
SÖÔNG BIEÂN THUØY 
  

1. 
Hãy tưởng tương mỗi lần nói đến huế 
những người mẹ Việt Nam áo lam 
ăn chay trường trai 
đi lễ chùa 15 hay mồng 1 
và gặp nhau chắp cánh bay xa 
nói điều "Mô Phật" 
  
Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế 
những lòng nữ sinh đồng khánh 
đi xe đạp đến trường 
áo trắng, cặp da đen 
dấu trong sách bức thư tình vừa mới nhận 
mang vào lớp học 
chuyền trong tay quà mọn ăn khi cô giáo 
giảng bài 
cười khúc khích nghe bình thơ hồ xuân 
hương đỏ mặt 
  
Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế 
về chiếc nón bài thơ 
như thanh gươm người nữ trinh chống đỡ 
như thành trì 
che nửa vành môi, nửa con mắt, nửa nụ 
cười, nửa tâm hồn, nửa cuộc đời thực tại, 
vào cơn mộng mị thiên thần 
ôi chiếc nón bài thơ chăn giữ khu vườn của 
nàng những vùng bí mật, kỳ diệu thay cho 
kẻ thám du cuộc đời tìm vào đất hứa những 
hân hoan chất ngất không cùng mới lạ trong 
lòng nàng 
  
Hãy tưởng tương mỗi lần nói đến huế 
về một mùa rực rỡ, những hồ sen 
những hồ sen đẹp ngụy lắm 
hoa chi mà nở trắng hồng tím cả mặt hồ 
những đỏ phượng, trắng áo, xanh mây trời, 
vàng con nắng hạ, đen nhung cỏ biếc hoa 
viên và não nùng cũng đen mầu tóc con gái 
amen 

Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế 
về những căn nhà ma 
ngỏ vào hai bên là hai hàng cây kiểng 
tường những rêu phong 
đẹp như tranh tĩnh vật 
đời như cỏ cây đời sống mịn màng 
ôi mịn màng 
ôi mịn màng 
những con đường 
đêm bóng tối che khuất từng mảng 
người đi thấp thoáng liêu trai 
trong cổ tích 
bóng ai kia vật vờ 
con đóm sáng 
  
Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế 
về một mùa đông những ngày dài chi lạ 
về một cơn mưa dầm dề dài chi lạ 
về một nường gio cuốn suốt lòng con lộ 
vắng buồn chi lạ 
cơn mưa nường gio, vâng, chính chúng đã 
cầm chân người nữ 
em ở lại nhà em không đến chốn hẹn 
anh đứng chờ em trong mưa, em trùm em 
trong chăn, em tưởng anh, và đọc lại những 
bưc thư tình chúng ta dạo nào đẹp chi lạ, 
phải không anh, anh yêu dấu . 
  
Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế 
về một cây cầu 
Trường Tiền 
cầu mang linh hồn người 
ngủ suốt mùa đông, những thân co rúm 
ôi cơn mưa tàn nhẫn chảy xối xả vào mặt chàng 
đó là lúc cầu cam thân chịu đựng cơn quất 
mặt tứ tung của gió 
cầu mùa đông mưa đọng thành cầu 
mưa rửa mặt chàng chàng lạnh lùng biết 
ngần nào 
phải không chàng ngủ suốt mùa đông 
phải không chàng ngủ suốt mùa đông và 
sống lại mùa hạ 
đó là lúc chàng vươn vai trở mình chào đón 
mọi người và phục sinh 
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đúng là chàng đang phục sinh 
trong hội vui rực rỡ mùa hạ 
những cánh phượng đỏ đậu trên thân chàng 
trắng những con bướm khổng lồ thiếu nữ 
trong áo trắng 
những chiếc nón bài thơ trắng 
và dưới lòng chàng, dòng sông trắng 
chàng hóa thân nàng bạch tuyết 
phượng là chiếc nơ đỏ 
trên ngực người thiếu nữ 
 
 2. 
một phút mặc niệm dành cho huế bắt đầu 
 
Hãy tưởng tượng 
những người chết đầu năm Mậu Thân 
chết tức tửi 
nụ tầm xuân đang cắn 
  
Hãy tưởng tượng 
những ngôi mộ trong vườn còn mới, mới 
những vòng hoa, mới những khăn tang, mới 
như ngày đầu năm đồng tiền mừng tuổi 
những lời chúc hạnh phúc đầu mùa, mới 
như nụ hôn đầu đời tình nghĩa 
mới như hôm nào 
giữa cha mẹ anh em vợ chồng con cái 
còn kia nụ cười, cơn hạnh ngộ 
còn kia hơi thở, người thân yêu 
còn kia cõi biếc thắm tươi, 
sao bay vút 
 
 Hãy tưởng tượng những thân người tan như 
mảnh đạn bom nằm vãi trên các ngả đường 
trên các ngọn cây trên những đống gạch vụn 
trên những cây cầu, trên những dòng sông, 
đang được xe cày của thời đại cơ khí huy 
hoàng gom tém lại, xúc trong lưỡi xe đổ 
xuống hố bom, xe trở chiều đổ đất chôn xuống, 
huế có những ngôi mộ tập thể 
chôn sâu anh em đồng bào ruột thịt, 
những ngôi mộ chôn thật sâu kẻo ruồi bọ 
chui rúc rĩa ráy ăn uống no nê béo tốt mập 
mạp xong rồi bò về thành phố hỏi thăm sức 

khỏe những người còn sống không có áo 
mặc cơm ăn nhà ở, không còn tinh thần can 
đảm mặt người tê buốt dao cắt trong lòng 
bàng hoàng kinh dị chẳng thể nào có trong 
thực tại nào ngờ. 
  
Hãy tưởng tượng 
tóc thề nữ sinh ngày nào biến thành rừng cỏ khô 
bay tứ chiếng trên thân người tình gã thanh 
niên nằm chết co quắp 
óng ánh những mỡ cháy khét lẹt, 
những chiếc nón bài thơ ngày nào biến 
thành chiếc quan tài liệm thân người ruột 
thịt, chiếc khăn tay biến thành miếng băng 
vết thương trào máu có vòi trên tim người 
tình đầu đời thiếu nữ, 
những chiếc áo trắng đến trường hôm nào 
biến thành những tấm vải che mặt thi thể 
người cha người mẹ người anh em ruột gan 
chia cắt 
mới hôm nào còn ăn còn thở còn nói năng 
những lời tình tự 
mới hôm nào, 
  
Hãy tưởng tượng 
đường trắng, nhà trắng, vườn trắng, phố 
trắng, cây trắng, sông trắng, núi trắng 
cả một rừng trắng, cả một trời trắng đang 
phủ xuống non nước huế 
của khăn tang, tâm hồn tang 
Amen 
  
 3. 
Thế nào cũng có ngày huế phục sinh 
phải không em em yêu dấu 
anh sẽ đưa em về 
anh sẽ đưa em về 
thế nào anh cũng đưa em về, 
Với Huế 
Amen 
  
(thơ miền nam thời chiến - tr 628) 

LEÂ MAI LÓNH 
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Quê Ngoại 

 

Vũ Đức Nghiêm 
 

Mẹ tôi là con gái lớn của ông bà ngoại, 
Cụ Nghị viên Bùi đức Phu (thường được 
gọi là Cụ Nghị Tiên) làng Xuân Bảng, phủ 
Xuân Trưởng, tỉnh Nam Định. 

Từ những ngày mới lẫm chẫm biết đi, 
tôi thường được Mẹ cho đi cùng lên Xuân 
Bảng thăm ông bà ngoại; mỗi lần đi theo 
Mẹ thật là một niềm hạnh phúc vô cùng. 
Ông bà ngoại, có thể nói là người giầu có 
nhất nhì làng Xuân Bảng, phủ Xuân 
Trường. Từ quê nội đến quê ngoạỉ xa 
chừng 6 hay 7 km, nếu đi bộ cũng chỉ hơn 
một giờ, nhưng đối với tôi,một chú nhi 
đồng, đó là xa lắm rồi.  

Mẹ thường đi xe kéo (loại xe như 
rickshaw hiện còn thông dụng ở  một vài 
nước Á châu) hoặc ngồi trong cáng 
(palanquin) do hai anh tá điền khỏe mạnh 
khiêng bằng một chiếc đòn tre vầu (ở miền 
Nam gọi là tre lồ ô) to bằng bắp chân người 
lớn, sơn quang dầu bóng loáng. Với 
phương tiện này, chỉ chừng một giờ là đã từ 
quê nội, làng Hoành Nha đi đến quê ngoại. 

Khu nhà ông bà ngoại là một dãy dinh 
cơ rộng lớn, từ Tỉnh lộ 50 đi vào, có một con 
đường rộng chừng 3 mét lót đá tảng cỡ 
40/70cm, đi vòng theo bờ sông đào qua khu 
nhà thờ họ Bùi và nhà thờ họ Hoàng, vượt 
qua mấy sân lót gạch rộng lớn để phơi lúa, 
thóc. Ông ngoại cho xây nhiều căn nhà gạch 
chừng 3,4 gian theo kiểu cổ cho gia đình bác 
Chánh Thuận, (trưởng nam của ông bà 
ngoại) va các gian nhà chung quanh khu nhà 
lớn (nơi có phòng nghỉ của ông bà) dành cho 
các cậu em ruột của Mẹ. Tuy là ở chung một 

khu vực, nhưng mỗi người đã lập gia đình 
như bác Chánh và các cậu, em của Mẹ, đều 
sinh hoạt riêng biệt. Bác Bùi Đức Thuận, 
anh ruột Mẹ, là Chánh tổng Phú Nhai (gồm 
các làng Xuân Bảng và vài làng kế cận) nên 
thường gọi là bác Chánh Thuận. Năm 1949, 
bác Chánh đi dự  tiệc cưới ở làng An Cư, 
cách làng Xuân Bảng chừng hơn 1 km; bác 
bị Việt Cộng vào giữa bàn tiệc, bắt bác đem 
đi. Ra đến đầu cầu làng An Cư, chúng đâm 
chết bác và bỏ xác giữa cánh đồng. 

 
Mỗi lần theo Mẹ về quê ngoại, tôi được 

ăn nhiều quà bánh, được ông bà ngoại và 
các cậu dì cưng chiều, tôi chơi đùa chung 
với các anh chị em họ cùng lứa tuổi. Ngày 
vui qua mau, khi theo mẹ trở về quê nội, tôi 
rất bịn rịn và quyến luyến quê ngoại vô 
cùng. Tôi được dì Bích, em ruột mẹ cưng 
chiều và hay cho tôi ăn quà, nên chú bé 5,6 
tuổi  hồi đó quấn quýt bên dì suốt ngày. Có 
lần, tôi thấy dì Bích khóc nhiều, tôi hỏi cậu 
Vinh em mẹ, cậu Vinh nói: ”Dì nhớ nhà vì 
dì sắp đi lấy chồng.” 

 
Ít lâu sau khi tôi theo Mẹ về thăm ông 

bà ngoại thì dì Bích đã về nhà chồng ở làng 
Thanh Hương, cách xa Xuân Bảng chừng 
hơn 10 km, đi xe đến huyện Giao Thủy, từ 
đó đi thuyền về làng Thanh Hương. Chừng 
một năm sau, dì lên thăm ông bà ngoại, dì 
Bích đi nhà thương ở Bùi Chu sinh em bé 
đầu lòng. Ông ngoại cho anh Bỉnh kéo xe 
chở dì Hàm về nhà. Trời lạnh, một đống lửa 
rơm được đốt lên ở ngoài cổng. Dì Hàm 
được dìu vào phòng nghỉ, một bà cụ bế em 
bé, hơ  lửa vài lần, gọi là đốt những vía độc. 
(Chú bé đó là Nguyễn Quốc Đống, nay đã 
trên 70 tuổi hiện ở tại Minneapolis.) 

 
Những ngày Tết Âm lịch, Bố thường 

về thăm quê nội, và sáng mùng Một Tết, 
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sau buổi lễ cầu nguyện và chúc mừng ông 
bà Nội, Bố Mẹ và chúng tôi chuẩn  bị về 
Xuân Bảng mừng tuổi ông bà Ngoại. Trong 
ngày đặc biệt này, Mẹ thường ngồi xe kéo 
với các em nhỏ của tôi - mới lên 1,2 tuổi - 
còn chúng tôi - từ 6,7 tuổi trở lên - đều đi 
bộ theo Bố. Con đường tưởng là xa nhưng 
vì lòng vui như mở hội, chúng tôi đi rất 
nhanh. Đến cổng nhà ông bà ngoại, một 
tràng pháo rất dài nổ ran trong khoảng 5,6 
phút để mừng “Anh chị Phán” (như  ông 
ngoại thường gọi Bố Mẹ tôi,) vì ông bà 
ngoại rất trọng vọng Bố là rể lớn của ông bà, 
nhất là Bố làm việc ở Phủ Thống Sứ Hà Nội. 

Tiếng pháo dứt, tôi chen chúc với tụi 
nhóc cùng tuổi tranh nhau những chiếc 
pháo tịt ngòi; say sưa hít mùi khói pháo 
khét lẹt nhưng thật là thơm nồng và quyến 
rũ tụi nhóc tì chúng tôi. Sân trước phòng 
ông bà ngoại ngập tràn xác pháo; chắc hẳn 
là từ đêm giao thừa, ông ngoại đã cho đốt 
rất nhiều pháo mừng Xuân. Chúng tôi như 
lội giữa đámxác pháo ngập đến đầu gối, 
tranh nhau nhặt pháo tịt ngòi để đốt pháo lẻ. 

Sau đó, chúng tôi được lệnh rửa mặt, 
rửa chân tay sạch sẽ để vào mừng tuổi cụ 
Cố. Cụ Cố là mẹ ông ngoại, năm đó đã hơn 
80 nhưng còn minh mẫn, tuy mắt cụ đã lòa. 
Mẹ tôi đưa tôi vào chào cụ Cố, cụ rờ đầu 
tôi và mừng tuổi cho tôi những đồng xu 
mới tinh. Tôi hơi sợ vì phòng bà cụ Cố hơi 
tối, cụ ngồi trong giường có màn che kín 
mít; phòng cụ ở ngay cạnh nhà thờ tổ, nên 
mùi hương trầm toả ra ngạt ngào khiến tôi 
muốn ngộp thở. Một lát sau, tôi nghe tiếng 
chiêng trống nổi lên, ông ngoại khăn áo 
chỉnh tề vào lễ tổ và khấn vái; có lẽ ông 
ngoại trình tổ tiên chứng giám con cháu về 
nhà lễ tết tổ tiên. Tiếp theo bố mẹ lên nhà 
trên chúc Tết ông bà ngoại. 

Trên sập gụ chân quỳ, ông bà ngoại 
ngồi, uy nghi nhưng vui mừng đón nhận 

những lời chúc tụng của Bố Mẹ và đàn 
cháu của ông bà. Bố Mẹ đã cho bày trên 
bàn những bánh mứt Bố mua từ Hà nội về 
biếu ông bà. Lũ trẻ chúng tôi thèm thuồng 
nhìn những quả mứt quýt đỏ au, mứt dứa 
vàng óng ánh, mứt đu đủ xanh biếc thật 
quyến rũ và những hộp kẹo tây, những hộp 
biscuit LU của Pháp mầu sắc rực rỡ, những 
chiếc giò lụa, giò thủ nằm cạnh những tấm 
bánh chưng và những quả cam Bố hạ. 
Chúng tôi được ông bà ngoại mừng tuổi  lì 
xì) những đồng  hào bạc trắng xoá, những 
xu đồng mới tinh; và sau hết ông ngoại cho 
lệnh hạ cỗ xuống cho Bố Mẹ và chúng tôi 
ăn trưa. Mùi thơm của món ăn nấu theo 
kiểu Tết cổ truyền gồm: giò, nem, ninh, 
mọc, và các món thịt bò xào dứa, thịt gà 
luộc,thịt lợn kho, dưa hành v..v… , toả ra 
một mùi hương thân quen, thơm ngào ngạt, 
mà suốt  hơn 60 năm qua, chẳng bao giờ tôi 
tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác, và mùi 
thơm ấy chẳng bao giờ phai nhạt trong 
khứu giác của tôi. 

Những ngày Tết thần tiên của tuổi thơ 
đầy hương vị, sắc mầu ấy sống mãi trong 
kỷ niệm của thời ấu thơ, và cho đến nay, 
hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chẳng bao giờ 
và cũng không có nơi nào có thể mang cho 
tôi cái cảm giác êm đềm và thân thương 
như thế nữa. 

 
Những năm đầu của thập kỷ 50, tình 

hình biến chuyển mạnh. Sau cuộc hành 
quân nhẩy dù Phát Diệm ngày 16 tháng 10-
1949, quân đội Pháp và Quân Đội Quốc 
Gia Việt Nam mở rộng hoạt động ở vùng 
đồng bằng châu thô sông Hồng hà. Vùng 
Bùi Chu, Xuân Bảng, và vùng Giao Thuỷ, 
Hoành Nha quê nội tôi đã mọc lên một số 
căn cứ hành quân và trú quân của quân đội 
Quốc gia. Việt Minh cũng tăng cường hoạt 
động phá hoại: tiêu thổ kháng chiến, phá 
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bót, diệt tề (*)… Cả một khu dinh cơ đồ sộ 
của ông bà ngoại bị phá sập, ngay đến cả 
khu sinh phần của ông bà ngoại cũng bị phá 
hủy hoàn toàn. Thời điểm đó ông bà ngoại 
đã gần 70 tuổi, nên người đã cho xây khu 
sinh phần (mộ xây lúc còn sống); dưới con 
mắt ngây thơ của tuổi 13,14 hồi đó, tôi thấy 
khu sinh phần rất đẹp và là một niềm tự hào 
của ông bà ngoại và của dòng họ Bùi. 

 
Sinh phần được xây dựng trên một khu 

đất rộng gần con sông đào, có tường bao 
quanh, có hòn non bộ cao chừng 2m, (tôi 
thường trèo lên hòn non bộ để phá tổ chim) 
giữa là hai ngôi mộ trống bằng đá đặt trên 
bệ gạch cao gần một mét, nơi ông bà ngoại 
sẽ được an táng khi ông bà ngoại qua đời. 
Dọc theo những cây cột chung quanh hai 
ngôi mộ trống, có những câu đối khắc bằng 
kiểu chữ triện chữ mầu đen: 
”Nhớ Thương Thôi Cũng Đừng Nên Khóc 
Ăn Ở Sao Cho Tránh Được Cười. “ 

Và hai vế khác : 
“Công Tư Cũng Đất Làng Xuân Bảng 
Sinh Tử  Đây Phần Mộ Đức Phu “ 

 
Những ngày quê nhà loạn lạc, chiến 

tranh hủy phá tan tành, Ông bà ngoại đã 
may mắn kịp thời chạy lên Nam Định để 
thoát khỏi trận đấu tố kinh hoàng những 
năm sau 1954, nếu ông bà còn ở lại làng 
Xuân Bảng. (Vào Nam, mặc dầu ở tuổi 70, 
ông ngoại còn hoạt động rất hăng say; ông 
ngoại giữ chức Chủ Tịch Hội Phụ Lão 
Kháng Cộng, cho đến năm 1970, ông ngoại 
qua đời, thọ 90 tuổi. Đám tang ông ngoại 
được tổ chức trọng thể ở Bắc Việt Nghĩa 
Trang gần phi trường Tân Sơn Nhất; chú 
Bùi Đức Lạc,Thiếu Tá Nhẩy Dù, cháu nội 
cụ Chánh Hậu, em ruột ông ngoại, đưa một 
tiểu đội Dù đến dự lễ; các chiến sĩ Dù bồng 

súng chào khi hạ huyệt,buổi lễ rất  trang 
trọng và cảm động.) 

 
Năm 1953, tôi là Đại đội trưởng Đại 

Đội 4, Tiểu Đoàn Khinh Quân 711 đóng 
quân tại trường Trung học Trung Linh, Bùi 
Chu. Được lệnh hành quân đêm ở một địa 
điểm gần làng Xuân Bảng, tôi cho đơn vị 
xuất phát lúc trời xẩm tối. Tiểu đội xích hầu 
đến đầu cầu làng Xuân Bảng, thấy mấy 
người câu cá đêm liền giữ họ lại và báo cáo 
cho tôi. Tôi gặp mấy người đó, tự giới thiệu 
là cháu ngoại cụ Nghị Tiên và hỏi thăm về 
ông bà ngoại. Mấy người đó cho biết ông 
bà ngoại đã lên Nam Định, trong nhà cụ chỉ 
còn bà Chánh Thuận. Tôi nhờ họ hướng 
dẫn vào gặp bác Chánh. Bác ngồi một mình 
trong bóng tối nhà bếp, thấy tôi vào xưng 
tên và chào bác, bác cảm động òa khóc và 
kể chuyện anh Xuân con trai bác đã bị bắn 
chết trong một trận quân Pháp hành quân 
qua làng. Tôi xin phép bác đi thăm căn nhà 
lớn của ông bà ngoại và đứng lặng trước 
ngôi nhà đã bị phá hủy tan tành; những bức 
tường đổ sập với những dấu đạn làm tường 
thủng lỗ chỗ; căn nhà xưa tráng lệ và chứa 
đựng bao kỷ niệm của họ Bùi nay thật là 
hoang tàn làm tôi bùi ngùi xúc động vô 
cùng. Sau cuộc hành quân, tôi trở về đơn 
vị; và năm 1954, di cư vào Nam, chẳng bao 
giờ tôi còn có dịp trở về thăm quê ngoại, 
nơi ghi dấu những kỷ niệm vui buồn hơn 60 
năm trước. 

 
Vũ Đức Nghiêm 

 
(*) Ghi Chú: 
- phá bót: tấn công, phá hủy đồn bót, 

nơi trú đóng của một đơn vị quân đội. 
- diệt tề: giết, bắt giam những viên 

chức trong ủy ban xã, ấp làm việc trong 
chính quyền quốc gia 
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ChuyŒn ñói Næm ƒt DÆu 1945 

          

ý Nguyên 
 

"LTG: Vi‰t vŠ m¶t s¿ kiŒn lÎch sº Çã xÄy ra 
trên nºa th‰ k› sao cho chính xác Çã là m¶t 
chuyŒn khó và còn khó hÖn th‰ n»a là låi 
vi‰t theo kš Ùc cûa m¶t cô bé lúc Çó chÜa 
ÇÀy mÜ©i tu°i có lë còn khó hÖn. ThÜ©ng 
tình, ngÜ©i ta rÃt dÍ quên Çi nh»ng niŠm 
hånh phúc nhÜng th¿c khó quên ÇÜ®c 
nh»ng n‡i kh° Çau. Thêm vào Çó, có nhiŠu 
s¿ kiŒn, tuy tôi không ÇÜ®c chÙng ki‰n 
nhÜng ÇÜ®c nghe bÓ mË k‹ låi ngay tØ hÒi 
Çó, nên hôm nay m§i ghi låi ÇÜ®c Çoän hÒi 
Ùc này hÀu chia sÈ v§i bån Ç†c."  
 
      Tr©i vÅn còn trong ti‰t Xuân, nhÜng cái 
lånh cûa tháng Ba nÖi ÇÃt B¡c lúc Çó vÅn 
nhÜ c¡t da xÈo thÎt (Tháng Ba bà già ch‰t 
rét), nhÃt là ÇÓi v§i ngÜ©i dân nghèo Çói kh°, 
bŒnh tÆt sÓng tha phÜÖng cÀu th¿c vÃt 
vÜªng trên các vÌa hè, dÜ§i gÀm cÀu, xó ch®. 
      NhÜ thÜ©ng lŒ, m‡i sáng chÎ ngÜ©i làm 
dÅn anh chÎ em chúng tôi Çi h†c, do Çó tôi 
Çã ÇÜ®c thÃy tÆn m¡t cänh tÜ®ng ch‰t Çói 
cûa ngÜ©i ta trong thành phÓ Häi Phòng... 
Çã ch‰t, Çang ch‰t và thoi thóp ch© Ç®i tº 
thÀn. NhiŠu thân ngÜ©i trông nhÜ m¶t hình 
nhân, hai m¡t sâu hoắm, n¢m rên rÌ ngay 
bên rìa ÇÜ©ng hay dÜ§i gÓc cây, góc ch®. 
Có ngÜ©i ch‰t trong tÜ th‰ ngÒi, n¢m dài 
dÜ§i mái hiên, co qu¡p dÜ§i gÓc cây ho¥c 
bên c¶t Çèn nÖi góc phÓ. N¢m ch‰t cÙng 
ÇÖ.  N¢m ch‰t nhÜ mÖ...  Già trÈ, trai gái 
ÇŠu ch‰t nhÜ nhau.   
  

 
Có xác Çã ch‰t tØ lâu, khô Çét, nhìn nhÜ 
m¶t b¶ xÜÖng khô. Có ngÜ©i mË, tóc tai rÛ 
rÜ®i, Çôi bàn tay xÜÖng xÄu, y‰u §t ôm ch¥t 
ÇÙa con thÖ èo †t vào lòng.  MiŒng ÇÙa bé 
ngÆm núm vú da khô Çét cûa chÎ ta.  Không 
có s»a, nó Çói, nó khóc. MË khóc, con khóc 
không thành ti‰ng... Hình nhÜ cä mË lÅn 
con sÙc tàn l¿c cån, thª không ra hÖi... y‰u 
§t nhÜ ch© đợi ... NhiŠu v‰t ræng c¡n tím 
bÀm, r§m máu còn in h¢n trên b¡p Çùi, bä 
vai cûa ÇÙa trÈ thÖ còm cõi, bŒnh hoån. Có 
th‹ ngÜ©i mË Çau kh° Çã c¡n ÇÙa con cûa 
mình Ç‹ mong cho nó ÇÜ®c ch‰t mau 
chóng hÖn. T¶i nghiŒp quá! ĐÙa trÈ vÅn 
chÜa ch‰t ÇÜ®c. Nó vÅn cÓ níu lÃy s¿ sÓng. 
HÖi thª phÆp phÒng nhÜ cÓ gÜ®ng mª Çôi 
m¡t dåi, Ç© ÇÅn h‰t sinh l¿c Ç‹ cÀu cÙu.  
     TØ xa m¶t chi‰c xe bò †p Ëp áp sát lŠ 
ÇÜ©ng, hai gã Çàn ông gÀy gu¶c y‰u §t, lånh 
lùng n¡m lÃy nh»ng bàn chân giÖ xÜÖng cûa 
các thây ngÜ©i qu£ng lên trên xe. Hình nhÜ h† 
không còn lš trí Ç‹ quy‰t Çoán là cái thây Çó 
Çã th¿c s¿ ch‰t hay còn ngÃp ngoäi.  Có th‹ 
Çó không phäi là trách nhiŒm cûa h† Ç‹ quy‰t 
ÇÎnh s¿ sÓng ch‰t cûa nh»ng kÈ xÃu sÓ này. 
H† thän nhiên ti‰p tøc công viŒc mà bao ngày 
qua h† Çã miŒt mài trong mŒt mÕi chán 
chÜ©ng.  Th¿c kinh khûng! H† làm viŒc nhÜ 
m¶t cái máy.  Phäi chæng h† Çang nghï Ç‰n 
thân phÆn cûa chính mình rÒi Çây không bi‰t 
có qua khÕi Çoån trÜ©ng tang thÜÖng mà h† đã 
chÙng ki‰n hàng ngày hay không. M¶t gã 
dØng tay g« tÃm khæn quÃn trên ÇÀu lau nh»ng 
gi†t mÒ hôi Çang vô tình læn trên gò má hom 
hem cûa h¡n.  Gã cúi g¢m m¥t xuÓng ÇÃt, ti‰p 
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tøc cùng gã kia nh¥t nh»ng xác ngÜ©i qu£ng 
lên xe.  M‡i lÀn hai ngÜ©i này t§i gÀn xác ch‰t 
thì tØng Çàn ruÒi nh¥ng låi bay tûa lên tØ 
nh»ng cºa miŒng há hÓc cûa nh»ng thây ma, 
trông th¿c g§m guÓc.  Mùi hôi thÓi xông lên 
nÒng n¥c.  CÙ nhÜ th‰, thây này chÒng lên 
thây kia cho Ç‰n khi h† thÃm mŒt và liŒu 
không th‹ chÃt thêm ÇÜ®c n»a, h† ngØng tay.  
Hai ngÜ©i u‹ oäi kéo và Çûn chi‰c xe bò chª 
ÇÀy thây ma lÅn l¶n già trÈ l§n bé, Çàn bà, Çàn 
ông trên Çó. M¶t tÃm chi‰u rách đậy lên phía 
trên, nhÜng ngÜ©i ta vÅn có th‹ nhìn thÃy tay 
chân cûa nh»ng kÈ xÃu sÓ này chìa ra phía 
ÇÀu ho¥c phiá sau xe, trông nhÜ nh»ng khúc 
cûi khô chÃt ÇÀy trên m¶t xe hÓt rác! Qua khe 
hª cûa tÃm ván ch¡n hai bên sÜ©n xe, nh»ng 
bàn tay, bàn chân kh£ng khiu chìa h£n ra 
ngoài c¿a quÆy nhÜ muÓn níu kéo s¿ sÓng 
mong manh trong ÇÓng thây ngÜ©i khi chi‰c xe 
bò lọc cọc, chao đảo læn trên ÇÜ©ng ÇÃt ÇÕ gÒ 
ghŠ.  Kh¡p thành phÓ Häi Phòng lúc bÃy gi©, 
ngÜ©i ch‰t Çói quá nhiŠu Ç‰n n‡i trong nghïa 
ÇÎa không còn ÇÃt trÓng Ç‹ chôn nên nhà chÙc 
trách phäi cho Çào hÓ chôn tÆp th‹ ª m¶t công 
viên trong thành phÓ Ç‹ vùi nh»ng xác ch‰t 
xuÓng Çó rÒi lÃp ÇÃt lên trên.  
     ñÜ®c bi‰t nh»ng kÈ bÃt hånh này là 
nh»ng ngÜ©i dân quê nghèo Çói kéo nhau Çi 
khÕi nÖi chôn nhau c¡t rÓn cûa mình tØ 
nhiŠu tÌnh lœ miŠn B¡c nhÜ Nam ÇÎnh, Thái 
Bình, Ninh Bình ... tìm vŠ các tÌnh l§n nhÜ 
Hà N¶i, Häi Phòng, Häi DÜÖng Ç‹ ki‰m công 
æn viŒc làm và Ç‹ mong tìm s¿ sÓng nÖi Çô 
thÎ. Nào dè khi vŠ Ç‰n thành phÓ l§n, h† 
cÛng ch£ng thoát khÕi cänh bÀn hàn và Çói 
khát. Và sau cùng là cái ch‰t Çã Ç‰n v§i h†. 
      Lúc Çó tôi còn ít tu°i, nên không hi‹u 
n°i là tåi sao nhà cÀm quyŠn không cÙu 
nh»ng ngÜ©i chÜa ch‰t h£n. H† së chôn 

sÓng nh»ng ngÜ©i này sao? Hình nhÜ 
ch£ng ai quan tâm Ç‰n s¿ kiŒn này Ç‹ cäm 
thÜÖng cho nh»ng mänh Ç©i bÃt hånh Çó.  
      Ngoài ra dân chúng tØ các tÌnh lœ lÛ lÜ®t 
kéo nhau sÖ tán vŠ miŠn quê Ç‹ tránh bom 
Çån cûa NhÆt và MÏ. VÆy nên dân sÓ trong 
làng b‡ng dÜng låi tæng lên Ç¶t ng¶t.  Thóc 
gåo Çã thi‰u høt nay låi phäi nuôi thêm ngÜ©i 
tän cÜ Ç‰n, thành thº lúc ÇÀu th¿c phÄm ÇÜ®c 
phân phát rÃt dè xÈn, nhÜng rÒi lâu dÀn kiŒt 
cån m†i ngÜ©i ÇŠu lâm vào tình trång Çói 
khát. Cho t§i khi h‰t thóc gåo thì ngÜ©i ta phäi 
æn cám, æn vÕ s¡n (cû mì).  ñ‰n ngay håt 
giÓng, lúa giÓng dành cho vø mùa næm t§i 
cÛng mang ra æn h‰t. Dây khoai lang, rau má, 
rau dŠn, rau sam dåi m†c ª b© ru¶ng b© ao, 
ngoài ÇÒng; rÒi cû chuÓi cÛng ch£ng còn Ç‹ 
mà æn, Óc nhái dÜ§i ru¶ng cÛng ch£ng còn Ç‹ 
mà b¡t.  Nån Çói này Çã làm nhiŠu ÇÙa trÈ bÎ 
mÒ côi. Bố mẹ anh em chết sạch, chúng 
sÓng vÃt vÜªng trong làng trong xã cho Ç‰n 
khi Çói lä thì læn quay ra ch‰t, n¢m læn lóc ª 
kh¡p m†i nÖi. Có nÖi cä làng ch‰t Çói h‰t 
không còn m¶t mång. ChuyŒn k‹ låi, ª m¶t 
làng n†, có ông bÓ, bà mË m‰u máo ngÒi kŠ 
bên ÇÙa con cûa mình, ch© cho nó ch‰t h£n 
Ç‹ Çem Çi chôn.  
     Nh»ng ngày tháng này trong thành phÓ 
Häi Phòng, m‡i lÀn theo mË Çi Çâu, tôi 
thÜ©ng thÃy có nhiŠu ÇÙa trÈ bÎ Çói, co ro 
trong nh»ng tÃm áo quÀn rách nát, vÃt 
vÜªng Çi lÜ®m ÇÒ æn ª mÃy ÇÓng rác ngoài 
ÇÀu ngõ.  Chúng nh¥t nh»ng bã mía hay 
nh»ng ÇÓt m¡t mía mà ngÜ©i ta Çã æn và vÙt 
Çi tØ hôm nào. RuÒi nh¥ng bu ÇÀy trên ÇÓng 
vÕ Óc vÕ cua, ÇÒ h¶p hôi thÓi. Chúng lÜ®m 
lên li‰m láp và hy v†ng còn chút thÎt dính ª 
vÕ.  S¿ Çói khát hình nhÜ Çã làm mÃt h‰t  
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LAËNG THAÀM 
 

Hỏi quê: rằng biển xanh dâu 

Hỏi tên: rằng mộng ban đầu đã xa 

Bùi Giáng 

 

Trăng ngà huyền ảo thướt tha 

Đóa quỳnh vương giọt sương sa mộng vùi 

Tư duy ru giấc ngậm ngùi 

Nửa đời hạnh ngộ niềm vui lặng sầu 

Mây ngàn trôi nổi về đâu 

Cánh chim phiêu lãng, canh thâu bóng mờ 

Hỏi lòng: ai đợi bến mơ? 

Thương hương chiều đọng hẹn chờ kiếp sau 

Ngỡ chừng như thuở bên nhau 

Cầm tay thầm ước trầu cau trọn đời 

Xa người tình tự một thời 

Nét duyên tơ thắm nửa vời ý xuân 

Niềm riêng thầm lặng bâng khuâng 

Ta dìu nhau thoát trầm luân kiếp này. 
 

ÑOÃ THÒ MINH GIANG 
(Louisiana) 

 
 
khÙu giác, nên chúng cÙ hì høc tìm ki‰m, løc 
l†i bÃt cÙ cái gì æn ÇÜ®c là nhét vào miŒng. 
 Tôi còn nh§ rÃt rõ ràng là lúc Çó có 
nhiŠu bà mË hàng ngày Çem con Ç‰n hÕi 
bán cho gia Çình tôi Ç‹ Ç°i lÃy gåo hay ÇÒ 

æn, mË tôi khÜ§c tØ và chÌ bÓ thí ÇÒ æn và 
quÀn áo cÛ cho h†. Thay vào Çó, Ç‹ chia sÈ 
nh»ng Çau thÜÖng bÃt hånh này v§i nh»ng 
ngÜ©i Çói kh°, bÓ mË tôi và nhiŠu ngÜ©i 
hàng xóm thÜ©ng rû nhau nÃu cháo hoa và 
thÙc æn phát chÄn cho nh»ng ngÜ©i nghèo 
Çói Ç‰n xin æn trong xóm. M¶t bu°i sáng 
n†, mË tôi Çang Ç° cháo ra tØng bát nhÕ, 
cháo nóng bÕng, khói bÓc lên nghi ngút, 
nhÜng chÜa kÎp bày ra bàn thì nh»ng ngÜ©i 
Çói ch£ng th‹ Ç®i lâu bÃt ch®t chÒm t§i, vÒ 
lÃy ÇÜa vào miŒng húp lÃy húp Ç‹, bÕng cä 
lÜ«i cä môi, th¿c t¶i nghiŒp! 
     Trong khoäng th©i gian này bÓ tôi cÃm 
không cho anh chÎ em chúng tôi bÜ§c ra khÕi 
nhà m¶t mình.  Næm chÎ em luôn luôn bÎ 
nhÓt kín trong nhà, chÌ trØ khi Çi h†c là có chÎ 
Sen ÇÜa Çi Çón vŠ.  ThÜ©ng thÜ©ng m‡i bu°i 
chiŠu Çi làm vŠ bÓ tôi ÇŠu k‹ cho cä nhà 
nghe nh»ng câu chuyŒn ª ngoài phÓ mà bÓ 
trông thÃy ho¥c nghe bån bè k‹ låi. BÓ nói 
ngÜ©i ta ÇÒn Àm lên là nhiŠu trÈ em Çã bÎ b¡t 
cóc Ç‹ làm thÎt?  NgÜ©i ta æn thÎt ngÜ©i sao? 
Eo ôi, kinh khûng qúa! Th‰ nên chúng tôi 
cÛng s® không còn dám Çòi Çi Çâu. Có th‹ vì 
th‰ bÓ không cho mË hay chÎ ngÜ©i làm mua 
thÎt l®n hay m« l®n ª ngoài ch®. Bánh cuÓn, 
bánh giò hay bÃt cÙ loåi bánh nào có nhân 
thÎt là bÓ cÃm không cho mua vì s® nhân 
bánh làm b¢ng thit ngÜ©i...BÓ còn k‹ là Çi 
Çâu cÛng nghe thiên hå bàn tán là tåi các 
tiŒm æn nhÜ hàng cÖm, hàng phª, khách 
hàng tìm thÃy nh»ng ÇÓt ngón tay, ngón 
chân ngÜ©i ta ª trong ngæn kéo? BÓ tôi có 
tính hài hÜ§c, thÜ©ng k‹ chuyŒn khôi hài nên 
nh»ng mÄu chuyŒn nhÜ vÆy không bi‰t có 
phäi là s¿ thÆt hay chÌ là chuyŒn hoang 
tÜªng. Khó mà tin n°i... 
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      Ÿ th©i kÿ này, cÛng vì ngÜ©i ta Çói khát 
Ç‰n th‰ nên Çã có nhiŠu cänh cÜ§p gi¿t xÄy 
ra ngay gi»a ban ngày, ª bÃt cÙ nÖi Çâu 
trong thành phÓ. Lúc Çó tôi thÜ©ng theo mË 
ra ch® l¶ thiên gÀn nhà Ç‹ mua thÙc æn. Tôi 
nh§ m¶t hôm, mË tôi vØa trä tiŠn cho bà 
bán hàng và ÇÎnh bÕ mÃy bìa ÇÆu phø vào 
giÕ xách, thì nhanh nhÜ c¡t, m¶t th¢ng bé 
c« 12,13 tu°i, m¥t mÛi bÄn thÌu, thân th‹ 
Óm y‰u, ÇÀu tóc rÓi bù, tØ Çâu chåy xông 
t§i, gi¿t phách mÃy bìa ÇÆu phø trên tay mË 
tôi rÒi nhét vào mÒm nhai ngÃu nghi‰n, 
nuÓt chºng, m¥c cho mË tôi còn Çang ngÖ 
ngác ÇÙng nhìn thì bà bán hàng Çã túm lÃy 
th¢ng bé, Çánh Çập túi bøi lên thân hình 
còm cõi cûa nó.   
       M¶t lÀn khác, khi m¶t bà hàng giò bán 
rong trong khu phÓ, Çang c¡t giò løa bán 
cho mË tôi, thì Ç¶t nhiên m¶t gã Çàn ông tØ 
Çâu chåy xÀm t§i gi¿t lÃy khoanh giò cho 
vào miŒng, phÒng má tr®n m¡t nuÓt chºng 
tÜªng nhÜ m¡c nghËn.  Bà hàng giò phän 
Ùng tÙc th©i.  S¤n con dao c¡t giò trên tay, 
bà chém lia lÎa vào tên cÜ§p gi¿t, nhÜng 
ch£ng may, bà låi chém nhÀm vào b¡p 
chân th¢ng em út tôi Çang n¢m bú ngon Ö 
trong lòng mË tôi gÀn bên.  Th¢ng em ñåt 
lúc Çó m§i hÖn m¶t tu°i khóc thét lên, máu 
chÄy ra lênh láng Ü§t ÇÅm cä quÀn áo mË. 
Ông cÆu tôi, ngÒi gÀn Çó, nóng m¡t, giáng 
cho bà hàng giò mÃy cái tát tai Ç° lºa.  T¶i 
nghiŒp bà ta, t¿ dÜng mÃt cûa mà còn bÎ æn 
Çòn!  ñúng là nån vô ÇÖn chí!  
       Trên Çây là nh»ng hình änh sÓng th¿c 
mà tôi Çã ÇÜ®c chÙng ki‰n tÆn m¡t ngay tại 
nơi tôi sinh sống.  Thi‰t nghï trong giai Çoån 
này nh»ng cänh cÜ§p gi¿t ª MiŠn B¡c nhÜ 
th‰ ch¡c không th‹ nào k‹ cho xi‰t.  "ñói æn 
vøng túng làm liŠu" là vÆy.  

        Trong cùng giai Çoån này, bŒnh dÎch tä 
(Cholera) Çã lây lan và bành trÜ§ng kh¡p 
m†i nÖi trên ÇÃt B¡c và gi‰t håi không bi‰t 
bao nhiêu mång sÓng. Vì bŒnh dÎch phát 
khªi quá Ç¶i ng¶t, Çúng vào lúc nån Çói 
hoành hành, chính quyŠn ÇÎa phÜÖng trª tay 
không kÎp.  ThuÓc tây lúc bÃy gi© rÃt khan 
hi‰m và không mÃy h»u hiŒu, nên sÓ tº 
vong Çã tæng lên Çáng k‹. Låi n»a, nån chÃy 
rÆn Çã gi‰t ch‰t rÃt nhiŠu ngÜ©i cÛng phát 
hiŒn ngay trong th©i kÿ này mà ngÜ©i ta g†i 
là bŒnh chÃy rÆn.      
      ñ‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ Çói khát này, chính 
phû bÃy gi© m¶t m¥t lo ti‰p t‰ gåo tØ Nam ra 
B¡c, m¶t m¥t di tän b§t sÓ dân nghèo tåi 
nh»ng vùng quê bÎ mÃt mùa b¢ng xe lºa vào 
mÃy tÌnh c¿c B¡c Trung Kÿ.  H† Ç° sÓ ngÜ©i 
này xuÓng nhà ga xe lºa, công viên thành 
phÓ, ch© Ç®i các gia Çình khá giä Çem vŠ 
nuôi làm tôi t§, vú em, vú già, anh xe, chÎ 
b‰p ho¥c thuê mÜ§n làm công viŒc khuân 
vác ª hãng xÜªng, ho¥c h† kéo nhau vŠ 
nh»ng miŠn trù phú thu¶c mÃy vùng lân cÆn 
gÀn Häi Phòng, Ki‰n An ki‰m công æn viŒc 
làm. Nghe nói, khi ÇÜ®c trä công b¢ng 
nh»ng b»a æn, h† æn Ç‰n b¶i th¿c!  
      Sau này khi l§n lên và có chút trí khôn 
tôi m§i t¿ tìm hi‹u và ÇÜ®c nghe k‹ låi qua 
các tài liŒu lÎch sº, thì nguyên nhân chính 
cûa nån Çói này là do chiến tranh tại Đông 
Dương gây ra mà các cÜ©ng quÓc liên 
quan là Pháp, NhÆt Bän và MÏ can thiŒp 
vào ViŒt Nam Çã tåo nên không bi‰t bao 
nhiêu tai h†a, änh hÜªng Ç‰n guÒng máy 
kinh t‰ cûa ngÜ©i ViŒt mình. Những biến 
động quân sự và chính tri liên ti‰p xÄy Ç‰n 
khi‰n miŠn B¡c v‡n dï Çã thi‰u gåo låi càng  
bÎ cån kiŒt và Çói kém thêm.  Tåi các vùng 
thôn quê nhÜ Thái Bình, Nam ñÎnh, vùng 
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sän xuÃt lúa gåo, Çã bÎ thiên tai lÛ løt  hay 
hån hán cÛng nhÜ nån côn trùng tàn phá 
làm cho mÃt mùa. NhiŠu con Çê bÎ phá v« 
vì bom cûa NhÆt; phÀn thì NhÆt thu gi» 
lÜÖng th¿c Ç‹ dành cho quân Ç¶i cûa h† lúc 
Çó Çang chi‰m Çóng tåi ViŒt Nam, hÀu 
mÜ®n ÇÜ©ng thôn tính Trung Hoa và mÜu 
cÜ§p quyŠn cai trị cûa Pháp Ç‹ Çô h¶ ViŒt 
Nam; phÀn vì t° chÙc chÓng NhÆt cûa 
ngÜ©i Pháp thu mua h‰t lúa gåo, cÃt dÃu 
trong hang núi, Ç‹ dành cho quân ñÒng 
Minh dùng khi Ç° b¶ Çánh NhÆt sau này. 
Lúc Çó ngÜ©i NhÆt trÜng døng t§i 2/3 ÇÜ©ng 
xe lºa vào møc Çích quân s¿ cûa h†, khi‰n 
ÇÜ©ng giao thông bÎ gi§i hån tÓi Ça. CÛng 
th‰, quân NhÆt còn nh¡m vào ÇÜ©ng bi‹n 
ngoài khÖi ViŒt Nam Ç‹ ti‰p t‰ cho guÒng 
máy chi‰n tranh mà ÇÜ©ng bi‹n huy‰t 
måch này bÎ phi cÖ ñÒng Mình, nhÃt là MÏ, 
ném bom triŠn miên Ç‰n tê liŒt, hàng træm 
tÀu ti‰p t‰ cûa NhÆt bÎ Çánh chìm. Chính 
cÛng vì hai y‰u tÓ này mà viŒc ti‰p t‰ lúa 
gåo cûa chính quyŠn ViŒt Nam tØ Nam ra 
B¡c b¢ng ÇÜ©ng xe lºa và ÇÜ©ng bi‹n ÇŠu 
không th‹ nào th¿c hiŒn ÇÜ®c.  Ngoài ra 
còn có tài liŒu cho hay ngay chính ViŒt 
Minh Çã ra lŒnh cho cán b¶ tÎch thu gåo dự 
trữ cûa dân thành thº ngÜ©i nông dân trÒng 
lúa mà ch£ng ÇÜ®c quyŠn sª h»u sän phÄm 
cûa chính mình làm ra. Lúc Çó 
ngÜ©i Pháp và ngÜ©i NhÆt Çã 
b¡t ngÜ©i nông dân thay Ç°i 
ÇÜ©ng lÓi canh tác nên Çã ra chÌ 
thÎ bu¶c phäi hån ch‰ viŒc trÒng 
lúa ho¥c các thÙ hoa mÀu khác 
nhÜ khoai, s¡n và ngô b¡p.  
Thay vào Çó ngÜ©i NhÆt b¡t dân 
ta phäi trÒng các loåi cây Çay, 
cây gai, låc (ÇÆu phøng), vØng 

(mè), bông gòn Ç‹ dùng vào nhu y‰u phÄm 
cûa h†. S¿ công phÅn cûa ngÜ©i dân quê 
mình lúc Çó là không dám công khai mà Çã 
th‹ hiŒn trong nhiŠu hình thÙc khác nhau, 
ch£ng hån nhÜ ª làng ñåi Phåm, Çêm Çêm 
dân quê ra ÇÒng phá hoåi các ru¶ng m§i 
trÒng Çay.  RÒi thì ngÜ©i dân làng Tào Khê 
hu› hoåi håt giÓng Çay b¢ng cách nÃu håt 
giÓng lên Ç‹ khi gieo trÒng không th‹ nÄy 
mÀm ÇÜ®c n»a.  Cùng trên m¶t mänh ÇÃt 
mà ngoài miŠn B¡c ngÜ©i dân Çói khát nhÜ 
th‰ trong khi miŠn Nam lúa gåo låi thØa thãi 
phäi Çem ÇÓt Çi Ç‹ làm than chåy máy. 
NgÜ®c låi ngoài B¡c lúc Çó than Çá låi ê hŠ. 
 
       Gi© Çây, Çã 68 næm trôi qua, nhìn thÃy 
nh»ng hình änh Çói khát, bŒnh tÆt cûa 
ngÜ©i dân Phi Châu, nhÜ g®i låi trong tôi 
cänh tÜ®ng ngày nào cûa næm ƒt DÆu mà 
ngÜ©i dân miŠn B¡c Çã chÎu Ç¿ng Çû m†i 
tai ÜÖng do nån Çói và chi‰n tranh Ç° Æp 
Ç‰n trong cùng m¶t lúc thì thº hÕi còn cänh 
Çau thÜÖng tang tóc nào hÖn.  ñúng là tai 
tr©i ách nÜ§c!.  
      Tuy nhiên câu chuyŒn vŠ "Nån ñói" 
næm ƒt DÆu mà tôi vØa ghi låi, không chÌ là 
nh»ng dòng kš Ùc mu¶n màng vÕn vËn có 
bÃy nhiêu. NgÜ©i vi‰t vÓn không dÍ quên 
ÇÜ®c quá khÙ vì n‰u Çã quên Çi tÃt cä, thì 

còn gì Ç‹ chia sÈ nh»ng niŠm 
Çau, nh»ng n‡i bÃt hånh cûa 
ÇÒng bào mình tÜªng nhÜ Çã 
chìm l¡ng tØ bao gi©.  
 
ý Nguyên                     
Maryland, March  2013 
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ới sang xuân, mặt trời đã lên cao mà 
Paris vẫn còn lạnh, những đám sương 
chưa tan. khu chung cư ở phía Bắc 

ngoại ô Parisvẫn mờ sương. Ánh đèn đường 
vàng vọt nhòa trong sương như vầng trăng 
tàn khuất mây. Căn hộ tầng trệt của chung 
cư gia chủ là một người Á Châu, căn phòng 
ấm áp được bày biện rất khang trang. Ông 
mướn ở đây đã lâu và sống một mình nên 
rất thầm lặng, thỉnh thoảng có ít người Việt 
Nam đến chơi, mỗi lần như thế căn nhà lại 
vang lên tiếng cười nói thật sinh động trái 
hẳn cái trầm mặc cố hữu. Người đàn ông đó 
có mái tóc bạc phơ, dáng người cao dong 
dỏng, nước da trắng, vầng trán rộng đã có 
nhiều nếp gấp. Khuôn mặt của ông tuy gầy 
nhưng sáng sủa vẫn cân đối với chiếc mũi 
cao, nhất là cặp kính cận dày càng toát lên 
vẻ thông minh trí thức. Tính ông rất vui vẻ, 
lại tử tế, hay giúp đỡ người bất luận là ai, 
quen lâu hay mới quen, kể cả những người 
chưa từng gặp mặt đến nhờ ông viết những 
đơn từ bằng tiếng Pháp hay chỉ dẫn những 
điều về an sinh xã hội rất phức tạp mà 
những người ngoại quốc sống trên đất Pháp 
thường gặp. Do đó ông được mọi người 
chung quanh yêu mến và nể trọng. Người 
trong chung cư gọi ông  bằng lời rất thân 
mật là "bố già", những người ngoài phố gọi 
ông là giáo sư, và những người bạn thân gọi 
ông là cụ Giáo. Nghe nói hồi còn ở quê nhà 
ông là giáo sư Đại học, đã từng du học ở 
Pháp và Hoa Kỳ và đỗ được hai bằng Tiến 
sĩ, vì thế đa số những người trong giới quan 
chức của Miền Nam trước kia là học trò của 
ông. Vài ngày trước khi Miền Nam mất, 

đám học trò cũ có đến mời ông đi nước 
ngoài nhưng ông từ chối, viện dẫn là già rồi 
không muốn chết ở xứ người. Hơn nữa, ông 
cho rằng cả đời chỉ biết dạy học không hề 
dính dáng đến chính trị thì dù ai nắm chính 
quyền thì ông cũng thế. Sống ở miền nam 
suốt mấy chục năm, đã nhiều lần chính 
quyền Miền Nam mời ông ra tham chính 
nhưng ông đều từ chối. Ngày CS vào chiếm 
Sài Gòn, thấy xe tăng bộ đội trên đường 
phố ông có sợ nhưng không nao núng. 
Thuở đó với phẩm chất nhà giáo, tâm hồn 
thuần khiết đạo đức nên trong ý nghĩ của 
ông rất giản dị: "Một người không hề dính 
dấp đến chính trị, lẽ nào người ta lại đi hại 
một ông già?" Sau khi chính quyền Miền 
Nam sụp đổ, ông bị chính quyền địa 
phương kết án là gián điệp do Mỹ gài lại và 
bị bắt đi tù! Những năm ở tù đã làm ông 
sáng mắt, vợ ông ở Sài Gòn bị cướp nhà và 
bị đuổi lên vùng kinh tế mới! Sống trong 
cảnh cơ cực nghèo đói, lại không chịu nổi 
nơi hoang vu như thế, chỉ sau một thời gian 
ngắn, bà ngã bệnh, do thiếu thuốc men chữa 
trị nên đã chết! Khi người em dâu lên thăm 
nuôi báo tin, ông khóc rống lên như đứa trẻ, 
ông hối hận vì một phút quyết định sai lầm 
không chịu ra đi nên đã để khổ đến người 
vợ thương yêu nhất! Trở về lán ông than 
thở với bạn tù: :"Tôi già đến ngần tuổi nầy 
mà còn u mê, anh ạ! Học cho lắm, thế mà 
vẫn bị chúng lừa!Bà nhà tôi cũng bị chúng 
lừa vì tin chúng sẽ thả tôi nếu chịu đi kinh 
tế mới. Vợ tôi chỉ muốn cho tôi được thả 
sớm nên đã nghe theo lời đường mật mà 
chết trong tức tưởi!." Bạn tù thương ông 
cũng chỉ biết nhìn ông rồi thở dài trong im 
lặng!Thấm thoát ông đã trải qua mấy mùa 
xa nhà, nếm đủ mùi tù và chịu đựng bao 
nhọc nhằn; thế mà ông không hề hé răng 
than vãn, hay vì miếng ăn làm mất nhân 
cách một nhà giáo trước bao nghịch cảnh 
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đày ải đói khổ, có lúc ông muốn chết quách 
cho nhẹ tấm thân già, may mà chỉ là nghĩ 
vẩn, chỉ thoáng qua mà thôi. Ông làm sao 
có thể chết ở trong tù được? Ông cần phải 
sống để xem đời sẽ ra sao, ai biết được 
chuyện ngày mai?. Dẫu sao sự sống vẫn 
qúy; Ông chỉ ngậm ngùi cho ý nghĩa của sự 
tự do. Ở đây tự do đồng nghĩa với sự im 
lặng, nghĩa là chấp hành những mệnh lệnh 
của kẻ cai ngục! Ông nghĩ: "Làm sao hiểu 
được tận cùng chữ Biết ?» Có nhiều thứ ở 
trên đời dù cho thông minh và cố gắng học 
hỏi nghiên cứu nhiều thời gian đến đâu, thì 
vẫn chẳng bao giờ hiểu hết được! Những 
bằng cấp mà ông học hỏi và đạt được kể đã 
hết mức nhưng lại không đủ nhận biết mình 
bị gạt vì những cụm từ hoa mỹ: «cải 
tạo » ?! . Đến khi đã vướng chàm, biết 
mình bị lừa thì đã quá muộn! Bài học để 
đời này không những cho riêng ông, mà 
còn cho biết bao trí thức khoa bảng đã 
«mụ» như ông về Thiên Đàng Xã Hội Chủ 
Nghĩa! Họ đã vô tình tiếp tay với CS để xây 
dựng thiên đàng mộng mị, mà hôm nay đất 
nước nghèo đi, chính họ là những kẻ cầm 
cuốc cặm cụi trên những mảnh đất để bươi 
xới tìm củ khoai, cù mì để ăn trong các trại 
tù! Chẳng cần học vị tiến sĩ, bài học đời quá 
đau ;  cũng đủ để ông sáng mắt, thấm thía 
về sự độc tài toàn trị, do đó ông không thiết 
tha học tập để mau tiến bộ trở thành: thành 
viên xã hội. Cụm từ tiến bộ chỉ là cái bánh 
vẽ dụ những tâm hồn khờ khạo, những trí 
thức ngây thơ tin đó là cái «chìa khóa» mở 
cổng tù. Thế rồi đến một ngày ông vẫn 
được thả, lý do già yếu, bệnh tật. Họ thả 
ông và bắt buộc ông phải đi kinh tế mới 
chịu sự quản thúc của địa phương. Ông 
chép miệng nghĩ:«Cái xã hội nầy ; đâu mà 
chẳng phải nhà tù! Thật là mỉa mai cho 
những danh từ trí thức, khoa bảng thường 

được người đời qúy trọng nhưng nhà nước 
CS có xem ra gì đâu!» 
 Không phải họ không biết ông là một 
giáo sư giỏi nghề, nhưng họ đâu có đào tạo 
ông, không những thế họ còn xem ông là 
gián điệp của Mỹ, thì làm sao dùng ông! Ở 
đất nước này người ta chỉ biết Đảng, người 
ta đồng hóa yêu đảng là yêu nước nên xúm 
nhau ca ngợi Đảng, và thích sống với ảo 
ảnh qua những chiến công chống Tây 
chống Mỹ, họ hô hào chống đến nỗi nhân 
dân nheo nhóc thiếu cả manh quần tấm áo 
mà đất nước nào hề có thật sự được độc lập 
tự do! Bao xương máu của người dân vô tội 
bị đổ trong cuộc chiến chỉ làm rạng danh 
cái thiên đường bịp! 
  Ông ngậm ngùi cho dất nước đang 
thiếu từng củ khoai, miếng sắn nhưng «lại 
thừa» những nhà khoa học, triết học, luật 
học, nghê thuật..vv... Đã có Đảng, đảng 
kiêm hết, kiêm luôn chiếc thòng lọng xiết 
cổ dân! Khi ông hiểu và thấm thía sự tàn ác 
của chế độ Cộng sản thì đã muộn! Ông lủi 
thủi trong nông trường để sống qua ngày, 
rồi một hôm ông chợt khám phá ra một 
đìều:«Muốn tồn tại trước bạo lực để chờ cơ 
hội giải thoát, phải tự biến thành tượng đá.» 
Thật vậy, họ xem ông như  loài cỏ mục, đồ 
phế thải, một người mất trí không còn năng 
lực lao động! Cũng nhờ thế mà ông lần mò 
về được Sài Gòn, ông tá túc nhà một người 
bà con để tìm đường vượt biên. Nếu so với 
những người bất hạnh khác từ kinh tế mới 
trốn về ông là một trong số những người 
may mắn còn có thân nhân ở lại thành phố. 
Những người có dính dáng hay thuộc thành 
phần chế độ cũ muốn ở lại Sài Gòn giữa 
buổi giao thời không phải dễ, nhưng chẳng 
phải người nào được ở lại thành phố cũng 
dính dấp với những người phía kia. Đó là do 
sự mách bảo, được bà con ngoài Bắc chạy 
hàng xuôi vào Nam mách bảo:"Phải thí cho 
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cán bộ địa phương chút vàng, và đừng bao 
giờ tình nguyện đi kinh tế mới, cứ bám rể ở 
lì thành phố rồi mọi việc sẽ qua! ". Do đó 
ông mới còn chỗ tá túc dù phải gặp những 
khó khăn về hộ khẩu. Cũng may nhờ có 
người em dâu rất tháo vát, trước kia bà ấy là 
dược sĩ, nay đổi nghề bán thuốc tây dạo ở 
chợ trời, giữa thời buổi củi châu gạo quế này 
kiếm đủ sống cũng là may! Có thế, bà mới 
có chút tiền nhét cho công an khu vực, công 
an phường họ mới làm ngơ cho ông Giáo. 
     Thời gian ở đây, ông Giáo gặp lại 
người anh cả, cũng là giáo sư dạy ở đại học 
Tổng Hợp Hà Nội, nay đã hưu trí. Ông ở 
ngoài Bắc đi cùng con gái vào thăm các em. 
Do hoàn cảnh chiến tranh, thấm thoát cũng 
đã mấy chục năm anh em mới gặp lại nhau, 
thế mà ngay phút đầu chiến tranh lạnh lại 
bùng lên. Hai anh em không biểu lộ sự hân 
hoan, hai người chẳng thèm nhìn nhau, họ 
tỏ thái độ dửng dưng, nếu trong lòng họ có 
mềm ra thì cũng chẳng ai biết. Những cặp 
mắt mỏi mệt do thời gian đã làm nhạt tinh 
anh, nhưng khi nhìn nhau vẫn chóe lửa, thì 
làm sao lăn được một giọt nước mắt! 
 Không gian trong căn phòng trở nên 
tĩnh lặng, không khí càng thêm ngột ngạt. 
Người em dâu thấy vậy vồn vã: 
 -Anh Cả và cháu Ngọc đi đường xa, 
chắc mệt? 
 Người anh cả cười nói: 
 -Già rồi cũng mệt, thím út ạ! 
 Ông ngồi xuống ghế nói tiếp: 
-Xe hỏa của xứ ta còn tệ quá, đã chật chội 
nóng bức còn chạy chậm như rùa. Đã thế 
mà bà con ta lại ồn ào như cái chợ! Muốn 
chợp mắt một tí nào có ngủ được! 
 Ông Giáo đứng bên cửa sổ hướng mắt 
lên hàng hoa giấy, bỗng nghe anh mình nói 
liền khẽ hứ giọng mũi không nói một lời, 
ông tiến lại đứa cháu, nét mặt của ông trở 
nên tươi sáng. Ông mỉm cười nhẹ đưa tay 

xoa đầu đứa cháu gái mà lần đầu gặp, sau đó 
gương mặt của ông lại lạnh toát, rồi bỏ lên 
lầu. Người em dâu thấy hai anh như vậy nên 
bối rối, liền mời ông anh cả và người cháu 
dùng chút bánh và nước ngọt, sau đó bà dẫn 
bố con họ lên phòng nghỉ, chỉ vào hai 
phòng. Ngọc nhìn phòng ngủ bày biện 
khang trang, bức tranh sơn dầu treo ngay 
trên đầu chiếc giường Hồng Kông trải drap 
trắng mướt, cạnh là chiếc đèn ngủ. Ngọc nói: 
 -Nhà thím sang quá Cháu cứ ngỡ mình 
đang sống trong phim! 
 Người thím mỉm cười không nói, bà 
chạnh lòng thương cho Ngọc, con của một 
cán bộ cao cấp mà lại bỡ ngỡ trước những 
thứ vật chất rất tầm thường ở Sài Gòn nầy. 
Ngọc chưa dứt bàng hoàng, bỗng ngước 
nhìn người thím và cảm thấy bà có một nét 
đẹp rất quí phái và tươi mát dù tuổi đã 
ngoài ba mươi, bà cũng đang ngắm nhìn 
mình với ánh mắt đầy tha thiết. Ngọc bẽn 
lẽn mắt hướng về bức tranh nói: 
 -Sài Gòn lộng lẫy và đẹp quá, thím nhỉ? 
Ngày mai thím dẫn cháu đi dạo phố nhé! 
 -Nghỉ đi cho đỡ mệt, chút ra ăn cơm. 
Ngày mai thím sẽ dẫn cháu đi dạo và sắm đồ. 
 Nói rồi bà khép cửa phòng cho Ngọc và 
xuống lầu đi thẳng vào phòng ăn làm cơm. 
 Tiếng ho thúng thắng của người anh cả 
vang lên âm buồn có đoạn dài , có đoạn đứt 
khúc làm tiều tụy thêm dáng vóc gầy gò lưa 
thưa nhúm tóc bạc phơ. Khuôn mặt của ông 
rất giống ông Giáo, nếu không lệch tuổi tác, 
người ta có thể lầm tưởng là anh em song 
sinh. Ở chung nhà cả tuần mà hai người vẫn 
tránh nhau. Nhưng hôm nay là ngày giỗ 
ông bà nên buộc lòng anh em phải ra cúng 
lễ  và đối thoại nhau. Trước bàn thờ gia 
tiên, người anh môi run run, mặt xúc động 
lên tiếng trước: 

-Chú vẫn khỏe? 
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Ông Giáo bừng cặp mắt đỏ, đôi gò má 
run run, tiếng nói bỗng khàn xuống: 

-Cảm ơn anh cả tôi chưa chết! 
Khuôn mặt người anh bỗng nhíu lại: 
-Sao chú lại nói thế ? Chú còn giận anh 

hả? Chuyện của chú lúc trước... 
Người em cau mặt, cắt ngang: 
-Thôi, tôi xin anh đừng nhắc chuyện xưa! 
Người anh quay mặt ra cửa, dấu giọt lệ 

trong khóe mắt, thổn thức giải bày: 
-Chú trách tôi là phải. Nghe tin chú Út và 

chú bị đưa đi học tập, còn thím bị mất trên 
vùng kinh tế mới, tôi rất buồn! Tuy có ngỡ 
ngàng và chẳng hiểu tại sao các chú lại chịu 
làm tay sai cho Mỹ để làm giàu ?. Nhưng 
trong tình máu mủ gặp hoàn cảnh như thế thử 
hỏi làm sao mà tôi không đau lòng?! 

Ông Giáo gằn giọng: 
-Thôi, xin cảm ơn lòng tốt bác đảng của anh! 
Người anh vẫn nhìn ra cửa trầm giọng nói: 
-Mãi đến bây giờ, vào đây tôi mới vỡ lẽ, 

đã hiểu tất! Chú tha lỗi và thông cảm cho tôi, 
mấy chục năm bị bưng bít tuyên truyền, tôi 
đã hiểu sai!Tôi có mắt mà cũng như mù! 
Nhưng chú cũng chẳng hiểu Hà Nội sau năm 
1954, và người dân Hà Nội nghĩ gì? Chú 
đừng tưởng một giáo sư đại học lâu năm như 
tôi là có quyền thế ?Dưới Xã Hội Chủ Nghĩa 
người trí thức rẻ hơn Bèo! 

Người anh quay mặt lại nhìn em, giọng 
lên vút : 

Chú tưởng những người vào đảng đều 
vì lý tưởng cả sao? Và cứ ở trong đảng là 
có quyền sao? 

Ông hạ giọng phân trần : 
-Đành rằng phải phấn đấu mới vô được 

đảng nhưng trong đảng đâu phải ai cũng 
nhiệt thành cả?.. Cũng có người nầy kẻ nọ 
chứ! Trừ một số ít lãnh đạo, quán triệt được 
đường lối tư tưởngchủ nghĩa  Cộng Sản, 
còn lại hầu hết người ta chẳng hiểu gì về 
Cộng sản, họ vô đảng là chỉ hòng kiếm 

cơm, nhắm vào tem phiếu thôi. Hơn nữa 
không vô mà được hả? Bộ máy đảng sẽ sẵn 
sàng nghiền nát những đối tượng tiêu cực. 
Họ trì triết phê bình rồi trù dập có nước mà 
tự tử! Hồi năm 46 chú mới qua Pháp, anh 
về, lúc ấy cả nước đang sôi sục khí thế 
chống thực dân thì anh cũng phải lên đường 
vào chiến khu như bao nhiêu người khác 
thôi. Chú xem bản thân gia đình ta đấy: 
Nào địa chủ, lại còn phong kiến quan lại 
theo Tây, cả anh lẫn chú và em Thảo lại du 
học Pháp, thuở đó Hà Nội có mấy 
người?Làm sao mà họ không phê phán về 
quan điểm lập trường của gia đình ta theo 
Pháp, Mỹ,  khi mà em Thảo thì ở lại luôn 
bên Pháp, còn chú mang cả gia đình di cư 
vào Nam, dẫn theo chú Út, chỉ có Bố là ở 
lại vì bệnh tình lúc đó quá nặng nên không 
thể theo gia đình chú được! Vả lại bố muốn 
yên nghỉ gần ông bà, do đó mẹ phải ở lại 
trông nom bố thì anh có muốn vào Nam 
cũng không đành! Chú đi lúc ấy là phải, 
anh đã chứng kiến nào là chỉnh huấn, nào là 
cải cách ruộng đất. Chú còn nhớ, chính anh 
đã khuyên vợ chồng chú và chú út nên đi, 
đừng bịn rịn, bố mẹ ở lại đã có anh lo? 

Ông Giáo mặt cúi xuống, hình như 
đang xúc động. Người anh bước lại, ngồi 
xuống ghế, giọng bùi ngùi kể tiếp: 

  -Sau khi bố mẹ qua đời, tôi nào được 
yên thân. Bao nhiêu năm miệt mài trong 
chiến khu thế mà vẫn bị dòm ngó. Tôi bị 
người ta nói bóng gió, xỏ xiên  nhiếc móc 
nào là trí thức phản động, địa chủ cường 
hào, quan lại bóc lột, thân nhân bám theo 
Mỹ Diệm. Xuýt tí nữa thì bị dính vào vụ án 
"Nhân Văn Giai Phẩm". Tôi bị quy tội quan 
hệ với những người trí thức tiểu tư sản 
trong nhóm Nhân Văn. Chao ôi! Những 
người trí thức văn nghệ sĩ đó cũng bao 
nhiêu năm miệt mài trong kháng chiến, thế 
mà chỉ vì muốn bảo vệ chút tự do tư tưởng, 

                                                                                                                                         CỎ THƠM 162



tiếng nói riêng tư phát từ đáy lòng khác với 
đảng, mà bị trù dập, họ sống dở chết dở! 
Tôi thật là may, Trời thương đã che chở 
mới thoát qua. Chú đừng tưởng họ quên 
quá khứ của gia đình ta, dù tôi cũng đã 
đóng góp biết bao công sức trong thời gian 
kháng chiến! Có lẽ nhờ số ruộng đất của 
ông bà nội, ngoại cùng dãy nhà ở Ha Nội 
của bố mẹ đều dâng hiến tất cho nhà nước 
trước khi các cụ qua đời mà tôi mới được 
yên thân, nhưng họ vẫn ruồng bỏ như một 
thứ ghẻ lạnh! Kể từ ngày dó tôi quyết tâm 
vô đảng, tìm cái vỏ bọc che thân, và tôi đã 
lập gia đình, tuy muộn nhưng bớt bị dòm 
ngó. Mẹ cháu Ngọc là giáo viên nhỏ hơn tôi 
hai giáp tuổi, chị em sau bị chết trên đường 
sơ tán! Ngày hay tin các em bị đưa đi cải 
tạo, tôi có nhờ một vài người bạn thân tìm 
người chạy để bảo lãnh các em ra. Nhưng 
họ khuyên đừng dính vào tội gián điệp và 
tâm lý chiến, nhất là lúc ấy nội bộ của các 
ông lớn đang phân hóa, người theo Tàu, kẻ 
theo Liên Sô, còn những ai đã từng vào 
công tác trong Nam đều bị nghi biến chất 
phục Mỹ. Do đótôi đã ngần ngại không 
dám, khiến điều ấy dày vò tâm hồn tôi mãi 
đến hôm nay!  

Nói đến đấy, người anh ôm mặt nức nở 
gục trên đầu gối, kể tiếp:  

-Năm ngoái anh có đi tàu hỏa ra Thanh 
Hóa, chờ ô tô vào tận huyện Như Xuân mất 
cả ngày đường, rồi còn băng rừng, vượt 
sông vượt suối suốt hơn 20 km mối đến 
được trại cải tạo Thanh Phong, chỗ giam 
chú út. Đây là khu vực thuộc biên giới Lào, 
hồi còn trẻ anh cũng đã đi qua, nhưng nay 
tuổi đã cao. Ôi thật là gian nan mới đến 
được. Nhưng khi đến nơi rồi mới đau lòng!  

Mọi người hoảng hốt. Người em dâu, 
mặt biến sắc chạy lại lay vai người anh cả 
hỏi giật: 

 -Chồng em ra sao?  

Ông biết người em dâu đã lầm nên vội 
vã nói: 

 -Chú ấy khỏe!  
Mọi người có mặt đều thở nhẹ nhõm, 

ông ngậm ngùi kể tiếp: 
 -Anh nói là đau lòng không phải là chú 

út có chuyện gì, điều mà anh đau lòng là 
anh thân già, lặn lội đường xa đến thăm chú 
mà chú lại không chịu ra gặp, lấy cớ là 
bệnh. Anh lại quay lại huyện Như Xuân 
ngủ một đêm, hôm sau trở lại trại Thanh 
Phong nhờ đến người cán bộ  trưởng trại, 
họ cho công an dẫn chú ra, sau đó công an 
rút lui để anh gặp riêng chú. Nhìn chú thiểu 
não trong bộ đồ tù mà anh đứt ruột, hình 
ảnh thời thơ ấu của chú bỗng hiện ra trong 
trí anh. Hồi đó anh em ta thường hay dắt 
chú đi chơi, mỗi lần như thế chú Út tthường 
đòi ăn quà của những người bán hàng rong 
Bờ Hồ. Giờ, gặp mặt đứa em út thân yêu thì 
chú lại xem anh như kẻ thù! Dẫu xa cách 
mấy chục năm không gặp nhau, anh vẫn 
nhận ra chú vì chú út rất giống mẹ, dù  lúc 
đó chú ấy để râu. Chú ấy cứ im lặng và 
quay đi không thèm nhìn mặt anh .Anh rất 
giận định quay về nhưng chợt nghĩ dù sao 
anh cũng là anh cả, lại hơn chú hai mươi 
mấy tuổi. Anh đắn đo chưa biết mở lời ra 
sao, chẳng lẽ anh em cứ ngây như tượng đá 
?! Anh cảm thấy sự bất hạnh cứ đeo đuổi 
gia đình mình mãi! Chợt anh nhớ đến bố 
mẹ, và anh liền hỏi:  

Chú có muốn nghe chuyện bố mẹ mất 
ra sao không?  

 Quả nhiên mắt chú sáng lên và dồn dập 
hỏi anh. Các em có biết không, anh bật 
khóc. Anh khóc không phải là chú út nhắc 
đến bố mẹ mà anh khóc là tình anh em chưa 
dứt hẳn ; vì còn chỗ dựa là cùng huyết 
thống. Anh kể cho chú nghe sơ chuyện gia 
đình. Anh em tâm sự cũng hằng giờ. Số quà 
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mà anh mang theo, chú nhận hết, ngoại trừ  
ít sách về tư tưởng. 

Chú nói: 
-Anh Cả mang về những thứ nầy mà 

dùng, anh cần nó hơn em ở đây em đã dùng 
nó thế cơm hằng ngày nên phát ngấy!  

-Nhìn thái độ khẳng khái của chú, anh 
thầm cảm phục khí phách của chú . nhưng 
thấy ánh mắt loé lên những tia sắc sáng 
quắc như muốn chọc thủng thù địch; anh 
bỗng phì cười và tội nghiệp chú, là sĩ quan 
tâm lý chiến mà chẳng hiểu gì về Cộng sản 
cả! Chú nào biết muốn thoát khỏi nanh vuốt 
Cộng sản hoặc là câm như tượng đá hoặc là 
phải thành vẹt nhắc thuộc lòng khẩu quyết 
của Cộng sản thì mới mong tồn tại, nhất là 
tránh được cái họa mồm để khỏi bị chết 
oan! Trươc khi về, anh còn căn dặn: 

-Em phải cố bảo trọng sức khỏe và cố 
giữ cái mồm, muốn gặp mặt vợ con thì  nên 
vạch đầu gối ra mà than, tai vách mạch 
rừng cả đấy!'. 

Người em dâu nghe ông anh cả kể 
chuyện về chồng mình mà rưng rưng nước 
mắt, bà hài lòng về sự bất khuất nhưng lại 
lo sợ cho sự an nguy của chồng. Bà bước ra 
tủ lấy chai rượu Whisky và nói: 

 -Các anh mấy chục năm mới gặp nhau 
cả tuần nay gặp mặt nhưng lạnh nhạt khiến 
căn nhà giữa mùa hè Sài Gòn mà em cảm 
thấy giá băng như Bắc cực  Hôm nay nhờ 
hồn thiêng của ông bà, hai anh tha hồ hàn 
huyên, có khi cả tháng vẫn chưa đủ, các 
anh nên uống mừng ngày họp mặt. Em 
mừng vì thấy anh cả dù sống trong lòng chế 
độ miền bắc mà tư tưởng vẫn phóng 
khoáng, nhất là đã hiểu được tâm tư và đời 
sống trong Nam!  

Bà thở dài rồi nói tiếp: 
 -Em tiếc là chồng em bị đưa ra bắc 

chẳng biết ngày nào về. Nhưng mẹ con em 
thế nào cũng liệu. Ở lại đây ngày nào là 

phập phồng lo ngày đó, chẳng biết họ đến 
bắt khi nào. Gần cả năm nay em đã nhiều 
chuẩn bị... Anh cả vào đúng lúc, anh có 
muốn đi vượt biên với gia đình em không?  

Khuôn mặt người anh thoáng xụ nét 
buồn, ông nhấp ly rượu, lắc đầu: 

 -Rượu ngon quá, mấy chục năm nay, 
anh mới được hớp rượu ngon như thế nầy!  

Ông Giáo vừa nhấp rượu vừa hỏi: 
 -Anh Cả chưa trả lời thím Út. Sao anh 

có muốn đi với gia đình thím Út không?  
Đôi mắt người anh cả đỏ lên vì quá xúc 

động. Ông mếu máo hỏi như than: 
 -Các em không sợ anh đi tố giác à?  
 -Qua trực giác, em tin là anh cả không 

thể hại các em và các cháu!  
Người anh cả gật đầu cười chua xót: 
 -Cảm ơn thím tin. Anh của các em nào 

tán tận lương tâm như thế? Nhưng em cũng 
nên thận trọng, chế độ nầy đã cướp đi tính 
trong sạch và lòng tốt của con người... 
Người Miền Nam thật hay dễ tin quá, rồi 
đây Miền Nam còn phải chịu nhiều thay đổi 
đau thương nữa !  

Ông nhích ra co ro ngồi ở mép ghế, mặt 
buồn xo, nói tiếp: 

 - Anh cũng đã từng du học Pháp, Liên 
Sô nhưng hình như anh giống bố phải chết 
ở quê nhà, các em ạ! Anh suốt đời chỉ làm 
kẻ tiễn đưa... Anh già rồi! Ở đâu mà chẳng 
chết? Hơn nữa anh đang mắc chứng bệnh 
nan y, qua đó chỉ làm khổ các em và cháu! 
Nếu có thể được xin cho cháu Ngọc đi theo, 
cháu mới vào Đại học, tương lai thì chẳng 
biết ra sao! Được như thế là anh mãn 
nguyện vô cùng biết ơn các em.  

Nghe anh cả trình bày tấm lòng khiến 
ông giáo và người em dâu đều bùi ngùi và 
đồng cảm. Họ tiếp tục tâm sự, kể lể cho 
nhau nghe những vui buồn của quãng thời 
gian bao năm xa cách. Bao nhiêu đắng cay 
phiền muộn của người anh cả chất chứa 
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trong mấy chục năm bỗng được xả ra, ông 
cảm thấy tâm hồn được nhẹ nhõm. Tuy sức 
khỏe đã kém, lại được rượu ngon nên ông 
uống quá nhiều, người đã nhũn ra nhưng 
môi vẫn nhấp, hòa với những giọt nước mắt 
lăn dài trên má. Ông nức nở nói: 

 -Suốt mấy chục năm,, anh ao ước gia 
đình anh em mình được đoàn tụ, thế mà nào 
có trọn ước mơ! Ôi bao cảnh não lòng. 
Chiến tranh đã cướp đi bao tuổi thanh xuân 
và xương máu của những người vô tội chỉ 
vì chủ thuyết hư vô. Người chết thì oan 
khuất, tức tưởi, còn người sống thì lơ láo. 
Kẻ chiến thắng cô đơn trong vinh quang và 
lạc loài giữa đất nước. Kẻ bại thì người biệt 
xứ, kẻ ở lại lớp tù đày, lớp đói khát câm nín 
như chiếc bóng trên chính quê hương trong 
chua xót tủi nhục!  

Ông bùi ngùi than: 
-Họ tàn nhẫn lắm, các em ạ! Họ dùng 

người rồi vắt chanh bỏ vỏ! 
Ông ngẩng đầu lên, mắt sáng quắc, mặt 

đanh lại, nói: 
-Nếu chỉ vắt chanh bỏ vỏ thì mới chỉ là 

loại đểu. Đằng nầy nó miết lấy hết chất 
nước xong rồi lấy vỏ đem phơi khô tán 
thành thuốc bắc rồi đem bán cho người 
khác. Họ không bỏ thứ gì cả. Thế có ác 
không chứ?! Các em bằng mọi giá nên đi đi 
cho cháu Ngọc của anh theo với! 

Dứt câu, người anh cả gục đầu trên bàn 
ngủ say. 

Sau hai tuần lễ lênh đênh trên biển cả, 
vượt bao nguy hiểm sóng gió bão bùng. Có 
lúc đoàn người rú lên tưởng cơn sóng đã 
nhận chìm chiếc thuyền đầy nhóc người 
xuống đáy đại dương. Chiếc thuyền chở gia 
đình người em dâu và bao người khác cuối 
cùng đã đến được bờ tự do. Lên đảo 
Palawan, ông giáo không theo gia đình 

người em dâu và đứa cháu con ông anh cả 
sang Mỹ. Ông thích qua Pháp vì có các con 
bên nầy. Sang đây, tuổi của ông đã gần sáu 
mươi, cái tuổi rất khó tìm được việc làm, 
cũng may nhờ người giới thiệu nên có một 
việc làm tạm trong thư viện nhưng cũng 
kéo gần được chục năm. Về sau, do sức 
khỏe quá kém, ông đành phải nghỉ việc và 
ở nhà lãnh tiền già. Ấy thế mà ông cũng 
dành dụm tí tiền gởi về cho bạn bè, thân 
nhân còn ở bên nhà. Chẳng bù cho đám con 
của ông ở bên nầy đều thành đạt cả, nhờ 
ngày trước, lúc còn chiến tranh ông gởi 
chúng đi du học. Lương chúng rất cao 
nhưng nào thí cho ai một xu! Đứa thì tiền đổ 
vào sòng bạc Casino, đứa thì còn mãi dẫn cô 
vợ đầm đi chu du thế giới, còn cô con gái út 
thì thích xe đẹp, nhà sang. Thật là vô phúc! 
Con làm bác sĩ mà bố lại phải nhờ người 
khác. Cả bố chúng mà họa hoằn lắm, có khi 
cả năm mới tạt qua giây lát rồi biến, thì đừng 
phí công đòi hỏi lòng nhân ở những tâm hồn 
vật chất ấy! Cô Thảo, em gái kế ông, qua 
Pháp du học đầu năm mươi, sau khi học 
xong đã theo chồng sang Mỹ lập nghiệp, 
nhiều lần sang Pháp mời ông qua Mỹ ở 
nhưng ông đã từ chối. Ông có mấy người 
bạn thân tuy còn ít tuổi hơn ông nhưng lại 
rất hợp với ông về tư tưởng và quan niệm 
sống, nhất là ông rất thích về văn học, nghệ 
thuật. Thời gian còn làm ở thư viện đã giúp 
ông mở mang thêm trí tuệ, có thể nói ông đã 
đọc quá nửa số sách trong thư viện, nhờ thế 
ông đã khám phá nền văn học nghệ thuật của 
thế giới thật bao la, vĩ đại./.  

 
ÐỖ BÌNH 

(Paris)           
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Nhỏ Con Rồng 
 

DIỆM TRÂN 
Tháng giêng 2013 
 

Nhỏ Con Rồng sinh ra đời vào một 
ngày mùa đông ấm áp, thứ bảy ngày 19 
tháng giêng năm 2013 dương lịch. Theo âm 
lịch thì Nhỏ Con Rồng ra đời ngày 8 tháng 
chạp năm Nhâm Thìn.  

Bố nó cũng tuổi con rồng, Bính Thìn.  
Bố nó tự học tiếng Việt. Một hôm thay 

vì nói “con rồng nhỏ” cho “little dragon,” 
bố nó lại nói “nhỏ con rồng.” Tôi thấy như 
vậy cũng ngộ nghĩnh, hay hay nên quyết 
định sẽ gọi đứa bé là Nhỏ Con Rồng, dù 
trai hay gái. Bố mẹ nó muốn có cái 
“surprise” nên không chịu biết trước giới 
tính của đứa con chưa sinh.  

Mẹ của đứa bé muốn đẻ hoàn toàn tự 
nhiên, không dùng thuốc hoặc những thủ 
thuật y tế tân thời trong hộ sinh thí dụ như 
việc kích thích chuyển dạ. Cô hơi lo lắng vì 
ngày sanh đã trễ hơn ngày bác sĩ phỏng định. 
Nhưng vì không thể biết trước khi nào Nhỏ 
Con Rồng quyết định ra khỏi lòng mẹ, cô con 
gái tôi làm đủ mọi cách cô biết để khuyến 
khích bào thai ra đời một cách “tự nhiên.”  

Chúng tôi đến thăm con gái và con rể 
một ngày trước ngày phỏng định sanh. Cả 
ba con tôi đều sinh sớm nên tôi ngỡ tôi sẽ 
có nhiều thời giờ chơi với cháu ngoại. 
Nhưng thay vì thế, chúng tôi có những dịp 
đi chơi với con gái và con rể. Ngoài những 
ngày đi bộ ngắm cảnh hay đi bơi hồ bơi 
ngoài trời nơi nước hồ được sưởi ấm, chúng 
tôi đi xem xi nê hay kịch, và thưởng thức 
nhiều món ăn ở những nhà hàng con tôi 

thích. Lâu lâu khi bào thai đạp bụng mẹ hay 
thay đổi vị trí thì con tôi cho tôi đặt tay lên 
bụng để cảm nhận cái cục cựa của Nhỏ Con 
Rồng. Tôi cũng đi theo con tôi đến phòng 
mạch bác sĩ khi họ chụp hình “ultrasound.” 
Tuy nhiên lúc đó tôi cũng chưa biết Nhỏ 
Con Rồng là trai hay gái. 

Cả nhà tôi bay đến Austin. Vợ chồng 
tôi, cô con gái thứ hai và chồng, cậu út, và 
mẹ tôi đều đến. Vì mẹ của Nhỏ Con Rồng, 
con gái đầu của tôi, không thể về Virginia 
trong những nghỉ lễ Giáng Sinh, chúng tôi 
tổ chức một buổi trao quà ở Texas. Một 
món quà tôi được là những tấm ảnh gia 
đình chụp bởi nhiếp ảnh gia. Tuy tôi tiếc là 
Nhỏ Con Rồng không có mặt trong những 
tấm ảnh này, chúng tôi có hình bố nó hôn 
cái bụng tròn vo của mẹ nó.  

Để khuyến khích Nhỏ Con Rồng mau ra 
đời sau ngày sinh phỏng định, chồng tôi và 
tôi tự nguyện nấu một bữa “eggplant 
parmigiana” theo công thức của tiệm ăn 
Scalini’s, một nhà hàng Ý nổi tiếng ở 
Smyrna, Georgia. Huyền thoại của món ăn 
này là người đàn bà sắp sanh nào mà ăn món 
này sẽ đẻ con trong vòng 48 tiếng đồng hồ. 
Nhà hàng Scalini’s “cam đoan” sự sanh đẻ 
bằng cách hứa sẽ tặng mỗi bà mẹ chưa đẻ 
trong vòng 48 tiếng sau khi ăn món cà tím 
một phiếu không tính tiền để các bà có thể 
thưởng thức món đặc biệt này lần thứ hai. 

Thật ra thì chúng tôi cũng thích ăn cà 
tím, con gái tôi cũng vậy. Nếu huyền thoại 
không đem lại phép nhiệm mầu thì cũng 
chẳng sao. Nhưng món này rất đắt khách, cả 
nhà tôi khen ngon và ăn thật nhiều. Tôi nghĩ 
tôi sẽ nấu lại món này cho hai vợ chồng tôi, 
không cần đợi đến khi có bà bầu nào gần 
sanh. Tôi mua nhiều cà tím quá nên sau khi 
nấu hai vỉ lớn, tôi vẫn còn đủ để nấu thêm 
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một vỉ nữa cho “sự cam đoan lần thứ hai” vì 
sau lần đầu sự huyền diệu chưa đến.  

Ngoài ăn cà tím và những món ăn cay, 
con gái tôi cũng đi châm cứu đặc biệt cho 
phụ nữ có thai, uống dầu hoa báo xuân và 
trà mâm xôi, đi bộ nhiều, xoa bóp, và thầm 
thì với bào thai – tất cả những điều để kích 
thích sự sinh đẻ mà cô đã học được từ sách 
vở hoặc trong mạng. 

 Sau bữa cà tím đầu tiên gia đình tôi bắt 
đầu rời Austin dần dần. Trước nhất là cô 
con gái thứ nhì và chồng. Họ phải bay về 
tiểu bang Hawaii đi làm và anh chàng rể 
này của tôi cũng phải về sớm để đi tham dự 
một buổi phỏng vấn vì cậu đang xin một 
việc làm mới. Mấy ngày sau chồng tôi cũng 
phải về đi làm, cậu út cũng về với bố. Hai 
bố con có dịp ăn bún thang mẹ tôi nấu 
trước khi về.  

Hôm thứ tư sau khi chồng tôi và con út 
bay về Virginia, mẹ tôi và tôi nấu món cà 
tím lần thứ hai. Hôm thứ năm chúng tôi nấu 
bún mọc. Con gái tôi thích lắm, yêu cầu 
bún riêu cho thứ sáu. 

Đêm thứ năm con tôi bắt đầu chuyển dạ. 
Nguyên ngày thứ sáu cô nàng không muốn 
ăn gì nhiều nên bún riêu không được nấu. 
Tuy nhiên sự đau đẻ chưa quá thường xuyên 
nên chúng tôi đi thưởng ngoạn McKinney 
Falls State Park. Chiều về tôi cũng ngồi 
xuống xem tuồng “Call the Midwife” với 
con gái và con rể trước khi đi ngủ.  

Con gái tôi đánh thức tôi dậy vào 
khoâng nửa đêm, nói cần phải vào nhà 
thương cấp tốc vì đã xuất huyết, tưởng là 
một trường hợp khần cấp. Vì cấp tốc, tôi để 
mẹ tôi ngủ và đi theo con nhanh chóng.  

Cô y tá cho biết quá trình sinh nở đang 
tiến triển tốt đẹp nên con tôi sẽ ở lại nhà 
thương. Phòng đẻ rộng rãi nên con tôi cảm 

thấy rất thoải mái. Cô chiều chồng nên cô 
vào bịnh viện chứ thật ra cô muốn đẻ ở một 
nhà thương hộ sinh vì cô muốn “a natural 
birth.” Cậu con rể kéo cái ghế dài thành 
giường cho tôi và cậu ngồi ghế xích đu 
cạnh giường vợ, giúp vợ đấu phó với cái 
đau đẻ càng lúc càng mạnh hơn. Tôi thiếp 
đi tưởng chừng một hay hai tiếng. Ông bác 
sĩ thường trực lúc đó chính là ông bác sĩ sản 
khoa của con tôi. Ông vào lúc sáng sớm, 
xác nhận là quá trình sinh nhở vẫn đang 
tiến triển tốt đẹp.  

Con tôi đau nhưng tôi chẳng làm gì 
được. Con rể tôi muốn đổi chỗ với tôi để 
anh ta nằm nghỉ. Khi cơn đau đến thì con 
tôi nắm và xiết chặt những ngón tay của tôi 
rồi đòi nhấm một chút nước. Chỉ được hai 
lần như thế thì chồng lại phải dậy săn sóc 
vợ vì vợ đòi đứng lên dựa đầu vào chồng.  

Tôi cứ tưởng sự sinh đẻ sẽ hoàn tất 
trong buổi sáng nhưng đến gần mười hai 
giờ trưa, em bé vẫn chưa thể lọt lòng vì cổ 
tử cung vẫn chưa mở hoàn toàn. Trong 
khoảng ba tiếng, cổ tử cung dừng lại một vị 
trí trong khi chỉ cần nở thêm nửa 
“centimeter” nữa. Cường độ của những cơn 
đau và sự co thắt đã gia tăng hơn trước 
nhiều. Con tôi trông xanh xao và có vẻ kiệt 
sức. Tôi thương nhưng chịu trận.  

Đáng lẽ bác sĩ của con tôi đã xong 
nhiệm vụ trong nhà thương lúc 9 giờ sáng 
nhưng ông nán lại vì cứ tưởng rằng con tôi 
sẽ đẻ trong một thời gian ngắn. Khi con tôi 
bằng lòng dùng oxytocin để kích thích sự 
co dãn lúc 11 giờ rưỡi sáng thì ông phải 
kiếu từ và nhắn lại tình trạng của con tôi 
cho bà bác sĩ đang trực.  

Khi bà bác sĩ đến một tiếng sau mà 
oxytocin vẫn chưa có hiệu lực tốt đẹp, bà 
khuyên chích “epidural” để con tôi có thể 
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nghỉ ngơi. Bà khuyến khích con tôi ngủ một 
giấc để khi dậy có năng lực.  

Epidural là một thuốc chích thần tiên. 
Con tôi khỏe ngay ra. Thay vì nghỉ ngơi, cô 
liếng thoắng. Hồi nãy cô cau có với mẹ 
nhưng bây giờ mời mẹ đến ngồi cạnh để hàn 
huyên. Anh chồng ngồi nói chuyện một lúc 
rồi cũng lăn ra ghế nằm. Nhưng y tá và bác 
sĩ lâu lâu lại vào thăm chừng nên anh ta 
cũng vẫn chẳng có giấc ngủ nào từ nửa đêm. 

Từ sáng sớm thỉnh thoảng tôi lại gọi điện 
thoại đến mẹ tôi và chồng tôi để báo cho hai 
người biết về tình trạng của cô con. Có một 
lúc tôi nói với chồng tôi là tôi nghĩ em bé sẽ 
ra đời trước mười hai giờ trưa. Nhưng tuy có 
oxytocin để giúp sự co dãn, mãi đến bốn giờ 
chiều cô y tá mới nghĩ con tôi có thể bắt đầu 
rặn. Con tôi quyết định nằm ngả lưng. Chồng 
cô và tôi mỗi người một bên giữ vững chân 
cô. Ngay sau khi bác sĩ vào thì con tôi chỉ cần 
rặn một lần cuối cùng.  

Nhỏ Con Rồng, ngửa mặt lên trời, lọt 
lòng mẹ để thở hơi thở đầu tiên vào lúc 
16:48 theo giờ quân đội. Tôi ngước lên 
nhìn bố nó, thấy nước mắt rưng rưng, thật 
cảm động. Rồi thời gian bỗng như ngừng 
lại. Không gian im lặng. Tôi ngắm Nhỏ 
Con Rồng mãi mà chưa thấy ai lên tiếng. 
Rồi tôi la lên, “It’s a boy!” 

Thời gian quay trở lại. Tôi nhìn đồng 
hồ và báo tin cho mẹ tôi là Nhỏ Con Rồng 
ra đời lúc bốn giờ năm mươi. Sau tôi phải 
đính chánh và trừ đi hai phút. Hai phút huy 
hoàng khi không gian ngừng thở.  

Tối đó sau khi cụ ngoại đã vào bịnh 
viện thăm cháu và con tôi đã đổi phòng và 
thằng bé Nhỏ Con Rồng đã được tắm rửa 
sạch sẽ và mọi người đã ăn tối, tôi và mẹ 
tôi về nhà con tôi để hai vợ chồng có thời 

giở nghỉ ngơi tận hưởng chức bố mẹ và 
mong là ngủ một giấc an lành. 

Tôi xin mượn hai câu thơ đầu đã tặng 
một người thân (thay đổi một vài danh từ) 
viết cho cháu: 
Ngoại chưa về đến ngõ 
Mà đã nhớ cháu rồi 
 
Và xin thêm: 
 
Ngoại yêu cháu từ lâu 
Thuở còn nằm bụng mẹ 
 
Ôi cặp mắt long lanh 
Xanh biếc như hồ mơ 
Đôi môi màu đỏ thắm 
Thơm mùi sữa còn non 
 
Đêm nay ngủ ngon nhé 
Ngày mai ta đoàn tụ 
Cả một ngày thần tiên  
Cả một trời hân hoan 
 
Đêm trong giấc mơ màng 
Ngây thơ miệng cháu cười 
Hạnh phúc trùm vũ trụ 
Ta ngỡ đâu bồng lai 
 
Ngày ngoại về cháu tiễn 
Ra đến tận phi trường 
Nay nhớ cháu ngày đêm 
Tình thương yêu dạt dào 
 
Ngoại mừng hoa đã nở 
Trong chậu sứ trên bàn 
Hoa loa kèn đỏ thắm 
Tươi đẹp vươn mừng cao 
 
Tình ngoại gửi cháu yêu 
Như sợi lụa vàng tơ 
Dệt thành thơ huyền diệu 
Thêu tên Nhỏ Con Rồng 



 

TRONG ĐÊM KHUYA 

Truyện:  Varlam Shalamov 

  Chuyển ngữ: Tâm Minh 
  
 Varlam Shalamov sinh vào khoảng 
năm 1907 và mất ngày 17 tháng 1 năm 
1982. Tác giả thường viết những truyện 
ngắn mô tả về cuộc sống trong các trại tù. 
Truyện được bí mật lưu truyền ở Liên Bang 
Sô Viết và sau đó được phổ biến rộng rãi 
tại phương Tây. Truyện sau đây được 
chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh của John 
Glad với nhan đề "In The Night". 

* 
   Bữa ăn tối vừa xong. Glebov chậm rãi 
liếm sạch cái chén rồi vét những mẩu bánh 
vụn trên bàn vào trong lòng bàn tay trái một 
cách lành nghề. Hắn không nuốt ngay. Hắn 
ngậm những mẩu bánh nhỏ xíu đó trong 
miệng lẫn với bao nhiêu nước miếng để rồi 
cảm nhận bánh một cách thèm thuồng. 
Glebov cũng chẳng có thể nói là bánh ngon 
hay không nữa. Vị giác là cái quái gì, đâu 
đáng  được mang ra để mà so sánh với cái 
khoái cảm của hắn lúc này. Glebov không 
vội vã nuốt bánh xuống làm chi, để yên 
đấy, bánh sẽ chầm chậm tan dần trong 
miệng và lẹ làng biến mất đi mà! 
 Cặp mắt sâu  hoắm của Bagretsov sáng 
lên và nhìn trừng trừng mãi vào miệng 
Glebov. Chẳng anh chàng nào có đủ nghị 
lực quay đầu đi mà không ngó chằm chằm 
vào miệng bạn mình khi cái miệng đó đang 
ăn. Glebov nuốt nước miếng xuống và 
Bagretsov lúc đó mới chịu lập tức quay nhìn 
ra phía khác, ra phía chân trời nơi mặt trăng 
vàng lớn đang lừng lững mọc lên. 
 "Tới giờ rồi!", Bagretsov nói. Họ chậm 
rãi đi dọc theo lối mòn dẫn tới một tảng đá 
lớn  và trèo lên khoảng đất trống nhỏ ven 

đồi. Mặc dù mặt  trời vừa mới lặn đây thế 
mà  mấy tảng đá đã lạnh ngắt rồi, chính 
mấy cái tảng đá này ban ngày nóng bỏng 
đến cháy cả gót chân trơ trụi của  họ đi 
trong đôi dép cao su. Glebov cài nút áo 
khoác dày. Đi như vậy mà người cũng 
chẳng ấm lên được. Hắn hỏi khẽ: "Còn xa 
nữa không?" "Chút nữa thôi!", Bagretsov 
thì thào trả lời. Họ ngồi xuống nghỉ. Họ 
chẳng có chuyện quái gì để nói hay để suy 
nghĩ cả. Mọi việc đều đã rõ ràng và đơn 
giản. Trong một chỗ đất phẳng phiu ở cuối 
cái bãi trống này là những đống đá mà 
người ta đã đào từ dưới đất lên để lẫn với 
rêu đã tróc ra khô queo. 
    "Tớ làm chuyện này một mình cũng dư 
sức mà!", Bagretsov nở một nụ cười nhăn 
nhúm. "Nhưng hai đứa mình cùng làm thì 
vui hơn. Hơn nữa tớ lúc nào cũng coi cậu 
là bồ tèo..." Cả hai anh chàng đồng hội 
đồng thuyền này cùng được chuyển vào 
nơi đây mới năm ngoái thôi. 
      Bagretsov ngừng lại: "Cúi xuống không 
tụi nó trông thấy chúng mình đấy!". Họ nằm 
xuống và bắt đầu liệng những cục đá sang 
một bên. Chẳng có cục đá nào quá to để 
đến nỗi phải cần hai người xúm lại khiêng 
vì những kẻ chất đá sáng nay cũng không 
khỏe gì hơn Glebov.  
    Bagretsov khẽ chửi thề. Hắn bị đứt tay 
và chảy máu. Hắn đắp chút cát vào vết 
thương, xé một  miếng giẻ trên áo  khoác 
và buộc vào chỗ bị thương nhưng máu vẫn 
cứ rỉ ra. "Máu loãng, khó đông!", Glebov nói 
tỉnh khô. "Này! Bồ là bác sỹ đấy à?" 
Bagretsov hỏi, miệng mút vết thương. 
 Glebov lặng thinh. Cái thời mà hắn còn 
làm bác sỹ có vẻ như xa xôi lắm rồi, dường 
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như không phải là chuyện có thực nữa? 
Luôn cả cái thế giới ở phía bên kia núi đồi, 
bên kia biển cả hầu như cũng không có 
thực nữa, nó mờ mờ mịt mịt như trong giấc 
mộng vậy. Chỉ còn những ngày giờ, những 
giây phút từ lúc ngóc đầu dậy bởi tiếng 
kẻng báo thức buổi sáng cho tới khi hùng 
hục "lao động" xong công việc hàng ngày 
mới là có thực mà thôi. Hắn chẳng muốn 
nghĩ ngợi gì thêm, chẳng còn hơi sức đâu 
để nghĩ. Mà cũng chẳng còn ma nào muốn 
nghĩ ngợi gì thêm nữa. 
 Hắn không biết được quá khứ của 
những người xung quanh, mà cũng chẳng 
muốn biết làm gì! Bởi thế nếu ngày mai đây 
cái anh chàng Bagretsov này mà có tự tiết 
lộ rằng y là một ông tiến sỹ hay một ông 
tướng tàu bay gì đi nữa thì Glebov cũng tin 
ngay, chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Chính 
Glebov có thực sự từng là thày thuốc 
không nhỉ? Chẳng phải hắn chỉ mất tiêu đi 
cái thói quen suy xét sự việc mà còn mất 
luôn ngay cả cái thói quen quan sát sự việc 
nữa. Glebov nhìn Bagretsov mút máu ở 
đầu ngón tay nhưng không nói gì. Mọi việc 
thoáng qua, hắn nhận thức thấy nhưng 
không thể tìm ra và cũng chẳng muốn tìm 
ra lời giải đáp. Cái ý  thức còn sót lại trong 
hắn - có lẽ không còn là cái ý thức của con 
người nữa - nó rất phiến diện và giờ đây 
chỉ nhắm vào một mục tiêu mà thôi, đó là 
làm sao khuân những tảng đá ra càng 
nhanh càng tốt. 
 "Có sâu không?", Glebov hỏi khi họ 
tạm nghỉ tay. "Sâu thế quái nào được?" 
Bagretsov trả lời. Và Glebov nhận thấy câu 
hỏi của mình thật là vớ vẩn, cái hố này tất 
nhiên chẳng thể sâu được. "Nó đây rồi!", 
Bagretsov nói. Y vươn tới và đụng vào một 
ngón chân người. Một ngón chân cái thòi ra 
từ phía dưới những tảng đá, nhìn rõ mồn 
một dưới ánh trăng. Cái ngón chân khác 
hẳn các ngón chân của Glebov và 
Bagretsov, không phải chỉ khác vì nó cứng 

ngắc và hết sinh khí; về cái khoản này thì 
ngón chân người chết cũng chẳng khác 
ngón chân người sống bao nhiêu. Nó khác 
vì móng chân của cái ngón chân người 
chết đó đã được cắt gọn ghẽ, và ngay 
chính cái ngón chân đó thì đầy đặn và mềm 
mại hơn ngón chân Glebov. Họ vội vã vứt 
những tảng đá còn chất đống ở trên xác 
chết qua một bên. 
 "Tên này còn trẻ mà!", Bagretsov nói. 
Cả hai kéo lê cái xác chết ra khỏi huyệt. 
"Tên này to con và phốp pháp quá à!", 
Glebov vừa nói vừa thở hổn hển. "Nếu tên 
này không mập ú như vậy thì tụi nó đã chôn 
hắn theo cái kiểu tụi nó thường chôn anh 
em mình rồi và chúng mình đâu còn lý do gì 
mà tới đây hôm nay nữa", Bagretsov nói. 
 Họ kéo cho cái xác chết nằm dài dưới 
đất rồi lột chiếc áo ra. "Bồ thấy không, cái 
quần đùi này gần như mới tinh đấy!", 
Bagretsov nói một cách mãn nguyện. 
Glebov dấu cái quần lót vào trong áo 
khoác. "Tớ nghĩ bồ mặc nó vào thì hơn!", 
Bagretsov nói. "Không! Tớ không thích mặc 
đâu!", Glebov lầm bầm. 
 Họ khiêng cái xác chết đặt lại vào trong 
mộ huyệt và khuân đá chất kín lên trên. 
Mặt trăng đang mọc. Ánh trăng xanh tỏa 
sáng phủ lên những tảng đá và lên cả khu 
rừng thưa khiến đá và cây cối có một vẻ 
đặc biệt nhìn không giống lúc ban ngày. 
Mọi vật đều tỏ ra hiện hữu, có thật, nhưng 
khác  hẳn lúc ban ngày. Dường như vũ trụ 
đeo vào một bộ mặt thứ hai, một bộ mặt về 
đêm. Glebov cảm thấy cái quần lót của 
người chết nhét trong áo khoác của hắn 
giờ đây ấm áp, không còn lạ lẫm nữa. 
 
 "Tớ thèm rít tí khói quá!", Glebov mơ 
màng nói. "Ngày mai sẽ hút!". Bagretsov 
mỉm cười. Ngày mai họ sẽ bán cái quần lót 
đi, đổi lấy bánh, và có lẽ ngay cả kiếm 
được chút thuốc lá nữa không chừng... ./.    
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KHI ANH TRỞ THÀNH “KẺ CHỢ”* 
 
(Viết để nhớ lại kỷ niệm về nhạc sĩ Đỗ 
Thành Huấn và Dân oan Trần Thị Hài với 
lòng quý mến) 

Phong Thu 
 

Tôi vẫn không nhớ rõ tôi quen nhạc sĩ Đỗ 
Thành Huấn lúc nào. Có thể trong một cuộc 
họp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo hay trong 
những lần đi tập huấn các trại sáng tác văn 
học nghệ thuật do Hội Văn Học Nghệ Thuật 
tỉnh tổ chức vào những tháng 
mùa hè. Nhưng có có một điều 
làm tôi nhớ nhất là anh có đôi 
mắt hơi sâu, sắc xảo, nụ cười rất 
miền Nam. Tính tình hiền hoà, 
nhả nhặn và quý bạn bè. Ở vào 
thời bao cấp, người tốt nghiệp 
đại học bên Nga như anh trở về 
phải giữ những chức vụ cao cấp 
tại Tỉnh Ủy. Nhưng cái máu văn 
nghệ sĩ chảy trong huyết quản 
của anh, cộng thêm không thích 
ăn nhậu, đàn đúm với các quan 
to nên anh không thể lên chức. 
Suốt mấy chục năm sống ở Bình 
Dương, Đỗ Thành Huấn suốt 
ngày chỉ ở trong rừng, làm giám 
đốc một công ty Cơ Khí Nông Nghiệp nghèo 
nàn với hơn chục nhân viên ở tận nơi khỉ ho, 
cò gáy của Xã Lai Uyên, Huyện Bến Cát. Sau 
khi công ty giải tán thì về làm đường vùng 
sâu, vùng xa như Bàu Bàng, Đồng Xoài, Lộc 
Ninh, Bình Long, Phước Long hay biên giới 
Miên…đi lăn đá để mưu sinh. Có khi bị 
người ta quịt không trả tiền. Vì vật lộn với 
cơm, áo, gạo, tiền, con đường văn nghiệp của 
anh đã dừng lại. Và nó đã thực sự dừng lại 
vĩnh viễn từ câu chuyện bị chiếm đất đai.  

 Những năm 80, chúng tôi là những văn 
nghệ sĩ nghèo đói, rách rưới như một lũ ăn 
mày đã từng đến thăm anh và ngồi nghe anh 
nói về khai phá rừng chồi để trồng bạch đàn. 
Mơ ước của anh nghe mê say lắm. Hồi đó, có 
con ma nào thèm bám rừng, mơ mộng hảo 
như anh. Quan lớn, quan bé khoái về thành 
phố hưởng thụ, đi xe hơi bóng lộn, rượu thịt ê 
hề, đèn điện sáng trưng. Còn cái Xã Lai Uyên 
sình lầy, hoang vu, lạnh lẽo, chó ăn đá, gà ăn 
muối không điện, không nước chỉ sinh hoạt 
bằng nước giếng thì ai mà thích ở? Đất ở đó 

năn nỉ cho cũng không ai thèm! Tôi thấy anh 
hăng say lý tưởng hiện đại hoá nông nghiệp 
như bên Nga nên chỉ im lặng lắng nghe. Anh 
Huấn thương đám bạn bè quá rách nát nên 
muốn đám văn nghệ sĩ mạt rệp của chúng tôi 
cùng với vợ chồng nhà thơ Lê Giang và nhạc 
sĩ Lư Nhất Vũ bỏ Sài Gòn hoa lệ, đi về rừng 
trồng cây với anh cho vui. Cái máu mê đất đai 
thấm vào xương anh từ khi còn bé vì anh xuất 
thân từ đồng bằng Sông Cửu Long. Nhưng 
may mắn là ông bà Lê Giang-Lư Nhất Vũ, 
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nhạc sĩ Phan Nhân, nhạc sĩ Lưu Hữu Chí (con 
trai nhạc sĩ Lưu Hữu Phước), nhà thơ Từ 
Nguyên Thạch (Báo Người Lao Động) và cả 
tôi cũng lắc đầu nói “Thôi rừng rú ở buồn 
lắm. Mưa gió lạnh lẽo. Muỗi cắn bệnh sốt 
rét.”. Không phải chỉ có thời tiết mà còn dân 
ở đó sống rất quê mùa, lạc hậu. Suốt ngày có 
thời gian là họ nhậu nhẹt, say sưa. Nếu hồi 
đó, chúng tôi nghe lời anh Huấn mần thiệt thì 
bây giờ tất cả đã trở thành dân oan mà không 
chừng đi tù như chị Trần Thị Hài hay có khi 
cuộc đời đã tiêu tùng. Lâu lâu về thành phố, 
anh Huấn còn buồn buồn sáng tác bài hát “Kẻ 
Chợ” để nhớ về rừng: 

KẺ CHỢ 
Sáng ngay còn ở rừng 
Chiều đã thành kẻ chợ 
Nghe tiếng xe hơi chạy 
Tưởng suối róc rách reo 
Nhìn lên cột thu lôi 
Tưởng tầng xanh cổ thụ 
Đêm khuya mơ màng ngủ 
Gió thổi bay mí mùng 
Ơi! Tiếng của núi rừng 
Sao mà thương mà nhớ 
Bây giờ thành kẻ chợ 
Biết cột võng đâu đây 
Để nhìn lên bóng mây 
Để nhìn lên lá biếc 
Để trầm ngâm ký ức 
Thả tâm hồn vi vu… 
Đỗ Thành Huấn 
(Trích trong tập thơ nhạc :Sau Cơn Mưa, 

Bình Dương 10-1987) 
Khi nghe anh đánh đàn bài hát nầy, tôi 

cười vì thấy anh còn mơ mộng nhớ lại những 
ngày xa xưa trong chiến khu của một thời 
hiến dâng tuổi trẻ cho cộng sản miền Bắc. Và 
những cánh rừng xanh bất tận đã trôi vào giấc 
ngủ của anh. Anh nhớ rừng ngay khi đất nước 
đã thanh bình. 

Có những ngày, đoàn chúng tôi băng 
rừng, lội suối đi sưu tầm ca dao dân ca trong 
xóm làng tận Bình Long, Lộc Ninh, Bù Gia 
Mập, Đồng Xoài, Bến Cát, Tân Uyên…vừa 
mệt, vừa đói, khát nên ghé ngang thăm vợ 
chồng anh Huấn. Chị Hài đi chợ nấu ăn cho 
chúng tôi rồi chị chào hỏi vài lời: “Em vụng 
về không biết nấu ăn ngon. Các anh chị ăn có 
ngon miệng không?” Sau đó, chị biến vào 
trong bếp. Tôi còn nhớ đó là ngày 17 tháng 4 
năm 1988, anh Huấn có nuôi vài con thú 
trong nhà: Kỳ nhông, trăn con, cá sấu con, 
chồn con, chim, gà rừng… Anh bắt được 
chúng trong rừng nơi anh đang công tác. Anh 
sợ công nhân đói quá sơi tái chúng nên đóng 
chuồng đem về nhà nuôi như nuôi con.  Trời 
đất ơi! Tôi sợ trăn muốn chết. Nhưng nhạc sĩ 
Lưu Hữu Chí đòi chơi trăn. Chí đòi anh Huấn 
mở chuồng ra. Chàng nhạc sĩ trẻ thò tay 
xuống cho con trăn quấn rồi ôm con trăn 
chơi, ngắm nghía với vẻ thích thú. Tôi sợ quá 

chạy vô góc phòng 
trốn. Anh chàng đâu 
có tha. Đây là dịp trả 
thù cái tội tôi “làm 
chảnh” với anh 
chàng. Anh chàng 
đem trăn dí vào mình 
tôi. Tôi hét lên om 
sòm, nhảy tưng tưng 
như con khỉ. Anh 
Huấn và mọi người 

ngồi cười ha ha. Nhà thơ Lê Giang thì la Chí: 
“Đừng có chọc nó. Nó sợ rắn, sợ trăn lắm. 
Cái thằng rắn mắc vừa vừa đó. Mầy chuyên 
môn theo chọc ghẹo nó suốt ngày.” 
 Chàng nhạc sĩ trẻ nhe răng ra cười. Anh 
chàng tha cho tôi lần đó nhưng còn nháy mắt 
hứa hẹn sẽ có trò chơi khác để trả thù dân tộc! 
Khi chúng tôi về, mấy ngày sau anh Huấn làm 
một bài thơ gởi tặng chúng tôi: 
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MAI KIA MÌNH CÓ LÊN RỪNG 
(Kính tặng Đoàn sưu tầm dân ca Bình Dương) 
Lâu ngày bè bạn tới chơi. 
Nhà thơ, nhạc sĩ nói cười vô tư 
Một chiều dẹp nỗi âu lo 
Một chiều thư thả chuyện trò mông lung 
Cho tấm lòng được ung dung 
Đời mà cứ mãi boăn khoăn ích gì? 
Trò chơi thứ nhất bày ra 
Tập cho cá sấu hửi hoa mai vàng 
Ôi! Con sấu quá dữ dằn 
Nó không cần biết mùa xuân trên đời 
Hoa mà nó tưởng thịt tươi 
Nhạc, thơ gì nó cũng xơi chẳng chừa. 
Giờ tới trò chơi thứ hai 
Cho trăn quấn cổ mới tài đó nghe 
Chuyến nầy sẽ có tài khoe 
Dẫu rằng mặt mũi xanh lè hoảng kinh 
Con trăng rất đổi hiềnlành 
Vậy mà nghệ sĩ thất thần chẳng chơi 
Con trăn bò tới, bò lui 
Nghe hơi ấm bàn tay người – lim dim 
Trò chơi thứ ba tới liền 
Chồn chưa mở mắt biết tìm chủ nhân 
Như là trẻ nít vô tâm 
Hò reo hết cỡ, hân hoan hết lòng 
Một chiều thương quá là thương 
Mai kia mình có lên rừng, nhớ nghe 
Kỳ nhông, gõ kiến, hoạ mi 
Đem về nuôi ở trong nhà thật đông 
Cho thơ, nhạc với chim muông 
Chiều nào gặp lại tâm hồn rảnh rang… 
Dễ đâu được phút an nhàn 
Cho tôi giữ mãi tình bằng chiều nay… 
 (Bình Dương 4-1988) 

Ngày đó, tôi cảm nhận anh còn say với lý 
tưởng cộng sản nên không bao giờ phá bỏ 
những gì anh ôm ấp một đời. Còn tôi thì ôm 
giấc mơ đi thật xa, rời khỏi cảnh ao tù, nước 
đọng, sình lầy hôi hám tại Việt Nam. Tôi đã 
nhận ra chế độ cộng sản là một chế độ phi 
nhân ngay từ năm 1975 dù lúc đó tôi chỉ là 

đứa trẻ mới lớn. Sau nầy, tôi lang thang lạc 
vào nghề vừa viết, vừa lách để “kiếm cháo” 
sống lây lất qua ngày nên tôi quen với nhóm 
văn nghệ sĩ tỉnh Bình Dương. Như một sự 
hạnh ngộ tình cờ, tôi quen với anh Đỗ Thành 
Huấn, một người anh, một người bạn lớn đã 
dành cho tôi khá nhiều cảm mến. Dù tôi 
khoảng ngoài hai mươi, nhưng tôi gần gủi với 
anh hơn những văn nghệ sĩ khác. Con trai 
thời đó rất ghét cái tính lạnh lùng, thờ ơ của 
tôi nên chọc tôi “ế chồng”. Tôi chỉ cười. Tôi 
thân anh Huấn vì chị Trần Thị Hài là người 
phụ nữ điềm đạm, lịch sự và có học. Chị 
không bao giờ ghen tuông bậy bạ và có lòng 
ganh tị dù tôi trẻ hơn chị. Nhạc sĩ Lưu Hữu 
Chí có chụp hình tôi và anh Huấn đứng trên 
một chiếc cầu nhỏ bắt qua một con suối với 
con chó nhỏ. Nhà thơ Lê Giang la Chí: “Nè 
chụp hình nó với ông Huấn coi chừng bị hiểu 
lầm. Mầy tài lanh quá đi. Thấy gì chụp đó. 
Còn nhe răng ra cười cái gì hả?” Chí gãi đầu 
ba hoa chích choè: “Con thấy hai anh em 
thân nhau nên chụp thôi. Chị Hài không có 
ghen đâu. Cô đừng có lo.”  

Tấm hình đó tôi còn lưu giữ. Tôi kính 
trọng, thương anh chị và các cháu như người 
trong gia đình. Anh chị thì thương tôi như em 
gái nên tình cảm chúng tôi vẫn gắn bó, tôn 
trọng nhau cho đến nay. Thỉnh thoảng gặp 
nhau, anh Huấn hay nhắc tôi về nhạc sĩ Lưu 
Hữu Chí. Và hỏi tại sao? Tại sao tôi…?!?..Tôi 
chỉ cười cười cho qua chuyện. Chỉ có tôi mới 
trả lời được vì sao tôi tránh không gặp lại Chí 
kể từ khi tôi dự tang lễ của cha anh, nhạc sĩ 
Lưu Hữu Phước, qua đời. Và mới đây nhất 
trong cuộc điện đàm dài. Anh Huấn lại hỏi tôi 
“Tại sao em không chọn Chí khi bà Lê Giang 
muốn làm mai làm mối cho em?” Tôi cười dòn 
tan đáp: “Bây giờ em mới trả lời thật với anh. 
Vì em không muốn cướp đoạt tình yêu của một 
cô gái đang si mê Chí. Và câu trả lời thứ hai là 
em muốn rời khỏi Việt Nam để thoát khỏi chế 
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độ cộng sản.” Giờ đây, hơn 20 năm, khi tất cả 
chỉ còn là kỷ niệm vui buồn trong quá khứ, tôi 
không có lý do gì giấu diếm anh. Thật sự, tôi 
đã quay lưng lại với ánh mắt và sự săn đón của 
người nhạc sĩ trẻ, vui tính, thật thà và dễ mến. 
Anh sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, trí 
thức. Bản thân là một giáo sư dạy âm nhạc tại 
Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Còn tôi 
là con của một quân nhân bên kia chiến tuyến. 
Tôi lại có cái máu quốc gia sâu đậm. Tôi lại là 
người đã được huấn luyện trong trường 
QGNT. Liệu rằng tôi không làm cho bản thân 
và lý lịch anh có tì vết? Anh còn có tương lai 
trước mặt. Tại sao tôi lại làm cho cuộc sống 
của anh rắc rối?  

Tôi có máu “anh hùng” giống ba tôi nên 
thấy chuyện bất bình chẳng tha, lại không 
thích bợ đỡ nịnh hót. Cho nên, bạn tôi toàn là 
những người có chồng là chế độ cũ, có chồng 
đi tù vì tham gia chống chế độ cộng sản, 
những người hoạn nạn mà ai cũng tránh xa vì 
chơi với họ chẳng có lợi lộc gì. Tôi cũng 
thuộc loại bơ đời nên không màng đến danh 
lợi trước mắt. Khi mọi người vào Đoàn, Đảng 
thi đua trối chết để lấy danh, trở thành giáo 
viên Tiên Tiến, được bằng khen liên miên (đó 
cũng là bệnh dối trá tại Việt Nam) thì tôi đi 
dạy học 6 tháng đã bị “đì” và Sở Giáo Dục 
phát lệnh cấm dạy trên toàn quốc cũng vì tội 
viết báo tố cáo ông Ba Nứa, Hiệu Trưởng và 
băng đảng của ông ta ăn chặn tiền của sinh 
viên, ăn cắp tiền xây dựng trường. Hỏi thử 
với cái máu anh hùng đó thì làm sao sống 
được với cộng sản? Nhà thơ Lê Giang thương 
tôi nhưng cũng rất bực mình cái máu anh 
hùng rơm, ngu ngốc của tôi nên phải đi theo 
dặn dò: “Mầy mà chọc giận tụi nó là nó giết. 
Có nghe tao không hả nhỏ?!” Tôi nghe ớn 
xương sống. Bởi ai làm văn nghệ sĩ tại Việt 
Nam cũng biết đến cái chết bất thường, mờ 
ám của vợ chồng cố nhà thơ Lưu Quang Vũ 
và Xuân Quỳnh. Tôi âm thầm tìm đường vọt 

mất. Bao nhiêu năm qua, tôi không còn liên 
lạc với ai. Nhóm bạn văn nghệ sĩ của tôi 
người đi, kẻ ở, kẻ sống cù bất cù bơ, bệnh tật, 
có người sống rất cô đơn hay bị mất trí…Còn 
lại thì đi bán bánh tiêu với diêm vương. Họ là 
những người dám đối diện với sự thật. Họ xác 
nhận vị trí của mình, dấn thân vào văn học vì 
cái nghiệp chướng. Đã bước vào là khó bước 
ra. Họ cố gắng mài giũa, học hỏi đi tìm cho 
mình một chỗ đứng xứng đáng với tài năng 
của mình. Họ mơ ước có tiền in sách, in CD, 
nhưng ước mơ đó xa với tầm tay của họ vì 
quá nghèo. Ai mà không thích in sách để nổi 
tiếng, để người ta biết mình là ai? Nếu nói 
không cần ai biết tên tuổi thì họ sống tự lừa 
dối bản thân. Nếu không thích nổi tiếng, 
thành nhà văn thì ở nhà rửa chén, nấu cơm, 
giặt quần áo cho chồng con, hay các ông thì 
quét nhà, đuổi gà cho vợ không nên giao du, 
bôn ba với giới cầm bút. Và viết ra thì tốt 
nhất nên để dành cho mình, cho chồng con 
đọc, in sách ra làm chi cho tốn tiền?! Bệnh 
lừa dối bản thân là một căn bệnh tai hại khiến 
cho người cầm bút tự ti mặc cảm lẫn tự cao, 
tự đại. Muốn vượt trội người khác nhưng 
chưa đủ tài năng để tự khẳng định mình đối 
với độc giả. Ở Bình Dương, nếu nhạc sĩ Giáp 
Văn Thạch chỉ biết đến tên tuổi qua bài hát 
“Quê Hương” thì Nhạc sĩ Võ Đông Điền đã 
thành công trong nhiều bài hát. Bước chân 
anh đã đạt được danh vị của một nhạc sĩ tài 
năng và được nhiều người mến mộ. Đó là 
món quà tinh thần của người nghệ sĩ. 

Cách đây mười mấy năm, tôi có trở về 
Việt Nam và ghé thăm vợ chồng anh Huấn và 
chị Hài cùng các cháu. Cả gia đình gặp tôi rất 
vui. Anh đang tưới cây liễu trước sân nhà. Tôi 
bước vào. Anh nhìn sững tôi một giây rồi la 
lên: “Em ơi! Em gái mình về nước nè!” Chị 
Hài từ nhà sau chạy lên, thấy tôi chị rất vui. 
Chị lấy bánh mứt ra mời tôi và hỏi thăm tíu tít. 
Các cháu thì muốn tôi đến ăn Tết với các cháu. 
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TRI AÂM 
 (Viết tặng Phong Thu) 

 
Em với tôi, cùng thân lưu lạc 
Trắng tay vì vận nước nổi trôi 

Tình cờ… giữa dòng đời vội vã 
Gặp nhau bỗng… xem như tri âm 
Kể nhau nghe chuyện dài tấm cám 
Truân chuyên nên kiếp phải ê chề 

Rồi cười gác nỗi sầu nhân thế 
Nhắm mắt quên đời, cảnh trắng đen 
Ngang ngửa cuộc chơi rồi đến hẹn 
Mỹ nhân một thuở cũng xuôi tay 

Em lòng trái ngọt tâm bồ tát 
Tri kỷ cùng nhau nốt quãng đời… 

 

NGUYEÃN BAÏCH 
Xuân Qúy Tỵ 2-13-2013 

 

 
Anh Huấn ngồi nhìn tôi một lúc rồi nói: “Nghe 
tin em đi anh sững người. Anh buồn lắm em 
biết không? Anh không ngờ em bỏ nước đi 
không một lời từ giã anh chị” Tôi cười buồn và 
nói: “Đâu có ai biết em rời khỏi Việt Nam. Em 
ra đi rất âm thầm. Tại cái tính của em không 
thích làm cho người khác bận lòng.” Thấy 
cuộc sống anh chị vẫn bình lặng, không có gì 
thay đổi nên tôi yên tâm và vui. Tôi ngại liên 
lạc với những người trong nước vì sợ chính 
quyền ghép họ vào tội “vọng ngoại, tư tưởng 
ngoại lai”. Tôi cũng không muốn bạn bè tôi 
thất vọng khi nghe tôi nói về chế độ cộng sản 
với những giấc mơ kinh hoàng cho những ai 
đã mù quáng tin tưởng nó.  

Bởi vậy, hơn năm năm nay, khi tấm hình 
chị Trần Thị Hài đưa nắm đấm lên cao trong 
cuộc biểu tình chống Trung Cộng vào tháng 
12 năm 2007 lưu truyền trên website, tôi 
không còn nhận ra người đó là bạn của tôi. 
Chị quá phong trần, nước da trắng hồng, nụ 
cười rộng mở trên đôi môi đầy đặn của chị đã 
biến đi đâu? Chị đã thay đổi 180 độ. Chị bỏ 
anh Huấn ở nhà một mình, bỏ căn nhà ấm 
cúng để lang thang, trôi nổi đi tìm công lý vì 
uất hận. Cái máu yêu nước và muốn bảo vệ tổ 
quốc trước bọn Tàu xâm lược lại nổi lên trong 
lòng chị. Vừa qua, anh Huấn cho tôi biết vì 
sao chị tham gia biểu tình chống Tàu cộng. 
Gia đình anh Huấn hay đưa các cháu về quê 
anh ở Cần Thơ thăm bà con và quan sát đồng 
bằng sông Cửu Long. Chị hay khóc vì thấy 
quê anh nghèo quá. Nhất là nông dân lạc hậu 
nhất nước, nghèo đói nhất nước và đa số phải 
tha hương cầu thực. Những cô gái quê nghèo 
phải đi lên Sài Gòn hay các tỉnh làm ô-sin, 
làm gái. Nhất các cô gái trẻ tuổi phải trần 
truồng xếp hàng như cá mòi cho tụi Đài Loan, 
Đại Hàn, Trung Quốc lựa chọn làm vợ. Chị 
Hài đã khóc và nói với anh Huấn “Sao họ 
khổ như thế hở anh? Vậy thì mình làm cách 
mạng để làm chi? Mình bị chúng nó lừa.” 
Vì có kiến thức nên anh chị Huấn biết thảm 
hoạ của những con đập của Tàu trên thượng 
nguồn sông Mêkông sẽ hủy hoại vựa lúa đồng 
bằng sông Cửu Long trong một thời gian 
không xa. Bởi nước mặn sẽ xâm nhập vào 
đồng ruộng do phù sa không còn trôi về hạ 
nguồn, cá tôm sẽ chết dần. Nước công nghiệp 
đầy ô nhiễm của bọn Tàu sẽ chảy về Việt 
Nam. Miền Tây sẽ hứng chịu mọi hậu quả. 
Đó cũng là lý do chị Hài tham gia biểu tình 
chống Tàu Cộng quyết liệt. Chị gọi chúng là 
bọn ác bá. 

Những người bạn văn nghệ sĩ trong tỉnh, 
cũng như những người thân quen của tôi và 
anh Huấn bây giờ không còn ai dám đến thăm 
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anh. Anh đã bị cô lập hoàn toàn. Nhà thơ Lê 
Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ bây giờ đã già 
và họ đã lui về Mũi Né sống an nhàn. Có lẽ 
họ cũng muốn tránh cảnh ồn ào, đầy tranh 
chấp đang diễn ra. Tôi nghĩ họ chưa biết gì về 
tình cảnh của anh chị Huấn. Nhạc sĩ Lưu Hữu 
Chí thì bận lo vợ con và có chắc gì anh ta còn 
nhớ đến chúng tôi. Nhà thơ Từ Nguyên Thạch 
từ khi về làm cho báo Người Lao Động cũng 
đã không còn trở lại Bình Dương thường 
xuyên. Chỉ còn lại một mình tôi ở cách xa anh 
cả một đại dương. Mỗi khi nghe tôi gọi điện 
thoại về giọng anh reo vui như trẻ con được 
mẹ cho quà. “Xa xôi quá anh Huấn ơi! Cô em 
gái nhỏ của anh không thể cùng ngồi bên anh 
để an ủi, chia sẻ cùng anh những nỗi muộn 
phiền cuối cuộc đời.” Tôi buồn khi biết bạn 
tôi lâm nạn mà không 
thể làm gì được. Có 
một lần tôi nói chuyện 
giúp đỡ anh về chuyện 
thăm nuôi chị Hài ở 
trong tù anh đã từ 
chối. Tôi nói với anh 
rằng: “Lúc chúng ta 
giàu sang, danh vọng, 
hạnh phúc thì sự giúp 
đỡ đâu có cần thiết. 
Chỉ khi gặp tai nạn thì 
mới cần có nhau và 
mới biết tình bạn như 
thế nào. Cho em được 
chia sẻ với anh hoạn 
nạn. Cũng như anh đã 
từng an ủi em.” Tôi 
biết anh rất cảm động. 
Đến bây giờ khi tôi 
sống ở Hoa Kỳ 20 năm, những cảm xúc về 
tình bạn nơi đây không sâu nặng, thương mến 
bằng những người bạn xa xưa:“Không cầu 
danh lợi, không ganh tị nhỏ nhen, không tính 
toán so đo hơn thua, được mất…chúng tôi chỉ 

biết cho nhau những gì mình có. Đó là trái 
tim.” Có thể vì nghèo, chúng tôi chẳng có gì 
để tranh giành nên cứ vô tư thương nhau và 
không biết học thói ganh tị. Mà tôi cũng đâu 
có gì để người đời ganh tị? Tôi cũng chỉ là 
một người bình thường giống như ngày còn 
sống ở Việt Nam. Ở Mỹ, có khi tôi còn lè 
phè, bụi đời hơn vì quá bận rộn với công việc 
mưu sinh.  

Thời gian trôi qua nhanh, tôi càng ngày 
càng già. Bạn bè cùng trang lứa có người đã đi 
vào cõi thiên thu. Tôi vẫn nhớ thương từng 
người bạn. Tôi thương cho sự bất hạnh của họ 
bởi tôi nhìn thấy hình bóng của tôi, số phận của 
tôi hoà nhập vào số phận của họ: “SỐ PHẬN 
CỦA NGƯỜI VIỆT NAM”.  

Ngồi đây viết những dòng kỷ niệm cho 
anh Đỗ Thành Huấn 
và chị Trần Thị Hài 
với tất cả lòng quý 
mến. Tết nầy anh ăn 
Tết một mình, còn 
chị thì bị ở tù. Nhà 
tù yêu cầu chị phải 
đóng tiền mỗi tháng 
5 triệu để cải thiện 
bửa ăn cho chị. Một 
dịch vụ kiếm tiền 
đối với tù nhân. 
Nguyện cầu cho anh 
Đỗ Thành Huấn 
bình an và chị Trần 
Thị Hài được khoẻ 
mạnh để chống chọi 
lại với sự khắc 
nghiệt của nhà tù 
cộn ản./. g s

 
Phong Thu 
Những ngày Xuân năm Quý Tị 2/2013 

Chú thích: Bài hát “Kẻ Chợ” trong tập thơ 
nhạc của nhạc sĩ Đỗ Thành Huấn.  



 

Đoạn Trường Tân Thanh 
Tác phẩm tư tưởng của Việt Nam và của nhân loại 

 

 

  Nguyễn Thùy 
 
 Giá trị ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ trước 
nay đã được nói nhiều về mọi lãnh vực : nghệ 
thuật, đạo đức, nhân đạo, triết lý, tâm lý, lịch 
sử, xã hội, chính trị,…Nhưng, theo người 
viết, tất cả những giá trị đó mới chỉ là những 
phần ‘ngoại diện’ hay chỉ là những cái đến 
sau, mặc nhiên đến, những cái cục bộ, từng 
phần tất yếu nằm sẵn trong cái ‘chung cùng’ 
bao quát toàn diện, toàn trình’ mà Nguyễn 
Du muốn phổ vào tác phẩm. Cái ‘chung cùng, 
bao quát, toàn diễn, toàn trình’ đó là cái gì ? 
Xin thưa, đấy là tư tưởng Nguyễn Du được 
gởi vào tác phẩm và vì thé, nên, theo người 
viết,  ‘Đoạn Trường Tân Thanh là một tác 
phẩm tư tưởng’. Và vì là tác phẩm tư tưởng 
nên Đoạn Trường Tân Thanh không chỉ là tác 
phẩm của riêng dân tộc Việt Nam mà còn là 
của chung nhân loại vì đề cập đến mọi thắc 
mắc của chung nhân loại xưa nay cùng nói 
lên hướng giải quyết những thắc mắc đó.  
 Câu hỏi đặt ra : Do đâu có thể bảo ‘Đoạn 
Trường TânThanh’ là tác phẩm tư tưởng’ ? 
Xin được trả lời qua những phần sau đây (nơi 
đây chỉ xin nói tổng quát ; tư tưởng ND trong 
ĐTTT còn nằm nơi một số từ ngữ và lời thơ 
không chỉ đẹp về lời mà còn mang chở bao ý 
nội hàm sâu sắc, xin không trưng dẫn để tránh 
dài dòng). 
 
 A.- Trước tiên do nhan đề tác phẩm : 
từ Cựu Thanh sang Tân Thanh. 
 * Tại sao Nguyễn Du đặt tên cho tác 
phẩm là ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ ? 

 Từ ngày tác phẩm được ra đời, dân gian 
thường gọi là Truyện Kiều chứ không mấy gọi 
là ‘Đoạn Trường Tân Thanh’. Nhiều bản in ấn 
do các học giả hoặc do cả các cơ quan Văn hóa, 
Giáo dục của Chính Phủ hay Nhà Nước đôi khi 
cũng lấy tên là ‘Truyện Kiều’ và  dù có dùng 
đúng nhan đề tác giả đã đặt, nhưng cũng không 
mấy để ý lý do nào Nguyễn Du đã đặt tên cho 
tác phẩm phóng tác của mình là ‘Đoạn Trường 
Tân Thanh’.  
 Cả bốn từ ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ 
có thể hiểu theo hai cách. Trước tiên là ‘Tiếng 
kêu mới (làm) đứt ruột’, hiểu như thế nầy  thì 
chỉ giới hạn nơi câu truyện, nơi cuộc đời Kiều 
thôi và chắc không đúng với nội dung tư 
tưởng nơi tác phẩm vì đoạn trường mà Kiều 
trải chịu chưa hẳn là những đoạn trường cùng 
cực nơi cõi tại thế, hơn nữa, cuộc sống Kiều 
có phải chỉ toàn là đoạn trường đâu vì nàng 
đã trải qua bao lúc sung túc, vinh quang, thêm 
nữa cũng không nêu rõ tạ sao lại là ‘tiếng kêu 
mới’. Cách hiểu thứ hai : từ ‘Đoạn trường ‘ 
nơi đây làm định ngữ , ta sẽ bảo : ‘Tiếng kêu 
mới về đau khổ’ hay ‘Tiếng kêu mới của đau 
khổ’. Dĩ nhiên, đau khổ không tự nó lên tiếng 
kêu, vậy ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ là ‘Tiếng 
kêu mới của con người về đau khổ’.  
    Tân Thanh là ‘tiếng mới’ mà ‘tiếng’ là ‘âm 
thanh’ dù là tiếng gì. Từ ‘âm thanh’, con người 
tạo nên ‘ngôn ngữ nói’ rồi ‘ngôn ngữ viết’.  
          Ngôn ngữ, theo nghĩa phổ thông là ‘’hệ 
thống dấu hiệu dùng làm phương tiện truyền 
đạt, thông giao’’ (1). Theo Martinet : ‘’ Ngôn 
ngữ là quan năng của con người thông giao 
với nhau bằng âm hiệu’’(2). Định nghĩa theo 
hai cách trên là căn cứ trên cái ‘Dụng’ thông 
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thường của ngôn ngữ. Hiểu ở bình diện cao 
hơn, theo thể điệu M. Heidegger : ‘’Ngôn ngữ 
là ngôi nhà của Đạo Thể. Trong ngôi nhà đó, 
con người cư ngụ. Những nhà  tư tưởng và thi 
sĩ là những người canh giữ chỗ cư ngụ đó. Sự 
canh giữ của họ là công trình viên đạt mối 
hiển lộ của Đạo Thể ; qua thể điệu và cách 
nói của họ, họ mang chở mối hiển lộ đó vào 
ngôn ngữ và bảo lưu nó trong ngôn ngữ’’ (3). 
Hiểu như thế, thì chính ngôn ngữ làm hiển lộ 
Đạo Thể (hay Tính thể) nơi hiện thể. Đạo Thể 
được hiểu là ‘’uyên nguyên sinh thành vạn 
hữu và cư ngụ nơi mỗi thứ hiện hữu (mỗi hiện 
thể, mỗi pháp) để đưa vạn hữu trở lại với 
mình’’. Đạo học Đông Phương đã bảo : ‘’Vạn 
vật đồng nhất thể, Vạn hữu bản lai đồng’’ 
và ‘’Tất cả khởi đi từ Một để trở về trong 
Một’’. Kinh sách Phật giáo, Ki-Tô giáo cũng 
nói như thế (xin không dẫn chứng để tránh 
dài dòng). Theo M. Heidegger, chỉ riêng nhà 
tư tưởng và thi sĩ mới nghe ra và viên thành 
sự hiển lộ của Đạo Thể qua ngôn ngữ. 
 Nhưng ngôn ngữ không chỉ Tiếng và Từ, 
Lời và Câu, Vần và Điệu mà là Cách Nói (le 
Dire) của họ. Cách nói của nhà Tư tưởng  và 
thi sĩ thể hiện cách nói của Tư tưởng (le dire 
de la pensée)   nghĩa là cách thể hiện của tư 
tưởng vào hoạt sinh, vào cõi tại thế. Theo 
Parménide, ‘’tư tưởng và Đạo thể là một’’ 
(4). Theo Đạo học, Đạo Thể là cái Nguồn gốc 
sinh thành vũ trụ. Cái nguồn gốc đó thể hiện 
nơi cõi thế gian qua tư tưởng và tư tưởng 
được giải bày qua ngôn ngữ tức cách nói của 
nhà tư tưởng và thi sĩ. 
 Cách nói của Nguyễn Du qua ‘Đoạn 
Trường Tân Thanh’ chính là ngôn ngữ 
Nguyễn Du và ngôn ngữ Nguyễn Du qua tác 
phẩm nầy  diễn đạt ‘’tiếng kêu mới về đoạn 
trường’’ tức ‘’cái nhìn mới’’, cái ‘’Ý nghĩa 
mới của đau khổ’’ về cuộc đời, về hiện hữu 
tại thế, có khác với cái nhìn cũ, cái ‘nhìn cựu 

thanh’ xưa nay . Do đó mà ông đặt tên cho tác 
phẩm là ‘Tân Thanh’. 
 ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ là ‘tiếng kêu 
mới về đoạn trường’. Tiếng đoạn trường mới 
không là tiếng than khóc mới mẻ hay một 
đoạn trường mới nào khác tiếp theo cái đoạn 
trường đã có mà là cái ‘nhỉn mới’ về đoạn 
trường. Cũng là cuộc sống bi đát của Kiều, 
cũng là tấm thân trôi nổi, bèo bọt của Kiều -
của kiếp người nói chung- nhưng Thanh Tâm 
tài nhân cũng như mọi người xưa nay đã nhìn 
theo cái ‘đoạn trường cũ’, cái ‘đoạn trường 
cựu thanh’ ; Nguyễn Du đã nhìn ra cái ‘tiếng 
mới’ trong cái cũ đó. Từ cái nhìn ‘cựu thanh’ 
về đau khổ, Nguyễn Du đã nhìn ra cái ‘tân 
thanh’ của đau khổ để phóng tác ‘Kim-Vân-
Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân thành 
‘Đoạn Trường Tân Thanh’. 
 Cuộc sống vốn khổ, cuộc đời vốn khổ, nhà 
Phật đã bảo thế, triết lý Đông Tây cũng  bảo thế, 
hiện thực cuộc sống, cuộc đời từng người, từng 
dân tộc, quốc gia và chung cho cả nhân loại đã 
minh chứng điều đó. Cái khổ, cái đoạn trường 
muôn đời xưa nay vẫn thế : bịnh tật, nghèo nàn, 
nợ nần, thất nghiệp, thất tình, thất chí, bị coi 
thường, dèm pha, phỉ báng, đó kỵ, khinh khi, bị 
bóc lột, bị chà đạp oan ức, bị hạ nhục, bị tù tội, 
bị hành thân hoại thể, bị bắt làm tôi đòi, nô lệ, 
không nguồn cảm thông, không nơi nương tựa, 
sống vô gia cư, chết vô địa táng, bị bắt buộc 
phải làm trái ý mình, bị đẩy vào đường cùng thế 
bí, con gái phải kiếp giang hồ, con trai phải 
vòng lao lý,…, nghĩa là mãi mãi lo lắng, hãi 
hùng, buồn đau, bi lụy, thấp thỏm, bồn chồn 
cho cuộc sống bây giờ và ngày tới. 
 Cuộc sống nào rồi cũng lẩn quẩn mãi 
trong một tiết điệu hao mòn, tê tái : sinh ra, 
lớn lên, làm việc, học hành, đấu tranh, cưới 
vợ, gả chồng, sinh con đẻ cái, hoạt động mưu 
sinh, hiến mình cho lý tưởng, buông tuồng 
theo khoái lạc, ví đuổi phương tiện, thời 
trang, mưu giàu, mưu lợi, mưu sự nghiệp, 
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công danh, tiếng tăm, hạnh phúc,… ; vui phút 
chốc, buồn triền miên, thành công ngắn ngủi, 
thất bại não nề, sướng khổ, buồn đau liên 
tục,..rồi già nua, chết chóc, từ thời ông tằng, 
ông tổ đến đòi cha, đời mẹ, đời con, cháu, 
chắt, chít…, bao giờ cũng thế, cũng thế !  

Ảnh:  TÚ NHẬT 

 Ngay cả những kẻ đã thành công một 
thời, uy thế, tiếng tăm lẫy lừng một thuở, lúc 
tuổi đời bóng xế có sống thong thả yên vui, 
có được mọi người nhắc 
đến, hâm mộ kỳ công, thành 
tích ; lúc chết có được bao 
khách thập phương đưa đón, 
điếu tang với nhiều vòng 
hoa tưởng niệm, thì, thật ra, 
lúc bóng ngả tà huy, không 
khỏi lạnh buồn, u uẩn trong 
hoài cảm ngày qua và trong 
nhạt nhòa hiện tại. Nhất là 
lúc nhìn thành tích mình đã 
bị vượt qua, lúc kỳ công của 
mình ít nhiều bị phủ nhận, 
lúc thời thế đổi thay, trào 
lưu chuyển khác rồi đếm 
tuổi cuộc đời không khỏi tư 

lự, buồn đau, u hoài lênh đênh 
phơ phất trong ‘nỗi buồn tại 
thế’ không nguôi, nhất là kiểm 
điểm lại bao lỗi lầm đã gây ra ch
con, đồng bào, đất nước, quê hương, luân 
thường, đạo lý…,rồi ân hận, dày vò. Chính vì 
thế mà người ta thường quan niệm cuộc sống, 
cuộc đời là bể khổ, là hí trường phù du, tạm 
bợ, giả hoặc, vô thường, là giấc mộng, cơn 
mơ, mối nợ, sống là gởi, thác là về,… 
 Vâng, cuộ

o cha mẹ, vợ 

c sống, cuộc đời là những thể 

 

ện’ của 

tình từ ‘Có

ảo một chương,…trăm năm tạc một chữ 

hiện đó, không sai, nhưng ‘do đâu, tại sao, để 
làm gì, dẫn về đâu’ thì chưa có lời giải đáp. 
Nguyễn Du đã giải đáp những thắc mắc đó. 
 ‘Tân Thanh’ nơi Nguyễn Du là ‘ngôn
ngữ mới’, và ‘ngôn ngữ mới’ nơi đây là ‘cái 
nhìn mới’, cái ‘ý nghĩa mới’ của đau khổ. 

Cũng những đau khổ đó nhưng trước nay 
người ta nhìn theo cái ‘nhìn cũ’, cái ‘đoạn 
trường cựu thanh’, cho đấy là những cái dĩ 
nhiên, những cái tất định, không thể nào thoát 
ra được vì không đau khổ nầy thì đau khổ 
khác, có thay đổi bộ mặt, thay đổi mức độ, tính 
chất nhưng chung quy vẫn là đau khổ. Mượn 
tất cả những ‘đoạn trường cựu thanh’ của 
Kiều, của Hoạn, của Kim Trọng, Từ Hải, Thúc 

Sinh, của Sở Khanh, Bạc Bà, 
Bạc Hạnh (ngoại trừ Vãi Giác 
Duyên và Sư Tam Hợp), 
Nguyễn Du muốn đưa dẫn 
chúng ta về một cái ‘nhìn 
mới’ về đau khổ nên đặt tên 
tập truyện là Đoạn Trường 
Tân Thanh. Cái nhìn mới đó, 
nói theo nhà Phật là  ‘’Phiền 
não là Bồ đề, Khổ đau là 
Giải thoát’’. Cái nhìn mới về 
đau khổ đó cũng được Jésus 
nói đến qua bài giảng trên 
núi vê Tám Mối Phúc, miễn 
là biết ‘’Trăm năm để một 
tấm lòng từ đây’’ như Kiều.  

 * Lý do Nguyễn Du phóng 
tác ‘Kim Vân Kiều truy
Thanh Tâm tài nhân : Cuộc 
 thành Không’ chuyển sang 

‘Không trong Có’ : 
 Thúy Kiều, Kim Trọng từ lúc ‘’Tiên thề 
cùng th
đồng đến xương’’thì  cuộc tình hai người xem 
như hoàn hảo, tốt đẹp vô cùng. Hai người, trong 
tâm thức, đã là ‘một thịt’, hai người đã ‘cùng có 
trong nhau’ hoàn toàn ‘’chưa chăn gối cũng vợ 
chồng’’. Nhưng rồi, cuộc đời oái oăm bẻ gảy 
tình duyên đôi lứa. Kim Trọng phải về Liêu 
Dương hộ tang chú ; Kiều phải bán mình chuộc 
cha. Mười lăm năm không gặp lại, mười lăm 
nam cả hai sống trong tưởng nhớ, ngậm ngùi. 
Cuộc tình thế là ‘từ Có thành Không’. 
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 Mười lăm năm sau, tái hợp, ‘’mười lăm 
năm mới bây giờ là đây’’và ‘’động phòng dìu 

hông’ hay muốn ‘Không 

húa Jésus : ‘’Vì đến khi 

 

ết thúc lạ lùng của 

i sẽ giải 

 

dặt chén mồi’’ nhưng ‘’Lọ là chăn gối mới ra 
sắt cầm’’. Cả hai cùng có bên nhau, ‘cùng nhau 
lại chuốc chén quỳnh giao hoan’’, cùng ăn 
chung nằm chạ, thế mà không là vợ chồng 
(khác với trước : ‘chưa chăn gối cũng vợ 
chồng’). Cái gì lạ ? Một màn hài kịch ? Cuộc 
tình đã chuyển từ ‘Có trong Không’ sang thành 
‘Không trong Có’.  
          Chúng ta muốn thế nào ? Chúng ta 
muốn ‘Có trong K
trong Có’ ? Sở hữu mà không sở hữu, không 
sở hữu mà sở hữu ? Qui luật kinh tế nào giải 
thích được chăng ? Cuộc đời đã đưa cuộc tình 
hai người từ ‘Hữu vào Không’, buộc hai 
người phải sống cái ‘Hữu trong Không’ để 
kết cục dẫn về  cái ‘Không trong Hữu’. Liệu 
có thể bảo theo lời Kinh Duy Ma : ‘bất trụ vô 
vi, bất tận hữu vi’ ? 
 Một điều nữa, kết thúc câu truyện khiến 
ta liên tưởng đến lời C
sống lại, người ta không lấy vợ cũng không 
lấy chồng, song những kẻ sống lại là như 
thiên sứ trên trời vậy’’ (Ma : 22-30). Thiên sứ 
là trạng thái sống ‘hữu trong không’ và 
‘không trong hữu’ cùng lúc. Kiều đã ‘sống 
lại’ (cái chết của nàng là cái chết hụt, cái chết 
của nàng không là cái chết đoạn kiếp, đổi 
kiếp, hóa kiếp để đầu thai sang một kiếp 
khác), nàng ‘sống lại trong cuộc đời nầy với 
mối tình ngày trước nhưng trong một trạng 
thái khác trước, trạng thái ‘Không trong Có’. 
 Chính cái kết cục lạ lùng của câu truyện 
đã khiến Nguyễn Du chú ý vì hợp với tư tưởng
lâu nay của ông, tư tưởng của con người 
‘’Thiên tuế trường ưu vị tử tiền’’(câu thơ chữ 
Hán của ND : ‘Trước khi chết vẫn lo nghĩ, ưu 
tư chuyện nghìn sau’). Chính cái kết cục kỳ lạ 
nầy đã khiến Nguyễn Du phóng tác ‘Kim Vân 
Kiều truyện’ của Thanh Tâm tài nhân mà 
không phóng tác một tác phẩm nào khác trong 

vườn Văn học Trung Hoa cũng như không 
sáng tác một truyện nào tương tự dù ông biết 
cuộc sống truân chuyên, chìm nổi của bao 
hồng nhan bạc phận vì tất cả những cuộc sống 
đó, ngay cả của chính ông, của cô Kiều hay 
của bất kỳ ai đều chỉ là ‘Đoạn trường cựu 
thanh’ mà thôi. (Xin đừng ỡm ờ nghĩ rằng biết 
đâu chẳng đã có một ‘xao động lượng tử’ (flux 
quantique, xin mươn một từ của Khoa học) đã 
khiến xảy ra cuộc làm tình giữa hai người dù 
Kiều không muốn thì Kim Trọng cũng đã hẳn 
ép liễu nài hoa ? Xin đừng đánh giá Nguyễn 
Du quá thấp như vậy để khỏi mang tội hạ nhục 
tác giả và tác phẩm). Xin không đi xa hơn để 
nói đến cảnh giới sống của xã hội nhân loại 
mai nầy với một thể chế chính trị, kinh tế, văn 
hóa,... khác với hiện nay. 
 Chỉ riêng với hai điều kể trên  -cái nhìn 
mới về đoạn trường và k
câu truyện-  Nguyễn Du đã phổ vào cho 
Truyện Kiều hai tư tưởng sau đây : 
 1) Sống là đau khổ nhưng chính cái 
đau khổ của cuộc sống, cuộc đờ
thoát ta khỏi đau khổ. Diễn tiến nhân sinh 
sẽ đến thời điểm chấm dứt đoạn trường và 
bao nhiêu lý do, điều kiện, sự vụ con người 
tạo đau khổ tội lỗi cho nhau sẽ chấm dứt để 
mở ra một cảnh giới hay một trạng thái sống 
mới không còn đau khổ nữa. Điều nầy, 
Nguyễn Du đã nói qua Đạm Tiên –hình ảnh 
cuộc đời đau khổ- lúc nàng bảo với Kiều vừa 
được vãi Giác Duyên vớt lên từ sông Tiền 
Đường :  ‘’Đoạn trường sổ rút tên ra, Đoạn 
trường thơ phải đem mà trả nhau’’ để từ nay 
cuộc sống, cuộc đời hoàn toàn sung sướng 
với ‘’Duyên xưa đầy đặn phúc sau dồi dào’’. 
 2) Tài và Mệnh không còn đố kỵ, 
tương khắc, tương xung mà hài hòa, hảo
hợp nhau. ‘Tài’ là tài sức, khả năng từng 
người để lo cho cuộc sống riêng của mình ; 
‘Mệnh’ là cuộc đời tức cuộc sống chung của 
tất cả mọi người trong xã hội, nói rõ hơn là 
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‘môi trường xã hội, môi trường đồng loại’, là 
‘cõi người ta’ (trăm năm trong cõi người ta - 
Kiều - Không nên hiểu ‘Mệnh’ là số mệnh, 
định mệnh). Con người vì cần thiết của Sự 
Sống, kết hợp nhau, tạo nên xã hội để vừa 
hợp tác vừa cạnh tranh nhau. Cạnh tranh xã 
hội là điều tất yếu và là động lực cho xã hội 
tiến bộ văn minh nhưng lại luôn luon tạo nên 
thế tranh chấp thường trực giữa cuộc sống, 
cuộc đời tức giữa cá nhân với xã hội dù trong 
từng đơn vị  nhỏ nhất như gia đình, đoàn thể 
rồi đến quốc gia, dân tộc, rộng hơn nữa là 
cộng đồng nhân loại. Do thế tranh chấp đó mà 
con người cùng xã hội luôn luôn bất an, đau 
khổ. Những đau khổ của  cuộc sống cuộc đời 
trở thành đa dạng, lớn dần lên theo đà văn 
minh. Sự tranh chấp, tưong xung giữa tài và 
mệnh, giữa cuộc sống, cuộc đời, giữa cá nhân 
và xã hội sẽ đến thời điểm chấm dứt do diễn 
tiến tiến hóa của nhân sinh. Nguyễn Du đã 
tiên đoán, hay đúng hơn, đã nhìn ra điều đó. 
Mở đầu tác phẩm bằng hai câu thơ nói lên 
tính cách ‘đố kỵ’ giữa tài và mệnh : ‘’Trăm 
năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh 
khéo là ghét nhau’’, Nguyễn Du đã kết thúc 
tác phẩm bằng câu ‘’Chữ tài chữ mệnh dồi 
dào cả hai’’ (câu 3246) tuy có mượn ý nhà 
Phật để lý giải về chữ Tâm.  

(Còn tiếp) 
 Phụ lục : Thi hào Pháp Victor Hugo, theo 
người viết, có lẽ cũng trong những

 de fers, plus de deuils, plus 
d’alarmes; 

finiront dans toute l’ombre ; un ange 

 

 (5). Điều xấu cáo 
u

 xiềng xích, tù gông, 

hắt khe không còn câm nín 

n sinh tan đi trong mọi vùng 

 gọi mời : 

Thích

 cảm nhận 
như Nguyễn Du, đã báo biểu giờ chấm dứt 
mọi đoạn trường để nhân sinh được sinh 
thành trở lại (sống lại) trong một kỷ nguyên 
mới, trong một cảnh giới mới tức vào thời 
điểm ‘muôn vật đổi mới’ theo Thánh Kinh 
Ki-Tô giáo. Trong đoạn cuối bài trường thiên 
‘Bên bờ Vô hạn’ (au bord de l’infini), thi 
nhân đã viết : 
Tout sera dit. Le mal expirera, les larmes 
Tariront; plus

L’affreux gouffre inclément 
Cessera d’être sourd, et bégaiera : qu’entends-je?  
Les douleurs 
Criera: Commencement ! 
 (Les Contemplations, nrf  Poésie, Gall.
Paris 2002, trang 407)  
 Mọi điều sẽ được nói
ch ng, lệ buồn 
Chấm dứt ; không còn
tang ma, lo lắng 
 Hố thẳm k
(mà) bâp bẹ ‘tôi nghe gì ? 
 Đau khổ nhâ
bóng tối 
 Thiên sứ từ cao reo tiếng
 Khởi nguyên! 

Chú  
ervir 

mmunication – André 
Lala ulaire technique et critique 

e l

ndré Vergez và Denise 

llent sur cet 

g 110. 

 1) Tout système de signes pouvant s
de moyen de co

nde : Vocab
d a philosophie. 
 2) Le langage est la faculté qu’ont les 
hommes de s’entendre au moyen de signes 
vocaux – Xem A
Huissaman: Petie dictionnaire de la 
Philosophie, les abc du Bac. 
 3) Le langage est la maison de l’Être. 
Dans son abri, habite l’homme. Les penseurs 
et les poètes sont ceux qui vei
abri. Leur veille est l’accomplissement de la 
révéabilité de l’Être ; en tant que par leur 
dire, ils portent au langage cette révéabilité 
et la conservent dans le langage – M. Heidegger: 
Lettre sur l’humanisme trong Questions III, 
Gall. Paris 1973, trang 74. 
 4) C’est la même chose que penser et être – 
Xem La pensée grecque của Léon Robin, édt. 
Albin Michel, Paris 1973, tran
 5) ‘sẽ được nói’ (sera dit) có nghĩa là ‘sẽ 
được giải bày, sẽ được trở thành hiện thực’. 
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