  
  
 Đến nơi đã thấy xe hơi đậu kín hêt 
trước cửa nhà Lệ Nga, Thơ Thơ phải đậu xe 
ở con đường ngang hông và đi bộ đến nhà 
Nga. Bước vào phòng khách đã thấy bạn bè 
quen thuộc đứng đầy. Thơ Thơ mĩm cười, 
gật đầu chào tổng quát. Ánh mắt cánh đàn 
ông nhìn nàng toát đầy vẻ ngưỡng mộ, 
nhưng cánh đàn bà không dấu nỗi sự e dè! 
Thơ Thơ biết, từ khi li dị Nguyên, nhiều 
người đã không còn nhìn nàng với ánh mắt 

 T
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như xưa. Những lời mời dự party cũng thưa 
dần. Có vẻ như, nơi những người đàn bà độc 
thân nói chung, có cái gì đó khiến cho các bà 
vợ không yên tâm. Chỉ có Lệ Nga là không 
thay đổi. Nhờ bờ vai của bạn mà suốt những 
tháng đầu chia tay với Nguyên, Thơ Thơ đã 
có nơi nương tựa tinh thần vững chắc. Bất 
cứ lúc nào nàng cũng có thể gọi cho Nga. Có 
những đêm không ngủ được, đầu óc căng 
thẳng tột độ, những ý nghĩ đen tối bắt đầu 
nhen nhúm, Thơ Thơ vội vàng gọi cho bạn 
và Lệ Nga đã yên lặng lắng nghe, lòng đầy 
thương cảm và xẻ chia. Tiếng nức nở của 
Thơ Thơ nhiều lần khiến Lệ Nga cũng rơi 
nước mắt âm thầm. May mà Sĩ, chồng Nga, 
thông cảm cho hoàn cảnh của Thơ Thơ. 
Nàng đang trải qua thời kỳ đen tối nhất cuộc 
đời của một người đàn bà. Mất con và li dị 
chồng. Vì thế Sĩ không hề cằn nhằn khi thấy 
vợ bỏ nhiều thời giờ an ủi, chăm nom cho 
Thơ. Đứa con trai duy nhất của vợ chồng 
Thơ đã qua đời năm hai mươi lăm tuổi, 
trong một tai nạn xe mô tô. Biết con trai có 
niềm đam mê nguy hiểm, nhưng Nguyên 
chìu con, không hề ngăn cản.  
 Sau cái chết của con, Nguyên suy sụp 
dần rồi đâm ra nghiện rượu. Chuyện ly dị 
sẽ không xẩy ra nếu như Nguyên không 
theo bạn bè đi Casino và càng ngày càng 
lún sâu vào trò chơi đen đỏ. Bao nhiêu tiền 
dành dụm cho tuổi già cũng lần lượt đội 
nón ra đi, mặc cho Thơ Thơ năn nỉ, khóc 
lóc... Có là thánh nàng cũng không thể chịu 
đựng nỗi ông chồng vừa nghiện rượu, vừa 
nghiện cờ bạc. Thế rồi một ngày... xấu trời, 
Nguyên nhận được lá đơn ly dị của Thơ 
Thơ. Nàng dửng dưng, chai đá trước những 
lời hứa hẹn, thề thốt thứ một trăm lẻ... của 
chồng. Cuối cùng Nguyên đành đầu hàng, 
đặt bút ký vào lá đơn. Không có sự tranh 

giành, kiện tụng nào xảy ra. Hai người chia 
tay êm thấm trong sự đớn đau, hối tiếc. Hối 
tiếc một hạnh phúc đã qua. Hình ảnh gia 
đình ba người đầm ấm, vui vẻ ngày nào đã 
trôi vào dĩ vãng. Như một giòng suối chảy 
xuôi và mất hút vào vô tận... 
 May mà Thơ còn có Lệ Nga. Hai người 
quen nhau từ lúc cùng ở nội trú Régina 
Pacis. Thơ học Luật và Lệ Nga học Dược. 
Phòng hai cô sát cạnh nhau, cùng tuổi nên 
hai người dễ thân thiết. Lệ Nga từ Đà Lạt 
xuống và Thơ Thơ từ Cao Lãnh lên. Ba má 
Lệ Nga quê Sài Gòn nhưng lên Đà Lạt lập 
nghiệp lúc cô bé còn nhỏ xíu. Suốt bốn năm 
học, rất nhiều lần Thơ Thơ lên Đà Lạt nghỉ 
mát và Lệ Nga về Cao Lãnh nghỉ hè. Cả hai 
có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp tuyệt vời 
của thời con gái ngây thơ. Chính Thơ Thơ 
đã là phù dâu cho Lệ Nga trong ngày cười. 
Sĩ, chồng Nga là Bác sĩ Quân y. Sau đó Lệ 
Nga cho mướn bằng Dược sĩ và theo chồng 
đổi ra Quy Nhơn. Vợ chồng cô chỉ về Sài 
Gòn dự đám cưới của Thơ Thơ với Nguyên. 
Sau đó thì Nguyên cũng đổi đi làm Phó 
Tỉnh Trưởng một tỉnh miền Cao nguyên xa 
xôi. Hai cô chỉ còn gặp nhau qua những cơ 
hội hiếm hoi. Đất nước giặc giã điêu linh 
biết làm sao bây giờ?  
 Cho đến tháng Tư Bảy Lăm, cả hai tình 
cờ gặp nhau trên đảo Guam. Ôi! không lời 
nào có thể diễn tả được cái cảm giác hạnh 
phúc của hai cô bạn chí thân khi gặp lại 
nhau trong một hoàn cảnh oan khiên như 
thế. Cả hai oà lên khóc trước ánh mắt ngạc 
nhiên của những người tị nạn. Những giọt 
nước mắt xót xa lẫn vui mừng... Khi phái 
đoàn Canada đến phỏng vấn, hai gia đình 
ghi tên và chỉ một tuần sau là họ có mặt tại 
thành phố Montréal. Rồi những ngày cơ 
cực cũng dần qua. Sĩ cày cục thi lấy lại 

50                                                                                                                                            COÛ THÔM 



bằng bác sĩ, Lệ Nga cũng lấy được bằng 
dược sĩ. Cả hai đều đi làm chăm chỉ nên đời 
sống thật dư dã, thoải mái. Nguyên học ra 
Kỹ sư cơ khí, có việc làm tốt. Phần Thơ 
Thơ, thấy nghề computer dễ tìm việc nên 
nàng ghi tên học. Sau khi yên ổn rồi Thơ 
Thơ mới sinh cu Nhật. Vì nhau không tróc, 
Thơ bị làm băng suýt chết. Bác sĩ cuối cùng 
phải cắt bỏ tử cung. Biết vợ không thể sinh 
nở thêm nữa, bao nhiêu tình thương 
Nguyên dồn cả vào thằng con trai duy nhất. 
Cả hai cưng con như châu báu. Thế mà 
định mệnh lại bắt nó lìa cha bỏ mẹ mà ra đi 
ở độ tuổi tươi đẹp nhất, như trái còn xanh 
mơn mởn trên cành... chợt rụng và một gia 
đình tan vỡ!... 
 
 - Thơ Thơ. Tiếng Lệ Nga phát ra từ 
ngưỡng cửa phòng đọc sách. Vô đây ta giới 
thiệu với mi một người. 
 Thơ Thơ tiến về phía bạn, vừa cười vừa hỏi: 
 - Làm gì mà bí mật dữ vậy... 
 Nhưng nụ cười trên môi nàng vụt tắt. 
Thay vào đó là một sự ngạc nhiên tột độ. 
Thơ Thơ tự hỏi mình đanh tỉnh hay mơ. 
Người đàn ông trong bộ complet màu kem, 
dáng dấp sang trọng đứng giữa phòng có 
phải là...? Quay sang định hỏi Lệ Nga, 
nhưng nàng ta đã biến tự hồi nào, sau khi 
kín đáo khép cửa phòng lại. Giờ thì chỉ có 
hai người đối diện nhau. Một cảm giác mơ 
hồ vừa xa lạ vừa thân thiết xâm chiếm Thơ 
Thơ. Nàng không thốt được lời nào, chỉ 
nhìn đăm đăm người đối diện. Cặp mắt to, 
vẫn còn tinh anh sau cặp kính trắng, mái tóc 
hơi quăn có nhiều sợi bạc hai bên thái 
dương và chiếc cằm chẻ đôi. Chỉ có một 
người có đôi mắt này và chiếc cằm này... 
Lần cuối cùng nàng thấy người ấy trong 

tấm ảnh treo trên vách nhà của Nguyệt. 
Năm đó nàng mười sáu tuổi.  
 Người đàn ông tiến lại gần, cặp mắt 
đắm đuối nhìn sâu vào mắt Thơ Thơ, giọng 
êm như ru: 
 - Thơ Thơ. Còn nhận ra anh không? 
 Thơ Thơ đáp khẻ, giọng có chút nghẹn ngào: 
 - Anh Khuê! Phải anh Khuê không?  
 Người đàn ông cúi xuống cầm hai bàn 
tay đang run rẩy của Thơ Thơ, siết nhẹ, 
giọng đầy chợt trầm xuống: 
 - Anh đây. Anh Khuê đây... 
 Sự xúc động mãnh liệt  khiến đôi chân 
Thơ Thơ hầu như mềm nhũn. Người đàn 
ông tên Khuê vội vòng tay ngang lưng, dìu 
Thơ Thơ ngồi xuống chiếc ghế bành bọc 
nhưng đỏ gần đó. Sau khi an vị, Khuê đứng 
lên nói: 
 - Để anh ra ngoài lấy cho em ly rượu. 
  Nhưng Thơ đã vội vàng nắm tay chàng 
kéo ngồi xuống. Nàng không muốn xa rời 
Khuê dù chỉ vài phút. Đã mất nhau gần nửa 
thế kỷ rồi vẫn chưa đủ sao? Từ năm Thơ lên 
chín và Khuê là một cậu bé mười hai tuổi. 
 - Không cần đâu. Khuê ngồi đây với 
em. Trời ơi, Thơ đang tỉnh hay đang mơ 
đây? Anh Khuê... Anh Khuê! Thơ không 
bao giờ ngờ có ngày được gặp lại anh.  
 Khuê không trả lời, chàng vòng tay ôm 
Thơ Thơ thật chặt và bất ngờ đặt lên môi 
nàng một chiếc hôn nóng bỏng. Chàng cắn 
nhẹ lên bờ môi đang căng mọng của Thơ 
Thơ rồi nói, giọng mơ màng: 
 - Em có tưởng tượng được là anh ao 
ước giây phút này suốt cả cuộc đời của anh 
không Thơ Thơ. Từ khi theo ba má nuôi lên 
Sài Gòn, rồi sang Thụy Sĩ, Pháp và cho đến 
ngày hôm nay... chưa bao giờ anh quên 
được Thơ Thơ cũng như những ngày tháng 
hai đứa mình sống hồn nhiên như cây cỏ ở 
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Tân An. Anh đã có một tuổi thơ thật cơ 
cực, nghèo nàn. Nếu như không có cô tiên 
bé nhỏ tên Thơ Thơ bên cạnh, thì những 
ngày sống trong gia đình cậu hai của anh 
càng đau khổ biết bao nhiêu! Anh đã bị bắt 
làm việc như một người ở đợ, bị sự hà hiếp 
của mấy đứa con cậu Hai, bị bà mợ đánh 
đập, bỏ đói... nhưng bù lại anh có Thơ Thơ. 
Cô tiên đã băng bó những vết thương thể 
xác và xoa dịu những vết thương tinh thần 
cho thằng bé mồ côi khốn khổ. Em nghĩ là 
anh có thể quên được sao? Ngàn lần không. 
Anh đã nhớ, đã nghĩ đến em hằng ngày. 
Liên miên từ năm nọ sang năm kia. Những 
khi gặp khó khăn, buồn chán... anh chỉ cần 
nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, trong như pha lê, 
cặp mắt đen huyền ngây thơ, lấp lánh khi 
gặp chuyện vui và nét mặt phụng phịu, cặp 
môi cong lên thật dễ thương khi gặp chuyện 
không vừa ý của Thơ là trong anh lại tràn 
đầy sức mạnh để vượt qua.  
 Khuê nói xong, móc chiếc ví con trong 
túi quần, lấy ra một tấm ảnh đen trắng đã úa 
vàng. Trong hình là hai cô nhỏ độ tuổi 
mười lăm, mười sáu. Mái tóc dài xõa ngang 
lưng, nụ cười tươi như hoa và một trong hai 
cô là Thơ Thơ! Nàng kêu lên kinh ngạc: 
 - Ơ! Đây là tấm hình em chụp với 
Nguyệt khi hai đứa còn học ở Cao Lãnh. 
Sao anh có được? 
 - Lần đó, trước khi đi du học bên Thụy 
Sĩ, anh đã về Cao Lãnh thăm và từ giã gia 
đình cậu Hai. Đáng tiếc là em đi vắng. 
Nguyệt khoe anh tấm ảnh hai cô chụp 
chung. Anh viện cớ muốn giữ kỹ niệm với 
Nguyệt nên xin tấm ảnh và nó đã theo anh 
cho đến ngày nay. So với người trong ảnh, 
Thơ Thơ không khác gì mấy. Chỉ có mái 
tóc ngắn hơn và người thật trước mặt anh 
bây giờ... đẹp và quyến rũ hơn xưa! 

 Thơ Thơ mắc cỡ: 
 - Xí! Anh chỉ sạo! Em bây giờ già xọm. 
Anh đâu có biết em đã trải qua biết bao 
nhiêu đau khổ với... 
 Khuê cắt ngang: 
 - Anh biết! Anh biết. Lệ Nga đã kể cho 
anh nghe hết rồi. 
 Thơ Thơ chợt nhớ ra: 
 - À, nói tới nhỏ này. Em phải la nó một 
trận mới được. Tụi em chơi với nhau mấy 
chục năm. Nó chỉ nói là có một ông anh ở 
Paris tên Marcel Tú! Như vậy nghĩa là sao? 
 Khuê cười: 
 - À, cái này không phải lỗi của Nga. Để 
anh kể cho Thơ nghe. Em biết là má sanh 
anh xong, chỉ hai tháng sau là mất vì bịnh 
sản hậu. Từ đó anh sống với gia đình cậu 
Hai và bà ngoại. Lúc nhỏ bà ngoại chăm sóc 
cho anh tử tế, nhưng khi anh sáu tuổi thì bà 
mất. Từ đó anh mới bị cậu mợ ngược đãi. 
 Thơ Thơ cắt ngang: 
 - Đúng rồi. Má em kể, cô ba Huê má 
của anh tuy nhà nghèo nhưng đẹp lắm. Tóc 
dài da trắng. Trong làng biết bao nhiêu 
người đeo đuổi mà cô không ưng. Năm cô 
mười chín tuổi thì gặp ba anh. Nghe nói 
ông là con nhà giàu trên Sàigòn, vì lý do gì 
đó chạy theo kháng chiến. Một hôm ông về 
làng làm công tác dân vận, gặp và thương 
cô thôn nữ xinh đẹp tên Huê. Nàng cũng 
thương anh chàng công tử Sài Thành thắm 
thiết, nên dù gặp sự chống đối quyết liệt 
của gia đình bên đàng trai, cô Ba vẫn quyết 
định trao thân gởi phận cho chàng công tử 
hào hoa. Họ chỉ làm một bữa cơm đơn sơ ra 
mắt ông bà. Ông anh Hai, tuy không bằng 
lòng nhưng vì nể mẹ nên cũng đành chấp 
nhận. Ông ta nghĩ con em lấy một chàng 
trai nào đó trong làng, tương lai còn tốt hơn 
là lấy anh chàng công tử cha căng chú kiết, 
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chỉ có cái mã đẹp trai này. Khi cô ba Huê 
sinh anh ra, dượng ba từ trong đồng lén về 
thăm, bị lính ở đồn ngoài đồn rình bắn chết. 
Hình như có người ghen ghét báo tin rằng 
thế nào ba anh cũng mò về thăm vợ con. Họ 
đã rình 3 ngày liền. Xác dượng ba được ông 
nội em cho chôn trong đất gia đình em, gần 
ngoài lộ mới. Cô ba đau khổ quá nên hai 
tháng sau cũng qua đời. Má em nói gia đình 
bên nội anh thật là tệ. Khi nghe tin, chỉ cho 
người con gái lớn xuống Cao Lãnh. Sau khi 
làm lễ cúng kiến trước mộ người em xong 
là bà ta trở về Sài Gòn, sau khi cho mẹ anh 
một món tiền nho nhỏ. Rồi từ đó về sau 
không có tin tức gì nữa mặc cho anh sống 
cực khổ với gia đình cậu Hai. À, mà sao 
anh lại tên Tú? 
 Khuê kể tiếp, giọng ngậm ngùi: 
 - Thơ còn nhớ không, khi  anh được 
mười hai tuổi. Một hôm có cặp vợ chồng và 
một bà đứng tuổi thật sang trọng từ Sàigòn 
xuống Cao Lãnh kiếm nhà cậu Hai. Thì ra 
đó là vợ chồng chú Út và cô Hai của anh. 
Gia đình bên nội, ngoài cô thứ hai không 
chồng, còn cô Tư và chú Út. Vợ chồng chú 
Út lấy nhau mười năm mà không có con. 
Một hôm cả nhà họp mặt đám giỗ ông nội, 
cô Hai mới nhắc đến ba anh. Hình như cô 
ấy có ý ân hận đã không nhìn nhận thằng 
cháu đích tôn là anh. Họ tin tưởng chú Út 
lấy vợ thế nào cũng sinh con nối giõi tông 
đường. Có ngờ đâu! Khi sự việc xảy ra chú 
anh còn quá trẻ nên không để ý. Giờ nghe 
nhắc lại chú mới hỏi phăng tới và vợ chồng 
chú quyết định xuống Cao Lãnh tìm anh để 
nhận làm con nuôi. Lúc gặp mặt, thấy anh 
giống hệt ba anh, cô Hai đã ôm anh khóc  
mùi mẫn. Chú Út cũng cảm động rưng rưng 
nước mắt. Anh tuy không hiểu gì lắm, thấy 
họ khóc anh cũng khóc theo. Đúng là tình 

máu mủ thật thiêng liêng phải không em? 
Gia đình bên nội anh rất giàu. Chú Út anh 
là Luật sư. Ông đã làm giấy khai sinh nhận 
anh làm con. Họ muốn đổi tên khác, nhưng 
anh nhất định đòi giữ tên Khuê, chú Út 
đành đặt là Nguyễn Khuê Tú. Từ đó về sau 
mọi người đều gọi anh là Tú. Thơ biết 
không, sở dĩ cậu Hai bằng lòng cho anh về 
bên nội  là vì chú Út đưa ra một món tiền 
rất lớn, gọi là đền ơn công lao cậu mợ đã 
nuôi nấng anh trong suốt bấy nhiêu năm. 
Cậu mợ mừng húm nhận lời ngay. Họ đón 
anh đi ngay hôm ấy, có lẽ sợ cậu mợ đổi ý. 
Anh chạy đến nhà từ giã Thơ, nhưng em đi 
thăm ông bà ngoại trên Đốc Vàng. Xa em, 
anh đã nhớ và khóc thầm mỗi đêm hàng 
mấy tháng trời mới hơi nguôi ngoai. Tuy 
nhiên hình ảnh em thì choán đầy trái tim 
của anh, không chừa chỗ cho người con gái 
nào khác. 
 - Em cũng vậy. Thơ Thơ xen vô. Ở nhà 
ngoại về, hay tin anh đi rồi em khóc quá 
chừng. Em buồn rũ rượi không thiết chơi 
nhà chòi, nhảy giây, đánh chuyền  hay bất 
cứ trò gì tụi con Hải rủ. Đến nỗi, con Hải 
còn chọc em "Tụi bây coi con Thơ kìa. Nó 
nhớ thằng Khuê, giống như thằng Khuê là 
chồng nó vậy đó..." Em vừa tức vừa mắc 
cở, xông tới nắm cái đuôi ngựa của nó kéo 
một cái thật mạnh. Con nhỏ  té lăn cù 
xuống đất, khóc một trận như mưa. 
 Nghe Thơ kể, Khuê bật cười, hai tay ôm 
mặt Thơ Thơ, hôn tới tấp lên  má, lên môi, 
lên cặp mắt nhắm hờ của nàng, thì thầm: 
 - Thơ là tình yêu duy nhất của anh! 
Chưa bao giờ anh ngừng yêu em. 
 Thơ Thơ ngạt thở, né tránh những chiếc 
hôn nóng bỏng của Khuê, cười rúc rích : 
 - Coi kìa, để em thở với chứ. Coi chừng 
Lệ Nga đi vào bắt gặp thì quê lắm đó. 
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 Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới 
liền. Lệ Nga mở cửa bước vào: 
 - Sao, hai anh chị tâm tình xong chưa? 
Bên ngoài bắt đầu nhập tiệc rồi đó. Ngạc 
nhiên không Thơ Thơ? 
 Thơ hừ một tiếng, xỉ ngón tay trỏ vào 
trán Lệ Nga: 
 - Ta còn chưa hạch tội nhà ngươi. Bao 
nhiêu năm nay không hé môi cho ta biết 
ông anh mi chính là anh Khuê... 
 Lệ Nga giơ hai tay lên trời phân bua: 
 - Thượng đế chứng giám nỗi oan của 
con! Ta có biết anh Tú có tên là Khuê bao 
giờ đâu? Hồi nào tới giờ mọi người đều gọi 
ông ấy là Tú. Anh phải làm chứng cho em 
đó nha anh Tú! Ủa mà tên Khuê từ đâu 
nhảy ra vậy? Em bị tẩu hỏa nhập ma rồi anh 
Tú ơi! 
 Khuê và Thơ Thơ bật cười trước vẻ mặt 
ngớ ra của Lệ Nga. Khuê nói: 
 - Thôi chúng ta ra ngoài đi. Chuyện này 
anh sẽ kể cho Nga nghe sau. Vừa nói Khuê 
vừa nắm tay Thơ Thơ kéo ra ngoài. Lệ Nga 
nhìn theo, lắc đầu tỏ vẻ bất lực, nhưng 
trong lòng tràn ngập niềm vui! 
 Suốt buổi tối, Khuê không rời Thơ Thơ 
nửa bước. Họ đã nhảy với nhau những bài 
slow mùi mẫn, những bản tango tình tứ, 
luân vũ lã lướt... Thơ Thơ cảm thấy nàng đã 
thực sự hồi sinh. Khi Khuê bước lên bục 
hát tặng Thơ Thơ bài "Niệm Khúc Cuối" thì 
mắt nàng nhòa lệ: 
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời 
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây 
Dù có gió, có gió lạnh đầy 
Có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy 
Dù sao, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em... 
  
 Giọng Khuê ấp áp, tựa tấm chăn len êm 
ái phủ lên tâm hồn đang băng giá của Thơ 

Thơ. Nàng cảm thấy lòng mình mềm đi, 
mềm đi, lãng đãng khói sương... Khuê 
hướng vào góc tối, nơi Thơ Thơ đang ngồi, 
ánh mắt đắm đuối như muốn nói lên ngàn 
lời tha thiết. Thơ nhìn chàng đứng đó mà 
vẫn tưởng như một cơn mơ. Nàng thầm van 
vái giấc mơ đừng bao giờ tàn và nàng đừng 
bao giờ tỉnh giấc. Tiếng vỗ tay rào rào kéo 
Thơ Thơ trở về thực tại. Khuê đi xuống, 
ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thơ Thơ, ghé 
tai nàng thì thào: 
 - Em thích bản nhạc này không? 
 - Bắt đầu từ đây, với em, Niệm Khúc 
Cuối là bản nhạc hay nhất của nhạc sĩ Ngô 
Thụy Miên! Thơ Thơ trả lời, ranh mảnh 
nhưng chân thành. 
 - Anh đã để hết tâm tình của mình vào 
trong bản nhạc. Thơ có hiểu ý anh không?  
 Thơ không trả lời. Nàng đứng lên ra 
hiệu cho Khuê đi theo mình. Cả hai đi ra 
khu vườn phía sau nhà. Đang giữa mùa hạ 
nên hoa nở tưng bừng rực rỡ. Lệ Nga rất 
yêu hoa. Có nhiều loại hoa rất lạ. Từ khi 
chia tay Nguyên, Thơ bán nhà và mua một 
condo ở cho tiện. Một mình trong căn nhà 
rộng lớn càng thấy trống trải, cô đơn. Thơ 
dắt tay Khuê đến ngồi trên chiếc băng đá 
dưới vòm dây clématis đang trổ hoa màu 
tím hồng lộng lẫy. Nàng nói khẽ, như sợ 
phá tan cái tĩnh lặng của đêm trường: 
 - Khi nào buồn, em đến đây để ngắm 
hoa, ngắm bướm và nghe tiếng chim hót. 
Tâm hồn cảm thấy bình yên lạ lùng. Ban 
đêm em còn nhìn thấy những vì sao lấp 
lánh trên cao... À, em quên hỏi vì sao anh 
biết em ở đây? 
 - Hôm vợ chồng Lệ Nga qua Paris thăm 
ba má anh, tình cờ anh thấy hình em đứng 
chụp chung với cô ấy. Anh hỏi tên thì đích 
thị là Thơ Thơ của anh. Em có biết anh đã 

54                                                                                                                                            COÛ THÔM 



mất ngủ bao nhiêu đêm hay không? Khi biết 
em đã li dị, anh cám ơn Thượng Đế còn cho 
anh cơ hội tìm lại được mối tình thơ ngây 
của anh. Anh nói với Lệ Nga em là cô bạn 
thân thiết nhất của anh thuở nhỏ. Anh dặn 
Nga không được tiết lộ tí gì về anh để dành 
cho em sự ngạc nhiên. Cuối cùng không thể 
chờ đợi lâu hơn, anh đã bay sang đây để gặp 
em. Thơ Thơ, em chưa trả lời câu hỏi của 
anh lúc nảy. Khuê nhẹ nhàng nhắc nhở, mắt 
ánh lên vẻ đợi chờ và lo lắng. 
 Thơ nhìn chàng mĩm cười, cặp mắt 
long lanh: 
 - Khuê, anh có nhớ không. Năm em lên 
bảy tuổi. Một lần tắm sông với bọn con 
Hải, thằng Lân... chiếc hors-bord của ông 
Quận từ ngoài sông Cái chạy vào, những 
lượn sóng lớn lan thật mau. Mấy đứa kia 
nhanh chân chạy hết lên bờ. Chỉ có em còn 
lên chưa kịp, bị sóng đánh sắp chìm. Nếu 
không có anh tình cờ đi ngang nhảy xuống 
kéo em lên, thì giờ này đâu còn Thơ Thơ 
ngồi đây với anh nữa phải không? Từ đó, 
đối với em, Khuê là người con trai quan 
trọng và đáng yêu nhất trong đời. Em nghĩ 
đó chưa phải là tình yêu trai gái mà là lòng 
biết ơn, lòng ngưỡng mộ đối với ân nhân 
của mình. Em đã bất chấp những lời chế 
nhạo của tụi bạn, cứ đeo theo anh như hình 
với bóng. Bên anh, em cảm thấy được an 
toàn. Nhớ lại tức cười ghê! 
 - Ạ! hèn nào có món gì ngon cô bé Thơ 
Thơ cũng chia cho anh. Nhớ nhất là lần 
Thơ đem cho anh mấy trái nho khô. Trời ơi, 
sao mà nó ngon không thể tả. Anh chỉ dám 
cắn mỗi lần một chút xíu. Ngậm trong 
miệng để "nghe" tất cả sự ngọt ngào, thơm 
tho của nó rồi mới dám nuốt! 
 Thơ cười, giọng trong veo: 

 - Ừ. Ngày còn nhỏ ăn thứ gì cũng ngon 
hả anh. Bác Tư em ở Sàigòn thỉnh thoảng 
về thăm ông bà nội. Lần nào bác cũng đem 
những thứ hàng nhập cảng hiếm quý về 
biếu ông bà. Mà ông thì cưng em nhất nhà, 
nên lúc nào em cũng được ông cho. Em ăn 
một nửa còn một nửa để dành cho Khuê. 
Anh Thiên em theo dụ khị em cũng không 
cho. Có lần em bị anh ấy cốc lên đầu một 
cái đau điếng. Em vừa khóc vừa chạy mét 
ông nội. Anh Thiên bị ông nội xách ba ton 
rượt chạy có cờ. 
 - Hèn chi anh bị nó đổ nguyên bình 
mực vô cuốn vỡ. Về nhà còn bị cậu anh 
đánh một trận nên thân. Nhà anh nghèo đâu 
có tiền mua tập vở mới. May nhờ anh học 
giỏi nên được thầy cho anh cuốn vở khác 
để viết bài. 
 - Không ngờ ông Thiên lại nhỏ mọn 
như vậy. Mà anh thông minh thật, làm quần 
quật suốt ngày mà vẫn đứng đầu lớp. Hèn 
chi ông Thiên không ganh tức!   
 Thơ Thơ tựa đầu vào vai Khuê, mắt 
nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời 
nhung đen, giọng ngậm ngùi: 
 - Em còn nhớ một buổi chiều, ăn cơm 
xong em đem trái soài thanh ca chín vàng 
qua tìm anh. Không thấy anh trong nhà, con 
Nguyệt kéo em ra sau hè chỉ cho em xem 
anh đang bị bà mợ phạt quỳ. Quỳ và không 
được ăn cơm vì tội kho nồi cá linh bị khét. 
Anh quỳ mà hai tay không ngừng đập muỗi 
đang bu quanh. Anh đang đói, được trái 
soài bèn ăn ngấu nghiến. Em thấy vậy chạy 
về nhà, lén xuống bếp bới một chén cơm 
nguội, rưới nước cá kho còn lại hồi chiều. 
Vậy mà anh đã ăn ngon lành. 
 - Thơ Thơ, nói thật, đó là chén cơm 
ngon nhất trong đời anh. Sau này ở với ba 
má nuôi trên Sàigòn, dù ăn sơn hào hải vị 
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ngon đến đâu anh cũng không thấy ngon 
bằng chén cơm chan nước cá kho chiều 
hôm đó. Một chén cơm chan đầy tình 
nghĩa. Ân tình của Thơ Thơ ban cho anh. 
 Thơ Thơ ngồi thẳng lên nhìn Khuê, 
cười một cách thú vị: 
 -Khuê còn nhớ cái lần hai đứa mình leo 
lên cây soài gần chùa Phước Lâm Tự 
không. Hái đầy túi, khi nhảy xuống đất em 
bị trặc chân. Khuê phải cõng em từ đó về 
đến nhà. Nằm trên chiếc lưng tuy êm ái 
nhưng đầy mồ hôi, con nhỏ mới tám tuổi 
đầu đã có ước muốn được anh cõng trên 
lưng như vậy mãi mãi. Đó có phải là tình 
yêu không anh? Sau này khi nhớ đến anh, 
em vẫn tự hỏi. 
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  Khuê cảm động, giọng hơi nghẹn ngào: 
 - Nếu biết vậy, ngày đó anh không cõng 
Thơ về nhà mà cõng đi hoài, đi mãi đến 
chân trời góc biển nào cũng được...Và bây 
giờ Thơ có còn muốn anh cõng đi mãi... đi 
hoài... suốt đời nữa hay không? 
 Thơ Thơ không trả lời ngay, cắn môi cố 
nén tiếng cười: 
 - Khuê, anh còn nhớ khi anh cõng em 
về gần tới nhà thì gặp tụi thằng Lân, thằng 
Hiển, thằng Tín đang chơi tán 
u, thấy anh cõng Thơ trên 
lưng, tụi nó đã nói gì không? 
 Khuê bồi hồi nhớ lại cảnh 
tượng một thằng bé đi chân 
đất cõng đứa con gái trên 
lưng. Thằng bé mồ hôi mồ kê 
nhể nhại. Nó cắn răng bước, 
vì hai bàn chân đi đất cấn đá 
xanh đau điếng. Thằng Tín 
thấy hai đứa thì la lên "Tụi 
bây coi vợ chồng thằng Khuê, 
con Thơ kìa!" và cả ba đứa 
phá lên cười, lêu lêu chọc 

quê. Khuê cúi đầu bước thẳng, nhưng Thơ 
Thơ tức quá òa lên khóc nức nở. Con bé úp 
mặt lên lưng, nước mắt thấm qua áo cậu bé 
Khuê nóng hổi. Số là hồi hè, trường có tổ 
chức văn nghệ cuối năm. Trong hoạt cảnh 
cho bài hát Vợ Chồng Quê do Khuê trình 
diễn, cậu bé đã chọn Thơ Thơ đóng vai cô 
vợ. Tụi thằng Tín tức lắm, có dịp là trêu 
ghẹo ngay... Chuyện mà Thơ không biết là 
ngày hôm sau  lỗ mũi thằng Tín bị Khuê cho 
ăn trầu, vì tội đã làm Thơ Thơ khóc! Chàng 
dịu dàng nắm hai bàn tay Thơ Thơ đưa lên 
môi, mắt đắm đuối nhìn vào mắt nàng, nói 
khẽ khàng: 
 - "Vợ chồng thằng Khuê- con Thơ"! 
Đúng là định mệnh đã se duyên cho chúng 
mình từ hồi còn bé, chỉ là bắt mình phải lạc 
nhau một thời gian. Giờ tìm lại được, em 

ời, giọng bỡn cợt nhưng đầy 
n

nụ hôn nồng nàn 

in tuân lịnh... Vợ thằng 

a lá đang im lìm say 
ngủ... 

Mùa Hạ 2012 

nghĩ thế nào hở Thơ Thơ? 
 Thơ cư
hạ h phúc: 
 - Em còn nghĩ gì nữa khi đã trót mang 
tiếng là "Vợ thằng Khuê" ngay từ lúc mới 
lên tám? Chắc là đành chịu mang "danh 
hiệu" này trọn cuộc đời! Thôi chúng mình 
vào nhà đi anh. Em bắt đầu thấy lạnh rồi đó. 

 Khuê kéo Thơ Thơ sát vào 
mình, ghé tai nàng nói nhỏ, 
trước khi đặt 
lên cặp môi đang hé mở: 
 - X
Khuê! 
 Có một ánh sao băng trên 
nền trời đen thăm thẳm, lấp 
lánh muôn vạn vì sao đêm. 
Sương bắt đầu rơi rơi trên cỏ 
cây ho

Tiểu Thu 



 

MÙA BĂNG RÃ 
 
Đặt cuối đường đời dấu chấm than ! 
Tan cùng bọt biển nắm tro tàn 
Tinh anh quấn quít làn hương thoảng 
Thống khổ chìm vào gợn sóng lan 
Địa ngục lửa soi màn bạo ngược 
Hoa thơ máu nhuốm sắc huy hoàng 
Trùng trùng nghi án mùa băng rã 
Khuấy động giang hồ tiếng nhặt khoan 
 
LÝ HIỂU  
VA 10/2012 
 
 
 

HÁT GIỮA ĐÊM ĐÔNG 
 
Ngày về nắng nhạt cuốn theo mây 
Liểu rủ buồn tênh mấy nhánh gầy 
Hoa cúc thở than mùa gió chướng 
Hương trà lắng đọng nỗi niềm tây 
Thấy mình hoang thú tách rời cội 
Lạc lối nhân gian réo gọi bầy 
Hát giữa đêm đông cùng thắp nến 
Bên nhau trân trọng phút sum vầy 
 
LÝ HIỂU 
VA 10/2012 
 
 

 

CÓ EM, ĐÀ LẠT... 
 
Nghe chiều rớt nhẹ rừng thông 
Hoa đào trong gió tóc bồng lên xanh 
Nắng nghiêng lấp lánh trên cành 
Cam Ly nước đổ thác ghềnh bọt xa.. 
 
Vòng tay ân ái thướt tha 
Ôm tròn nỗi nhớ mượt mà yêu thương 
Hồ Than thở tỏa hơi sương 
Có em, Đà lạt như vương sợi tình.. 
 
Em tôi, cô gái mơ xinh 
Bồ câu đôi mắt, lung linh nụ cười 
Áo học trò, má hồng tươi 
Cả trời say, và cõi người cùng say.. 
 
Em ơi, thung lũng mưa bay 
Couvent đồng phục... những ngày bên nhau 
Nụ hôn quyến luyến đưa trao 
Cà phê từng giọt, ôi sao... ngọt ngào... 
 
Đà lạt ơi, kỷ niệm dâng trào 
Yêu chi rồi cũng ngõ vào chia ly 
Tình không trọn, rũ cánh đi 
Con tim gởi lại... mấy khi nhạt nhòa..! 
 
tặng HNĐ, Couvent  ngày xưa  
BÙI THANH TIÊN 
8 tháng 9, 89 
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MUNICH  HỘI BEER THÁNG MƯỜI 
(22.9.2012 - 07.10.2012) 

 

---------- 
 

Nguyễn Quý Đại 
 

ùa hè nắng ấm qua nhanh, thời tiết 
vào thu gió se lạnh, những chiếc lá 
xanh bắt đầu đổi màu vàng úa, 

những đàn chim lần lượt rủ nhau đi tìm 
miền đất ấm…Thời gian nầy theo lịch sử 
cách đây 202 năm (1810-2012) Hoàng tử 
Ludwig (sau nầy là vua Ludwig đệ nhất) 
cưới Công chúa Therese von Sachsen-
Hildburghauen ngày 12.10.1810. Vua  
Maximilian I  mở tiệc linh đình để mừng 
ngày cưới của Hoàng tử 
kéo dài 5 ngày, khoản đãi 
dân chúng vui chơi ăn 
uống và tổ chức đua ngựa 
trên đồng cỏ trước cửa 
ngõ của thành phố. Hàng 
năm Hoàng gia tổ chức 
Lễ Hội kỷ niệm ngày cưới 
và sau đó đã trở thành 
phong tục…      
 Dân chúng ngưỡng 
mộ Công chúa Therese, 
nên lấy tên nàng ghép với 
chử Wiese, gọi đồng cỏ 
nầy là  Theresewiese hay nói ngắn gọn là 
„Wiesn“, rộng 42 Hektar (0,42 km²) nơi 
nầy trở thành điạ danh tổ chức Hội Bia 
Tháng 10. „Octoberfest“. Hàng năm sử 
dụng diện tích khoảng 26 đến 31 Hektar. 
Bên phải đi từ cổng vào có tượng Bavaria 

đồng đen khổng lồ cao 18,52 m, nặng 
khoảng 87,36 tấn, chiều cao của bức tường 
đá là 8,92 mét. Tượng do nhà điêu khắc 
nghệ thuật Ludwig Schwanthaler tạo mẫu 
năm 1840, vương miện cài trên tóc và tay 
phải giơ cao vòng hoa đều làm từ gỗ sồi „ 
Eichenkranz“, tay trái cầm thanh kiếm, mặc 
áo da gấu và con sư tử đứng bên cạnh. 
Tượng đài nầy là một biểu tượng của đàn 
bà Bavaria lãng mạn nhưng dũng cảm… 

 Theo lịch sử Lễ Hội lúc đầu có đua 
ngựa và các trò chơi dân gian đơn sơ, từ 
năm 1818 có thêm những chiếc đu cho trẻ 
em và những lều nhỏ để quan khách ngồi 
uống bia. Đến năm 1870 kinh tế phát triển 
người ta bắt đầu dựng những lều bia lớn, 
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thu hút nhiều người đến 
với nhiều trò vui chơi 
được mở rộng, nhiều gian 
hàng bán đồ chơi, hàng kỷ 
niệm…. Hội Bia Tháng 
10  năm 2012 là lần thứ 
179, lễ hội Bia từng bị 
gián đoạn 24 lần vì chiến 
tranh, nạn dịch tả 
(Cholera), lạm phát … 
 1813 Bayern bận 
chống lại Napoleon 
1854 Munich bị dịch tả 
(cholera- epidemie) hơn 
3000 người chết 
1866 Bayern chiến tranh 
Phổ Áo  
1870 chiến tranh Đức 
Pháp 
1873 Dịch tả  
Thế chiến thế 1 sau chiến 
tranh chỉ tổ chức lễ hội 
mùa thu "Herbstfest" 
1923-1924 lạm phát 
(Hyperinflation) 
1939-1945 thế chiến thứ 2 
1946-1948 chỉ tổ chức lễ 
hội mùa thu "Herbstfest" 
1980 bị đặc bom nổ gây 
thương tích 200 người, 13 
người chết, nhưng vẫn 
tiếp tục. 
 Năm 1835 tổ chức 
diễn hành trang phục để 
mừng ngày cưới bạc của 
vua Ludwig đệ nhất và 
Therese của Bayern. Từ 
năm 1950 theo lịch trình 
thường xuyên tổ chức. 
Đoàn diễn hành trang 

phục dân tộc gọi là: Der 
Trachtenzug und 
Schützenzug zum 
Oktoberfest / The 
Trachtenzug and infantry 
platoon to the Octoberfest. 
Trachtenfestzug có thêm 
các đoàn xe hoa Einzug 
der Festwirte &Brauerein/ 
Introduction of the fixed 
landlords and Brauerein. 
 Sáng thứ Bảy từ 10 
giờ  đến 11 giờ ngày 22.9 
mưa nhỏ hạt khoảng 1000 
hội viên gồm các ban nhạc 
cùng đoàn xe ngựa kết hoa 
„Einzug der Festwirte 
&Brauerein/ Introduction 
of the fixed landlords and 
Brauerein của các hãng bia 
đến khai mạc Lễ Hội Bia 
2012. Theo tục lệ 12 giờ 
trưa ông Christian Ude thị 
trưởng dùng búa gỗ đóng 
vòi vào thùng bia mở ly 
bia đầu tiên khai mạc lễ 
Hội.  với sự tham dự của 
thủ tướng tiểu bang 
Bayern ông Horst 
Seehofer 
Chúa Nhật từ 10giờ ngày 
23.9.2012 thời tiết đẹp 
nắng hanh vàng đoàn 
trang phục diễn hành „Der 
Trachtenzug und 
Schützenzug zum 
Oktoberfest“ qua các ngã 
đường dài đã ấn định đến 
Oktoberfest thời gian kéo 
dài khoảng hơn 3 giờ. 
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Những đoàn nhạc với 40 xe ngựa kết hoa lá 
lộng lẫy của các hãng bia và rượu nho, 
những đàn ngựa, bò to lớn chở những thùng 
bia „Fass“  bằng gỗ. Hơn 9000 người với 
bản sắc văn hóa đặc trưng từ các điạ 
phương trong tiểu bang Bayern, và các tiểu 
bang khác cũng như các Quốc gia láng 

giềng như: Italien/Italy; Koatien/Croatia; 
Östereich/Austria; Polen/Poland; Schweiz/ 
Switzerland; Ungarn; Spanien/ Spain tham 
dự diễn hành. Người Đức mặc sắc phục cổ 
truyền đàn ông quần da ngắn tới đầu gối, 
đội mũ có lông gà hay lông chim, trước 
ngực đeo nhiều huy chương. Đàn bà y phục 
gọi là „Dirndl“ áo hơi hở phần trên ngực, 
váy dài, có thêm miếng yếm cột ngang 
bụng cái nơ phiá bên phải là người đã lập 
gia đình, ngược lại bên trái còn độc thân. 
Diễn hành phô trương sinh hoạt các ngành 
tiểu công nghệ, các hãng xe nổi tiếng xe 
BMW, Mercedes, Audi, nông nghiệp, săn 
bắn. … Đoàn người nhảy múa, tay cầm cờ 
đủ màu sắc. Những đoàn nhạc cổ truyền đủ 
các loại nhạc khí, tiếng trống bùm bùm rộn 
rã, tiếng phèng la, tiếng kèn vang dội, tiếng 

sáo trầm bỗng....Những chiếc kèn đồng to 
lớn sáng chói dưới ánh nắng ban mai. 40 
chiếc xe hoa đủ loại và đoàn người, ngựa, 
bò, xe…Ngoài ra luôn có biểu tượng 
Münchner Kindl /Munich theo truyền thống 
văn hóa lâu đời "Kunst und Bierstadt/ Art 
and City Beer". Cô Maria Neffzeller 19 tuổi 

từ năm 2010 chọn làm diễn 
viên Münchner Kindl mặc áo 
dòng đen viền vàng cưỡi ngựa 
luôn vẩy tay chào mừng. Khách 
danh dự ngồi trên xe ngựa như: 
Thủ tướng tiểu bang Bavaria, 
Thị trưởng Munich… Hàng 
trăm ngàn người đứng hai bên 
đường vỗ tay chào đón. Đài 
truyền hình ARD chiếu trực 
tiếp cuộc diễn hành và khai mạc 
lễ hội, nhưng chúng ta đến tận 
nơi tham dự sẽ thấy tận mắt vui 
hơn, mời độc giả vào xem toàn 
bộ hình ảnh rõ ràng ngày diễn 

                                                

hành1   
 Những hãng bia ở Munich chế bia theo 
truyền thống Munich là: Augustiner, 
Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu, 
Paulaner và Spatenbrau. Các loại bia nầy có 
hương vị thơm ngon chứa trong các thùng 
lớn bằng gỗ rót vào ly sành hay bằng thủy 
tinh, giá mỗi Maß (1lít) bier năm 2012 từ 
9,10€ đến 9,50, sản xuất loại bia đặc biệt 
gọi „Oktoberfestbier“ hay „Wiesnbiere“ độ 
rượu (Alc) khoảng 5,3% - 6,6 % có mùi vị 
thơm ngon màu sắc khác nhau. Kỹ thuật 
biến chế bia giống nhau, nhưng bia sản xuất 
ở tận gốc có hương vị riêng, nhờ khí hậu 

 
1 
http://www.youtube.com/watch?v=WyTPIJ
4I61M 
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cho sự lên men tốt, nguồn gốc nước giếng, 
bia chứa trong thùng gỗ, bí mật trong cách 
biến chế gia vị…Hãng bia hiệu con sư tử 
„Löwenbräu“ có sản xuất tại Hoa Kỳ, 
Trung cộng và ở Sài Gòn có nhiều nơi nấu 
bia theo phương pháp của Đức, nhưng 
không ngon bằng ở Munich. Số người tham 
dự Oktoberfest trong 17 ngày, năm 2008 
khoảng 6,3 triệu, năm 2009 là 5,7 triệu, 
năm 2010 kỷ niệm 200 năm lễ hội khoảng 
6,4 người; 2011 có 6,9 triệu người nhưng 
đông nhất trong lịch sử lễ hội năm 1985  là 
7,1 triệu người tham dự. Lễ hội Oktoberfest 
là những ngày  "ấm áp và lấp lánh". Bốn 
triệu du khách đi du lịch bằng xe buýt, tàu 
điện ngầm và xe điện đến Oktoberfest. "Họ 
muốn là một phần của lễ hội." đặc biệt là 
Scotland, Hoà Lan và Nam Tirol họ mang 
theo truyền thống riêng mặc y phục  cổ 

yền, mang guốc gỗ… 

ảng tổng kết các năm Lễ Hội

tru
  
B  
 
Oktoberfest 2011 
6,9  triệu người tham dự 

ò đực thiu (mỗi con nặng  hơn 

 

ệ phải thu gom    

 đánh lộn 

671 cấp cứu vì tim mạch,và quá say…. 

 200 năm)

7,5  triệu Maß bia  (lít) 
118 con b
500 kilo) 
53 con bê thui 
522.000 gà nướng
125.000 dồi heo 
226.000 Bierkrüge (ly lớn) bảo v
48  vụ xảy ra trẻ em thất lạc 
2175 phiên trực, tuần tra của cảnh sát,  phải 
can thiệp gần 1000 trường hợp say
58 vụ; bắt giữ 497 người móc túi 
527 trường hợp uống rượu lái xe 
4
 
Oktoberfest 2010 (kỷ niệm  

am dự  

  

ớng 

67 tấn..các loại khác như khoai tây.. 

6,4 triệu người th
7,1 triệu lít Bia  
89.259 lít rượu nho  
39.733 lít rượu Sekt
245.335 tách Cafe  
505.901 con gà nướng  
119.302 cặp xúc xích nướng 
69.293 cái đùi heo nư
119 con bò đực thui  
817 tấn các loại thịt 
3
 

 
Oktoberfest 2009 
5.700000 người tham dự 

 

i khát 

p xúc xích thịt heo 

ướng 

79. 359 lit rượu nho 
31. 111 chai rượu sekt
210. 585 tách Cà phê 
1.109.074 chai nước giả
488.137 con gà nướng 
116.923 cặ
626 tạ cá 
51.468 đùi heo n
111 con bò thui 
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 Ngoài ra còn có loại dồi trắng, vịt 
nướng… và các thực phẩm khác nhưng 
không thấy thống kê bao nhiêu con cá 
Markrelen nướng thơm ngon? những bông 
hồng đỏ thắm, những bánh hình trái tim có 
chữ „anh yêu em“… các chàng mua tặng 
người đẹp? Hội bia Munich hàng năm du 
khách đến rất đông từ Anh quốc, Ý, Áo, xa 
xăm như Úc, Mỹ, Nhật cũng nhiều người 
đến, khách sạn cuối tuần giá tăng gấp 2 hay 
3 lần, nhưng thường hết chỗ nên nhiều 
người phải cắm lều ngủ qua đêm. Kinh tế 
Âu châu khủng hoảng, đồng Euro mất giá 
vì ảnh hưởng sự sa sút kinh tế của các 
nước: Hy lạp, Ý, Tây Ban Nha. Cộng Hoà 
Liên Bang Đức vẫn là nước hùng mạnh 
hàng đầu ở Âu Châu phải chia xẻ gánh 
nặng, vật giá leo thang nhưng hy vọng năm 
2012 nhiều người về uống bia vui chơi quên 
đi lo âu trong năm. Hội bia, các cô, các bà 
cùng bình đẳng ngồi uống chung với chồng 
hay bạn đồng nghiệp ca hát, nhảy múa vui 
vẽ, uống bia để vui thưởng thức nghệ thuật, 
nói lên nét sinh hoạt tốt đẹp về văn hóa, nếp 
sống văn minh của người Tây Phương, tuy 
nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ không 
đáng kể (bạn đồng nghiệp của tôi uống từ 
18:00 đến 24:00 hơn 5 maß nhưng vẫn trầm 

Trong Khoa Học và Đời Sống). Mỗi lều bia 

t 12.000 

 khách có thể ngồi vui chơi tới 

n sà lách, 

tĩnh vui chơi, ca hát cho đến lúc chia tay đi 
Taxi về nhà )  
 Tiểu bang Bayern/ Bavaria diện tích 
70.551,57 km², dân số hơn 12,5 triệu có 
300 hãng bia sản xuất theo truyền thống lâu 
đời, trong mùa lễ hội chỉ có 14 lều bia lớn, 
nổi tiếng thế giới lâu đời như: Augustiner 
(1328) hình các thầy dòng; Paulaner(1516) 
nhãn hiệu nhà thờ Đức bà; Spaten (1397) 
hình cái xẻn, Löwenbräu hình con Sư tử... 
(lịch sử về bia mời độc giả đọc lại  bài: Bia 

rộng lớn trang trí khác nhau, năm 1913 
hãng bia Pschorr đã có lều lớn nhấ
chỗ, lều của Hofbräu 10.000 chỗ.  
 Chương trình dành cho gia đình có trẻ 
em tham dự, được giảm giá là ngày thứ Ba 
từ 12:00 đến 18:00 giờ, trẻ em dưới 6 tuổi 
20:00 không được phép ngồi trong lều bia, 
ngày thứ Bảy không được đẩy xe trẻ em 
vào. Hàng ngày trong tuần các lều bia đều 
mở cửa lúc 10:00 chỉ bán bia trên lý thuyết 
tới 22:30, muốn uống thêm phải mua trước 
giờ ấn định,
1:00 sáng.  
 Những sinh hoạt trong lễ hội hơn 617 
các cửa hàng, 79 nơi phục vụ khách hàng 
về ăn uống, 214 các trò chơi khác nhau. 12 
ngàn người làm việc (8000 chuyên môn 
4000 phụ giúp việc). Nữ phục vụ chen 
trong biển người, miệng thổi còi, 10 ngón 
tay móc vào quai 10 ly (Maß) bia lớn trước 
ngực mang đến bàn khách. Trong 17 ngày 
làm việc lương và tiền pourboire trung bình 
khoảng 15.000 €. Uống bia theo từ địa 
phương gọi là „O´zapft is“ bia chứa trong 
thùng gỗ lớn hay nhôm, ly uống bia đặc 
biệt dung tích 1 lít trọng lượng 2, 35 Kilo 
(Ly & bia). Ly có quai cầm gọi là Maßkrug, 
ngoài ra còn có thêm nhiều loại rượu trắng. 
Các món nhậu đủ loại rất hấp dẫn, trong các 
lều bia đều có nhân viên bảo vệ trật tự, lịch 
sự vui vẽ phục vụ khách hàng nhanh chóng, 
không thể thiếu món gà quay với nhiệt độ 
350 độ (Wiesnhendl) truyền thống có từ 
năm 1881. Thịt bò thui, (con bò đực nặng 
hơn 500 kilô phải thui 6 tiếng) đùi heo 
nướng, cá nướng và các món thịt nguội, các 
món dồi (xúc xích) thơm ngo  và 
củ cải trắng ăn để bớt say…       
 Sinh hoạt rất vui nhiều người không 
quen uống bia, thì tham dự các trò chơi 
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như: như bắn súng câu cá…nhưng cũng có 
nhiều trò chơi nguy hiểm nếu ai bị bệnh tim 
thì đừng chơi các trò chơi quá căng thẳng 
thần kinh như: Achterbahn, Euro Star xe 
chạy nhiều vòng như số 8 đảo ngược, nhiều 
trò chơi khác như Zum Pia, TopSprin, 
Rocket... những nhà ma tưởng như có thật. 
Năm 2012 là thứ 202 năm Oktoberfest có 
thêm rất nhiều trò chơi mới như khu „Oidn 
Wiesn“… nên đi chơi vào buổi tối, dưới 
ánh đèn màu rực sáng giống như Las Vegas 
thật hấp dẫn „dập dìu tài tử giai nhân“ 
muốn uống bia với đông bạn bè, phải 
reservieren giữ chỗ, chỗ đẹp nhất mỗi khu 
phải trả thêm từ 400 đến 800€. (cuối tuần 
và buổi chiều nếu không đặt trước thì khó 
ó bàn để ngồi)     

ội Bia tháng 10 cho 

c
 
Chương trình lễ H
những năm kế tiếp : 
 2014 từ 20.9 bis 05.10 
2015 từ 19.9 bis 04.10 
14 lều bia dựng bằng thép và gỗ mái lợp vải 
ny lon đặc biệt, (dựng một lều bia lớn chi 
phí từ 2,5 triệu €), thường là màu xanh 
trắng tượng trưng cho màu cờ của tiểu bang 

Bayern, chia nhiều khu từ A đến Z cho tiện 
việc phục vụ cũng như đặc chỗ, chính giữa 
lều là bục cao dành cho ban nhạc đánh 
trống thổi kèn, ca sĩ hát nhạc dân ca, quan 
khách có thể hát theo ngồi trên ghế dài hai 
khuỷ tay móc vào tay người ngồi bên cạnh, 
mọi người đều làm như mắc xích ngồi lắc 
qua lắc lại, có nhiều nhóm cao hứng ôm vai 
đứ g luôn trên ghế nhảy theo điệu nhạc. 
  Để giải quyết vấn đề vệ sinh có hơn 1080 
Toiletten „Sitzplätte“, chỗ đứng „Stehplätze“ 
cộng lại dài hơn 850 m, và 17 nơi dành cho 
người tàn tật, nước tiểu thải ra 7,1 triệu lít. Số 
nước tiêu thụ 90.000 Kubikmeter, điện tốn 2,6 
triệu Kilowat

n

tstunden, hơi đốt Gas 188,529 
ubikmeter. K

 
Các lều bia 
Hippodrom Spaten-Franziskaner-Bräu 3200 

elt Paulaner 5.830 chỗ 

München  6.898 chỗ, 

ziskaner-Bräu  

er Weißbier, Sekt- 

urger Sektkellerei  1.300, 

esthalle 5.700 chỗ, 

chỗ, ngoài vườn 1000 chỗ) 
Armbrustschützenz
ngoài vườn, 1.600 
Hofbräu Festzelt 
ngoài vườn 3.022 
Hacker-Festzelt  6.950 chỗ, ngoài vườn 2.400) 
Schottenhamel Spaten-Fran

6.000 chỗ ngoài vườn 4.000 
Weinzelt Paulan
und Schnapsbar  
Nymphenb
ngoài 600 
Löwenbräu-F
ngoài vườn 2.800) 
 Augustiner-Festhalle 6000 chỗ, 
ngoài vườn 2500. Năm 2010 dựng 
thêm tháp cao 25 m bằng những 
thùng bia có thể nhìn xa trên đồng cỏ. 
Hàng năm các lều trang trí đều thay 
đổi đẹp hấp dẫn hơn. Trên 115.000 
chỗ ngồi với loại bàn và ghế gỗ dài 
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trong 14 lều chưa tính các chỗ đứng. Ngày 
04 Juli 2010 tiểu bang Bayern trưng cầu 
dân ý, luật cấm hút thuốc nơi công cộng cả 
nhà hàng bởi vậy trong các lều không được 
phép hút thuốc. Năm 2010 tiền bán bia 
khoảng 65.320.000 €. Năm 2011giá một 
maß bia từ 8,70 đến 9,20 tính thêm tiền 
pourboire là 10€. ½ con gà nướng: 7,8€ ½ 
vịt nướng:14,50€, đùi heo 6,5€… Theo 
tổng kết của báo địa phương „Münchener 
Wochenend Zeitung“ hàng năm mùa lễ hội 
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Bia Munich thu gần 1 tỷ €. (chưa trừ thuế)  
  Thiếu niên dưới 16 tuổi không được 
phép mua bia, nếu cần nhân viên trật tự 
(Security) có thể hỏi căn cước..17 ngày lễ 
hội sinh hoạt của thành phố rộn ràng náo 
nhiệt hơn, tàu điện ngầm U Bahn cứ 5 phút 
một chuyến, nhân viên trật tự làm việc 
nghiêm túc ngăn ngừa trường hợp bị say 
rượu, té xuống đường hầm gây tai nạn, các 
chuyến tàu điện ngầm U5, U4 tại tr
Theresienwiese nhiều lần phải tạm 
đóng cửa do tình trạng quá đông 
người dưới hầm chưa lên tàu. Cảnh 
sát lưu thông kiểm tra người lái xe 
nếu có mùi rượu thì bị thử máu hay 
thổi bong bóng, uống nhiều thì bị 
tịch thu bằng lái phạt tiền! Bởi vậy 
người ta sử dụng phương tiện lưu 
thông công cộng, tàu điện,Tram, xe 
bus chạy tới 2 giờ sáng, Cảnh sát 
cũng đã bắt giữ một số người đến từ 
các nước Đông Âu lợi dụng cảnh 
đông người chen lấn để móc túi, các 
vụ vì quá say gây xô xác. Các trạm 
Y Tế cấp cứu cho người uống n

ạm 

hiều 

ay đổi như những 

rờ say ặ ười? 

c bài  
Bia trong khoa học và đời sống” 

ress.com. 

nh của tác giả tại Lễ Hội ngày 

http://bit.ly/SqBO6A 

bia rối loạn tim mạch….           
 Thành phố Munich tấp nập du 
khách đến tham dự Hội Bia Tháng 
10. Thời gian trôi qua hơn 33 năm 

người Việt Tỵ Nạn CS đã có mặt vui chơi 
lễ hội Oktoberfest hàng năm, đây là dịp vui 
với bạn bè, uống một vài ly bia để quên đi 
chút muộn phiền, nhắc lại những kỷ niệm 
vui buồn của đời người th
chiếc lá vàng mùa thu ... 
Đất say đất cũng lăn quay, 
T i  m t cũng đỏ gay, ai c
             Tản Đà 
Mời độc giả vào vườn hoamunich đọ
“
 
www.hoamunich.wordp

Nguyễn Quý Đại  
Munich Hội Bia Tháng Mười 2012 
339 tấm hì
23.9.2012 
http://bit.ly/RPgARx. 



  
 

 
CHUYỆN ÔNG THẦN TÁO 

                                                            

Tháng chạp nầy anh quên cúng hăm ba. 
Để Ông Táo đi xa trong đói rách . 

Chuyện có thế mà em rơi nước mắt. 
Lại đem tâm thương xót một ông thần. 

 
Mẹ kể rằng:nghe nói…thuở  xa xăm. 
Trời đất tối tăm,thế nhân khốn khồ. 

Ngọc Đế thương tình cho thêm ánh lửa, 
Vượt vũ môn, cá chép hóa ra thần. 

 
Là Đông Trù Tây Mạng Táo Phủ Thần Quân. 

Thám tử trần gian,may nhờ rũi chịu. 
Sinh bất phùng thời,trai thừa gái thiếu. 
Hai Ông chung thân dang díu một Bà. 

 
Sợ miệng đời mắm muối gièm pha. 

Nên Thần phãi ẩn thân xó bếp. 
Nghĩ tội nghiệp tấm thân con cá chép. 

Chút hư danh đè bẹp kiếp sông hồ. 
 

Cúi  đầu buồn trong bếp lạnh  than khô. 
Hay đau đớn cảnh dầu sôi lửa bỏng. 
Vẫn nín lặng ,vẫn mơ về ngọn sóng. 
Nhưng vô phương,cá đã trót lên bờ. 

 
Rồi một ngày Táo nắm được thời cơ. 

Khi thần Nước muốn cao hơn thần Núi. 
Khi cướp giật  đã ngang tầm lễ cưới. 

Thì thần linh cũng hóa thành tinh. 
 

Cá chép về  sông, ôm  khối  u tình 
Khóc với nước đến nay còn đỏ mắt.. 
Từ đó mỗi lần hăm ba tháng chạp. 

Trong sương khói,cổng thiên đình vắng ngắt. 

 
Thiên tiên buồn dõi mắt ngóng tin nhau. 
Chỉ thấy mây giăng ,tuyết phủ một tinh cầu. 

Đời cũng xót đau ra sông lấy đất. 
Nắn hình tượng với niềm tin vững chắc. 

 
Rằng con người chưa bất nghĩa vô  ân. 
Sức mạnh tâm linh… đất sẽ hóa ra thần… 
Sông cạn núi mòn qua  mấy ngàn năm. 

Thần thánh đổi ngôi, lòng người biến chuyển. 
 

Anh đâu biết táo có còn linh hiển, 
Có theo ta thành bếp điện lò ga, 

Hay phãi khom lưng đói lạnh bếp quê nhà. 
Tháng chạp này anh không cúng hăm ba 

 
Đâu phãi thế mà hóa ra bội bạc ? 

Hay em sợ Táo đem lòng phẫn uất, 
Bới lông tìm vết,nói xấu trần gian? 
Hãy tin anh:Thân rách rưới cơ hàn. 

 
Lời nói thật cũng giống lời nói trật. 

Anh từng trải những năm tù đói khát. 
Nghĩ mà thương ông Táo hiền lành: 
Đá núi gập ghềnh làm  đổ  ập gô canh. 

 
Lửa cháy trong lòng,lửa bùng lên tóc . 

Mất một miếng ăn lộn gan lên óc. 
Anh đập ba ông táo tan tành. 

Nhưng táo là Thần, đâu có tệ như anh. 
 

Lam Điền Nguyên Thử 
North Carolina 
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SOÁNG CHEÁT CHO TÌNH YEÂU 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taâm Ngoïc  
(Toân Nöõ Maëc Giao) 

(Bài giải nhất về truyện ngắn năm 2012 do “Văn Thơ Lạc Việt” tổ chức). 
 

ôi là một đứa con gái được sinh ra đời 
dưới một vì sao… xẹt. Thật tình mà nói, 

bây giờ nhìn lại, tôi không biết mình là ngôi 
sao tốt hay xấu nên tôi gọi nó là “sao xẹt” 
cho rồi. Tôi “xẹt” vào bụng mẹ lúc nào thì 
không biết, chỉ biết hơn chín tháng sau tôi 
xẹt ra ngoài giữa cơn hỗn loạn binh đao của 
đất nước. Quê hương tôi đó! Hình cong như 
chữ S với hơn 4000 năm Văn Hiến đang 
giẫy dụa hấp hối để bước sang một trang sử 
mới. Một trang sử đã chia cách mẹ cha tôi 
mỗi người một phương. Một trang sử đã 
biến đổi  và cuốn hút mẹ cha vào cơn lốc 
xoáy cuộc đời nói riêng, mà giờ phút đó 
không ai có thể làm chủ cuộc đời mình 
được. Một trang sử hãi hùng nói chung đã 
làm quê hương tôi sụp đổ, đồng bào tôi 
nước mất nhà tan, kẻ sống còn phải lưu linh 
lưu địa khắp năm châu. Người kẹt lại chịu 
tù đày khổ ải bởi sự “khoan hồng độ lượng” 
của cách mạng như lời “nhà nước” ta hằng 
tuyên bố thời bấy giờ. 
      “Con sao xẹt” giờ đây đã lớn khôn với 
một cái tên đầy ý nghĩa mà cha mẹ đã cố ý 
đặt cho tôi: “Trịnh Ngọc Văn Hiến”. Ngọc 
để hoài niệm Sài Gòn, hòn Ngọc Viễn 
Đông không bao giờ quên trong lòng mẹ. 
Văn Hiến để nhắc nhỡ và dạy dỗ con cái 
trong khuôn khổ giáo dục cổ truyền Đông 
Phương. Không bao giờ quên công lao khổ 

nhọc, tốn hao xương máu của Ông Cha từ 
ngàn xưa, trải bao triều đại dựng nước rồi 
giữ nước mới có được một nền văn hóa hơn 
bốn ngàn năm Văn Hiến đua chen cùng thế 
giới như bây giờ. Chỉ tiếc là khi ngôi sao 
tôi bắt đầu biết xẹt lung tung, đủ trí khôn để 
“phán xét” chuyện đời thì mẹ đã vĩnh viễn 
rời xa tôi mà chưa hề một lần được trùng 
phùng với cha. 
      Ôi! Khổ đau nào bằng sinh ly tử biệt? 
Thương tâm nào bằng mẫu tử phân hai? 
Giờ phút cuối cùng trước khi “sao rụng” 
(mẹ tôi mới là vì sao xấu). Mẹ đã nắm chặt 
tay tôi  chỉ nói một câu: “Đừng quên mình 
là người Việt Nam con nhé!”. Lúc đó tôi 
như một vì sao lạc, xẹt lung tung, kêu gào 
thảm thiết vẫn không làm sao níu kéo được 
sự sống cho mẹ. Người yêu ôm tôi trong tay 
vỗ về (lúc đó chưa trở thành chồng tôi sau 
này). Ông bà ngoại nắm chặt hai tay tôi 
khuyên tôi “calm down” và hãy đọc kinh 
cho mẹ. Nhưng lòng tôi lúc đó đau còn hơn 
dao cắt, cái cảm giác mất mẹ vĩnh viễn 
khiến tôi như điên như dại. Tôi gào khóc 
dãy dụa như một con điên, miệng lảm nhảm 
kêu gào cái gì cũng không nhớ rõ. Trong 
thâm tâm tôi lúc đó chỉ muốn mẹ sống lại, 
chỉ khao khát ước mình được trở về thời 
còn nhỏ, để được mẹ ôm trong tay, được 
nghe mẹ kể chuyện về cha, về chuyện tình 
của hai người, về đất nước Việt Nam thân 

 T
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yêu. Về những giai đoạn khổ ải sau này khi 
mẹ quyết định giao tôi cho ông bà ngoại 
bồng đi để ở lại với bà nội chờ cha… 
      Mẹ lấy chồng năm 19 tuổi, cái tuổi vừa 
mới chập chững bước vào ngưỡng cửa đại 
học năm đầu tiên của cuộc đời sinh viên. 
Cha là một Sĩ Quan Biệt Đông Quân của 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, xuất thân 
từ trường Võ Bị Thủ Đức. Chuyện tình của 
Cha Mẹ kể đến bao giờ cho hết đây? Tôi 
nghe mẹ kể đến thuộc lòng và ngưỡng mộ 
vô cùng cái tình yêu của mẹ dành cho cha, 
phải yêu cha lắm mẹ mới có thể hy sinh cả 
một thời xuân sắc cho tình yêu. Một lòng 
chờ cha mặc dù ai cũng nói nhiều phần là 
cha đã chết rồi, và dạy dỗ nuôi tôi khôn lớn 
thành một thiếu nữ Việt Nam chính hiệu 
con nai thấm nhuần giáo lý Khổng Mạnh. 
Hiểu thấu câu “Tam Tòng Tứ Đức” để 
trưởng thành với đầy đủ “Công Dung Ngôn 
Hạnh” như ý mẹ mong muốn. Tôi luôn luôn 
ghi nhớ trong đầu mình là người Việt Nam 
và sống với 3 đức tính mà mẹ đã dạy cho 
tôi: Thành thật, bao dung và không tham 
lam. Lòng thành thật đã khiến tôi được sự 
tin tưởng của mọi người, sự bao dung đã  
làm cho thân tâm tôi được an lạc. Và không 
tham lam đã cho tôi nhận được rất nhiều sự 
ân sủng từ “trên Trời rơi xuống”. Nói theo 
thuyết nhà Phật là gieo nhân nào thì gặt quả 
nấy. Và ngày hôm nay, giữa xứ Mỹ với một 
nền kinh tế đang te tua như vậy (2011) mà 
tôi vẫn có được một mái gia đình êm ấm, 
vẹn toàn. Một người chồng “toàn năng” và 
những đứa con được di truyền 3 đức tính 
mà mẹ đã dạy cho tôi há chẳng phải là một 
phần thưởng Trời ban hay sao? Mặc dù các 
con tôi vẫn còn rất nhỏ, ngoài ba đức tính 
được di truyền ra, tôi còn nhìn được sự 
thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của 

chúng và lòng hiếu đạo mà tôi đã và đang 
nhận được bởi sự gieo trồng là lòng thương 
yêu với mẹ ngày xưa. Mình yêu thương mẹ 
như thế nào thì mai sau con mình cũng sẽ 
thương yêu mình như vậy. 
      Trở lại chuyện tình của cha mẹ, tôi 
không bao giờ tưởng tượng được là có ngày 
tôi sẽ gặp lại cha. Có lẽ mẹ linh thiêng đã 
dun rủi để cha con tôi tìm được nhau.  
Chính vì sự trùng  phùng ly kỳ như phim bộ 
Hàn Quốc, đẫm nước mắt như truyện 
Quỳnh Dao của Tàu đã cuốn hút tôi vào sự 
mơ mơ, hồ hồ tưởng chừng như  chiêm bao. 
Nếu cha đã mất trí nhớ bao nhiêu năm dài 
thì tôi giờ đây cũng như người câm, không 
nói được một tiếng nào khi nhận lại người 
cha mà từ lúc ra đời đến giờ tôi chưa từng 
biết mặt. Để rồi âm thầm lặng lẽ đổ không 
biết bao nhiêu là nước mắt khóc thương cho 
số phận hẩm hiu, bạc phước của mẹ. Trách 
ai đây? Trách ông trời đẩy đưa tạo cảnh trớ 
trêu hay trách câu: “Đời cha ăn mặn thì đời 
con khát nước?” Phải bắt đầu làm sao đây 
hở trời khi tôi quyết định viết lại câu truyện 
“thần thoại” của  mẹ cha? Với số vốn liếng 
Việt  ngữ học hỏi được từ người mẹ đáng 
thương và  kinh nghiệm đọc trong sách báo, 
liệu tôi có thể  diễn tả hết được những gian 
nan cuộc đời mà hai đấng sanh thành ra tôi 
đã gánh chịu không? Tôi có thể viết bằng 
English, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn 
viết bằng tất cả tiếng lòng tôi, bằng tiếng 
mẹ đẻ thân yêu mà những ngày còn sống 
mẹ đã từng hát ru tôi ngủ mỗi tối, sau khi 
đã giảng dạy cho tôi học và viết xong một 
bài tiếng Việt. Mẹ ơi! Con nhớ hoài câu hát 
ru của mẹ (mẹ tôi có giọng hát ngọt ngào 
lôi cuốn như ca sĩ Thái Thanh): “Tôi yêu 
tiếng nước tôi từ khi mới ra đời… à à ơi! 
Tiếng ru muôn đời…”.  Mặc dù  khi gặp lại 
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mẹ tôi đã 8 tuổi, nhưng tình mẹ con là sợi 
dây thiêng liêng, là những giao cảm máu mủ 
không thể diễn tả được nên tôi thân thiết 
ngay khi gặp mẹ lần đầu. Từ đó tôi quấn mẹ 
không rời. Mỗi tối mẹ dạy tôi học tiếng Việt 
và ngủ với tôi cho nên tiếng ru của mẹ 
không thể nào phai nhạt trong tôi. Tôi sẽ 
thuật lại câu chuyện về cha mẹ bằng “tiếng 
nước tôi từ  khi mới ra đời” để mẹ trên Trời 
có đọc được sẽ mỉm cười sung sướng  khi 
nhìn thấy tôi đã không làm uổng công mẹ 
từng kiên nhẫn uốn nắn dạy dỗ, khuyến 
khích an ủi khi tôi chảy nước mắt vì  học 
tiếng Việt khó quá! Nhưng tôi đã vượt qua 
được tất cả những trở ngại khó khăn đó nhờ 
lòng kiên nhẫn và sự hy sinh của mẹ, để 
ngày hôm nay tôi mới có thể bắt đầu viết…. 
      Hai mươi sáu tuổi tôi tốt nghiệp đại học 
San Jose State với mãnh bằng Nurse 
Practioner, nói nôm na là y tá cao cấp. Thay 
vì y tá học 4 năm, tôi học thêm 2 năm nữa 
để có được mãnh bằng trên, có nghĩa là khi 
vắng mặt bác sĩ, tôi có thể thay thế để chẩn 
bệnh và kê toa cho thuốc. Tôi tìm ngay 
được job ở bệnh viện Alexan Brother cũ, 
bây giờ là Regional Medical Center of San 
Jose. Hai năm sau tôi kết hôn với bác sĩ 
chuyên khoa về tim Lê Đức Hải cũng là 
người yêu đầu đời của tôi, chồng tôi làm 
việc tại bệnh viện San Jose. Sau hơn mười 
ngày đi hưởng tuần trăng mật ở Âu Châu 
về, tôi đi làm trở lại thì chứng kiến ngay 
được một ca bệnh lạ lùng. Một người đàn 
ông Việt nam bị một tai nạn về đầu, đã giải 
phẩu nhưng “không chịu” tỉnh lại. Vì thế 
bịnh nhân phải nằm phòng chăm sóc đặc 
biệt (ICU) để được theo dõi thường xuyên, 
và tôi là người y tá có nhiệm vụ chăm sóc 
ông nhiều nhất. Tôi làm ca ngày, từ 7 giờ 
sáng đến 7 giờ tối, ca đêm đã có người khác 

thay tôi. Bịnh nhân nằm phòng ICU được 
một tuần thì các bác sĩ đồng ý chuyển bịnh 
nhân xuống phòng TCU, vì xét thấy ngoài 
vấn đề ông đình công không chịu thức dậy 
ra chẳng có vấn đề gì về vết thương và sức 
khoẻ cả. Cho nên khi tôi vừa bước vào 
phòng bịnh để thay ca cho cô y tá ban đêm 
về thì nhận được ngay cú điện thoại của 
Bác sĩ báo chuẩn bị dời phòng cho bịnh 
nhân. Tôi “yes” và máy móc làm tròn trách 
nhiệm như bao lâu nay đã làm chứ chẳng 
chú ý gì nhiều đến bịnh nhân. Trong khi 
chờ đợi người có nhiệm vụ đến chuyển 
bịnh nhân đi, tôi vừa lay hoay làm cho xong 
những “thủ tục” giấy tờ giao ca hằng ngày 
vừa đưa mắt liếc sơ qua nét mặt bịnh nhân. 
Tôi chợt phát hiện bịnh nhân đã mở mắt từ 
hồi nào và đang nhìn tôi đăm đăm. Tuy 
ngạc nhiên nhưng tôi cũng nắm lấy tay ông 
hỏi han trước khi báo cho bác sĩ biết: 
      - Bác tỉnh lại rồi phải không? 
      Người đàn ông không trả lời, bàn tay 
chợt nắm chặt lấy tay tôi không buông. Tôi 
giật tay ra định nhấc điện thoại báo cáo tình 
hình với bác sĩ mà gỡ không ra, hoảng quá 
tôi la toáng lên. Mọi người làm việc phía 
ngoài chạy túa cả vào, bấy giờ người đàn 
ông mới thều thào nhưng vẫn không chịu 
buông tay tôi ra: 
       - Bội Ngọc! Châu Bội Ngọc phải không? 
      Mọi người làm cách gì cũng không làm 
sao gỡ bàn tay bịnh nhân để kéo tôi ra 
được, cuối cùng phải chích cho ông ta một 
mũi thuốc an thần thì bàn tay tôi mới từ từ 
nới lõng ra được. Bịnh nhân được đẩy đi 
kiểm tra lung tung và tiếp tục ở lại phòng 
ICU do tôi chăm sóc. Phần tôi tuy có hốt 
hoảng vì hành động lạ lùng của bịnh nhân 
nhưng cũng không để tâm lắm! Chỉ hơi 
thắc mắc, hình như bịnh nhân gọi tên một 
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người nào đó trùng tên với mẹ tôi thì phải. 
Ngày hôm đó, bịnh nhân ngủ li bì, bà Lệ 
Thu tên người vợ của ông ta hằng ngày vẫn 
đến bệnh viện để thăm nom, chăm sóc cho 
chồng. Khi nghe tôi thuật lại diễn biến ban 
sáng của bịnh nhân, đã ngồi cả ngày bên 
giường bịnh thủ thỉ thì thầm những gì với 
ông ta mà tôi chỉ nghe được câu mất câu 
còn khi đi ra đi vào chăm sóc cho ông ta mà 
thôi! Thỉnh thoảng lại bắt gặp bà cầm tay 
ông áp vào má, rớm lệ thì thầm: “… Dù gì 
thì em cũng vẫn yêu anh trọn đời trọn 
kiếp…”. Nghe những lời thốt ra từ cửa 
miệng một người đàn bà với độ tuổi trên 
dưới ngũ tuần như vậy, sao tôi không thấy 
“nổi da gà” một chút nào hết, mà chỉ nhớ 
nhiều đến mẹ rồi nghĩ đây cũng là một 
người đàn bà thuộc loại suốt một đời “sống 
chết cho tình yêu” như mẹ của tôi đây. 
      Đến giờ tan ca, tôi vào “thăm bịnh” lần 
cuối và trò chuyện chút xíu với bà Lệ Thu 
để  ra về. Trước khi rời phòng bịnh, tôi 
bỗng dưng xúc động muốn đùa một câu vô 
thưởng vô phạt với bịnh nhân để an ủi bà 
Lệ thu khi bà ôm tôi mếu máo: 
      - Cám ơn cô đã ân cần chăm sóc cho 
nhà tôi và không khó chịu khi tôi “nói 
chuyện” với nhà tôi từ sáng đến giờ 
      Tôi cũng ôm lại bà vỗ về  rồi quay sang 
vỗ nhẹ vào bàn tay bệnh nhân nhắn nhủ: 
      - Bác ơi! nếu ngủ nhiều rồi thì hãy thức 
dậy kể chuyện về Châu Bội Ngọc cho cháu 
nghe nhé! 
      Thật là bất ngờ, Bịnh nhân lại mở bật mắt 
ra nắm lấy tay tôi kêu lên và hỏi dồn dập: 
      - Bội Ngọc! Quả thật là em rồi! Anh đã 
gặp lại được em! Con chúng ta đâu? Nó là 
con trai hay con gái? Em đã sanh rồi không 
phải sao?  

      Tôi chưa kịp phản ứng gì hết thì bà lệ 
Thu đã vội gỡ tay người bịnh kéo tôi ra và 
ôm chầm lấy chồng nói: 
      - Anh Tâm! Hãy bình tỉnh! Cô đây là y 
tá bịnh viện đang chăm sóc cho anh chứ 
không phải Châu Bội Ngọc… của anh (bà 
ngập ngừng nói đại như thế vì đã nghe tôi 
kể lại hồi sáng.) 
      Người đàn ông nhíu mày nhìn vợ lắp bắp: 
      - Đừng để Bội Ngọc đi, đừng để Bội 
Ngọc rời khỏi anh nữa! 
      Trong khi cô y tá trực đêm thay ca cho 
tôi gọi điện thoại báo cho bác sĩ biết thì tôi 
cứ đứng chết trân vì tò mò chứ không chịu 
ra về khi đã tan ca. Lập tức các bác sĩ rần 
rần chạy đến (sở dĩ tôi nói các bác sĩ là vì 
bịnh nhân này đã được “qua tay” quá nhiều 
bác sĩ bởi sự “không chịu thức dậy” của 
ông ta. Bác sĩ chuyên khoa giải phẩu về 
đầu, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ 
tâm lý, bác sĩ lục phủ ngũ tạng…v v…). 
Các bác sĩ yêu cầu thân nhân ra ngoài để 
bác sĩ khám bệnh. Khoảng nửa giờ sau, các 
bác sĩ rời khỏi phòng chỉ trừ bác sĩ tâm lý ở 
lại và cho mời bà Lệ Thu cùng con “Sao 
xẹt” này vào. Tôi ngạc nhiên vô cùng và 
thắc mắc không hiểu tại sao lại có tôi dính 
vào đây? Tuy vậy, tôi vẫn theo bà Lệ Thu 
bước vào vì tò mò nhiều hơn. Điểm ghi 
nhận đầu tiên của tôi là khuôn mặt bịnh 
nhân lúc này rất là bình thường, chứng tỏ 
ông ta đã qua cơn xúc động khiến tôi yên 
tâm không sợ bị ông nắm chặt tay nữa. Vị 
bác sĩ tâm lý người Mỹ đang đứng cạnh 
giường bịnh nhân nói với chúng tôi: 
      - Người bịnh đang có chút xáo trộn về 
tâm lý, vì muốn tìm hiểu nên tôi bắt buộc 
phải có mặt để quan sát cuộc đối thoại giữa 
các người, yêu cầu “speak English”. Vừa 
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rồi người bịnh cứ đòi gặp Châu Bội Ngọc, 
vậy ai là Châu Bội Ngọc? 
      Cuộc đối thoại dĩ nhiên là phải diễn ra 
bằng Anh ngữ rồi, nhưng tôi viết lại bằng 
tiếng Việt vì tôi là người Việt Nam. Nghe 
bác sĩ tâm lý hỏi, tôi trả lời: 
      - Châu Bội Ngọc là tên của mẹ tôi. Rồi 
nhìn bịnh nhân tôi hỏi luôn: Bác có quen 
với mẹ của cháu? 
      Người đàn ông nhìn tôi gật gù lẩm bẩm: 
      - Phải rồi! Đã trải qua bao nhiêu năm 
Bội Ngọc không thể nào còn trẻ mãi được.   
      Linh tính như báo cho tôi biết hình như 
sắp có “cái gì” đó! Hệ trọng  lắm xảy ra nên 
tôi hỏi một câu gợi ý cho bịnh nhân nói để 
tìm hiểu câu chuyện: 
      - Có lẽ cháu rất giống mẹ nên bác lầm? 
      Người đàn ông ngoắc tôi lại gần nói: 
      - Cháu lại đây! Xin lỗi cháu trong một 
phút hồ đồ đã làm cháu sợ. Tôi hứa sẽ 
không  kích động nữa! Mời cháu lại đây, tôi 
chỉ muốn hỏi chuyện thôi! 
      Bà Lệ Thu dắt tôi lại gần bịnh nhân, 
ông đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi toan rụt tay 
lại nhưng nhìn thấy có bác sĩ và bà Lệ Thu 
kế một bên nên tôi an tâm đứng yên. Ông ta 
nắm tay tôi nhỏ nhẹ hỏi: 
      - Cháu nói Châu Bội Ngọc là tên của 
mẹ cháu? Vậy ông ngoại cháu có phải tên 
Châu Trọng Đạo không? 
      Tôi gật đầu không trả lời, trong lòng đã bắt 
đầu hồi họp và hoang mang cực điểm. Thấy tôi 
gật đầu, bịnh nhân hấp tấp nói nhanh: 
      - Vậy tên của cháu phải là Trịnh Ngọc 
Văn Hiến rồi? 
      Nên nhớ lúc đó tôi đã không còn mặc 
đồ y tá và cũng không còn đeo thẻ làm việc 
nên bịnh nhân không thể nào nhìn thấy tên 
của tôi được. Huống chi tên của tôi trên thẻ 
làm việc chỉ có hai chữ “Trịnh Helene”, 

ông ta không thể nào biết bốn chữ “Trịnh 
Ngọc Văn Hiến” được. Tôi vừa xúc động 
vừa hoang mang khi thoáng có ý nghĩ ông 
ta có thể  là người cha ruột của tôi lắm! 
Nhưng tại sao tôi họ Trịnh mà tên ông ta lại 
là Đỗ Thành Tâm? Thấy tôi cứ đực mặt ra, 
ông ta lay lay tay tôi dục: 
      - Phải không cháu? Phải tên cháu là 
“Trịnh Ngọc Văn Hiến” không? 
      Tôi chỉ vừa kịp gật đầu thôi là ông ta đã 
ôm chầm lấy tôi khóc như mưa: 
      - Cha là cha của con đây! Cha đã tìm lại 
được vợ con của cha rồi! Cha đã tìm được 
Bội Ngọc, tìm được con gái của cha rồi! 
Con ơi! Con ơi!... 
      Trong khi ông bác sĩ tâm lý vuốt  vai, 
vuốt lưng người bịnh luôn miệng nói: 
“calm down! Calm down!” thì tôi hỏi như 
mê sảng: 
      - Nhưng trong khai sanh của con tên 
cha là: Trịnh nguyên Khải mà… “ ông” lại 
là Đỗ… Đỗ… Tôi xúc động đến cà lăm 
không nói được trọn câu. 
      Nghe tôi hỏi thế, người đàn ông tự nhận 
là cha tôi nức nở lắc đầu nói: 
      - Chuyện dài dòng lắm con ơi! Phải có 
thì giờ cha mới kể hết cho con nghe được. 
Bây giờ hãy nói về mẹ con cho cha nghe, 
mẹ có khoẻ không? 
       Bấy giờ bà Lệ Thu mới ôm lấy tôi nói 
trong nước mắt (bà cũng bị xúc động theo): 
      - Đúng rồi! Nhiều phần “ông ấy” là cha 
ruột của con rồi. Cũng thật là bất ngờ đối 
với tôi về phần đời trước của cha con trước 
khi chúng tôi kết hôn với nhau, nhưng tôi 
biết rõ vì sao cha con phải thay tên đổi họ. 
Chúng tôi sẽ cho thử “DNA” để con tin và 
sẽ kể chuyện cho con nghe về sau. Bây giờ 
chúng tôi muốn biết về mẹ của con. 
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      Kể từ giây phút ấy tôi như người á 
khẩu, buồn thương giận ghét cứ loạn cào 
cào cả lên. Buồn vì tủi cho mẹ giờ đây cha 
đã có “tình” khác rồi. Thương vì tội nghiệp 
mẹ suốt một đời ở vậy chờ cha cho đến chết 
mà chẳng được gì. Giận vì “kẻ bạc tình” 
sao quá vô tâm, nỡ vui duyên mới chẳng hề 
đi tìm mẹ trong khi  mẹ lại rất nặng tình với 
cha. Khi cơn biến động 30 tháng 4 năm xưa 
xảy ra, mẹ đã ở lại chờ cha. Nhà cửa đó, địa 
chỉ đó, mẹ cũng ở đó và cha cũng còn sống, 
sao không quay về tìm mẹ? Tôi hậm hực 
trong bụng trách cứ lung tung, cứ tưởng bở 
“ổng” yêu mẹ lắm! Mỗi lần kể chuyện về 
cha, mẹ thường chắc ăn như bắp: “Cha con 
rất yêu mẹ, trừ  khi cha chết, chứ nếu còn 
sống không khi nào cha bỏ mẹ con mình”. 
Đó! Bây giờ “người ta” vợ con đùm đề, có 
còn để mẹ trong lòng nữa đâu? (Cha có hai 
người con với bà Lệ Thu, một trai một gái 
nhỏ hơn tôi vài tuổi thường hay vào bệnh 
viện thăm “ông”). Tôi đã giận thật sự, có lẽ 
tôi ghen dùm cho mẹ. Tôi bỗng dưng thấy 
ghét bà lệ Thu và giận người đàn ông đang 
ngồi trên giường bệnh kia, đang mở to cặp 
mắt hướng về phía tôi nóng lòng chờ nghe 
tôi nói về  mẹ. Cơn xúc động trào lên, tôi 
bưng mặt khóc chạy ra khỏi phòng hét lên: 
      - Mẹ tôi chết rồi! 
      Đồng nghiệp bên ngoài phòng ôm lấy 
tôi an ủi (họ cũng vì tò mò mà đổ xô cả về 
phía cửa phòng nơi cha tôi nằm để theo dõi 
câu chuyện), và tôi cũng kịp ngã vào lòng 
chồng tôi vừa đúng lúc anh đến đón tôi về 
sau khi nhận được cái “text message” vắn 
tắt của tôi là tôi không thể lái xe về ngày 
hôm nay được. Những ngày sau đó, “người 
ấy” (cha tôi) hồi phục tinh thần và thể xác  
một cách nhanh chóng. Không hiểu sao tôi 
cứ hậm hực và giận khi nhìn thấy “họ” thật 

là hạnh phúc bên nhau. Mẹ ơi! Mẹ đã từng 
dạy con là phải có lòng bao dung, phải biết 
khoan hồng và độ lượng. Con nhớ hoài câu 
mẹ nói: “Con người ta khi lọt khỏi lòng mẹ 
để bắt đầu một kiếp con người, hành trang 
một kiếp sống sẽ rất dài và rất nặng trên 
vai. Phải biết buông bỏ để cho đôi vai được 
nhẹ nhàng bớt và cuộc đời có ý nghĩa hơn”. 
Con đã rất khách quan để bao dung mọi 
chuyện, bây giờ là người trong cuộc sao 
con lại không thể rộng lòng với kẻ “bội 
bạc” kia được? Nhất là người đó lại là cha 
ruột của mình, là người đã tạo ra hình hài 
để con có mặt trong cõi “ta bà” này. Con có 
phạm tội bất hiếu khi đã “phán xét” cha 
như vậy không? Có bị “đánh” xuống “chín 
tầng điạ ngục”  như lời mẹ thường thuyết 
giảng về đạo Phật cho con nghe khi mẹ còn 
sống không? Ôi bây giờ con mới thấy cái 
“sân” trong con người thật là đáng sợ, 
“tham và si” con có thể “control” được, 
nhưng cái sân sao nó cứ hừng hực khó chịu 
quá mẹ ơi! Bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải 
biết bao dung, phải nghe lời mẹ dạy, phải 
nghĩ tới mẹ (tôi tự nhủ với lòng như thế). 
Bao nhiêu cái “phải” tôi đem ra tận dụng 
hết mỗi khi đối diện với cha để cho lòng 
được nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Chồng tôi 
cũng “dạy” rằng: “Khi mở một phiên toà để 
xét xử phạm nhân, họ đều có luật sư để biện 
hộ cho mình. Nói cho công bằng một chút, 
chúng ta chưa nghe cha kể chuyện thì chưa 
thể  kết luận cái gì được hết. Thông cảm 
được hay không chờ sau này hãy nói”. 

(Còn tiếp 1 kỳ) 

Taâm Ngoïc  
(Toân Nöõ Maëc Giao)     



NGÖÔØI PHUÏ NÖÕ VIEÄT NAM 
Duy An Ñoâng 

 
Nói đến người phụ nữ Việt Nam không chỉ 
phụ nữ ngày nay mà có những nữ anh thư 
ngày xưa đã làm nên lịch sữ như  hai bà 
Trưng, phất cờ ra quân đánh thắng Tô Định 
rồi xưng Vương. Ngoài ra còn có cô Bắc, 
cô Giang, có cả Huyền Trân Công Chúa. 
Lịch sữ cận đại có nữ tướng Bùi Thi Xuân 
giúp chồng Trần Quang Diệu làm nên 
chuyện lớn.   
 Ở thế kỷ  hai mươi, vai trò người phụ nữ 
Việt Nam càng được nhân cao rộng. Liên 
tưởng đến những thập niên sau Tự Lực Văn 
Đoàn, người đàn bà Việt Nam thoát ra khỏi  
những ràng buộc luân lý cổ xưa - xuất giá 
tòng phu, tề gia nội trợ, được bung ra xã hội 
và con đường khởi đầu “nhập thể”  chính là 
học đường. Sau hiệp định Geneve 1954, 
các thành thị miền Nam nơi nào cũng mở 
các trường nữ  bên cạnh những trường 
Nam hoặc nam - nữ học chung . Tà áo trắng 
của các nữ sinh xinh đẹp trên các nẻo 
đường đến lớp và những lúc tan trường là 
một bức tranh  sống động tuyệt mỹ  nơi các 
đô thị như Sàì Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hội An , 
Đà Lạt,  Biên Hoà, Cần Thơ … Những “đàn 
bướm trắng” đó khi rời ghế nhà trường họ 
nhập vào dòng chảy xã hội giữ nhiều vai trò 
then chốt và đóng góp không nhỏ vào công 
cuộc chung của đất nước. 
 Ở độ tuổi “áo trắng sân trường”, là độ 
tuổi đang trổ nét duyên, biết yêu và đang yêu. 
Rồi khi rời ghế nhà trường, các cô tốt nghiệp, 
trở thành những người phụ nữ  đảm nhận 
những vai trò trong xã hội  theo nghề nghiệp 
của mỗi người. Rồi các cô tìm được ý trung 
nhân  trở thành người vợ tốt, người mẹ hiền, 
người nội tướng đảm đang  trong gia đình. 

 Chúng ta thường nghe: “Sự thành công 
của người đàn ông, luôn bên cạnh có hình 
bóng của người đàn bà”. Quả thật như vậy, từ 
những người vợ trong gia đình đến các bậc 
mệnh phụ phu nhân cho tới những đệ nhất 
phu nhân xưa nay họ ảnh hưởng không nhỏ 
vào sự thành công của người chồng .  
 Lịch sữ Việt Nam thời cận đại nhắc đến 
một số nhân vật nữ như Nam Phương 
Hoàng Hậu, người phụ nữ đầu tiên đã cải 
cách nhiều lề lối cũ kỹ trong hoàng cung, bãi 
bỏ chế độ cung tầng mĩ nữ, bà cũng có 
nhiều ý kiến hay đẹp giúp Bảo Đại, ông Vua 
cuối cùng của triều nhà Nguyễn trong những 
ngày đất nước rối beng năm 1945 giữa 
Pháp, Nhật và Việt Minh. 
 Vào thập niên 50 và những năm đầu 60 
thử hỏi có một phụ nữ Việt Nam nào  bản 
lĩnh hơn bà Trân Lệ Xuân, phu nhân ông 
Ngô Đình Nhu. Người phụ nữ mới ngoài ba 
mươi này đã dám dấn thân vào lãnh vực 
chính trị, phụ giúp chồng và giúp anh chồng 
“Tổng Thống Ngô ĐÌnh Diệm” lèo lái  công 
việc xây dựng và bảo vệ chế độ Đệ Nhất 
Cộng Hoà miền Nam, chống lại công sản 
miền Bắc. 
 Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, bà Ngô Đình 
Nhu người phụ nữ nổi bật, xuất sắc trong 
các hoạt động đoàn thể và xã hội. Bà lập 
nên đoàn quân”Thanh Nữ Cộng Hoà”, đoàn 
ngũ hóa “phái yếu”xây dựng hậu phương. 
Bà đệ trình Quốc Hội luật hôn nhân, một vợ 
một chồng; từ đó người phụ nữ tương đối 
được bình đẳng với nam giới, và nếp sống 
gia đình trở nên nề nếp, tốt đẹp hơn cảnh 
đa thê trước đó.  
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 Nói về người phụ nữ, chúng ta hồi tưởng 
những thế hệ nữ giới ở miền Nam, đặc biệt  
tại các thành thị như Sài Gòn,Cần Thơ, Huế, 
Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, và các tỉnh lỵ  từ 
Quảng Trị đến mũi Cà Mau. Khi còn là nữ 
sinh ở nhà trường, họ hồn nhiên nhìn cuộc 
đời như những” con nai vàng ngơ ngác”. Họ 
có những giấc mơ về tương lai vẽ vời lý 
tưởng, thật là tuyệt đẹp, họ ao ước sau này 
có mái ấm gia đình sống bình thường, vợ 
chồng sống hạnh phúc bên nhau.  

 

THÊM 
 

Thêm mọng chín vào trái cây 
Thêm cơn gió tới tóc bay rối bời 

Thêm đóa hoa thắm nụ cười 
Thêm ly rượu đỏ hồng mười ngón tay 

Thêm bờ cỏ mượt đêm nay 
Đừng vòi vĩnh nữa thêm nầy… thêm kia… 

 

Phan Khâm 
 

Nhưng đất nước trong cảnh chiến tranh, 
những ước mơ của họ, ít ai được hoàn 
toàn. Họ chỉ được hưởng hạnh phúc và 
sống bên nhau không bao lâu thì bao 
người chồng phải vào quân ngũ. Từ đó, 
những người phụ nữ, những người vợ ở 
hậu phương, sống trong cảnh tay ôm con 
dại, tay xoay xở đủ ngành nghề để nuôi 
con. Hàng đêm họ cầu nguyện, mong đất 
nước thái bình, người yêu sẽ giã từ vũ khí 
trở về vui thú đoàn viên  với gia đình. 
Nhưng, có những người trai ra đi mà không 
trở về, để lại nỗi đau cho người chinh phụ. 
Thế là từ cô nữ sinh sân trường giờ đã hóa 
thành người thiếu phụ tiếp tục vất vả nuôi 
con dại  trong nỗi mất mát, cô đơn … 
 Số khác các đức lang quân may mắn 
không phơi xác nơi chiến trường, thì sau 

biến cô 30-4-1975 họ phải vào các trại tập 
trung cải tạo. Người phụ nữ miền Nam, 
người vợ lính lại hai vai gánh nặng, nuôi 
con lẫn nuôi chồng vất vả hơn thời còn 
chinh chiến. Việc nuôi con đã khó, việc đi 
thăm nuôi chồng càng khó hơn, các bà vừa 
phải lo cái ăn cái mặc cho con; vừa phải 
nhín từng hạt gạo, củ khoai trong mỗi bữa 
ăn, gom góp dành dụm từng chút lương 
thực mỗi ngày để thăm nuôi chồng trong tù. 
 Việc xin giấy phép đi thăm nuôi  tù 

cũng không phải dễ. Đường đi đến 
trại giam từ mãi rừng sâu núi thẳm 
lại càng khó khăn hơn. Những bà 
có ”đức lang quân“ cải tạo mãi tận 
miền Bắc, hành trình đi thăm phải 
mất mấy ngày đường, phương tiện 
giao thông hạn chế, phải qua mấy 
lần nằm chờ đợi ở sân ga, xả thân 
cho muỗi, phải qua mấy lần chờ 
đợi ở bến đò, đôi chân lội bộ 
đường trường đã quá mỏi mệt mà 
cũng ráng sức trèo đèo, băng 
sông… Và đến nơi chỉ thăm chồng 
được khoảng vài mươi phút. Chồng 
vợ nhìn nhau rơi lệ không nói nên 

lời. Họ chỉ nhìn nhau để thấu hiểu nỗi lòng! 
Chồng hiểu vợ khó khăn nơi quê nhà, vợ 
hiểu chồng khổ đau nơi trại tù cải tạo. Sau 
vài mươi phút phù du, người vợ ra về , 
người chồng vào phòng giam ở trại, cả hai 
cùng một suy nghĩ chung nhất ”yêu thương 
nhiều và thù hận”. 
 Người vợ lính miền Nam trung kiên tiết 
liệt, sau 1975 đã thể hiện rõ nét đức tính 
người phụ nữ “Công Dung Ngôn Hạnh” 
theo truyền thống luân lý Việt Nam. Trong 
hoàn cảnh ấy, sự hy sinh của họ quả thật 
phi thường, đáng trân quí. 
 Một số các góa phụ vì thương chồng, 
thương con, họ tự nguyện không tái giá, 
mỗi tối họ cầu nguyện xin chồng “sống 
khôn thác thiêng” phò hộ cho họ đủ nghị 
lực để sống nuôi con thành người, làm 
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rạng danh cho nhà chồng. Trời chẳng phụ 
lòng người, phần đông những người góa 
phụ này đạt được ước nguyện, các con cái 
họ học hành thành đạt. 
Một số khác may mắn người chồng trở về 
từ nhà tù cải tạo, gia đình đoàn tụ, họ 
nương nhau tái lập cuộc sống và ổn định 
mái ấm gia đình rồi cùng nhau theo 
chương trình H.O xuất ngoại  sống bên 
chồng con  nơi xứ người, đền bù những 
năm thân cò lặn lội … 
 Cuộc sống nơi đất khách quê người 
tinh thần tự do, thoải mái; vật chất đầy đủ, 
nhưng các bà lại phải lo bươi chải để xây 
dựng cuộc sống  mới thích nghi, nhất là lo 
cho con cái học hành. Trên thế giới ngày 
nay nhiều phụ nữ Việt Nam là bác sĩ, kỹ 
sư, nha sĩ, dược sĩ, giáo sư, luật sư, các 
nhà kinh doanh thành đạt, các phi hành gia, 
các khoa học gia như Dương Nguyệt Ánh, 
vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa là một nhà 
khoa học, chế tạo bom cho quân đội  Mỹ 
dùng trong chiến trường Irac. Bà làm việc ở 
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ; hay như Thiếu Tá 
Elizabe lái phản lực cơ trong quân đội Hoa 
Kỳ tham chiến ở Irac, nữ khoa học gia giáo 
sư Jame X Lưu đoạt giải “Nobel” thiên văn 
học 2012” của thế giới,  và nhiều nhà văn, 
nhà thơ nữ tiếng tăm ở hải ngoại. Trong 
nước nữ giới can đảm đứng lên đòi hỏi tự 
do nhân quyền có luật sư Lê Thị Công 
Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Thị Mạnh 
Hằng, Huỳnh Thục Vy, Đỗ Thị Minh Hạnh, 
Trần KimTiến… thật đáng kính nể. 
 Câu chuyện về nữ giới thực ra rất 
phong phú và đa dạng. Có nhưng câu 
chuyện tưởng như là riêng tư của mỗi 
người nhưng lại  thể hiện cả một tấm lòng 
và phong cách thật đáng trân trọng. 
 Tôi biết câu chuyện một nữ sinh viên 
thiết tha với một ý trung nhân học cùng 
trường, họ thương yêu hứa hẹn và trao đổi 
bao nhiêu giấc mơ về tương lai tươi sáng. 
Họ hứa khi ra trường sẽ làm lễ cưới. 

Nhưng cả hai chưa tốt nghiệp thì chàng trai 
nhận lệnh động viên nhập ngũ. Họ ôm 
nhau khóc và rồi hẹn khi nàng ra trường sẽ 
làm lễ cưới. Oái ăm thay! Nàng chưa ra 
trường thì chàng bị thương nặng, hai chân 
đã bị cưa cụt và ngồi xe lăn. 
Một lần tôi chứng kiến cảnh nữ sinh viên 
này đang đẩy chiếc xe lăn đưa người tình 
chưa cưới đi đây đó. Tôi cảm phục vô hạn 
cô nữ sinh viên này nói riềng và thương 
cho người phụ nữ Việt Nam nói chung, họ 
đã bị chiến tranh gây nên bao cảnh trớ 
trêu, thua thiệt. Người phụ nữ Việt Nam nói 
chung, họ gian nan vì loạn lạc, vất vả vì 
chồng con, bị tập quán xã hội lạc hậu o ép. 
 Tôi biết cô nữ sinh viên này sau đó giữ 
đúng lời hứa ban đầu, nguyện sống cùng 
người  yêu tàn phế cho đến khi tóc bạc răng 
long. Nàng tiếp tục đến trường học rồi tốt 
nghiệp ra trường, nuôi chồng theo hẹn hò lý 
tưởng của mình. Hiện bà ta đang sống với 
người yêu là anh sĩ quan thương phế binh Trần 
Văn T. tại Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 
 Biến cố 30-4-1975, đã xô đẩy hàng 
trăm ngàn gia đình  vào cảnh ngộ điêu linh 
tan tác. Hàng trăm ngàn viên chức VNCH 
bị luà vào các trại tập trung cải tạo; hàng 
trăm ngàn người vợ, người phụ nữ Việt 
Nam phải sống trong cảnh đơn chiếc “thân 
cò lặn lội”, nuôi dạy con cái, nuôi chồng 
trong tù cải tạo, chờ đợi năm mười năm; 
thậm chí mười lăm, mười bảy năm mới có 
ngày vợ chồng cha con sum họp. 
 Người phụ nữ “chân yếu tay mềm” 
trong cảnh ngộ ấy đã chứng tỏ sự đảm 
đang và lòng trung kiên tiết liệt, nghĩa tình 
trong một giai đoạn lịch sử đen tối, bi ai của 
dân tộc. 
 Những tấm gương ấy xứng đáng ngàn 
sau ghi  tạc ./. 

Duy An Ñoâng 
(California)          



  
 

NGUYỄN BẮC SƠN, 
CHÚT TÌNH MANG XUỐNG MỘ CHÍ 

-o-o-o-o-o-  
 

Lê Mai Lĩnh  
 
1. 
Điều không may cho 

Nguyễn Bắc Sơn, cũng là 
điều không may cho chúng 
tôi, những người bạn, những 
độc giả đang muốn viết về 
ông, là cho tới nay ông vẫn 
chưa về bên kia chín suối. Tại 
sao lại là điều không may cho 
ông, là tại vì Đời Là Một Bể 
Khổ, như Phật nói. Do vậy, 
chưa chết là chưa hết khổ. 
Mà, điều cũng là lạ, là đã rất 
nhiều lần ông muốn chết. 
Năm mới 15 tuổi, ông đã lên nghĩa địa, cắt 
gân tay, nằm chờ chết. Không may cho ông 
là có người vào thăm nghĩa địa, thấy ông 
nằm, máu me tùm lum tà la, người đó đã 
cứu ông, đã cản trở bước đi của ông “phiêu 
diêu miền cực lạc”. Sau đó, ít nhất ông 
cũng có ba lần nhảy lầu tự tử, nhưng cũng 
chỉ sứt trán, rụng vài sợi lông, trầy da, tróc 
vẩy chút chút. Không chết, trong khi đời là 
bể khổ. Điều này Phật nói, chắc chắc là 
đúng, chứ không phải Lê Mai Lĩnh tôi nói. 
Thế là ông tiếp tục Ngụp, Lặn, Bơi, Nhảy, 
Đánh Đu trong bể khổ. 

Như thế ít ra là ông đã chơi cho tới 
“bốn lần” thách thức, đùa với ông Tử Thần, 
và thách đố, đánh đu với ông Định Mệnh. 

Thấy ông Nguyễn Bắc Sơn chịu chơi quá, 
ông Tử Thần, và ông Định Mệnh chào thua. 

Còn như cái việc ông NBS chưa “an 
giấc nghìn thu” là một điều 
không may cho chúng tôi. Là 
tại làm răng rứa? Xin thưa là 
tại vì: nếu như ông “thôi còn 
thở” khi viết về ông, chúng 
tôi hoàn toàn tự do, viết 
hươu, viết vượn, viết cọp, viết 
beo, viết thằn lằn, rắn rết, 
chúng tôi không sợ. Khi vui, 
chúng tôi cho ông lên tận 
chín tầng mây. Khi buồn, 
chúng tôi đạp ông xuống bùn 
đen. Khi thương, chúng tôi 

gọi ông là thi hào, thi bá. Khi buồn, chúng 
tôi gọi ông là nhà thơ tép riu, cò con. 

Thật tội nghiệp, khó khăn cho chúng 
tôi là ông còn thở. Nên viết khen ông, thì sợ 
rằng, ông cho chúng tôi là một: lũ nịnh bợ, 
thấy ông là Thi Bá nên tìm cách tâng bốc để 
được đến gần ông. Nếu viết chê ông, thì sợ 
rằng, ông sẽ đánh cho chúng tôi sặc máu 
đầu có làm đơn năn nỉ xin ông tha, ông 
cũng không tha. Tôi phải viết hoa hai chữ 
Võ Sĩ. Thưa ông NBS, tôi biết sợ ông quá 
đi chứ. Tôi sợ nhất ở ông là ngón đòn 
“Song Cước” và nhiều ngón đòn khác 
nữa… Tôi đã có những đêm trăng Phan 
Thiết, chứng kiến ông dạy võ cho những đệ 
tử choai choai của ông dưới những tàn lá 
cây dừa, trước sân nhà của một người bạn 
gần cổng chữ Y. 
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Từ những đêm hôm ấy, tôi bắt đầu 
“kết-mô-đen” với ông. 

 
2. 
Bấy giờ là tháng 9 năm 1968, sau khi 

tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức, tôi 
chọn về tiểu khu Bình Thuận ( Phan Thiết). 
Sau khi trình diện phòng Tổng Quản Trị/ 
Ban I, viên Đại úy Trưởng Phòng cho tôi 
thêm một tuần nghỉ phép, để sau đó đến 
nhận Sự Vụ Lệnh ra đơn vị là một đại đội 
Địa Phương Quân đóng gần cổng chữ Y, 
đường lên Quân Y viện Đoàn Mạnh Hoạch, 
cũng là đường lên sân bay. 

Trong một tuần nghỉ phép này, không 
biết do ai giới thiệu, tôi quen anh Nguyễn 
Văn Hải, tên khai sinh của thi sĩ Nguyễn 
Bắc Sơn. Trong lần đầu gặp anh cùng với 
một số anh em văn nghệ địa phương trong 
một cuộc rượu, anh em yêu cầu tôi đọc thơ. 
Lần đó tôi đọc thơ và tôi đã khóc giữa cuộc 
rượu. Tôi không biết và nhớ là tôi đã khóc. 
Mãi tới lần sau đó, anh em nói cho tôi biết. 

Từ đó chúng tôi quen nhau. Nhưng mãi 
tới hai năm sau, khi tuần báo Khởi Hành 
của Hội văn nghệ sĩ Quân Đội giới thiệu 
những bài thơ viết về chiến tranh “quá đã, 
quá xuất sắc, quá xuất thần” của Nguyễn 
Bắc Sơn, tình bạn và tình thơ giữa anh và 
tôi mới keo sơn gắn bó. 

Tôi cũng được biết, người cha của anh 
cũng tham gia Kháng Chiến và tập kết như 
người cha của tôi. Và hẳn nhiên, người mẹ 
của anh cũng như người mẹ của tôi phải 
buôn bán tảo tần, đầu sông cuối chợ, mưa 
mai nắng trưa, nuôi con cho chồng “đi làm 
cách mạng”. Còn như các ông càng làm 
cách mạng chừng nào thì loài người càng 
thêm sặc máu, nói như thơ NBS, thì đó là 
chuyện về sau. Nhưng trước nhất, vào cái 

thời điểm Thực Dân Pháp xâm lăng, “Đúng 
là các ông đã đi làm cách mạng” 

Chúng tôi thành lập một nhóm văn 
nghệ tỉnh lẽ, gồm các anh: Tạ Chí Đại 
Trường, bấy giờ là trung úy phục vụ tại 
quân Y viện Đoàn Mạnh Hoạch, nhà thơ Từ 
Thế Mộng, nhà thơ Nguyễn Như Mây, nhà 
văn Phạm Văn Nhàn, nhà thơ Nguyễn 
Dương Quang, nhà thơ Nguyễn Quốc 
Hùng, nhà thơ Mai Việt, nhà báo Nguyễn 
Ngọc Hương, nhà thơ Phạm Cao Hoàng, 
nhạc sĩ Phan Anh Dũng, nhà thơ Nguyễn 
Bắc Sơn và tôi… Sương Biên Thùy, một 
bút hiệu rất chi Cải lương, Hồ quảng. 

Chúng tôi chủ trương và phát hành tờ 
Nguyệt san Quê Hương, ra được 2 số. Đó là tờ 
tạp chí văn học, nghệ thuật đầu tiên trong lịch 
sử văn chương chữ nghĩa của tỉnh Bình Thuận. 

Tôi còn nhớ trong số 2, chủ đề viết về 
người nữ sinh Phan Thiết, có một bài phỏng 
vấn nhiều người, nhiều giới, xem họ nghĩ gì 
về người nữ sinh Phan Thiết. Bài phỏng 
vấn này do Nguyễn Bắc Sơn phụ trách. 

Trong bài phỏng vấn đó, có một cô nữ 
sinh Phan Bôi Châu trả lời rất vui, rất ngộ 
nghĩnh. Cô nói: “Cha mẹ chúng tôi sinh 
chúng tôi ra đâu phải để cho các ông nhìn.” 

Tôi biết, trước đoạn đường gần trường 
Phan Bội Châu có một quán cà phê vỉa hè. 
Thường thường, mỗi ngày, mỗi buổi sáng, 
trước khi tới nhiệm sở, anh em chúng tôi, 
đa số là sĩ quan, ghé vào quán uống một ly 
cà phê đầu ngày, nhưng chủ đích thật ra là 
ngồi để chiêm ngưỡng nhan sắc của các cô. 

Có lẽ cô này phàn nàn, khiếu nại, ta 
thán, nguyền rủa chúng tôi về trường hợp 
các cô “bị nhìn” như thế. 

Vào năm 1971, tôi không nhớ tháng 
nào, tôi nạp đơn ứng cử dân biểu. Hình như 
điều này không làm cho NBS vui, nên trong 
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thời gian đó tôi chạy ngược chạy xuôi, lầm 
lũi ngày đêm đi kiếm, đi xin phiếu, đi mót, 
đi ăn mày phiếu, Nguyễn Bắc Sơn đã không 
giúp tôi dù chỉ một tiếng nói. Tôn trọng tài 
năng của bạn, tôn trọng tự do của bạn, lẽ 
nào tôi ghét NBS về chuyện này. 

ÐÁNH CÁ:  Ảnh BS TỪ CHÂU LAN 
Fishing Moment được giải Honorable Mention của Hội ICS USA năm 2011. 

Tôi là ứng cử viên đối lập, nên sau khi 
tôi thất cử, Đại tá Ngô Tấn Nghĩa (Tỉnh 
Trưởng Bình Thuận) đổi tôi lên Đà Lạt. 

Đêm 1/4/75 Đà Lạt di tản. Đêm hôm 
sau, tôi định ngủ tại nhà Nguyễn Bắc Sơn 
chờ sáng mai tìm đường bênh. Đêm đó, lính 
tan hàng, vô kỷ luật, đã nhiều lần chĩa súng 
vào nhà NBS đòi mở cửa. Vợ chồng con cái 

NBS nằm trên lầu, tôi nằm núp dưới bàn  
dưới lầu. Nhiều lần tình trạng như thế xảy 
ra, và tôi phải quyết định từ giã gia đình 
NBS từ đêm đó, trên chiếc Honda, tôi chạy 
về hướng Bình Tuy. 

Sau ngày 30/4/1975, người cha của thi 
sĩ Nguyễn Bắc Sơn trở về, không biết gia 
đình của NBS đã nói như thế nào mối liên 
hệ tình cảm giữa vợ chồng tôi và vợ chồng 
NBS. Ông cụ, bấy giờ là Đại tá Quân đội 
Nhân dân, đã đến thăm và tặng quà cho vợ 
chồng tôi trong trại tù. Ông cụ cũng có hứa 
sẽ làm đơn “bảo lãnh” cho vợ tôi về sớm 

Một thời gian ngắn sau, ông cụ qua đời 
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trong một tai nạn xe hơi. 
 
Sau này về Phan Thiết, tôi được dư 

luận cho biết: là cụ chết do sự tranh chấp 
địa vị và quyền lợi giữa những người miền 
Nam tập kết và những người Hà Nội vào 
tiếp thu. Lại có dư luận khác, cái chết của 
cụ là do sự tranh chấp, thanh toán nhau 
giữa cánh theo Trung Quốc và cánh theo 
Liên Sô. 

Những đoạn trích sau đây nằm trong 
một bài thơ Nguyễn Bắc Sơn làm sau khi 
cụ mất 5 năm, bài Chuyện Hai Bố Con Tôi. 
Bài thơ quá hay. Hình như bài thơ nào của 
NBS cũng quá hay. 
… 
Bố tôi qua đời đúng năm năm  
Tôi viết bài thơ này để tâm sự cùng một 
người khuất núi 
Thuở sinh tiền  
Ông rất thương tôi  
Và tôi rất thương ông  
Nhưng hai chúng tôi  
Đúng là hai người đàn ông có bề ngoài 
lãnh đạm. 
Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung 
sướng  
Và thế là ông từ tuổi thanh xuân  
Cùng bạn bè đi làm cách mạng  
Ông càng làm cách mạng chừng nào  
Thì loài người càng thêm sặc máu  
Tôi ước mơ cõi đời tốt dẹp  
Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người  
Tôi càng ca tụng chừng nào  
Thì loài người càng xấu xa chừng nấy  
…  
Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp  
Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son  
Còn trái đất cứ ngày đêm sáng tối  
Thịnh đã rồi suy  

Suy rồi lại thịnh 
Bố ơi bố đã ra về  
Con ở lại làm thơ và chữa bịnh  
Chúng ta đến nơi này để phát huy một tấm 
lòng son  
Thành hay bại chỉ là chuyện vặt 
 Rất nhiều bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bắc 
Sơn, từ trong tập Chiến Tranh Việt Nam 
Và Tôi, ra đời cách đây đã hơn 30 năm, đến 
những bài thơ làm mới nhất sau này, đều có 
cái size, cái kích thước, cái tầm cỡ rất chi là 
Nguyễn Bắc Sơn. Không thể lầm lẫn với 
người khác. Cái size, kích thước, tầm cỡ 
của một thi hào. 

Do vậy, khi đọc thơ NBS, quí độc giả 
có nổi da gà, nhịp tim đập mạnh, hơi thở 
dồn dập, muốn cười to khóc thét, muốn la 
toáng lên là do chất thơ của NBS đang 
ngấm vào người quí vị. Nhưng điều này 
cam đoan không có hại cho sức khỏe. Hoàn 
toàn an toàn trên xa lộ. Xa lộ thơ. 

Ngày 30.11.1983 tôi ra khỏi trại tù 
Z30A, Gia Rai/Long Khánh, trại phát cho 
tôi 50 đồng và hai bộ quần áo. Như các bạn 
tù khác, ra tới chợ Gia Rai tôi bán hai bộ áo 
quần tù, được bao nhiêu tiền tôi không còn 
nhớ. Tôi đã ăn một tô phở và uống hai ly 
nước mía. 

Tất cả bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, tôi 
không còn nhớ. Nhưng có một điều mà tôi đã 
nghe nói trước khi còn ở trong trại là tôi 
không bao giờ quên. Đó là, khi những người 
đi học tập cải tạo về tài xế xe đò cho đi không 
lấy tiền, cũng có lúc hành khách cùng chuyến 
xe, họ tranh nhau trả tiền cho người tù.Tôi ăn 
phở, tôi uống hai ly nước mía là quá ít. Khi đã 
có Quới Nhơn giúp đỡ như thế, tại sao mình 
không ăn nhiều hơn, không uống nhiều hơn 
cho cái bao tử được… 
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Tôi đưa tất cả số tiền còn lại cho người 
tài xế để mua vé về Phan Rang. Người tài 
xế nói là với số tiền đó tôi chỉ đi tới Phan 
Thiết. Và tôi đã đi Phan Thiết. 

Từ bến xe Phan Thiết, tôi đi bộ về nhà 
NBS. Cả nhà vui mừng khi thấy tôi trở về. 
Bà mẹ của Sơn cầm tay tôi và khóc. Khi đó, 
nhìn lên bàn thờ tôi đã thấy chân dung của 
người cha của NBS. 

Sau một đêm ngủ đỗ, sáng hôm sau mẹ 
của NBS cho tôi 100 đồng và NBS chở tôi 
lên bến xe bằng chiếc Honda Dame. 

Ngày 20.4.2005 vừa qua. Khi gọi điện 
thoại về cho chị NBS xem chị đã nhận được 
tiền tôi gởi về tặng vợ chồng chị hay chưa. 
Chị cho biết ngay hôm sau ngày tôi gởi điện 
báo tin trước là tôi đã gởi tiền. Trong câu 
chuyện thăm hỏi, chị cho tôi biết, cái xe 
Honda Dame đó, vào thập niên 80, anh NBS 
đã cho ai rồi, trong nhà không biết. Công 
việc của NBS bây giờ là mỗi ngày, theo Thi 
sĩ Từ Thế Mộng cho biết qua điện thoại, là 
mỗi sáng, NBS ra đường rong chơi. Trước 
khi đi, vợ hay con cho vài chục ngàn dằn 
trong túi. Nhưng khi ra đường, thấy ai nghèo 
khó, hành khất là anh cho tất, tặng tất. Hôm 
sau cũng thế, ngày mai cũng vậy. 

Vậy nhân đây tôi xin đề nghị, là những 
ai ở Hải Ngoại có lòng Từ Bi, Bác Ái muốn 
giúp đỡ người nghèo tại việt Nam, xin liên 
lạc với bạn tôi, Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn, nhà 
số 5, đường Chu Văn An, Phan Thiết. 

… Cam đoan tiền đến đúng tay người nhận. 
3. 
Nhưng có thật ban tôi. thi sĩ Nguyễn 

Bắc Sơn làm thơ hay không? 
Để trả lời câu hỏi này, tôi xin mạo 

muội để thưa rằng: Nguyễn Bắc Sơn không 
làm thơ. 

Nguyễn Bắc Sơn chỉ là một gã thư ký 
riêng “rất đặc biệt” của nàng thơ “đẹp, múp 
và mướt, trường túc, núi, đồi nhấp nhô. 
Quá đã”. 

Nguyễn Bắc Sơn chỉ là tên tà lọt làm 
cái công việc chỉ ghi chép cho ông Thần 
Thơ hay ông Thánh Thơ. 

Hay nói một cách khác, thơ của Nguyễn 
Bắc Sơn viết là “thơ Thần, thơ Thánh, thì 
một người tự nhận mình là một tên DU 
ĐÃNG như NBS, không thể làm được 
những bài thơ thần sầu quỉ khốc như thế: 
… Trên trái đất có rừng già, núi non cùng 
sông biển  
Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ  
Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng  
Hoặc làm thơ theo khí hậu từng mùa 
… 

(chân dung Nguyễn Bắc Sơn, trong 
Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi) 

Hẳn quí độc giả còn nhớ như tôi, là trong 
Quốc văn Giáo Khoa Thư (nếu tôi không 
lầm) có bài nói về Chăn Trâu, có câu: 

“Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu 
sướng lắm chứ?” 

Tôi nói lại theo cái ngu của tôi: 
“Ai bảo làm thơ là sướng, làm thơ khổ 

quá đi chứ?” 
Làm thơ khổ quá đi chứ? 
Tôi nhớ cách đây 50 năm, khi tôi mới 

tập tễnh làm thơ để thực hiện “giấc mơ làm 
thi sĩ” mẹ tôi còn sống, nhưng tôi thử xem 
như mẹ tôi đã chết, để làm bài thơ “khóc 
mẹ”. Tôi bắt đầu bài thơ Khóc Mẹ với câu: 

“Than ôi mẹ đã đi rồi” 
Thì đúng rồi, Mẹ đã đi rồi, nhưng mà 

là: mẹ tôi đi chợ. 
“Đi rồi” trong ý nghĩ của tôi là chết. 

Nhưng mẹ tôi đang ngồi nấu ăn kia, mẹ tôi 
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đã chết đâu. Nên câu thơ “Than ôi mẹ đã đi 
rồi” vừa là câu đầu cũng là câu cuối. 

Nhưng đến năm 1988, mẹ tôi chết thật, 
thì từ đó tới nay tôi chưa làm được bài thơ 
nào để Khóc Mẹ. 

Đấy, quí vị thấy chưa Làm Thơ Khổ 
Quá Đi Chứ. 

Một ví dụ khác để quí vị thấy làm thơ 
khổ quá đi chứ. 

Năm nay tôi 70 tuổi, hai người đàn bà 
tôi đang yêu là cô Condoleezza Rice và bà 
Hillary Clinton. Thế mà tôi yêu từ năm tôi 
68 tuổi nay là 70 tuổi, tức là đã hai năm yêu 
thầm yêu trộm, yêu như điên như cuồng, tôi 
vẫn chưa làm được một bài thơ tỏ tình cùng 
lúc với hai nàng. 

Đấy, quí vị thấy chưa: làm thơ khổ quá 
đi chứ. 

Nhưng lần này thì tôi biết tại mần răng 
tôi làm thơ khó. Đó là, trong thâm ý của tôi 
là để tiện việc sổ sách. Tôi chỉ làm một bài 
thơ như để tỏ tình với cả hai nàng. Vì rằng, 
làm thơ khổ quá đi chứ, nên tôi ngu gì để 
làm hai bài cho hai nàng cùng một lúc cho 
nhọc thân và mất thời gian. Thời gian là 
dollar kia mà. Nhưng cái dễ là giá như hai 
nàng là một cặp song sinh. Nhưng cái khó 
là hai nàng, người đầu sông kẻ cuối chợ. 
Nói rõ ra là, tính cách của hai nàng hoàn 
toàn khác nhau. Một nàng, thì nước da 
hồng quân, mà theo Cổ Nhân phán, xin lưu 
ý với quí vị là Cổ Nhân phán chứ không 
phải là tôi. Theo Cổ nhân “nước da hồng 
quân cởi quần không kịp”. Tôi không biết 
Cổ Nhân muốn nói gì. 

… 
Vậy thì, một tên tự nhận mình là du 

đãng như Nguyễn Bắc Sơn, thì mần răng có 
thể cho ra đời những bài thơ như Thần như 
Thánh như thế. Tôi nghi ngờ tài năng của 

NBS lắm. Tôi đã để ra nửa đời nghiên cứu, 
tra hỏi, thẩm định, cân nhắc, tìm tòi, đắn 
đo, suy tính. 

Nay, tôi đi tới kết luận, là trong đầu 
của Nguyễn Bắc Sơn, có một nàng thơ xinh 
đẹp, múp mướt, trường túc… cũng có thể là 
trong đầu NBS có một ông Thần Thơ hay 
Thánh Thơ nằm vùng, đóng chốt, mai phục, 
trong đó. Có khi NBS nói: “Làm Thơ Theo 
Khí Hậu Từng Mùa” có nghĩa là NBS chờ 
cho tới khi Nàng Thơ, Thần Thơ, Thánh 
Thơ đọc và tên tà lọt Nguyễn Bắc Sơn cứ 
thế chỉ ghi ghi chép chép. Một người tự 
nhận mình là Du Đãng, là NBS, không thể 
làm được những bài thơ dễ dàng, hay ho, 
mê ly rùng rợn, vô tiền khoáng hậu như thế, 
nếu không có Nàng Thơ (….) Thần Thơ, 
Thánh Thơ thường trực, đóng chốt, mai 
phục, nằm vùng trong đầu Nguyễn Bắc Sơn 
để đọc, để gà, để làm được những bài thơ 
người chết cũng đội mồ dậy đòi xem, đòi 
đọc cho bằng được Từ đó, tôi cũng suy ra 
rằng, những lúc Nguyễn Bắc Sơn “lên cơn 
nổi khùng, quậy, phá, điên, nhảy lầu” đó 
cũng là lúc ông Thần Thơ và ông Thánh 
Thơ đang gây chiến tranh, mà chiến trường 
là cái đầu của NBS, để tranh đoạt chiến lợi 
phẩm là Nàng thơ… 

Nếu những ai đó, kia, này, nọ… cũng 
có những nghi ngờ như tôi, hãy cùng tôi 
góp tiền lại, áng chừng 1.000.000.000 đô la, 
bắt cóc NBS, có hay không Nàng Thơ, 
Thần Thơ, Thánh Thơ mai phục, nằm vùng, 
đóng chốt… 

 
4. 
Sau đây là những câu thơ của Thần 

Thơ, của Thánh Thơ được chép chép ghi 
ghi bởi Thi sĩ du đãng Nguyễn Bắc Sơn. 

… 
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Bên cạnh nhà tôi  
Sống một kẻ láng giềng  
Y thường phóng uế trước nhà  
Khi con gà nòi của y đi lạc  
Y nhìn vào nhà tôi  
Và chửi thề như máy  
Tôi định đến mùa hè này  
Tôi sẽ đá Y một đá  

(Viết Tặng Những Nhà Cách Mạng Giả Hình 
Trong Thời Đại Tôi – Chiến tranh VN và tôi) 

… 
Khi em chết đi  
Em sẽ thành sấm sét  
Thành bụi vàng  
Thành gió thành mây  
Trong vũ trụ hoài hoài sinh diệt 
Con sinh ra đời  
Chắc gì đã là điều đáng vui  
Bạn ta gục chết  
Chắc gì đã là điều đáng tiếc.  
(Con Trai Ta Ra Đời, Người Bạn Ta 

Nằm Xuống – Chiến tranh VN và tôi) 
… 
Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ  
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời  
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn  
Đễ quàng vai ấm áp cuộc rong chơi 
Dù mỗi ngày ta xé đi năm mười tờ lịch  
Thì thời gian đâu có chịu trôi nhanh  
Dẫu đen bạc là nơi cố xứ  
Bỏ đi biền biệt cũng không đành  
(Mai Sau Dù Có Bao Giờ – Chiến tranh 

VN và tôi) 
… 
Ta vốn ghét đàn bà như cứt  
Nhưng vì sao ta lại yêu em  
Ôi mắt em nhìn như là bẫy chuột  
Ta quàng xiên nên đã yêu em  
(Trên Đường Tới Nhà Xuân Hồng- 

Chiến tranh VN và tôi) 

… 
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình  
Ăn muối đá mà hăng say chiến đấu  
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu  
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo  
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo  
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước  
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước  
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi  
Chiến tranh này cũng chỉ là một trò chơi  
Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí  
Lũ chúng ta sống một đời vô vị  
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau  
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu  
Những cột khói giả làm rồng thiêng uốn khúc  
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết  
Và máu xương làm phân bón rừng hoang  

(Chiến tranh Việt Nam Và Tôi-) 
Sau đây là hai bài thơ của Thần của 

Thánh, được ghi ghi chép chép bởi tên tà 
lọt, thi sĩ du đãng Nguyễn bắc Sơn. 

 
Bài Thơ Tình Viết Khi Nổi Sùng 

Thời mạt thế người ta yêu nhau bằng cái búa 
Và tặng nhau hàng chục nhát dao găm 
Anh, kẻ chập chờn giữa càn khôn lảo đảo 
Tặng cho em nguyên một đóa trăng rằm 
Thôi, thời đại chúng ta, thời của những 
thằng lăn dưa đá cá 
Tâm hồn em ô nhiễm cũng là thuờng 
Trời đất đã cho anh nụ cười bất sá 
Sá gì cái chuyện tơ vương 
Gặp Mùa Gió, Lòng Mình Cũng Gió 
(Chép tặng Lê Văn Chính) 
 
Rồi một hôm gió bấc có ai ngờ 
Ai lãng đãng ngờ chi con gió bấc 
Cây bạch đàn trước cửa nhà em đang còn 
hay đã mất 
Sao anh hình dung như có vết thương 
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Đang loang ra trong vũng máu vô thường 
Truyền tín hiệu đến ngậm ngùi vô tận 
Anh có nghe chuyện đời em lận đận 
Những chuyến đi buôn, những chuyến xe đò 
Tiếng nói sau lưng lời chua chát nhỏ to 
Giòng lệ em khô nhưng vẫn là giòng lệ mặn 
Đã qua chưa ôi cái đời đăng đẵng 
Đứng bên kia sông cũng ngó thấy điêu tàn 
Băng giá chuyển mình băng giá mau tan 
Tiếc câu thơ anh không thể làm cho đời em 
ấm cúng 
Tiếc loài người bày ra xích xiềng huyễn vọng 
Đến nỗi quên mình là hạt giống vô biên 
Câu chuyện tình như ngọn gió miền miền 
Thổi ấm Kinh Thi thổi lạnh hồn Kinh Dịch. 

5. và 6. 
Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, 

hậu quả của nó đưa tới nhiều mất mát, 
nhiều tai ương, khổ đau cho nhân dân. 
Những mất mát, khổ đau đó, đã có nhiều 
người nói tới, viết ra, khắc ghi trong lòng. 
Nhưng có một điều, chưa ai nói tới, là cũng 
từ cuộc chiến tranh đó, lịch sử đất nước ta, 
xét về lãnh vực văn học, đã sản sinh ra 
được hai nhà Thiên Tài. Đó là, về âm nhạc 
có Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, về Văn 
Chương có Thi Sĩ Nguyễn Bắc Sơn. 

Trịnh Công Sơn có những bản nhạc 
phản chiến, Nguyễn Bắc Sơn cũng có 
những bài thơ phản chiến. 

Hẳn nhiên bên cạnh đó cũng có những 
khác biệt, như Trịnh Công Sơn phản chiến 
khi ông đứng ngoài cuộc chiến. Nguyễn 
Bắc Sơn phản chiến khi ông là MỘT 
NGƯỜI LÍNH TRONG CUỘC CHIẾN. 

Một khác biệt nữa, sau 1975 Trịnh 
Công Sơn đã đầu hàng CS, trong khi 
Nguyễn Bắc Sơn vẫn cho mình sự ngang 
tàng của MỘT NGHỆ SĨ, KẺ SĨ. 

Dù có những khác biệt đó, nhưng 
chúng ta phải công tâm và rộng lượng để 
xác nhận rằng: CẢ HAI ÔNG ĐỀU LÀ 
THIÊN TÀI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM. 

Lời sau chót gởi người bạn xưa. 
Phan Thiết 

Thưa ông, Biết ông là một võ sĩ, tôi đã 
tuyên bố, là : tôi sợ ông rồi. Nhưng điều tôi 
muốn thưa với ông, rằng thì là, đừng vì bài 
viết này mà ông cao hứng đùa thêm nữa với 
Tử Thần và Định Mệnh. 

Đêm qua, tôi đã gặp Tử Thần và Định 
Mệnh, hai ông ấy có nhắn với tôi rằng: mày 
hãy nói cho thằng bạn mày, tên thi sĩ du 
đãng Nguyễn Bắc Sơn, là đừng đùa dai với 
bọn ông. Những lần trước, ông tha. Nhưng 
lần này mà đùa nữa, bọn ông bắt. 

Tôi được Thi Sĩ Từ Thế Mộng cho biết, 
thứ tiêu khiển từ lâu nay của ông, là muốn 
làm một vị Bồ Tát, đem tiền bố thí cho 
chúng sanh. Ông yên tâm, tôi sẽ có tiền 
mang về cho ông chơi trò chơi Từ Bi, Bác 
Ái. Để ông chơi một mình không vui. Tôi 
sẽ chơi với ông, cùng với Nguyễn Như 
Mây, Nguyễn Ngọc Hương, Từ Thế Mộng. 
Chúng mình sẽ lập một cái bang mệnh danh 
là Ngũ Hổ Bình Tài. Chúng mình sẽ mua 
năm chiếc xe đạp cho Ngũ Hổ. Mỗi sáng, 
sau chầu cà phê chào bình minh đầu ngày, 
chúng mình sẽ lên đường vào tận hang 
cùng ngõ hẹp, tặng tiền cho người nghèo. 
Mà là tặng tiền Mỹ. Đô la xanh. ok. 

Tôi đang gom tiền. Khi nào đủ một tỉ đô 
la. Sáng hôm sau đã có mặt tôi tại Phan thiết. 

Sau chót, xin ông hãy xem bài viết này 
như một món quà tặng ông, chị Hồng và 
các cháu, cũng như tặng bạn bè của chúng 
ta ngày xưa ở Phan Thiết. 

Lê Mai Lĩnh 
(Bạn ông)  


