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CON CÒN NỢ BA 
 

Dư Thị Diễm Buồn 
 

 Ba ơi, mai là đến ngày báo hiếu người 
cha rồi! Con nhớ quê hương mình không có 
ngày lễ báo hiếu từ mẫu “Mother’s Day” 
hay ngày báo hiếu từ phụ “Father’s Day” 
như cái xứ con đang tạm dung đó ba!  

Con biết ba sẽ cười hiền lành mà bảo 
với con:  

-  Con bé nầy nhiều chuyện và rườm rà 
quá đi… Bời ở xứ mình cha mẹ hàng ngày 
chạy gạo cho cả nhà mở con mắt không lên 
… thì còn có tâm tình gì mà nghĩ đến ngày 
báo hiếu, báo ơn con ơi. Công ơn cha mẹ 
bổn phận làm con không chỉ có ngày đó 
thôi đâu. Nhớ lúc đi tu nghiệp ở Mỹ, ba 
cũng biết ngày lễ báo hiếu từ mẫu hay từ 
phụ chớ. Bên dó, tới ngày lễ nếu con cái ở 
gần thì đưa cha mẹ đi ăn sáng, ăn trưa, ăn 
chiều… ở xa thì mua gởi cho cái áo, cái 
khăn, hay gởi cho mấy chục. Có tiền thì 
được một trăm, hay nhiều hơn tùy hoàn 
cảnh gia đình của họ. Theo ba nghĩ thì cong 
ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục như núi 
Thái, như đại dương vô bờ vô tận… chớ 
đâu chỉ có mấy ngày đó… 

Ba à, con sẽ vùi đầu vào ngực, ôm 
chầm lấy vai mà nhỏng nhẻo  nũng nịu bảo 
với ba rằng:  

-  Ba ơi, theo con biết, mỗi năm xứ 
người có ngày báo hiếu là để gợi nhớ, để 
hâm nóng, để nhắc nhở lòng tôn kính, 
thương yêu, hiếu thảo của con đối với cha 
mẹ. Đó cũng còn tùy thuộc vào tâm tình và 
hoàn cảnh của mỗi người nữa ba. Còn con 
thì ba đừng có lo nghe! Con nhớ thương và 

kính yêu ba dài dài, đều đều, cho đến ngày 
lìa bỏ cõi đời, trong con cũng không hề lạt 
phai thương kính ba chút nào hết đó ba! 

Những hồi ức quay về, Nghĩa chép 
miệng thở ra! Cô nhìn những cánh hải âu 
bay lượn giỡn đùa, cùng tiếng kêu vang 
vang của chúng trên trời cao. Và những cây 
mọc trong nước sát mé bờ, có nhánh gie ra 
ngoài… Trên cành có tổ chim, mà chim mẹ 
đang đút từng miếng mồi nhỏ vào miệng lũ 
chim con… Cô cảm thấy buồn nao cõi 
lòng, và thở dài nghĩ ngợi!  

Vì cho đến bây giờ thật sự tôi cũng chưa 
biết mẹ mình là ai? Có thể mẹ cô đã qua đời 
rồi chăng? Có thể vì hoàn cảnh nào đó bà 
không nhận con? Có thể, có thể, và có thể 
lắm… Bao nhiêu nguyên nhân khiến tôi nghĩ 
và đặt câu hỏi trong đầu? Nhưng từ nhỏ đến 
giờ vẫn không có câu giải đáp! Vì chưa bao 
giờ Nghĩa được gặp và biết mặt mẹ mình! 
Cho đến khi tôi biết đánh vần chữ “Mẹ, Má” 
khi tôi biết nhận xét, khi tôi hiểu, khi tôi biết 
nghĩ suy, và tôi biết tủi thân khi thấy những 
đứa trẻ tuổi cỡ mình có mẹ! 

Bởi mẹ bỏ Nghĩa cho nội, khi con bà 
chưa đầy 2 tuổi! Ngôi nhà cũ trống không 
của ông bà để lại, là di vật cuối cùng của 
gia đình cũng bị giặc tịch thu lấy làm chỗ 
hội họp cho đám thanh niên trong phường. 
Họ bảo đó là nhà của“Ngụy quân” cho nên 
bà cháu tôi bao nhiêu năm ở trong căn nhà 
đó, đương nhiên có tên trong danh sách 
phải đi kinh tế mới! Trong khi cha tôi còn 
bị họ nhốt trong tù cải tạo.  

Bà nội già cả mà đùm túm cháu lang 
thang sống hẩm hiu lây lất bữa khoai, bữa 
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đậu ở xó chợ, gầm cầu! Vì bà cháu tôi giờ 
đây không còn nhà nữa, và vì già yếu nên 
bịnh tật liên miên nữa… Cho đến ngày giặc 
thả ba tôi về, ông bị bịnh phù thủng trầm 
kha không lao dịch nổi. Vì thế chúng mới 
cho về vì lý do đơn giản là ông ở trong tù 
chỉ tốn kém, chớ không có lợi lộc chi cả. 
Và nếu nhốt ông bị chết trong tù, thì chúng 
sẽ thêm một cái tội với thế nhân nữa là: 
“Nhốt người vô tội, bịnh hoạn không thuốc 
men cho đến chết…” Tội nghiệp ba của tôi, 
sau bao nhiêu năm bị đày đọa trong tù ngục 
cải tạo. Thân thể ông đầy thương tật, yếu 
đuối, gầy còm như cái xác biết đi! Khi được 
giặc thả về, ba của tôi mất tất cả, cái gì 
cũng không có, chỉ có nhiều thứ bịnh! 

Nỗi đau buồn mất mát đeo dính ba 
người chúng tôi. Không có ăn thì tiền đâu 
mà thang thuốc… Vì bịnh tật, thiếu thốn, 
khổ đau, và nỗi buồn nối tiếp buồn theo… 
Ba tôi như người mất trí, bởi bà nội đột 
ngột qua đời, sau khi ông thả về chưa đầy 
ba tháng!  

Đau khổ ngập lòng, uất hận riêng 
mang, nhiều lần ba tôi đã ngửa mặt lên trời 
cao, nghẹn ngào mà than rằng:  

-  Ông Trời có bất công không? Hay 
kiếp trước tôi đã gây nhiều oan khiên cay 
nghiệt nên bây giờ nhận lãnh bao nhiêu đau 
khổ buồn thương lần lượt chụp phủ xuống 
cha con tôi! Tội nghiệp con tôi còn nhỏ 
quá, xin cho tôi nhận lãnh tất cả mọi sự 
việc đã vay. Mong Ơn Trên linh thiêng giúp 
cho cháu có cuộc sống an ổn, cuộc sống 
thật sự của kiếp một con người bình thường 
trên cõi đời nầy… 

Không còn lối thoát, ba tôi phải đi xin 
ăn! Đó là việc làm duy nhứt để kiếm sống 
cho hai cha con tôi thôi. Vì khốn khổ chất 
chồng, và thương đau khóc mẹ, đôi mắt ông 

đã bị mù lòa! Tội nghiệp ba tôi sống không 
bằng chết! Ông sống trong tăm tối không 
được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cùng nỗi 
đau đớn xâu xé, và xấu hổ ngửa tay xin tiền, 
mong nhờ vào từ tâm của thế nhân! Tuy đôi 
mắt bị mù lòa, nhưng tâm hồn ba tôi trong 
sáng như nhật nguyệt. Ông thường dạy dỗ và 
nhắc nhở cho tôi biết ai là bạn, ai là kẻ thù… 
Ông cũng không vì bịnh tật và hoàn cảnh 
hiện tại của mình mà thất chí, rồi làm những 
chuyện không nên, hay nói năng xàm xỡ với 
những người chung quanh... Ông luôn giữ 
câu của người xưa: “Lành cho sạch/ Rách 
cho thơm” và luôn lấy đức báo oán, trước 
những cảnh trái ngang của đời ông. 

Ba tôi đi xin ăn từ sáng sớm tới chiều 
tối mới về. Nhưng không bao giờ ông cho 
tôi đi theo. Tôi được ba gởi trong chùa để sư 
cụ sai vặt, và dạy cho biết chữ. Nhớ lại ngày 
nào, sư cụ cũng thấy cha con tôi hàng ngày 
gội nắng, dầm mưa lang thang đi qua chùa. 
Sư thương tình gọi lại hỏi thăm và cho cho 
cha con tôi tá túc ở mé hiên sau của chùa. 
Với trí hiểu biết non nớt của mình, tôi không 
biết ba tôi đang nghĩ suy gì? Nhưng tôi biết 
chắc chắn một điều: “Ý chí mãnh liệt để ông 
sinh tồn vì không muốn con mình côi cút, bơ 
vơ…” Tôi không sao quên, đó là ngôi chùa 
nghèo nằm sát bên bờ sông Bảo Định 
(Thành phố Mỹ Tho) nước rồng, nước lớn 
lửng lờ xuôi chảy. Những ngày gió lạnh mưa 
chan đi xin về đến chỗ ở, có khi ba tôi bị 
lạnh cóng cả người… Tôi la cầu cứu, sư nấu 
nước gừng nóng cho uống, sư châm cứu, cho 
đốt củi lửa hơ, và xức dầu nắn bóp để ba tôi 
giãn gân cốt, và từ từ khỏe lại…  

“Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân” 
Tôi vẫn nhớ chiều hôm đó, cha con tôi vui 
mừng và hết sức ngạc nhiên. Bởi có ông 
khách qua đường dừng lại cho ba tôi một số 
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tiền lớn! Một số tiền rất lớn với một người 
mù đi xin ăn bữa đói bữa no… Vị thần độ 
mạng của cha con tôi, chính là một đồng 
đội cộng sự với ba ngày xưa. Giờ ông là 
một ngoại kiều về thăm quê hương bất ngờ 
gặp lại… Kể từ sau đó, ba tôi không còn đi 
xin ăn nữa, v à gánh nặng xót xa trong lòng 
ba có phần nào được nhẹ đi. 

Cứ mỗi sáng sớm, khi vầng thái dương 
còn e ấp ở phương đông, chim chốc gọi đàn 
bay đi tìm mồi… Thành phố rộn tiếng còi, 
tiếng động cơ xe cộ, tiếng nguời bán hàng, 
tiếng trẻ con cười nói trên đường đến 
trường… Thấy chúng ôm tập sách, mặc áo 
quần lành lẽ… Tâm hồn tôi se thắt, với 
những ước mơ thầm kín nở lớn trong lòng! 
Mỗi ngày như mọi ngày, tôi dắt ba ra ngã tư 
đầu đường nhiều người qua lại. Giúp ông 
treo tấm ni-long che nắng che mưa để ngồi 
bán vé số, chiều tối mới tôi mới đến dắt ba 
về. Cha con tôi đi giữa thành phố lên đèn, 
qua những ngôi biệt thự đồ sộ nguy nga 
tráng lệ, qua những nhà hàng, khách sạn 
cao ngất trời của bọn tư bản đỏ… Chúng 
đang phè phỡn vui cười sống sa hoa trong 
đau khổ của nhân dân!  

Khi vui, ba thường kể cho con gái 
mình nghe những chuyện ngày xưa lúc còn 
là lính chiến… Ba kể trong say sưa, với 
niềm tin lẫn niềm xúc động nghẹn ngào, và 
niềm hy vọng thầm kín… Dần dà ba tôi đã 
lấy lại mức sống bình thường trong tâm 
hồn. Và thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp niềm 
vui trong giọng nói, hoặc nụ cười nhẹ trên 
môi ông.  

 
 Ngày đó, nắng Sài Gòn đẹp lắm! Phố 

phường rực rỡ vàng màu cờ và sắc áo lính. 
Những người lính chiến trên Bốn Vùng Chiến 

Thuật đại diện các quân binh chủng, từ các 
chiến trường trở về dự trong ngày Đại lễ. 

Ngồi chung với mấy bà tán dóc, bà 
Tám y tá (chích thuốc theo toa bác sĩ) lên 
tiếng trước: 

-  Mấy chị biết con bà Hai bán bánh bò, 
bánh da lợn ngoài chợ, là cậu Nhân chớ? 
Tôi thấy cậu mặc bộ đồ lính Thủy Quân 
Lục Chiến, cùng một số quân nhân đại diện 
đơn vị về diễn hành ngày Quân lực 19 
tháng 6… Ôi trông cậu ấy đẹp trai thì thôi, 
và thật oai phong quá chừng chừng đi! 

Bà Tư bán gạo, góp chuyện: 
 -  Thế cho nên, sau mùa Quân lực đó, 

khi thấy bóng dáng thấp thoáng chàng về 
phép, thì các em trong xóm lượn qua lượn 
lại nườm nượp hà! Họ mong coi có được 
lọt vào giếng mắt xanh của chàng, để làm 
người yêu của lính chiến miền xa không?  

Chị Tám Dung thợ uốn tóc mở to mắt 
ngạc nhiên, lên tiếng: 

-  Mấy chị nói “chơi hay nói giỡn”, bộ 
có vậy thiệt hả, sao tôi không biết vậy cà?  

Chị Út Nga vợ ông Sáu Hiến, tài xế xe 
đò đường Long An, Sài Gòn. Chị là phụ nữ 
trẻ nhất trong nhóm đang bàn chuyện thiên 
hạ sự. Tánh tình chị trẻ trung và hay nói 
tiếu. Ngồi kế bà Tư chị cười khè khè chêm 
vào những lời lẽ vui nhộn… Tiếng cười 
chưa dứt, thì chị gống gân cổ trỗi giọng: 

- Có chớ, sao không thật! Mấy bà nghĩ 
xem: “Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi/ 
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi… Giữa đoàn 
hùng binh có tôi đi hàng đầu/ Trở về là khi 
nước non vui bình yên…” Rồi chị bắc qua 
bài khác, hát câu đầu nầy nhảy qua câu đầu 
kia: “Đừng chê anh lính đám cưới nhà binh 
em ơi/ Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời …/ 
Đám cưới bọn ta tưng bừng biết mấy…/… 
Tám xe lội nước theo sau/ Chín xe đại bác 
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đi đầu… Cưới em nhỏ lắm em ơi/ cưới em 
mời mấy trăm người… Có ai bằng đôi ta 
đâu…” Mèn ơi, mấy em nghe đến đó quýnh 
đít thiếu điều năn nỉ ỉ ôi, xin được sửa túi 
nâng khăn cho chàng ta là đàng khác… 

Coi bộ chưa đã, chị hứng chí lớn tiếng:  
-  Nhưng“Sức mấy! Bỏ qua đi tám...” 

Bây giờ thì hai bông mai vàng trên ve áo 
cậu Nhân, đã làm các em cho mình là kiều 
nữ trong xóm nín khe… Bởi lúc chàng còn 
đi học, các nàng chê là thằng con bà bán 
bánh nghèo mạt rệp… Chê cho đã chớ có 
biết đâu anh chàng lính chiến Nhân “nhà 
nghèo, nhưng học giỏi, và đẹp giai” giờ 
anh ta tảng lờ làm ngơ các cô nàng trong 
xóm… Khiến các em vừa tức vừa tiếc hùi 
hụi, bởi ngày xưa lỡ dại chê nhằm người ta! 

Các bà phá lên cười rộ vui vẻ rồi trở về 
nhà ai phận nấy. Họ là những người phụ nữ 
lam lũ ở xóm nghèo, bình dân, vui vẻ, tốt bụng 
giúp đỡ chòm xóm khi ai đau bịnh, tối lửa tắt 
đèn… Họ hay chọc ghẹo đối phương nhưng để 
vui cười chung, rồi qua đi chớ không nói xấu, 
nói hành nói tỏi, hay có ác ý với ai… 

Cho đến một ngày kia, chàng Nhân dắt 
về giới thiệu với mẹ, cô Hồng Thủy làm ở 
sở Mỹ nơi chàng thường theo mấy người 
bạn ngoại quốc ghé mua hàng “PX” (cửa 
hàng của quân đội đồng minh, không có 
thuế) Bà Hai má Nhân là người mẹ dễ dãi, 
thương yêu và luôn chiều chuộng con. Bà 
nghĩ giờ con bà cũng đã lớn rồi, có thương 
cô nào thì bà cưới cô ấy cho anh.  

Thế là đám cưới nhà binh được tổ chức 
đơn sơ nhưng đầy đủ lục lễ cho con mình. 
Dù là cảnh nhà mẹ góa con côi, nhưng bà 
Hai cũng đi đủ lễ, chớ không nói đơn sơ mà 
giảm quà lễ để thiên hạ cười chê mẹ con bà.  

Sau ngày cưới, Hồng Thủy về sống với 
mẹ chồng. Còn Nhân thì luôn bôn ba ngoài 

chiến trận, đôi ba tháng mới về thăm gia 
đình một lần. Khi dâu sanh đứa con gái, bà 
nội đặt cho tên Nghĩa (Nguyễn Thị Nhân 
Nghĩa) con của ông Nguyễn Vĩnh Nhân và 
bà Trương Hồng Thủy… 

Bà Hai nghỉ buôn bán, vui mừng sung 
sướng ở nhà trông coi tâm can bửu bối, là 
đứa cháu nội bé nhỏ của bà đó đa! Bà để 
cho con mình yên lòng ngoài chiến tuyến, 
và con dâu đi làm! Thuở đó, ở góc nhỏ của 
phương trời miền Nam tự do. Có gia đình 
bà Hai, không giàu sang nhung lụa, nhưng 
ấm êm hạnh phúc dâng đầy. 

Rồi thời thế đổi thay, “Ngày 30 tháng 
4 năm 1975” thì giặc phương Bắc ào át tràn 
vào cưỡng chíếm miền Nam. Gia đình bà 
Hai tan nát, Nhân bị giặc bắt cầm tù trong 
cải tạo. Hồng Thủy ra buôn bán hàng ở chợ 
trời, nhưng không bao lâu vợ anh đi luôn 
không về nữa! Bà Hai già yếu phải đi bươi 
rác, lượm lon… khổ cực biết chừng nào để 
chắt chiu nuôi cháu, và bám víu cuộc sống 
nghèo nàn chờ ngày con trai trở về…  

(Đó là những gì Nghĩa nghe bà kể lại, 
và cô hiểu biết suy xét theo thời gian tuổi 
lớn khôn dần…) 

 
Bà chủ tiệm nước Cao Thăng ở chợ 

thành Mỹ Tho, thường đi chùa làm việc từ 
thiện… Qua lời sư, bà biết được tình cảnh 
cha con tôi. Nên khi sắp sửa trốn chạy khỏi 
nước Cộng sản nầy… bà cho hai cha con 
tôi một chỗ ngồi ở dưới tàu chở mấy trăm 
người vượt biên.  

“Một chỗ ngồi nhỏ xíu dưới hầm tàu, 
nhưng to lớn vô cùng, to lớn như một thế 
giới cho những kẻ đi tìm tự do! Và đó đã 
thể hiện một tấm lòng thương người, một 
tấm lòng Bồ Tát bao la như đại dương của 
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bà chủ tiệm Cao Thăng và là chủ tàu vượt 
biên… đối với cha con chúng tôi”  

Ba nhường cho con đi, còn ông thì ở 
lại! Tôi khóc sướt mướt vùi đầu vào ngực 
ba bệu bạo: 

-  Con không đi, con không đi đâu! 
Con không thể xa ba… Chết sống chúng ta 
có nhau ba ơi… 

Cặp mắt sâu hõm hàng ngày như hai 
cái hố nhỏ của ba tôi, càng sâu thăm thẳm 
hơn! Mặt đanh lại, ông lạnh lùng bảo tôi: 
 -  Nghĩa, hãy trả lời ba: “Con có 
thương, và muốn trả hiếu cho ba không?” 
 Giọng sũng nước mắt: 

-  Dạ có, dạ có… trên cõi đời nầy người 
con kính yêu nhứt là bà nội và ba… Ba chết 
con sẽ chết theo, ba ở đâu con sẽ ở đó… Xin 
ba đừng bắt con phải xa ba… Cho dù nơi 
con sắp đến giàu sang, nhung lụa, hay chốn 
Bồng lai tiên giới cũng vậy. Nếu không có 
ba, con cũng không đi đâu ba ơi… 

Ba ôm chầm lấy đầu con mình, vuốt 
tóc nghẹn lời thổn thức: 

-  Ba cũng không muốn xa con gái ba, 
nhưng vì tương lai của con… Qua bên đó 
may ra con còn gặp được tấm lòng nhân 
của người khác xứ, sẽ được đi học, và tiến 
thân… Con ở lại là gánh nặng cho ba, vì ba 
không lo cho con được! Dù muốn lo nhưng 
tình cảnh ba mù lòa, lại là một người thất 
bại bị kẻ thù trù dập cố tình hủy diệt thì làm 
sao lo… Ở đây chúng ta ăn không no, lạnh 
không áo, vô gia cư, không nghề nghiệp, thì 
tương lai của con sẽ về đâu? Và con còn 
chuyện quan trọng phải thay ba đang làm 
dang dở… Con ơi, trả hiếu cho ba, thì con 
hãy nghe lời ba. Nghe lời ba tức là đã trả 
hiếu cho ba rồi đó con… 

Tôi ôm chặc lấy ba vừa khóc vừa trả lời:  

-  Dạ con nghe ba… Con sẽ quyết làm 
những gì ba muốn, ba đã dặn dò… Con nghe 
ba, con nghe ba! Con thương ba lắm ba ơi!  

Trong cuộc đời bé nhỏ của tôi, chưa 
bao giờ tôi sung sướng bằng! Dù sau nầy 
ngày tôi ra trường Y khoa, nhận bằng bác sĩ 
ở Mỹ, cũng không bằng! Tôi vẫn nhớ hoài, 
nhớ suốt đời kiếp nầy để không bao giờ 
quên ơn người, ơn đời.  

Sáng nay trời trong, mây tạnh và nắng 
hồng rạng rỡ chiếu lung linh trên cành cây so 
đũa. Lác đác trên những cành ẻo lả, bông so 
đũa trắng như mây trời và điểm những trái 
dài, xanh như ngọc, mong manh treo tòn ten 
trên cành ở hiên sau chùa. Tôi ngồi ôm bọc 
áo quần cũ vá chằng vá chịt của cha con tôi. 
Nhưng lòng tôi ngập tràn hạnh phúc… cho dù 
trước mắt là hầm chông, là bẫy mìn… tôi vẫn 
thản nhiên tiến bước, vì có ba đi bên cạnh 
cuộc đời với tôi! Mặc dù ông ngồi đó, trầm 
ngâm chẳng nói lời nào, trong đôi mắt sâu 
thẩm không còn thấy ánh sáng mặt trời, 
nhưng trên khuôn mặt hằn nét thống khổ, 
kiên cường, bất khuất đó đã cho tôi sức sống, 
niềm tin và niềm hy vọng mảnh liệt! 

 
Tiếng của đoàn người ngồi chờ xuống 

tàu lào xào, ồn ào lúc to lúc nhỏ, mặc dù 
người dẫn đường đã nhiều lần nhắc nhở giữ 
yên lặng… Tôi nhớ rất rõ, mấy hôm trước 
khi phải theo đoàn người vượt biên. Tôi 
buồn rầu vì phải sắp xa người cha tật 
nguyền, bịnh hoạn của mình. Ngồi bẹp dưới 
góc cây trắc bá diệp ngoài sân chùa, nghe 
sư tụng kinh có ca có kệ, khi lòng đang 
ngổn ngang trăm mối đau buồn, khiến tôi 
càng thêm sầu thúi ruột! Thút thít ngồi dựa 
gốc cây khóc một mình, tôi lơ đãng đưa 
mắt nhìn trời xanh mây trắng, nhưng trong 
tâm tư tôi trời như đang tối sầm, tưởng 
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chừng như mây khói đèn đang kín trên 
cao… Và tôi cũng nghĩ dại, mong trời sập 
xuống chết hết cho rồi!  

Từ trong Chánh điện bước ra, dáng sư 
cao gầy. Mặt sư lúc nào cũng trang nghiêm, 
trầm tĩnh. Thấy tôi sư bảo:  

-  Nghĩa, cha con đâu, ông đi bán vé số 
rồi à? Chừng nào ba con về, dắt lên gặp sư 
nghe… Con đang khóc đó hả? 

Tôi mau lẹ lấy tay quẹt nhanh những 
giọt nước mắt còn đọng trên mi: 

-  Dạ, con khóc vì không muốn xa ba 
con! Tội nghiệp ông mù lòa, con đi rồi 
không ai đưa ba con ra chỗ bán vé số, 
không ai rót nước, đút cơm khi bịnh hoạn… 
Con thương ba con lắm sư cụ ơi… 

Nhịn không được, tôi khóc ồ lên! Sư 
vuốt tóc tôi chép miệng nhẹ thở dài rồi trở 
vào chùa… Tiếng cầu kinh hòa cùng tiếng 
mõ chuông lại ngân nga, êm êm rền vọng 
xa đưa… Mùi khói, nhang, trầm hương 
theo gió nhè nhẹ thoảng bay…  

Chiều đó tôi dắt ba đến gặp sư, như sư 
đã dặn dò. Tôi thấy sư đang tỉa nhành chết, 
lá úa của những cây kiểng trước sân chùa. 
Sư vẫn điềm đạm, nét mặt suy tư, và chầm 
chậm bảo với chúng tôi: 

-  Nghe thấy hoàn cảnh của cha con 
anh, ông chủ Cao Thăng bảo vợ cho cả hai 
cha con cùng đi luôn một thể… 

Cha con tôi quì xuống lạy sư! Không 
nói gì, tay lần chuỗi, mắt u buồn hiền lành, 
sư từ tốn khẽ bảo: 

-  Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho cha con 
anh! Tôi chẳng giúp gì được, có lẽ do lòng 
thương con của một người cha như anh, đã 
làm động lòng người đời và động lòng Trời 
khiến xui như vậy… Anh phải luôn ăn hiền 
ở lành, bởi Ơn Trên không bao giờ phụ kẻ 
có lòng… Tôi sẽ cầu an cho cha con anh… 

Sư quay qua vuốt tóc tôi: 
-  Nghĩa, sư biết con là đứa trẻ ngoan! 

Qua tới bờ bến tự do con ráng học hành… 
làm người tốt, để trả hiếu cho cha con và trả 
ơn đời… 

Mười mấy ngày trên đường vượt tuyến 
sóng gió biển khơi. Rồi tàu cũng được cặp 
một bến ở Nam Dương Quần Đảo. Trên 
Hành trình vượt biên của tàu bán chánh 
thức (Người đi trả chủ tàu bằng vàng. Chủ 
tàu đóng cho Việt cộng để được rời nước) 
mang số “Mỹ Tho 2736” Tàu vượt biên 
chúng tôi chết gần cả trăm người vừa già 
vừa trẻ em, vì sóng gió dập dồn và yếu 
sức… “Huyệt mộ người cha kính yêu của 
tôi, cũng ở lòng đại dương trong chuyến 
bôn đào bằng đường biển nầy!” 

  
  Hôm nay cũng trên chuyến tàu ra 

biển, tôi theo đoàn y tế thiện nguyện, đi trị 
bịnh cho những tù nhân trong trại tù 
Alcatraz, ở hòn đảo Alcatraz gần San 
Fransico thuộc tiểu bang California.  

Nhìn trời nước bao la, nhìn thành phố 
San Fransico nhà cái cao, cái thấp… chập 
chùng san sát như dính liền nhau. Cả thành 
phố dưới bầu trời rạng rỡ nắng mai, và như 
nằm lững lờ trên mặt nước trong xanh lao 
xao sóng bủa chập chùng. 

“Ba ơi, con đang ở trên một nước tự 
do, ngắm nhìn trời xanh, in những vầng 
mây trắng cuồn cuộn nhẹ trôi là đà. Nắng 
mai chiếu lung linh, gió mát thổi bồng mái 
tóc con… Màu nước biển xanh và trong vắt 
thấy cả cá lội nhởn nhơ… Con nhớ ba lắm, 
con thương ba vô cùng… Con gái ba không 
phụ lòng ba, giờ con đã thành tài như ba 
ước mong…  

Ngoài những giờ làm việc ở bịnh viện 
chuyên khoa về mắt… Thời gian còn lại, 
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con ghi danh hành nghề trong các đoàn y tế 
thiện nguyện. Con đã đi Thái Lan, Cam-
Bô-Chia, các nước vùng dân nghèo… Cả ở 
Ép-Phi-Ca, Ai-Rắc… nữa đó ba. Nhưng 
con chưa trở về cố quốc! Vì nơi đó vẫn còn 
chế độ Cộng sản... chưa đổi lại màu cờ 
ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa.  

Sư cụ giúp chúng ta đã viên tịch… Gia 
đình ông Cao Thăng đang ở Canada (bà qua 
đời từ mấy năm trước) Các con ông đã 
thành nhân. Ba và lời ba đã dạy dỗ là kim 
chỉ Nam đã và sẽ làm hành trình cho con 
suốt cuộc đời nầy! Ngày xưa ba đi lính vì 
an nguy cho gia đình và dân tộc. Không kể 
đến thân mình, ba cùng đồng đội bảo vệ 
lãnh thổ, lãnh hải quê hương đất nước, cho 
một miền Nam Cộng Hòa Tự Do của chúng 
ta. Bây giờ con gái ba làm những gì con có 
thể làm được như ba dạy bảo là giúp người, 
giúp đời, và…  

Ba ơi, mặc dù ba nay đã ra người thiên 
cổ, nhưng con biết ba lúc nào cũng quanh 
quẩn bên con, nhắc nhở con, giúp đỡ con 
gái ba. Con thấy tủi thân không có ba như 
các bạn bè. Ai còn cha thì xôn xao mua quà 
nầy quà kia cho cha, trong ngày lễ vinh 
danh người cha…  

Thưa ba, mỗi năm ngày báo hiếu từ 
phụ, lại cận kề ngày Quân Lực của Việt 
Nam Cộng Hòa. Con xin gởi ba tấm lòng 
thành ghi nhớ ơn tiền nhân, nhớ ơn ba trong 
ngày báo hiếu từ phụ. Ba đã cho con dáng 
dấp hình hài lành lặn nầy. Ba cho con tâm 
hồn tươi vui, khỏe mạnh nầy. Ba đã cho 
con tất cả, tất cả những gì con hiện có…  

Con đã làm những việc thiện mà ba 
dặn dò chỉ dạy… Nhưng con vẫn còn nợ 
ba! Trước khi lìa đời, ba đã trăn trối: “Hãy 
dong ruỗi con đường ba đi còn dang dở…” 
Thưa ba, chúng con những người trẻ lưu 

vong sẽ hoàn tất trong ngày không xa… 
Trước khi qua đời ba còn nhắc nhở/ 
…Hoàn cảnh nào cũng phải giữ sắt son/ 
Cha ấu lo nhân nghĩa sẽ không còn/ Trên 
đất nước mấy nghìn năm Văn Hiến…” Ba 
ơi “Con còn nợ ba”! O 
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Em Vẫn Là Em 
  

Em vẫn là em tình vẫn đầy 
Vẫn còn mộng mị vẫn mê say 

Vẫn hồn phiêu lãng ngoài sân vắng 
Đợi nắng về tô sáng mắt ai 

  
Em vẫn là em vẫn đợi chờ 

Vẫn gom nhung nhớ dệt thành thơ 
Vẫn ngồi khung cửa nhìn mưa đổ 
Đếm những giọt sầu ngập lối mơ 

  
 Em vẫn là em vóc liễu gầy 

Vẫn còn ngập ngượng vẫn thơ ngây 
Vẫn thầm thì nhắn cùng cơn gió 

Xin gọi mây về phủ tóc bay 
  

 Em vẫn là em chốn tịch liêu 
Vẫn buồn ngây ngất biết bao chiều 

Vẫn e lá rụng sầu cành mộng 
Hụt hẫng đêm dài bởi tại yêu 

  
Em vẫn là em vẫn nhớ nhà 

Vẫn còn hoài tưởng những năm qua 
Vẫn chờ sao rụng canh khuya vắng 

Để kết dây tình  gởi xứ xa . 
   

Uyên Phương Minh Nguyệt 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt: Sinh quán tại Sài 
Gòn. Dời Việt Nam năm 1979 và định cư tại 
Hoa Kỳ năm 1980. Cựu học sinh trung học 
Hùng Vương Sài Gòn VN. Cử nhân kế toán 
University of Houston (UH). Cộng tác với: Văn 
Học Nghệ Thuật Biên Khảo Cỏ Thơm (VA), 
Văn Đàn Đồng Tâm (TX), Tuyển Tập Văn Học 

 

Nghệ Thuật Hải Ngoại CLBTNS, Giao 
Mùa (VA), Tạp Chí Thế Giới Mới(TX), 
Báo Trẻ (TX). Thơ, ngâm thơ, hát và tình 
diễn hoạt cảnh đăng ở các websites online: 
youtube.com, motgocpho.com, 
vnthuquan.net, 
cothommagazine.com, vandandongtam.net,  
phunuviet.org, vantholacviet.net,  
dactrung.net,vantuyen.net,  
vietbang.com,hatnang.net, 
hathaykhongbanghayhat.org, 
vietnamlibrary.informe.com,v.v. 
Những CDs do Uyên Phương Minh Nguyệt diễn 
ngâm gồm có: Những dòng thơ Uyên Phương 
Minh Nguyệt (1,2,3) Những dòng thơ tình của 
TTKH, VHC, Bùi Giáng v.v., 12 ca khúc gồm 
một số bài phổ từ thơ của Uyên Phương Minh 
Nguyệt do Uyên Phương Minh Nguyệt và Minh 
Khoa trình bày. 
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TRĂNG TÀN 

 
Với bóng trăng tàn, uống rượu suông 
Cạn thêm chén nữa chẳng vơi buồn 
Đường vang kèn đệm  màn hoan lạc 
Phố vắng đàn rung nhạc loạn cuồng 

Xác đã liệm cùng cơn bão dậy 
Hồn còn hoài niệm biển mưa tuôn 
Đêm mai đời cũng không gì lạ 

Với bóng trăng tàn, uống rượu suông 
 

Lý Hiểu 
 
 

ÁNH TRĂNG SUÔNG 
họa 

 
Bên bờ lau sậy, ánh trăng suông 
Sóng vỗ lao xao “tuổi đá buồn” 
Ôm mớ hành trang ngày lặn lội 

Gom từng kỷ niệm phút quay cuồng 
Linh hồn lửa thắp: trầm hương đối 
Thân xác kinh cầu: mạch máu tuôn 

Ngựa hí gót mòn thân lữ thứ 
Bên bờ lau sậy,  ánh trăng suông 

 

Phan Khâm 
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NỖI BI TRÁNG LẶNG CÂM 

 

 Tôn Nữ Mặc Giao 
 
Cao xanh đặt chuyện ghét thương  
Đọa đày một kiếp má hồng truân chiên  
Đời người có mấy lần duyên  
Nàng luôn dang dở chuốc phiền cô đơn  
Cũng may còn có đứa con  
Luật bù trừ đã ban ơn cho nàng  
Tài hoa một kiếp hơn người  
Ngón đàn ngòi bút tuyệt vời không gian  
Mừng nàng giờ đã bình an  
Không tình chẳng ái chỉ cần thong dong.  
Tâm linh hiểu chữ “vô thường”  
Thấm nhuần Phật pháp tiếng chuông  
nhiệm mầu.  
        Tôi quen biết với Trần Thị Bông Giấy 
(TTBG) đúng 12 năm (2001). Lúc ấy hai 
thiên kim của tôi hãy còn nhỏ và đang là 
học trò Piano của cô. Khoảng thời gian này, 
người chồng Trần Nghi Hoàng (TNH) của 
cô đã đi ra khỏi cuộc đời cô từ lâu rồi nên 
tôi cũng chẳng biết gì về ông ta cả. Bây giờ 
các con tôi đã lớn không còn học cô nữa! 
Tôi vì tiếc cây đàn nằm lặng  lẽ giữa nhà 
không người xử dụng uổng phí nên đã ghi 
danh học Piano với cô, để đêm đêm về “mổ 
cò” nghe tiếng đàn “rổn rảng” khua vang 
 khắp nhà cũng vui tai. Tôi gọi TTBG bằng 
cô là vì thế.  
      Dạo ấy TTBG dưới con mắt của tôi là 
một người đàn bà lãnh đạm, dáng vẻ lảng 
đảng và có hơi kiêu ngạo (nếu không muốn 
nói là khó có cảm tình). Còn tôi thuộc tuýp 
người liệng vào đâu tôi cũng sống được, 
cho nên tôi cũng… lạnh lùng không ý kiến. 

Thời gian chờ đợi các cháu học xong để 
đón các cháu về, tôi ngồi lại nơi phòng 
khách nhà cô và đưa mắt quan sát căn nhà 
của người đàn bà lãnh đạm. Tôi thấy lối 
bày biện trong nhà không “tân tiến” như 
những ngôi nhà ở Mỹ bây giờ mà nó có vẻ 
hơi cổ điển phương Tây. Điểm đặc biệt là 
nhà cô rất nhiều sách, sát vách tường đâu 
cũng là kệ sách. Ngoài những loại sách giá 
trị thuộc về triết lý khoa học, nghệ thuật âm 
nhạc hay lịch sử văn hoá Âu Á gì gì đó 
(những loại này tôi không bao giờ dám 
đụng tới, hiểu gì nổi mà đọc), còn có những 
cuốn sách tựa đề rất là lạ đối với tôi như: 
Nước Chảy Qua Cầu, Một Truyện Dài 
Không có Tên, Nhật Nguyệt Buồn Như 
Nhau, Trân Sa …v…v…   
      Tôi tò mò liếc qua  một dọc những tựa 
sách lạ rồi “chộp” cuốn Trân Sa bật bật vài 
trang. Cứ tưởng đọc cho qua thì giờ chờ đợi 
đỡ nhàm chán, nào ngờ càng đọc càng thấy 
hấp dẫn, tôi lật trở lại bìa tìm tên tác giả rồi 
nhíu mày suy nghĩ. TTBG là ai lạ hoắc, tôi 
nghĩ chắc không thuộc thời những nhà văn 
trước 75 mà tôi thường đọc như Hoàng Hải 
thủy, Nhã Ca, Mai Thảo, Duyên Anh… mà 
mới viết ở bên Mỹ cũng không chừng. Sau 
này ký check trả tiền tôi mới biết TTBG là 
cô. Thì ra tôi đoán không sai, TTBG quả là 
một cây bút mới mọc lên tại San Jose, một 
cây bút đã từng gây phẩn nộ làm xôn xao 
dư luận không ít trong giới văn nghệ sĩ tại 
hải ngoại mà tôi không biết đấy thôi!  
      Sau đó tôi được cô tặng cho vài cuốn 
đem về nhà đọc.  
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      Phải công nhận cô viết thật sống động 
và lôi cuốn, đọc truyện của cô tôi rất là 
nghẹt thở. Không  phải cô viết truyện kinh 
dị làm tôi sợ đến nghẹt thở, mà cô chỉ kể lại 
những mối tình đã dang dở trong đời cô. 
Chuyện tình yêu không hề có một chút 
“sex” nào trong đó nhưng rất đẹp, rất lãng  
mạn mà cũng không kém phần bi thiết. Tôi 
đọc mà tưởng như chuyện của chính mình 
khiến trái tim tôi cũng bị đau theo. Đau đến 
không thở được khiến tôi phải tạm ngưng 
đọc, ngước mặt lên trời nhắm mắt thở đều 
để lấy lại sự quân bình cho đầu óc. Cảm 
giác nghẹt thở của tôi là như vậy đó!  
      Từ đó đến nay quen cô đã mười mấy 
năm, con gái tôi nay đã lớn không còn học 
cô nữa, nhưng tình thân giữa gia đình cô với 
vợ chồng tôi thì ngày một thân hơn. Tôi thấy 
giữa tôi và cô có nhiều điểm tương đồng khá 
giống nhau,  nhất là tấm lòng thủy chung và 
cá tánh bộc trực. Những điểm giống nhau 
ấy  (tạm  gọi là như thế) đã tạo nên kết quả 
hoàn toàn trái ngược đến buồn cười. TTBG 
và tôi lúc nhỏ đều có một cái tự ti giống 
nhau là xấu nhất nhà. Sự tự ti mặc cảm này 
đã khiến cho tôi trở nên nhút nhát suốt cuộc 
đời. Nhưng ngược lại đã tạo cho TTBG một 
cá tính độc lập ngay từ nhỏ và trở nên cứng 
cỏi, kiêu ngạo trước cuộc đời.  
      TTBG suốt một đời đi tìm tri kỷ và một 
tình cha trong người đàn ông của mình 
nhưng không được toại nguyện. Còn tôi rất 
giản dị, chỉ cần một người đàn ông “thương 
tôi thiệt là thương” và tôi sẽ hết mình vì  
người đó. Tôi may mắn hơn TTBG là tôi đã 
tìm được con người ấy bằng một cuộc hôn 
nhân trọn vẹn cho đến suốt cuộc đời (tôi tin 
chắc như vậy).   

      TTBG đàn hay viết giỏi, tôi cũng là 
người cầm bút và yêu thích văn nghệ. 
Nhưng nếu nói về tài hoa thì tôi kém xa 
TTBG nếu không muốn nói là không có một 
chút tài hoa nào hết. Có lẽ tại có những điểm 
tương đồng và đối chọi nhau như thế cho 
nên chúng tôi ngày càng thân nhau hơn?    
       TTBG là một người con có hiếu, nhà có 
nhiều anh chị em nhưng chỉ có cô nuôi mẹ 
già. Điểm này cũng giống như tôi ngày xưa, 
anh em đông nhưng cha mẹ ruột cũng chỉ ở 
với vợ chồng chúng tôi cho đến khi qua đời.  
      Bà cụ mẹ già của TTBG thật là đáng 
thương và đáng phục, góa chồng năm 32 
tuổi, còn rất đẹp (xem hình ngày xưa)  một 
nách 7 đứa con  mọn, đứa bé nhất chỉ mới 
11tháng tuổi. Bà cụ kể rằng lúc sắp lâm 
chung, cụ ông đã trối trăng  lại là cuộc sống 
có khó khăn cách mấy thì cũng  ráng cho 
con học hết cái Trung học (lớp đệ tứ ngày 
xưa và là lớp 9 bây giờ). Lúc ấy bà cụ nghĩ 
thầm trong bụng rằng “Tưởng học đến ông 
này bà nọ gì chứ chỉ học đến trung học thôi 
thì làm gì mà lo không nổi”. Rồi cụ bà đã 
khấn vái trước quan tài cụ ông rằng sẽ cố 
gắng dạy dỗ và nuôi con ăn học đàng hoàng.  
      Tội nghiệp người mẹ trẻ goá bụa rất sớm 
đã ở vậy, bương chải tìm đủ mọi cách nuôi 
dạy đàn con nên người. Đám con trai thì được 
đi du học, đám con gái cũng trình độ đại học 
hết chứ có phải chỉ lớp 9 như lời trối trăng 
của người chồng trước khi chết  thôi đâu.  
      Thân phụ của TTBG là một “tài hoa 
mệnh bạc” (từng là nhạc sĩ dạy Violon nổi 
tiếng khoảng thập niên 40- 50 tại Huế và 
Sài Gòn, cũng là nhạc sĩ chuyên soạn hoà 
âm phối khí cho ban hợp ca Thăng Long 
của gia đình Phạm Duy thời ấy). Ông đã ra 
đi quá sớm bỏ lại người vợ trẻ bơ vơ giữa 
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chợ đời với đám con thơ còn  non dại, sợ 
người vợ không đủ sức lo cho con nên chỉ 
dám ước mong đám con được học hết lớp 9 
là ông mãn nguyện. Nào ngờ người vợ trẻ 
đã kiên cường không ngã quỵ trước cái chết 
của người chồng mà vùng dậy, đứng lên 
chống chọi với phong ba bảo táp của cuộc 
đời để bảo bọc và nuôi dạy đàn con nên 
người cho đến bây giờ.  
      “Hổ phụ sanh hổ tử” quả không ngoa, 
đám con đứa nào cũng có tài năng và tốt 
nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn 
trước 1975. Nhưng tài hoa nhất chỉ có 
TTBG và người em trai kế tên TrầnTrọng 
(nay đã qua đời). Trần Trọng  đã tốt nghiệp 
thủ khoa đàn Violon chuyên khoa về nhạc 
Cổ Điển Tây Phương niên khóa 1959 – 
1967.  Cô Thu Vân (TTBG) hạng nhì cùng 
một niên khoá với Trọng.  
      Tôi chưa có dịp (phải nói là không còn 
dịp thì đúng hơn) được nghe Trọng đàn, 
nhưng tôi đã từng nghe qua TTBG đàn. Tài 
năng chỉ là biểu diễn hay, đàn giỏi trọn vẹn 
được một bài hát không hề khuyết điểm, đủ 
để cho người ta vỗ tay tán thưởng. Còn tài 
hoa là tiếng đàn đi vào lòng người làm cho 
người nghe xúc động, thương cảm như hiểu 
thấu được nỗi lòng người nhạc sĩ  khi tấu 
lên bản nhạc. TTBG đã cho tôi có được cái 
cảm xúc đó!  
      Mười mấy năm quen biết đủ để cho tôi 
hiểu và thấm theo sự cô đơn của cô qua lối 
sống thầm lặng gần như  không muốn giao 
tiếp với ai. Dáng người nhỏ bé đến tội 
nghiệp nhưng ngầm chứa một sức chịu 
đựng đáng sợ. Bao nhiêu năm rồi, tôi chỉ 
âm thầm quan sát lối sinh hoạt của hai mẹ 
con cô với một bà mẹ già (nay đã gần 90 
tuổi) mà thấy tội tội làm sao, mặc dù tôi 

biết rõ họ chẳng cần ai thương hại. Nhất là 
đứa con gái (tên Âu Cơ) của cô với TNH, 
giống cô nhiều hơn là giống cha từ vóc 
dáng cho đến tính tình. Có thể nói nó là 
phiên bản của cô thì đúng hơn. Cho nên khi 
nhìn con gái cô, tự dưng tôi thấy thương và 
xót xa trong lòng thế nào ấy. Một đứa trẻ 
mới 10 tuổi đầu mà đã cảm nhận được nỗi 
đau “mất cha” như  người lớn khi diễn tả lại 
nổi đau của mình bằng  một bức tranh tự vẽ 
hình một trái tim được xếp bằng nhiều mãnh 
vụn nhỏ, dùng làm món quà tặng mẹ ngày 
Noel năm 1998, bên dưới ghi những lời lẽ 
sâu sắc dễ dàng làm mủi lòng người đọc: 
 “Một trái tim bị bể nát đã được chữa lành 
bởi lòng thương yêu của một người mẹ.”  
Gạt nước mắt tim em như bể nát  
Mái gia đình phút chốc vụt vỡ tan  
Em thương mẹ nước mắt buồn chảy ngược  
Mẹ thương em sầu  tím cả ruột gan.  
     Một đứa bé gái xinh như thiên thần  rất 
thông minh, không ngờ đầu óc lại nhạy cảm 
và trưởng thành sớm như vậy. Cháu có cặp 
mắt to và buồn với nụ cười e dè. Trong đôi 
mắt buồn vời vợi của cháu, tôi nhìn ra được 
cả một sự thách thức như sẵn sàng chống 
trả chứ không hề sợ hãi  nếu gặp phải một 
sự nhe nanh múa vuốt nào đó.  
      Bây giờ “cô bé” đã trưởng thành, cặp 
mắt vẫn buồn, nụ cười vẫn e dè nhưng 
không sợ sệt. Có một  lần  vợ chồng chúng 
tôi, cô TTBG, bà cụ mẹ già của cô và Âu 
Cơ  ngồi chia xẻ với nhau về những hiểu 
biết trong đạo Phật, Âu Cơ đã nói lên được 
một câu gì đó rất “thấm nhuần đạo Phật” 
(tôi quên rồi). Chúng tôi cười vang  khen 
hay, tôi định chồm tới ôm Âu Cơ vào lòng 
biểu lộ sự ngợi khen , nhưng cháu đã nhanh 
nhẹn co rúm người lại né ra xa ngay lập 
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tức. Cũng là người nhạy cảm, tôi hiểu và 
dừng lại ngay khi chợt vỡ ra cô bé này 
không  muốn làm thân với ai hết, cho dù 
người đó đã từng quen biết nhiều năm qua. 
Tôi thông cảm chứ không  hề giận, nhưng 
cứ suy nghĩ hoài về phản ứng của cháu, về 
những đoản văn cháu viết khi bố bỏ ra đi 
rồi tự hỏi: Nếu như tâm hồn cháu không bị 
tổn thương vì sự break giữa bố mẹ, thì liệu 
cháu có ít nói và khép kín gần như ‘ở ẩn’ 
như vậy không?”  
      Trong đời tôi, tôi thương nhất là người 
già và trẻ thơ. Cho nên thấy người già hay 
trẻ con nào gặp phải sự bất hạnh là tôi 
thương lắm! Cứ suy nghĩ hoài rồi tưởng 
tượng nếu nạn nhân  là cha mẹ mình hay 
con cái của mình tôi cứ đứt cả ruột.  
      Đọc “MộtTruyện Dài Không Có Tên” 
của cô tôi mới hiểu tại sao cô bị giới văn 
nghệ sĩ tẩy chay và cô lập từ nhiều năm qua. 
Như đã nói ở trên, tôi không dám phê bình 
văn của ai hết mà chỉ diễn tả cái cảm nghĩ 
của mình khi đọc mà thôi. Nhân danh người 
cầm bút (chứ không phải nhà văn) tôi tin 
rằng ai cũng có cái giới hạn  cho riêng mình 
 khi viết. Tôi cũng vậy! Cái gì nên viết, cái 
gì không nên viết tôi biết phân nặng nhẹ. Và 
tôi cũng đã viết rất thật, nhưng xin thú thật là 
vẫn chưa thể nào “thật” được như TTBG. Và 
tôi cũng rất khâm phục trí nhớ tốt cùng tài 
hùng biện giỏi như  luật sư đang “chưởi” 
nhau trước toà của cô.  
      Càng đọc và càng tiếp xúc nhiều với cô, 
tôi càng nhìn ra được sự hài lòng an phận 
và vui hưởng của hai mẹ con cô trong niềm 
 “hạnh phúc” vô biên được bao bọc bằng 
 nỗi cô đơn mà mẹ con cô đang sống.  
      Ngoài ra cô còn có một tấm lòng từ 
thiện “lạ đời” khiến tôi cũng  phải “sợ” 

cô luôn. Đời thưở nào mà nhà chỉ có ba 
người nữ, một già, một trẻ, một trung 
niên, vậy mà cô dám cho một người đàn 
ông “homeless” trú ngụ tạm phía sau 
vườn  nhà cô. Cô nói “tội nghiệp, để họ 
có chỗ che nắng che mưa và ngược lại 
họ chăm sóc vườn cho mình thôi chứ 
làm gì có tiền mà trả”. Tôi tuy cũng có 
tấm lòng “đại bác” nhưng  nếu là tôi, 
quả thật tôi không dám chứa khi nhìn 
thấy khuôn mặt không  mấy  “thiện cảm” 
cho lắm của người homeless, mặc dù ông 
ta  nói năng hiền lành chất phác (kiểu dân 
quê miệt vườn của VN nước mình). Chính 
vì sự làm phước bất vụ lợi ngay tức thì  khi 
gặp người hoạn nạn mà không cần biết hậu 
quả tốt xấu, có bị lừa hay không của cô mà 
cô cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ 
từ “trên trời” rơi xuống một cách bất ngờ 
khi cần thiết.   
      Đáng lý ra tôi chẳng viết gì về TTBG cả, 
vì quen nhau lâu rồi chuyện riêng tư gì mà 
không biết! Chúng tôi có buổi họp mặt hằng 
tuần chia sẻ với nhau về Phật pháp, sau đó là 
tán dốc và tâm sự cho nhau nghe. Chỉ năm 
người thôi, TTBG, Âu Cơ, bà mẹ già (thân 
mẫu TTBG) và hai vợ chồng chúng tôi. “Bà 
mẹ già” nay ốm mai đau nên  lúc có mặt lúc 
không vì khó ngồi lâu được. Gần 90 tuổi rồi, 
chỉ sức khoẻ suy kém thôi chứ cụ rất là minh 
mẫn và sáng suốt. Những lúc ngồi tán gẫu, 
cụ kể lại vanh vách cho nghe những chuyện 
xưa, nhớ từng chi tiết một không quên. Tôi 
rất thương cụ, vì cụ là biểu tượng hình ảnh 
người mẹ già đã qua đời của tôi. Cụ là người 
hiểu biết kiểu có học, tình nghĩa thủy chung 
lại tinh thông đạo Phật. Tôi rất ngưỡng mộ 
và kính trọng cụ, một người đàn bà đáng 
được tuyên dương.  
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      Hôm nay tôi viết về TTBG vì đã 
gặpTNH, và cũng vì không biết phải nói thế 
nào với Âu Cơ (an ủi hay cho một lời 
khuyên?) sau khi đọc xong lá thư của cháu. 
Một cô bé chỉ mới ngoài 20 tuổi mà đã có 
được những nhận định sâu sắc, những lời lẽ 
cứng cỏi, cương quyết, đượm phần kiêu 
ngạo không kém gì mẹ  nó để viết cho nhà 
văn Văn Thanh sau khi gặp lại người cha 
TNH. Có thể vì lần viết “thật” này mà giao 
tình tốt đẹp mười mấy năm qua giữa tôi và 
TTBG chấm dứt cũng  nên. Ôi! Cũng chỉ vì 
ngứa ngáy tay chân mà cái máu “nhà văn” 
nó lại trổi dậy không kềm được.  
 
      Gần Noel năm ngoái (2012), TNH 
muốn gặp lại đứa con gái đã xa cách 16 
năm không một lần hỏi han thăm viếng. 
Buổi gặp gỡ sẽ diễn ra tại nhà cô BG trong 
bữa cơm chiều. Vì quá thân nhau đến độ 
coi như “người nhà”, TTBG và ngay cả Âu 
Cơ cũng muốn có mặt vợ chồng tôi nên đã 
mời chúng tôi đến. Chiều hôm đó khi vợ 
chồng chúng tôi đến, TTBG nói:  
      - Âu Cơ nó muốn ngồi giữa mẹ với cô G.  
      Âu Cơ giải thích thêm:  
      - Hồi nào tới giờ ngoại trừ mẹ con, con 
không thích ai ôm con hết! cho nên con 
chọn ngồi giữa mẹ với cô G để tránh cho 
“ổng” khỏi ôm con.)  
      Tôi nghe càng thêm thương cháu, chợt 
bùng lên ý nghĩ sẵn sàng “bảo vệ” cháu nếu 
cần (mặc dù tôi chưa biết mình sẽ bảo vệ 
cháu như thế nào).  
       Một chập sau nhà văn Văn Thanh và 
TNH bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên tôi 
được “hân hạnh” diện kiến một người đàn 
ông đã “can đảm” làm lơ trước lời van xin 
của đứa con gái nhỏ 10 tuổi mong cha nó 

đừng bỏ đi, nhưng cha nó vẫn cứ khăng 
khăng dứt áo đòi  “đi tìm lại cuộc đời” của 
chính mình (chữ của Âu Cơ).  
      Sau khi sắp xếp chỗ ngồi theo ý Âu Cơ 
muốn, tôi nói ít, lặng lẽ quan sát nhiều hơn 
và ngầm có ý “bảo vệ” Âu Cơ nếu cần. 
TTBG cũng ngồi im lặng sau khi giới thiệu 
cho mọi người biết nhau và chỉ lên tiếng khi 
cần thiết, chỉ mỗi nhà văn Văn Thanh là nói 
nhiều, có ý vun vô cho hai cha con TNH.  
      Còn TNH dưới con mắt của tôi hôm ấy 
rất lạ lùng, tôi không nói đến dung mạo bề 
ngoài, dĩ nhiên về già chả ai còn “đẹp” được. 
Tôi muốn nói lạ lùng ở đây là “cóc chết ba 
năm quay đầu về núi”(?) thái độ phải nên có 
thành ý một chút thì may ra làm cảm động 
được đứa con gái nhỏ. Đằng này tôi thấy ổng 
tỉnh bơ đi lòng vòng quan sát các cái kệ sách 
như muốn tìm kiếm lại những vết tích  ngày 
xưa còn sót lại sau  khi dứt áo ra đi? Có lẽ 
bởi có mặt vợ chồng chúng tôi nên ổng 
ngượng, hoặc vì lòng cao ngạo không cho 
phép ổng nói một lời xin lỗi?  
      Bữa cơm chay đạm bạc do tôi thiết đãi 
cũng trôi qua trong êm đẹp. Biết TTBG rất 
bận rộn, phần dạy học trò phần chăm sóc 
mẹ già nên tôi lãnh phần làm cơm. Nhưng 
vì là người ăn chay trường nên tôi cho ăn 
chay tuốt luốt cho nó nhẹ tội lỗi. TNH cũng 
nói ít, ngoại trừ những lúc nói với Âu Cơ ở 
phòng ngoài. Ông Văn Thanh thì cứ huyên 
thuyên mãi câu nói: “Hai mẹ con TTBG và 
Âu Cơ đều là những người có trái tim bằng 
sắt!” Chính vì câu nói này của ông Văn 
Thanh  mà Âu Cơ đã “trả đũa” bằng một lá 
thơ thật làm cho “người lớn” phải xấu hổ và 
đau điếng khi đọc nó (Âu Cơ có cho cô phổ 
biến lá thơ này không?)  
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      Khi ông Văn Thanh và TNH đã ra về, 
chúng tôi vẫn còn ngồi lại chuyện vãn. Âu 
Cơ cười nói:  
      - Hồi nãy khi bác Văn thanh ép con phải 
qua ngồi gần bố con, con thấy cô G cứ đứng 
lên kéo ghế xếp cho ổng ngồi bên kia, con 
bên đây một cách lộ liễu con mắc cười quá!  
      Tôi cũng cười:  
      - Thì con muốn như vậy mà!  
      Âu Cơ giải thích:  
      - Con sợ ổng thấy cô làm vậy ổng ghét cô.  
      Tôi lắc đầu:  
      - Nhằm nhò gì cô chả sợ! Vả lại có bao 
giờ gặp lại nhau đâu.  
      Âu Cơ tâm sự:  
      - Tại sao ổng không đi luôn đi còn đòi 
gặp con làm gì? Mười mấy năm trước con 
năn nỉ ổng ở lại quá trời mà ổng cứ đòi “đi 
tìm lại cuộc đời” của ổng. Thêm chuyện này 
nữa: Khi ra đi bố con có bỏ quên lại chiếc cặp 
da, thì thôi đi luôn đi, cái cặp da đó để mẹ con 
gởi qua đường bưu điện cho ổng cũng được 
vậy. Nhưng không, hai tiếng đồng hồ sau bố 
con quay trở lại để chỉ lấy chiếc cặp da bỏ 
quên đó thôi. Ổng làm cho con mừng hụt, và 
trái tim con bị đau tới hai lần!  
      Những lời nói ở trên là tâm trạng của 
Âu Cơ khi mới 10 tuổi. Nỗi đau đó đã được 
tình thương của  người mẹ chữa lành, 
nhưng vết sẹo do người cha để lại đã hằn 
quá sâu trong lòng cháu. Tôi e rằng với cái 
tánh cứng rắn và cương quyết của cháu thì 
hình ảnh cũng như sự yêu kính đối với một 
người cha trong lòng cháu có lẽ cũng lạnh 
như băng tuyết tháng 12 mà thôi!  
      TTBG không hề ngăn cấm hay có ý 
kiến gì trong chuyện “đoàn tựu” này. Cô 
chỉ nói một câu sau khi nghe Âu Cơ trải 
bày tâm sự:  

      - Đó là cái nghiệp ổng đã gây thì bây 
giờ ổng phải nhận!  
      Tôi thật là bối rối khi cứ phải xoay 
quanh hai chữ “nghiệp quả”.  
      Bây giờ thì ai gây nghiệp và ai trả 
nghiệp đây? Mười sáu  năm trước TNH đã 
làm cho trái tim của một đứa con gái nhỏ 
đau đớn như bị bể bung ra từng mãnh vụn, 
mà lại là đứa con gái ruột do chính  mình 
tạo ra. Ngày nay trái tim của TNH có đau 
đến bể bung ra khi nhận được lá thư như 
muốn chối bỏ tình cha của đứa con gái mới 
vừa gặp lại sau 16 năm xa cách không?  
Ôi!  
Phù du một cõi ta bà giới  
Có đến có đi một kiếp người  
Gieo nhân gặt quả tùy thiện ác  
Bể khổ cuộc đời mãi lăn trôi  
   
Lục đạo luân hồi tam cõi giới  
Chúng sanh vẫn cứ mãi vô minh  
Ham chi danh vọng  đắm chi tình  
Tỉnh giấc “vô thường” muộn muộn thôi!!!...  
 

TÔN NỮ MẶC GIAO  
(California) 

 
 

TAÄP SAN COÛ THÔM 
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My Friend From Texas 

 
 

 

 
 

Diệm Trân 
 
Khi tôi rời Sài gòn, tôi ngỡ tôi đã bỏ lại 

tất cả - thuở thơ ngây, nhật ký, hình ảnh, 
thầy cô, và bạn bè nhất là con nhỏ bạn thân 
TT. Tôi đã khóc thầm trong bụng tưởng 
không bao giờ gặp TT nữa. Lòng tôi quặn 
đau khi tôi nghĩ đã bỏ rơi TT ngày tôi theo 
gia đình rời Sài Gòn chạy trốn Cộng Sản. 
Gia đình tôi và hàng trăm gia đình khác 

được một tầu lớn cưu mang. Tôi thờ thẫn 
trên tầu giữa biển khơi. Sóng biển trắng xóa 
đánh vào thành tầu tưởng như sóng trong 
lòng. Lòng tôi ngổn ngang xáo trộn. Mọi sự 
đã đảo lộn và tôi không ý thức không gian 
và thời gian. Tôi là một vết chấm trên nước 
biển mênh mông nghìn trùng xa cách cuộc 
đời tôi đã sống mười tám năm trời. Ôi, tôi 
tưởng chẳng còn thuở nào được gặp lại TT, 
người bạn tri kỷ những năm trung học dưới 
mái trường Trưng Vương cây dài bóng 
ngát. Tụi tôi vẫn rù rì đi tay trong tay với 
nhau quanh sân trường. Làm sao quên? 

Nhưng hóa ra khó mà bỏ con nhỏ bạn 
thân TT lắm. Khi đến trại tỵ nạn Fort 
Chaffee thuộc tiểu bang Arkansas, nhờ thằng 
em út đi trinh thám mọi vùng trong trại mà 
tôi trùng phùng tái ngộ được với cô nương 
TT. Không ngờ TT đã rời Sài Gòn trước tôi 
mấy ngày và bây giờ hai đứa lại đến cùng 
trại. TT nhớ vẫn lấy xe bus đến thăm tôi vì 
trại lớn quá nên không đi bộ. Rồi giây phút ở 
trại cũng qua đi nhanh chóng. 

Ba chị em TT định cư tại Ithaca của 
tiểu bang New York trong khi tôi cùng gia 
đình định cư ở Park Forest South của tiểu 
bang Illinois. Cả hai nơi đều lạnh lẽo, tuyết 
phủ trắng mùa đông. Tụi tôi viết thư cho 
nhau luôn. TT học làm đồ gốm trong 
trường nên làm tặng tôi một bình hoa có 
khắc tên tôi và một con vịt với cái lỗ dưới 
đuôi để thổi vi veo, tôi vẫn còn giữ. TT rất 
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khéo tay. Hồi trung học TT được điểm cao 
cho môn vẽ và thuộc ban báo chí vẽ nhị vị 
Trưng Vương. Bây giờ thì cô nương làm 
bánh trái và cắm hoa, khéo như nghề, đẹp 
như tranh. Tôi nghĩ nếu TT và tôi mở khách 
sạn kiểu Bed & Breakfast thì TT nấu nướng 
trình bày còn tôi thì giữ sổ sách. 

Khi chị lớn của TT đi lấy chồng và dọn 
về miền Nam thì TT và em út đi theo. Tôi 
có đến Memphis dự đám cưới chị TT và 
ngủ lại nhà mẹ chồng của chị. Buổi tối TT 
và tôi thức khuya nói chuyện và cười khúc 
khích. Có hôm tôi cười lớn quá nên TT lấy 
cái gối chụp lên đầu tôi, nói sao chẳng biết 
giữ gìn ý tứ khi ở nhà người lạ.  

Tôi cũng không nhớ tại sao TT không đi 
dự đám cưới tôi, nhưng tôi biết ngày TT lấy 
chồng thì tôi đang mang thai con đầu lòng 
nên không đi dự đám cưới TT. Rồi dòng đời 
chảy theo năm tháng, TT và tôi tay bồng tay 
bế, bận bịu cảnh tề gia nội trợ. Tụi tôi không 
gặp nhau nhưng vẫn viết thư và chia xẻ hình 
ảnh gia đình. Tôi không nhớ từ khi nào TT 
dọn đến tiểu bang Texas, nhưng hẳn đã lâu 
lắm rồi.  Danh hiệu của TT là “my friend 
from Texas” khi tôi nói chuyện với chồng 
hay con. Khi ông anh của tôi lấy vợ và làm 
đám cưới ở Houston thì tôi đòi anh cũng mời 
TT, nên cô nàng và tôi lại có dịp hàn huyên 
tâm sự. Vài lần tôi có đi dự Đại Hội Trưng 
Vương ở Houston nhưng không gặp TT, cô 
nàng ở tận Arlington và thường không tham 
dự đại hội. 

Từ khi gặp nhau ở Houston vào dịp 
đám cưới của anh tôi, TT và tôi không gặp 
lại nhau cho đến khi tôi lái xe đưa con gái 

đầu đến đại học University of Texas at 
Austin. Khi đó con gái lớn của tôi đã học 
xong hai năm đại học ở Virginia rồi, nhưng 
muốn tiếp tục năm thứ ba ở UT/Austin vì 
trường có tiếng về âm nhạc. Tôi nhớ cái kỷ 
niệm của cuộc hành trình hai mẹ con tôi 
lắm, rất vui và tôi được gặp lại nhiều người 
thân. Trên đường đến Austin, chúng tôi ghé 
gặp bà chị chồng tôi ở Memphis và gia đình 
ông anh tôi ở Houston. Sau khi thả con tôi 
xuống Austin và đã giúp nó dọn vào chỗ ở, 
trên đường về Virginia tôi ghé Dallas thăm 
gia đình ông anh họ và gặp lại TT. Tôi ở 
nhà TT mấy ngày. Ông xã TT rất dễ 
thương, nhường giường cho tôi với TT. Rồi 
cũng vẫn như xưa, tôi và TT cười rinh rích 
dưới gối chăn. Lần này tôi không bị TT 
chèn gối lên đầu.  

Chồng con tôi chỉ biết về TT qua 
những chuyện kể về “my friend from 
Texas” mà chưa gặp mặt TT cho đến khi 
con trai TT cưới vợ. Con gái lớn tôi đã ra 
trường UT/Austin, đi học cao học ở Ohio, 
trở về Austin làm việc, gặp chồng tương lai 
và đã lập gia đình. Nhân dịp đám cưới con 
trai lớn của TT, chồng tôi và tôi bay đến 
Austin rồi cùng con rể và con gái lái xe đến 
Dallas dự đám cưới. 

Tôi giật mình khi chàng con rể gọi TT 
là “your friend from Texas” khi nói chuyện 
với tôi. Thế thì cái danh hiệu này đã in đậm 
vào trí óc con tôi rồi, chắc khó mà bỏ được. 
Tôi cũng hơi cảm thấy vui vui vì đã đặt cho 
TT một tên hiệu. 

Tôi trở lại Dallas lần thứ ba để dự đám 
cưới con gái của TT. Vậy là tôi đã đến nhà 
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TT ba lần rồi, mà TT chưa bao giờ đến 
thăm tôi. Tôi cổ động hết mình kêu gọi TT 
đến Hoa Thịnh Đốn để cùng tham dự Đại 
Hội Trưng Vương. Cuối cùng thì TT bằng 
lòng đến, nhưng một tuần sau đại hội.   

Tội cho TT, thời tiết ở vùng Hoa Thịnh 
Đốn tuần TT đến vẫn lạnh. Đã đến tháng tư 
rồi mà hoa đào chưa nở, lại còn gió mạnh 
làm càng cảm thấy lạnh hơn nhiệt độ ngoài 
trời. Trước khi đi TT lo lắng không biết phải 
đem theo bao nhiêu áo ấm. Còn tôi thì rất 
nôn nao khi sắp gặp lại bạn xưa. Tôi mong 
hai đứa sẽ thủ thỉ suốt đêm và cười rúc rích 
cứ như thời chưa lên chức bà ngoại. 

~~~ 
Tôi vẫn lưu luyến những ngày TT đến 

thăm tôi ở tiểu bang Virginia. Người bạn từ 
Texas đã đem đến cho tôi thật nhiều kỷ 
niệm đáng yêu trong những ngày vui bên 
nhau. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tình 
bạn đậm đà không biên giới. 

Tôi nghỉ một ngày làm để đi du ngoạn 
những bảo tàng viện và vườn hoa trong thủ 
đô với TT, còn một ngày thì hai người bạn 
chung lớp thuở Trưng Vương cũng đi chơi 
với tụi tôi. Cả hai ngày thời tiết vẫn lạnh, 
tụi tôi quàng theo áo ấm mùa đông, nhất là 
khi gió thổi mạnh. Hoa đào chưa nở rộ 
nhưng cũng đã có mộc lan và một vài cây 
anh đào tua sắc hồng trong thế giới người 
người tấp nập đông như kiến làm cho 
không khí càng rộn rịp lòng người càng háo 
hức. Thật vui hơn khi tôi thấy ngựa gỗ kéo 
quân đủ mầu đủ kiểu đã chạy vòng vòng 
trên công viên giữa những bảo tàng viện. 
Tôi mừng có dịp đi ngựa kéo quân với TT 

một lần nữa. Cảnh đi ngựa kéo quân với TT 
đã từng nằm trong ký ức, một kỷ niệm vui 
khi tôi đi thăm TT ở Texas. Ngày thứ hai 
khi có các bạn Trưng Vương và ông xã tôi 
đi chơi chung thì tụi tôi mua vé đi du ngoạn 
thành phố trên cái xe gọi là  “DC Duck” 
được chế tạo vào thời thế chiến thứ hai và 
đã được tu bổ lại. Những chiếc xe “con vịt” 
này vừa là xe vừa là tầu chạy cả trên đường 
phố thủ đô và trên sông Potomac. Trên 
đường về Union Station, nơi cuộc hành 
trình bắt đầu và kết thúc, mỗi hành khách 
được trao tặng một cái kèn hình mỏ vịt để 
thổi inh ỏi tiếng vịt kêu. Tôi không màng 
quảng cáo không công cho hãng du lịch DC 
Ducks và không màng là không giữ gìn địa 
vị chững chạc của một người lớn tuổi, tôi 
hăng hái thổi kèn, đem đến những nụ cười 
tươi cho một cặp vợ chồng trẻ với con so 
ngồi gần, làm buổi du ngoạn thêm phần hào 
hứng. Hôm đó tuy trời lạnh tụi tôi cũng 
chứng kiến ít nhất ba đám cưới ngoài trời. 
Cảnh cô dâu chú rể thơ mộng đem thơ vào 
hồn, đem khí xuân nồng làm thêm thắm 
tươi cảnh vật 

Tụi tôi chụp nhiều hình kỷ niệm, 
nhưng hình ảnh quý giá nhất là những hình 
ảnh đã ghi dấu trong tim tôi. Tuy không gặp 
nhau thường xuyên, nhưng khi gặp thì tụi 
tôi như chẳng bao giờ xa cách. Tình bạn 
chúng tôi vẫn thắm thiết  như thuở nào. 
Lòng tôi vẫn lâng lâng những ngày sau khi 
đã tiễn TT ra phi trường. Tôi mơ đến ngày 
gặp nhau lần tới.  

Diệm Trân 
 April 2013
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NOSTALGIE 
 
 
Quarante-deux ans 
Loin de ce cher établissement, 
Juste en y pensant, 
De doux souvenirs,  
Au fond de mon coeur, 
Se réveillent, comme un leurre. 
 
L’ église, silencieusement, 
Reste le seul témoin 
De maints changements, 
A la pointe! 
Et nous, blanchis sous le harnais 
Ou succombés au chant des sirènes! 
Qui sait? 
 

 

 

Photo:  Minh Châu 

 

 
Age tendre, âge d’or, 
Simultanément, 
Viennent avec empressement 
Comme le vent. 
Soudain, je suis prise 
Par la nostalgie, 
Le temps des rêveries, 
 
Espérant retrouver pour un instant 
L’âge innocent 
Il y a quarante-deux ans. 
 

Minh-Châu 
VA  2013  
D’après le poème “NHỚ MÁI 
TRƯỜNG XƯA”  
par Lâm Ngọc Dung, 2010 
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  CHUYỆN TÌNH ĐÁNG THƯƠNG 
 

 

Duy An Đông 
 

Hai gia đình có chung một nghề nghiệp 
“gõ đầu trẻ”. Ông giáo xóm trên có cậu Văn 
Hùng và ông giáo xóm dưới có cô Ngọc 
Huệ. Hùng hơn Huệ 2 tuổi. Lúc còn bé 
chúng mang sách đến trường làng rồi 
trường Huyện sau lên học trường tỉnh. Hai 
cô cậu ham học và đẹp như cặp chim non, 
ai cũng trằm trồ khen ngợi và để ý. Ra học 
trường Tỉnh tuy hai người thuê nhà ở riêng, 
nhưng sự quan hệ trong học hành vẫn bình 
thường như thuở nào. Ai cũng bảo hai đứa 
xứng đôi vưà lứa và cũng môn đăng hộ đối 
nữa. Hai gia đình để ý muốn kết nghĩa 
thông gia. Đôi chim non từng bước lớn lên 
rôi cũng từng bước đậm đà trong quan hệ. 

Văn Hùng thi đỗ Tú tài 2 trước, chàng 
theo chương trình văn khoa, Ngọc Huệ đỗ 
tú tài 2 sau hai năm. Ngọc Huệ quyết định 
học Cao đẳng và muốn làm cô giao sớm. 
Huệ cũng nói lên ý nghĩ của mình là muốn 
Hùng học hết chương trình Đại Học, còn 
Huệ thì cần tạo điều kiện ra đi dạy sớm để 
đỡ gánh nặng cho cha mẹ già, còn mấy em 
dại nữa. Có tình có lý hai người thông cảm, 
hai người đi hai hướng nhưng cũng là đích 
chung. Lúc này là hai cô cậu đã trưởng 
thành, tình cảm giữa hai người đã đậm, họ 
mớm nhau và rồi hứa hẹn gặp gỡ mỗi khi 
nghỉ hè. Chàng từ Saigòn về Trung thăm 
nhà mà cũng là thăm Ngọc Huệ không còn 

chung trường như xưa nữa. Họ ngồi dưới 
gốc cây mận sau nhà, thỉnh thoảng có ngọn 
gió thoáng qua mát rượi đôi má hai người, 
Văn Hùng hồn lâng lâng xây qua nhìn Ngọc 
Huệ mỉm cười, Ngọc Huệ nhìn biết ý 
chàng, cũng mỉm cười trong e thẹn và 
không trả lời; Văn Hùng hỏi tiếp: 

- Anh muốn .. 
- Thôi, đừng. 
Thế là họ cùng nhìn nhau trong trêu 

ghẹo, má lúm đồng tiền của Ngọc Huệ tăng 
thêm vẻ xinh đẹp và duyên dáng quyến rũ, 
làm cho Văn Hùng mê mẫn, chàng nói nhỏ: 
”cho anh xin cái hôn”. Nàng chưa kịp nói 
chi thì chàng đã coi như chớp thời cơ. Họ 
cảm thấy sung sướng vô tận. Mỗi lần về 
gặp như vậy họ có bao nhiêu hứa hẹn, bao 
nhiêu cảnh vẽ ra trước mắt nó đẹp đẽ làm 
sao! Ngọc Huệ sung sướng mong ngày ra 
trường và đạt được giấc mơ xinh đẹp. 

Ngày tháng trôi qua, hai người ra 
trường cùng một lúc. Chàng tốt nghiệp văn 
khoa, nàng lãnh bằng cao đẳng làm cô giáo. 
Họ vui mừng, coi như đường học vấn thành 
công và họ quyết định về nhà thưa báo sự 
thực với cha mẹ đôi bên việc yêu thương 
của hai người. 

Hai bên gia đình vui vẻ, sắp đặt chọn 
ngày lành tháng tốt, làm lễ cưới, gả. Hai 
bên đều là nhà giáo, cho nên phụ huynh học 
sinh có nhiều; làng trên, xóm dưới họ quý 
mến hai gia đình thầy giáo, họ vui mừng 
khi nghe tin này. Đây là cơ hội may để họ 



98                                                                                                                             CỎ THƠM 

được đến chúc mừng. Việc tổ chức cưới hỏi 
cũng áp dụng bán cổ bán kim, hơn nữa ở 
vùng ngoại ô bà con tự do đến thể hiện tình 
cảm của mình đối với gia đình mà mình 
quý trọng thương mến, không như ngày nay 
có thiếp mời mới đến, không có giấy mời 
không đi. Đám cưới linh đình, hai ngày 
đêm. Theo tục lệ xưa, ngày đầu thết đãi bà 
con trong họ và thỉnh kỳ, ngày tới mới là 
ngày cưới rước dâu chính thức. Hai gia 
đình cảm thấy hãnh diện về sự thành công 
của con cháu mình, Văn Hùng và Ngọc 
Huệ cũng cảm thấy sung sướng khi được 
thấy sự tổ chức lễ cưới gả linh đình, bà con 
hai họ cùng bằng hữu tham dư, chúc mừng 
thể hiện nhiều tình cảm đáng quý. 

Sau ngày cưới đôi uyên ương đi hưởng 
tuần trăng mật, họ chọn Đà Lạt. Trước là 
cũng để tham quan cảnh đẹp, sau cũng để 
thưởng thức khí hậu mát mẻ nơi đây đã từng 
nghe nói, ao ước, hứa hẹn, nhưng chưa có 
khả năng đi thăm một lần. Bao nhiêu ước 
mơ bây giờ mới thành sự thật, họ cảm thấy 
hạnh phúc tuyệt vời. Họ nắm tay nhau dạo 
trên bờ hồ Xuân Hương, ánh trăng mờ nhạt, 
cộng với những ánh đèn đường, với những 
làn sóng nhẹ, ẩn hiện nhún nhảy trên mặt 
nước tạo thành bức ảnh vô cùng hấp dẫn. Tà 
áo dài bó sát chân anh, mái tóc phả sang, đôi 
cặp giò song bước, nhìn nhau tình tứ trong 
tranh lại có phả mùi hương thơm phảng 
phất, làm cho chàng và nàng ngất ngây, cảm 
thấy chỉ có hôm nay là đẹp nhất trên đời. 

Đến một nơi, cũng trên bờ hồ, nơi đây 
yên tịnh mà lại có chiếc ghế đá, cho khách 
nhàn du ngồi nghỉ mệt. Nàng bảo chàng 

“mình ngồi đây nghỉ mệt một lát rồi sẽ đi 
tiếp anh”. Cả hai người ngôi trên chiếc ghế 
đá. Họ ngồi bên nhau, “núm” tay mân mê, 
cảm thấy sung sướng, bốn mắt nhìn nhau, 
rồi mỉm cười, hình như cả hai người đều 
cảm thông một sự hài lòng tột đỉnh. Họ ôm 
hôn nhau liên tiếp cho đã cơn ghiền, chớ 
trước đây đã bao nhiều lần thèm muốn như 
thế, nhưng hai bên đều gìn giữ vì thời ấy lễ 
nghĩa chưa cho phép làm điều đó khi chưa 
có cưới hỏi.  

Rất hài lòng trong buổi chiều lê bước 
quanh bờ hồ, giờ Ngọc Huệ mới mở lời bàn 
về chuyện tương lai: 

-  Phần em như vậy là sẽ ổn định, ngày 
hai buổi em dạy tại trường, về nhà soạn 
giáo án, chấm bài. Chắc bận rộn năm đầu, 
chớ năm sau là như thói quen, chẳng chi 
khó khăn và lúc đó mình tập trung lo cho 
con anh he. Mình sẽ sinh hai đứa. Một trai 
một gái. 

-  Nếu thêm nữa có được không ? 
-  Cũng được nhưng sợ mình lo không nổi. 
-  Có anh nữa mà em! 
- Nhưng em sẽ là người nhọc nhằn, khổ 

nhiều hơn anh. 
- Anh biết, nhưng anh sẽ gánh những 

phần nặng nhọc. 
- Cám ơn anh, nhưng mà có những cái 

anh muốn gánh cũng không được. Huệ nhìn 
Hùng mỉm cười. 

Hùng hiểu ý, rôi chàng bảo:  
-Anh biết rồi, anh chịu thua cái đó 

nhưng anh gánh thế cái khác để bù lại cũng 
được vậy? 

- À thôi tới đâu hay đó nhé. 
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Bây giờ Hùng mới nghĩ tới phần mình, 
anh bảo:  

- Còn anh thì sao? Em muốn anh làm 
nghề gì? 

- Anh cũng nên xin đi dạy, dù sao cái 
nghề dạy, tuy ít lương nhưng nhàn hơn 
những nghề khác, mình trách nhiệm về môn 
dạy của mình, những chuyện khác khỏi lo.  

- Em nói có lý, sao em rành thế nhỉ? Sự 
lý giải của em nghe nó mùi tai quá! 

Thế là Văn Hùng cầm mảnh bằng đi 
sao lục và đến các truờng xin làm thầy giáo. 
May thay chàng được một trường Trung 
Hoc tư thục mời dạy. Văn Hùng về khoe 
với vợ mình. Ngọc Huệ cũng mừng vì thích 
hợp cho cả đôi vợ chồng trẻ, và cũng hợp ý 
cho cả hai gia đình cha mẹ đôi bên nữa. Họ 
sung sướng bên nhau, tràn đầy hạnh phúc. 
Họ có một con trai đầu lòng, họ trân qúy 
lắm. Gia đình đôi bên cũng tới lui thăm 
viếng nhắc nhở thường xuyên. Tình yêu 
càng gắn chặt, càng đậm đà và hai năm sau 
họ sinh tiếp một cháu gái nữa. Một đôi vợ 
chồng trẻ, lại sinh đẻ được một hoàng tử và 
một công chúa qúa lý tưởng. Lý tưởng cho 
môt gia đình thời nay!  

Nhưng than ôi! Chẳng hiểu tại sao, 
Văn Hùng không còn đi dạy nữa, và vào ra 
mãi nơi Thành Đô Saigòn. Chàng bảo đi 
tìm việc, nàng cũng chiều chồng, sắp đặt 
cho chàng đi để lo cho con có được đường 
dài tương lai tươi đẹp. Người đàn bà nào 
cũng nghĩ tương lai cho con và mong cho 
chồng có đường công danh cao hơn hiện 
tại. Nhưng giấc mơ nầy không thành, Văn 
Hùng lúc đầu còn năng về thăm viếng chăm 
sóc vợ con, và hai người có thêm một cô 
con gái nữa. Hùng còn khuyên Huệ gắng 
nuôi 3 con, “anh số phận long đong xin em 

tha lỗi”. Khi chung gối chung giường Ngọc 
Huệ tâm sự nỗi lòng buồn mỗi khi nhìn 3 
đứa con thiếu bóng cha, người phụ nữ 
đương xuân thiếu vắng chồng, nàng trào 
nước mắt, Văn Hùng xót đau rồi cũng hoà 
ra khóc. Họ lau nước mắt cho nhau, cả hai 
cùng đau khổ, họ thương nhau lắm chớ! 
Hùng đã than thở và báo cho Huệ biết là 
“anh chưa giúp gì được cho em trong lúc 
này, mong em thông cảm”. Huệ cũng hiểu 
tính khí đàn ông và khuyên chàng, đừng vì 
tự ái, nếu không có công việc làm thì về 
quê hương ta chung sống với đồng lương 
tối thiểu của em cũng đủ, miễn  mình biết 
cách sống, và có anh chăm sóc mấy con cho 
chúng nó nên người, vưà có tình thương 
của cha mà cũng vưà đạt hiệu quả, vợ 
chồng cũng hoàn toàn đề huề, êm ấm. 
Chàng hứa sẽ sắp xếp, và an ủi khuyên 
Ngọc Huệ phấn đấu nuôi con trong thời 
gian chàng sắp đặt. Huệ bỏ bụng mừng, 
ngày đêm ngóng đợi hình bóng một ông 
chồng mà nàng đã đem lòng thương từ khi 
người con gái bắt đầu yêu và nuôi mộng 
đẹp cho đến nay được 3 người con dễ 
thương, ngày ngày chúng nó cứ nhắc Ba 
của chúng nó. Nhưng than ôi! Về sau Ba 
chúng nó về thưa dần, và rồi tình chồng 
nghĩa vợ đi đến chỗ bế tắc đau thương.  

Ngày tháng trôi qua, xét kỹ ra cũng có 
điều lạ là Văn Hùng không có chuyện trăng 
hoa bậy bạ, ham đó bỏ lờ. Ngọc Huệ cởi 
mở không đòi hỏi gì hơn ở chồng là mong 
chàng về sống với vợ con, đừng tự áí, “có 
con trâu ho cũng hơn mười con bò rống”, 
nhưng rồi chàng lại khóc mà xin chia xẻ 
gánh nặng cho Huệ bằng cách xin nhận 
nuôi bớt môt cậu con đầu và có cậu con đầu 
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này chứng minh được tình anh vẫn trong 
sáng như thuở nào. 

Ngọc Huệ đau khổ lắm, nhưng cũng 
chiều chồng, cũng thuận cho cậu con đầu 
theo Ba để cho Ba khỏi cô đơn và tìm hiểu 
sự thật về bố mình. Quả thật Văn Hùng 
hằng ngày đi làm một công viêc bình 
thường không xứng với khả năng học vấn 
của mình, chỉ có đủ sống lấp lửng qua 
ngày, và hình như “chán đời”, tuy nhiên 
gắng sống, cũng chẳng ai hiểu tại sao. 
Nhiều người giúp đỡ nhưng tính của anh ta 
bây giờ hình như có phần “ngông” nên sự 
giúp đỡ của bạn bè cũng khó. Ngay chính 
vợ con yêu cầu về chung chăn chung gối, 
để hướng dẫn bầy con mà anh cũng xin lỗi, 
rồi hoà ra khóc, rồi lại ra đi … chẳng ai 
hiểu nổi. Riêng Ngọc Huệ vẫn mãi hy vọng 
và mãi đợi chờ, nàng buồn cho số phận, 
nàng thương lắm mấy đứa con ngoan, chăm 
sóc nhắc nhở chúng học hành rất giỏi, 
nhưng khi chúng càng ngày càng lớn, có trí 
khôn, biết suy nghĩ; chúng nhìn Ba với Mẹ 
thế đó, đầu óc giao động, năng lực học 
giảm sút lại càng làm cho Ngọc Huệ buồn 
thêm và con cái của nàng lại càng nhiều 
chán nản. Tội nghiệp cho cả đôi đàng. Lúc 
đầu Huệ nghi ngờ chàng say đắm cảnh 
phồn hoa đô hội ở Thành Đô mà ra nông 
nổi, nhưng bây giờ thì Huệ không còn nghi 
ngờ như trước nữa mà quyết chắc chàng đã 
sa ngả.. nên lòng buồn tràng ngập, và tự aí 
nổi lên phó mặt tình đời, thủ phận nuôi con. 

Hai bên cha mẹ cũng hết lòng thương, 
bên trai khuyên con mình nên về với gia đình, 
với vợ với con. Bên gái cũng khuyên con 
mình gắng đợi chờ chồng, chăm lo bầy con 
thơ dại. -Cuộc sống của Văn Hùng và Ngọc 
Huệ cứ kéo dài mãi như vậy cho đến ngày 

Saigòn rơi vào tay Cộng sản. Lúc này chàng 
càng thêm cảnh bi thương. Cuộc sống của cha 
con Hùng bữa đói bữa no, trong cảnh buôn 
bán mánh mung quanh khu chợ trời . 

Ngọc Huệ, là một cô giáo trong hoàn 
cảnh nuôi 2 con dại mà ngày V.C tràn vô 
miền Trung cô không di tản, nên được tiếp 
tục dạy cho các em ở trường cấp 2. Không 
có ngày gián đoạn, cho nên sau đó cô vẫn 
được tiếp tục nghề “gõ đầu trẻ”. 

Ngọc Huệ cứ âm thầm sống trong hiu 
quạnh và đợi chờ, tưởng đâu tình thế đổi 
thay chàng có thể quay về với thực tại. 
Nhưng không, tình trạng cũ vẫn kéo dài từ 
tháng nọ năm kia, rồi thập niên này đến 
thập niên khác. Cuối cùng người mẹ hiền 
của 3 đưá con ngoan và một cô giáo tốt của 
ngành giáo dục bỗng dưng trở nên không 
bình thường giống như cha của 3 đứa trẻ. 
Tội nghiệp biết chừng nào! 

Cái bịnh không bình thường của Ngọc 
Huệ, mỗi ngày mỗi tăng, trên xét cô không 
còn đứng bục giảng được nữa. Cô phải 
nhận giấy nghỉ hưu non, sống lây lất cùng 2 
con chưa trưởng thành. Một đứa con gái 
buồn phiền cho gia cảnh, cắt mái tóc thề 
mượt mà, đang xinh đã có biết bao chàng 
trai rập rình muốn ngỏ ý, nhưng nàng thấy 
cảnh đời giữa ba mẹ nàng mà run sợ cho 
đời mình ở tương lai và quyết tâm vào quy 
y nơi cửa từ bì cho thanh thảng tâm hồn.  

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, ngày lại 
ngày. Ngọc Huệ càng ngày càng bất bình 
thường nhiều hơn, thấy ai cũng ngỡ là 
chồng mình, làm cho những bạn bè cô ta 
cũng không dám tới gần, sợ rằng gặp lúc cô 
tâm thần không ổn, rồi có những hành động 
làm ảnh hưởng đến uy tín của mình. Thời 
gian sau, tự nhiên cô hô hoán lên rằng: 



 

SỐ 63                                                                                                                                     101               

“Anh chàng A… này thương cô, anh ấy ngỏ 
lời, xét hợp lý và cô đã đồng ý, hai người 
tính chuyện cưới xin trong tháng đến.” Bà 
con biết đây là sự mơ ước hão huyền của cô 
ta đã hóa ra nhập tâm thành giấc mơ trong 
đêm; từ đó cô cho đây là sự thật và nói 
năng lung tung, làm thấu tai gia đình anh 
chàng A nọ. May mà vợ con anh chàng A 
này hiểu sự việc, chớ không cũng phiền lụy 
cho người ta không nhỏ. 

Mỗi tháng lãnh mấy đồng lương hưu 
non của cô giáo nghỉ hưu trước tuổi, vất vả 
trăm bề. Cái thiếu thốn về vật chất cũng 
tạm chấp nhận được, nhưng cái bất ổn về 
tâm thần mới là điều đáng lo. Từ chỗ nhớ 
chồng mình, hình bóng cứ loáng thoáng 
trước mắt như là một bóng mơ, nó chập 
chờn làm nàng khó chịu. Và cơn mê một 
người đàn ông đã có gia đình cùng trong 
một thành phố đó đã dày vò cô, thân xác cô 
mỗi ngày mỗi teo dần, giờ cô còn nắm 
xương, thân hình như cây sậy. 

Riêng Văn Hùng cũng chẳng nghe tăm 
dạng đâu, có người bảo, người con trai của 
nàng cũng buồn cho thế sư, cho gia đình và 
sống lây lất nơi xứ người. Còn Văn Hùng thì 
hình như đi đạp xích lô ở một nơi xa lạ, lánh 
mặt mọi người thân, mọi người quen biết. 
Chán ngán tình đời, chăng ai biết vì sao? Tại 
sao lại có cảnh đời trái ngang đến thế!  Có ai 
dám chê cặp uyên ương buổi ban đầu. Họ 
quyến luyến nhau từ lúc trẻ thơ, họ hiểu hết 
về đức tính, họ cho nhau tình cảm khi mới 
biết yêu, rồi chiều chuộng nhau, tránh không 
cho xảy ra chuyện giận hờn. Luôn luôn đẹp 
như cặp chim non. Cuối cùng tiến đến hôn 
nhân và chính họ đã vẽ ra bức tranh tuyệt 
đẹp cho mình ở tương lai. Nhưng than ôi! 
Nửa chừng gióng không đứt, đòn không gãy 

mà mỗi thứ một nơi, không bao giờ tái hợp, 
chờ ngày rã mục mà thôi.  

Ngọc Huệ lâm bệnh nặng, không còn 
hy vọng gì chờ chồng. Gia đình hai bên tìm 
mọi cách nhắn nhủ Văn Hùng, nói rõ tình 
trạng Ngọc Huệ. Một phép màu nhiệm nào 
đó làm cho Văn Hùng cảm thấy tội lỗi và 
quay về qùy dưới chân giường Ngọc Huệ 
nhìn nàng nét mặt khổ đau, làn da trắng 
bạc, đôi mi khép kín, và hơi thở phập phều 
như nuối tiếc ai. Văn Hùng sám hối, lâm 
râm nói lên lời cầu nguyện của mình trong 
hơi thở. Chàng muốn khóc lớn lên và nói 
hết những gì mình muốn nói với vợ giờ 
phút này, để mong ơn trên phò hộ cho Ngọc 
Huệ bình phục để chàng có cơ hội sống với 
nàng mà chuộc lại lỗi lầm. Chàng phải cố 
nín tiếng nấc để giữ yên tịnh cho Ngoc Huệ 
hồi tỉnh. Nước mắt chàng nhỏ từng giọt trên 
má nàng. Có phải chăng đây là những giọt 
nước thánh đã làm cho Ngọc Huệ da mặt từ 
từ hồng lên, Văn Hùng sung sướng, tin 
tưởng và tin tưởng ở lời cầu nguyện của 
mình. Rồi hai mí mắt của nàng cũng từ từ 
mở và nhìn Văn Hùng. Văn Hùng qúa 
mừng mếu máo khóc và nước mắt chảy 
thành giòng rơi nơi má Ngọc Huệ. Chàng 
ngồi cạnh giường, hai tay nàng cử động rồi 
để trên đùi của chàng. Văn Hùng sung 
sướng nhưng yên lặng, chỉ thể hiện tình 
thương và sự hối hận trên cử chỉ bằng đôi 
tay của mình. Thời gian chờ đợi không lâu 
lắm, nàng cất tiếng: “Anh về”. Chằng đáp 
ngay: “À, anh về với em đây”. Cả hai người 
cùng ứa lệ. Văn Hùng đáp như vậy, nhưng 
cảm thấy run run trong người, không biết 
bề trên có cho nàng về sống chung với 
chàng ở thời điểm cuối của cuộc đời, hay 
chỉ cho về để an ủi đôi chút rồi lại ra đi, cho 
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nên chàng phập phồng lo sợ và tiếp tục cầu 
nguyện trong lòng, hứa hẹn với bề trên đã 
hối lỗi và xin sống bên cạnh với vợ hiền. 

Từng bước Ngọc Huệ phục hồi sức 
khoẻ, nàng nói nhiều hơn, con người lại 
tỉnh ra không còn lầm lẫn như trước nữa. 
Văn Hùng luôn luôn bên cạnh vợ, chăm lo 
ăn uống, than thuốc và an ủi nàng theo từng 
bước, trong tình thương và lòng hối hận. 
Ngọc Huệ cảm nhận điều này, thương Văn 
Hùng, lòng nàng đầy tha thứ và do đó sức 
khoẻ chóng khá hơn. Văn Hùng dìu Ngọc 
Huệ đi dạo từng bước khi trong nhà, lúc ra 
vườn. Khi sức khoẻ phục hồi, chàng đưa 

nàng ra phố. Và bây giờ họ sống với nhau 
đúng như trong mơ, chàng luôn làm đúng 
theo lời sám hối và câu nguyện. Giờ hai 
người đã già, cuộc sống làm sao tốt đẹp 
bằng thuở xa xưa nếu chàng sám hối sớm 
hơn, nhưng dù sao cũng có điều tốt, an ủi 
Ngọc Huệ  xua đuổi được những bóng đen 
trong đêm  tối. Hai người thỏ thẻ kể chuyện 
nhớ nhung, Văn Hùng ôm chặt Ngọc Huệ 
vào lòng. Họ cảm thấy hạnh phúc, được ấm 
áp ở tuổi già, lúc nóng lạnh có nhau ./- 

 
DUY AN ÐÔNG

 

 

CHỢ NÓN:  Ảnh TỪ LAN 
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Lưu Luyến 
 

Anh về mưa trắng đầy sông 

Vườn xưa cau trổ nghìn bông đón chào 

Áo bà ba thoáng bên rào 

Thoảng hương nguyệt quế, dạt dào 

tơ vương 

Ngày xưa hai đứa chung đường 

Ngang nhà anh đón đến trường 

sương mơ 

Tình anh em, thật đơn sơ 

Chút gì lưu luyến, ngây thơ chân thành 

Cùng nhau lên tỉnh học hành 

Anh rời phố nhỏ, mộng lành em trao 

Âm thầm rơi lệ xuyến xao 

Cách xa đêm ngắm trăng sao đượm sầu 

Chờ anh lặng lẽ bên cầu 

Mây bay viễn xứ, tình đầu chưa phai 

Tóc thề buông xõa bờ vai 

Vần thơ hoài cảm chờ ai phương nào . 

 

đỗ thị minh giang 

27-11-12 

(Tặng người Bố Thảo, Mỹ Tú, Sóc Trăng) 

 

 
 
Tên thật : Đỗ thị Minh Giang 
Sinh Năm 1949, Xã An Lạc Tây, Kế Sách, 
Sóc Trăng 
Làm thơ ký THC/Kiên Giang trước 4-75  
Vượt biển đến Mỹ 1980 . 
Cùng gia đình tạm trú ở New Orleans, 
Louisiana 
Làm thơ từ 1966-1974 
Nghỉ 30 năm không viết 
Làm thơ trở lại từ 2004 
Bài đăng trên internet qua vài websites 
và các đặc san: 
-Thi đàn Hương Thời Gian 
-Cỏ Thơm Magazine 
-Văn Đàn Đồng Tâm  
-Thơ Văn Ngàn Thông, Porland 
-Văn Chương Phụ Nữ 
Tập thơ đầu tay : 
"Thương Về Kỷ Niệm" 4-2010  
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BIỂN TÌNH 
 
Truyện ngắn của  
 

PHƯƠNG-DUY TDC 
 
 1- 
 Được nghỉ mấy ngày phép thường niên, 
Duy quyết định lái xe sang vùng bán đảo 
Baja California bên Mễ chơi. 
 Càng đến gần biên giới trời mỗi lúc 
càng thêm nóng nực. Một khúc nhạc Nam 
Mỹ quen thuộc vang ra từ máy radio trong 
xe  làm Duy nhớ Maria, cô bạn  gái người 
Mễ cùng làm một hãng với Duy. 
 Từ ngày vào làm ở hãng chuyên môn 
quét dọn nhà và chùi cửa kính này, Duy 
được người trưởng toán phân nhiệm làm 
chung với Maria vì chàng nói được tiếng 
Espanol. Làm chung một công việc chùi 
kính các dãy nhà, Duy và Maria tuy làm 
việc đối mặt nhau hàng giờ, hàng ngày, 
hàng tuần mà không nói với nhau được lời 
nào. Maria chùi kính phía trong nhà, Duy 
chùi phía ngoài nhà . Chùi xong một ô kính 
thì cả hai cùng di chuyển song hành. Nhiều 
lúc Maria nghịch ngợm muốn trêu chọc 
Duy nên nàng ép sát mặt vào kính đối diện 
với mặt Duy và nhu đôi môi mọng đỏ như 
muốn hôn Duy. Duy cũng chẳng chịu kém, 
cũng áp môi mình vào đó. Hai bên mặt kính 
dày nên âm thanh không chuyền qua được 
nên hai người chỉ ra hiệu mỗi khi muốn 
diễn đạt điều gì. 
 Maria rất trẻ, trạc mười chín hay hai 
mươi tuổi. Thân hình rất hấp dẫn với những 
đường cong tuyệt mỹ. Nhiều hôm trời nóng 
nực, nàng mặc áo hở cổ, bộ ngực thanh 

xuân như phơi bầy trọn vẹn trước mặt Duy, 
làm chàng thèm "trái cấm" nhỏ giãi. Trái 
khế của Duy  chạy lên chạy xuống mỗi khi 
chàng nuốt nước bọt. 
 Mỗi ngày, chỉ có  nửa giờ nghỉ để ăn 
trưa, đó cũng là dịp để chàng trò chuyện với 
Maria. Maria  rất vui tính và cởi mở. Nàng ưa 
thích âm nhạc vui nhộn của Nam-Mỹ với thể 
điệu Samba, Bolero, Chachacha... 
 "Ở quê nhà, thỉnh thoảng em vẫn hay 
trầm mình dưới làn nước biển ấm. Nhưng 
biển ở Mỹ  nước lạnh quá chừng. Nhúng 
một bàn chân xuống nước là thấy rùng 
mình. Biển ở bên Mễ rất đẹp và ấm hơn 
nhiều. Nhưng em không thích biển, mà em 
lại mê núi. Em ước mong có dịp về Mễ 
chơi vài ngày." 
 
 2- 
 Duy lái xe vào “Rest Area” cuối đường 
trước khi qua biên giới Mễ để máy xe nguội 
bớt và chàng cũng muốn nghỉ ngơi chốc lát 
sau khi lái xe một thời gian quá dài nhọc 
mệt. Đang ngồi trên thảm cỏ, chàng giật 
mình khi thấy một thiếu nữ đi từ đàng xa 
lại, trông dáng người  rất quen. Chàng bật 
dậy và gọi lớn: 
 "Maria ! Maria!" 
 Thiếu nữ dừng lại, nở một nụ cười tươi 
với Duy. Duy chào nàng và hỏi nàng đi 
chơi đâu đây. Nàng cho biết: 
 "Em về Baja California tắm biển chừng 
một tuần lễ.  Bạn em đưa em đến đây thôi, 
cô ấy phải về lại Milpitas để đi làm. Em 
định tìm xem có ai cho quá giang sang Mễ 
chơi. Không ngờ mà gặp anh ở đây, cũng 
may thật." 
 Người thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười 
với hàm răng trắng bóng như ngà và đều 
như những hạt bắp. Mới có mấy ngày 
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không gặp, mà Duy thấy thân hình nàng có 
vẻ như đẫy đà hơn, với mầu da sậm hơn 
như mầu da của những cô gái hải-đảo. Duy 
thật mừng rỡ, vì không ngờ đi xa mà còn 
gặp người quen. Càng mừng hơn khi Duy 
biết là Maria cũng có ý định về Mễ. Như 
vậy, chàng vừa có một hướng dẫn viên 
thành thạo đường sá ở Mễ, lại vừa có một 
đồng hành xinh đẹp trong suốt cuộc du 
hành thì không có gì vui bằng. Duy vui vẻ 
nói với Maria: 
 "Tôi cũng đi Mễ đây. Nếu được đi cùng 
cô thì vui quá!" 
 Maria cũng hớn hở: 
 "Nếu thế thì anh cho em đi với." 

 "Như vậy cũng tiện cho tôi, vì đi 
với Maria, tôi không sợ bị... lạc!" 

Nói rồi, Duy mở cửa xe cho cô gái lên. 
Chiếc xe có thêm người đẹp, như hăng hái 
thêm, tăng tốc-độ và chạy như bay trên 
đường dài. 

Xe đã vào địa- phận của Mễ-Tây-Cơ. 
Duy không dừng lại ở thành phố Tijuana 
mà lái đi tiếp đến thành phố Rosarita . Duy 
bấm nút cho kính xe từ từ hạ xuống. Một 
luồng gió mát mẻ thổi vào. Duy thấy trong 
lòng khoan khoái và vui tươi. Một phần vì 
có Maria ngồi bên cạnh, phần nữa là từ  
nhỏ, Duy đã học địa-lý và đã yêu đất nước 
Mễ-Tây-Cơ với những anh chàng đấu bò 
rừng yên hùng, với những điệu nhẩy múa 
đầy nhạc tính, với những bản nhạc vang 
danh thế giới, với bài hát Mexico nổi tiếng 
do danh ca Cao-Thái hát. Và Duy cũng 
không thể nào ngờ được thời gian đã đẩy 
đưa chàng đặt chân đến nước Mễ-Tây-Cơ 
với một cô gái Mễ chính cống, một đồng 
nghiệp mà Duy đã có dịp quen biết nhưng 
chưa được gần gũi. Duy mỉm cười nhìn 
sang bên cạnh, người con gái mà Duy hằng 

gặp gỡ mỗi ngày, nhưng qua một bức tường 
ngăn cách là những tấm kính. Giờ đây đang 
ngồi bên chàng và như hiểu thấu ý nghĩ của 
chàng, Maria đưa tay vuốt lại mái tóc đang 
bay trong gió và mỉm cười. Duy thấy lòng 
lâng lâng, kỳ thú. Chàng đề nghị với Maria 
tìm thức gì để ăn đã. Maria mỉm cười: 

"Em không đói, nhưng nếu anh muốn 
ăn, thì đi với em." 

Maria muốn chọc quê Duy nên nàng 
thầm thì vào tai Duy: 

"No comida Vietnamita aqui !" (Ở đây 
không có món ăn Việt Nam nghe! ) 

Duy trả lời: 
"Si, yo entiendo . Comida mexicana, por 

favor, amiga! ( Vâng, tôi biết. Thế thì ăn đồ 
ăn Mễ , cô bạn !)  Bây giờ tôi hoàn toàn tuân 
theo lời chỉ dẫn của Maria. Cô là hướng dẫn 
viên của tôi từ giờ phút này nhé." 

Maria sung sướng gật đầu ưng thuận.  
Maria hướng dẫn Duy cho xe vào bãi đậu 
xe tại một nhà hàng ven biển nổi tiếng về 
món tôm càng. Rồi rất tự nhiên, cô gái cầm 
tay Duy ung dung tiến vào nhà hàng  La 
Casa de la Langosta. Người bồi ra tiếp đón 
và đưa hai người vào một bàn kín, khuất 
phía trong. Duy còn đang lúng túng thì 
Maria đã tự nhiên, mở thực đơn và đưa tay 
nhón một hột hạnh nhân trên đĩa, đưa vào 
miệng. Bây giờ Duy mới có dịp nhìn kỹ và 
thật ngạc nhiên khi thấy mầu son môi tim 
tím của Maria, mầu mà chưa bao giờ Duy 
thấy Maria dùng trong suốt thời gian hai 
người cùng làm việc. Duy liếm môi nhớ 
đến những lần Maria nhu đôi môi "hôn gió" 
Duy qua khung cửa kính trong suốt. Chỉ 
cách một lớp kính dầy mà Duy thấy xa vời 
vợi. Maria nhoẻn miệng cười, hỏi Duy: 

"Sao anh nhìn em kỹ như thế? Có gì 
lạ không?" 
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Ngượng ngập, Duy khẽ nói: 
"Hôm nay, tôi thấy cô hơi lạ, với mầu 

môi rất tím và... một nhân dáng chững chạc,  
rất người lớn." 

Bỏ thêm một hột hạnh nhân nữa vào 
giữa hai hàm răng, Maria mím môi không 
nói. Vẻ im lặng của cô gái khiến Duy ngạc 
nhiên, vì bình thường Maria rất liến thoắng. 
Duy chợt nhìn quanh và thấy mọi người 
quanh đây đều là người bản xứ, với nước da 
ngăm ngăm. Cũng có vài người là du 
khách, nhưng họ là người da trắng,  chỉ có 
một mình Duy là mầu da vàng rất đặc biệt. 
Duy chột dạ hỏi Maria: 

"Hình như cô ngại gặp người quen?" 
"Không. Em không ngại gì. Chỉ lo 

anh thôi." 
Duy cười: 
"Tôi chẳng có gì để ngại cả, vì như 

Maria biết, "tại đây và lúc này " tôi độc 
thân hoàn toàn mà." 

Thức ăn đã dọn ra. Hai người bắt đầu 
thưởng thức những món ăn Mễ do Maria 
chọn. Duy ăn rất tự nhiên, vì cũng không có 
món gì lạ, toàn những món ăn chàng đã quá 
quen thuộc như tôm, cua, burrrito, nacho 
grande, menudo, chilli verde, papafritas. 

Maria nói với Duy: 
"Una  tequila, por favor?" (Anh dùng 

rượu mạnh nhé?) 
"Si." (Vâng) 
Sau khi trả lời câu Maria vừa hỏi, Duy 

mới thấy mình "kém thông minh" . Vì 
chàng đang ngồi với người đẹp mà uống 
rượu mạnh thì  " còn làm ăn" gì nữa. 

"Còn em uống gì  nào? " 
"Una guava" ( Cho em ly nước ổi)." 
Khi Duy và Maria ra khỏi nhà hàng thì 

bóng chiều đã phủ xuống vạn vật. Thấy 
Maria theo mình ra xe, Duy vội hỏi: 

"Cô về đâu, để tôi đưa về. Rồi tôi phải 
kiếm một khách sạn để nghỉ ngơi, ngày mai 
mới đi thăm phố xá được." 

Maria với dáng đi nhún nhẩy khác 
thường, nói nhanh khiến Duy bàng hoàng: 

"Em đi với anh. Biển đẹp quá, về nhà 
uổng lắm. Ta ra biển đi anh. Rồi em sẽ cùng 
về khách sạn với anh. Cũng gần đây thôi." 

Tay luống cuống, Duy mở cửa xe và 
cho xe nổ máy.  Tay chàng chạm phải bàn 
tay ấm áp của Maria đang tìm bàn tay chàng: 

"Tối nay, em không để anh cô đơn nơi 
đất Mễ này đâu. Em sẽ đi với anh và đưa 
anh trở lại Mỹ đàng hoàng." 

Duy để im tay mình trong bàn tay 
Maria. Chàng rùng mình nghĩ đến cuộc gặp 
gỡ kỳ thú với Maria, không biết sẽ còn 
những gì nữa đây? Duy mơ hồ cảm thấy 
những gì chàng mơ ước và thèm khát sau 
tấm cửa kính ngăn cách với đôi môi mọng 
đỏ của Maria đang trở thành sự thật. Hình 
như  mơ ước đang kề cận chàng. 

 
3- 
Bãi biển đông người. Hàng trăm người 

nằm phơi nắng  với đủ màu sắc quần áo 
tắm. Maria vừa hỏi Duy vừa đi đến hướng 
có phòng thay quần áo: 

"Biển êm quá, anh có xuống tắm không?" 
"Anh mới vừa uống tequila nên anh 

không tắm lúc này. Em đi tắm đi, bơi lội 
cho thỏa chí kẻo lúc về San José lại tiếc..." 

Sau khi thay bikini xong, Maria hôn 
gió với Duy và đi nhanh xuống biển. Thân 
hình nàng nổi bật trong bộ áo tắm. Ngồi 
trên bãi biển Duy luôn nhìn về phía Maria. 
Nàng bơi lội rất giỏi. Nàng lướt theo những 
đợt sóng  từ ngoài biển đưa vào bờ như 
nàng nhảy vũ điệu samba. 
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Mặc dù Maria còn muốn giỡn chơi với 
nước biển lâu hơn nữa, nhưng thấy bỏ Duy 
ngồi một mình trên bãi biển, nên nàng vội 
lên bờ. Nàng trườn thân mình ướt nước bên 
Duy và nói với Duy: 

"Anh chờ em vào thay áo quần rồi chúng 
mình đi đến chỗ cho thuê ngựa để cưỡi dạo 
chơi dọc theo bãi tắm. Thú vị lắm!" 

Nhiều lần trước đây, Duy đã cưỡi ngựa 
ở đây. Nhưng lần này cùng đi với Maria 
nên anh nói dối: 

"Anh chưa cưỡi ngựa bao giờ, nên nếu 
được thì Maria cầm cương, cho anh "quá 
giang" với em, được không?" 

"OK! Anh hãy leo lên ngựa, ngồi phía 
sau em, và nhớ ôm em cho chắc kẻo ngã 
đấy nhé." 

Duy chỉ mong Maria nói thế rồi chàng 
thi hành ngay.Thay vì ôm cho khỏi ngã, 
Duy lại ôm Maria thật chặt. Hơi ấm nơi 
thân hình Maria chuyền sang Duy mỗi lúc 
mỗi nhiều hơn. Mùi hương thiếu nữ như 
quyện trong gió phả vào mũi Duy. Mặc cho 
Maria thúc ngựa chạy chậm, phi nhanh, 
nhảy lên, hụp xuống... Duy vẫn không để ý 
đến ngoại cảnh. 

"Thôi chúng mình về khách sạn đi, em 
cảm thấy hơi lành lạnh !" 

 
4- 
Khách sạn Oceana - Casa Del Mar như 

tên gọi là một khách sạn  rất đẹp xây dọc 
theo bãi biển . 

Cửa phòng vừa khép lại, Duy chưa kịp 
đi vào thì Maria đã vít cổ Duy xuống tìm 
môi chàng và hôn lấy hôn để như nàng 
thèm nụ hôn đã lâu. Duy đáp ứng ngay vì từ 
lâu nay chỉ được "hôn gió" thôi, nay được 
"hôn thật" thì... 

"Như em đã nói với anh lúc ban chiều 
là em không để anh cô đơn nơi đất Mễ này 
đâu, thật ra là em không muốn chính em cô 
đơn mới đúng.Vậy kể từ phút này anh đừng 
để em cô đơn. Hãy sưởi ấm em bằng tình 
yêu nồng cháy. Hãy khơi dậy những đam 
mê, thèm khát giữa đôi ta. Chúng ta hãy tận 
hưởng... đừng nghĩ chuyện gì khác." 

Không kịp để Duy có phản ứng,  Maria 
đẩy Duy ngã dài trên chiếc giường rộng, rồi 
đôi chân khỏe mạnh của Maria kẹp chặt hai 
bên  sườn Duy, cô gái như ngồi hẳn trên 
mình Duy. Duy bật cười: 

"Anh không phải là chú ngựa vàng lúc 
nãy đó nghe!" 

Như bị kích thích, Maria vội vùi Duy 
xuống mặt nệm bằng những nụ hôn tới tấp. 
Đôi môi của Maria xoắn lấy đôi môi của 
Duy. Lưỡi của Maria lùa như đuổi bắt lưỡi 
của Duy, khiến chàng như ngộp thở. Duy 
lăn mạnh, vật Maria xuống và chồm lên 
mình Maria. Cô gái rên xiết như người 
trúng lạnh và cả thân hình cô run lên, đôi 
tay ghì xiết thân hình của Duy đang phủ 
xuống cô những yêu đương  cuồng nhiệt. 
Duy thấy mình như hăng hái thêm, bao 
nhiêu dồn nén từ lâu nay bên khung cửa 
kính được dịp tuôn trào. Chưa bao giờ Duy 
thấy mình mạnh bạo như thế. Maria càng 
ghì sát Duy hơn, càng rên rỉ những nốt nhạc 
đê mê không lời. Duy có cảm tưởng chàng 
đã xuyên qua được những tấm kính dầy, để 
đến với Maria, nhập với Maria thành một 
và hòa tan trong Maria. 

Duy thức dậy bên Maria đang ngủ say. 
Ngắm nhìn khuôn mặt đầy những đường 
nét đặc trưng của người Mễ-Tây-Cơ, Duy 
không ngờ chuyến đi Mễ của chàng lại kỳ 
thú như Lưu-Nguyễn lạc Thiên-Thai. Duy 
ngơ ngẩn tự hỏi vì đâu mà Maria lại có cảm 
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tình với chàng và say đắm, cuồng nhiệt với 
chàng như vậy? Phải chăng trong khi cùng 
nhau làm việc, Maria đã ngầm "cảm" 
chàng, để bây giờ tình cờ gặp lại, nàng đã 
không ngần ngại trút hết cho chàng những 
cơn sóng yêu đương ấy? Hoặc nàng thèm 
khát yêu đương đã lâu, gặp chàng, có cơ 
hội để nàng trao thân dễ dàng. Dù gì đi nữa, 
thân thể thanh nữ khỏe mạnh, năng lực dồi 
dào, nhu cầu sinh lý của Maria tất nhiên 
phải đòi hỏi nhiều, với cuộc sống buông thả 
của một dân tộc ham vui và yêu âm nhạc. 
Duy biết chàng không phải là người đàn 
ông đầu tiên đến với Maria. Cảm giác thất 
vọng thoáng qua trong trí Duy khi  trước 
kia, chàng lầm tưởng Maria là một cô gái 
ngây thơ, tính tình bạo dạn và hay đùa 
nghịch. Duy say sưa nhìn ngắm Maria và 
thầm tiếc từ nay những ý nghĩ thánh thiện, 
những đùa nghịch tự nhiên sẽ không còn 
khi hai người làm việc bên nhau nữa. Đôi 
môi kia đã từng áp sát môi chàng. Thân thể 
căng cứng kia đã từng run rẩy trong đôi tay 
chàng. Vùng ngực ấm kia Duy đã từng vùi 
mặt mình trong đó, tạo cho chàng một ham 
muốn, rạo rực kỳ lạ. Bất giác, Duy cúi 
xuống hôn lên khuôn mặt của Maria. Cô gái 
chợt trở mình và mở choàng đôi mắt, mỉm 
cười với Duy, rồi đưa cả vòng tay tham lam 
vít đầu Duy xuống. Cả hai lại ngây ngất bên 
nhau. Duy thấy mình sung sức lạ lùng. Vì 
sự gợi tình của cô gái hay vì chất men rượu 
tequila đang ào ạt luân lưu trong máu huyết 
của Duy? Duy nghĩ rằng vì cả hai. Vì Maria 
và vì rượu mạnh! 

Đêm Mễ-Tây-Cơ thật ấm. Càng ấm 
hơn khi Duy được vòng tay của Maria ôm 
chặt. Chàng cảm thấy khát nước. Gỡ nhẹ 
vòng tay của Maria, Duy đến bên bàn nước, 
cầm nguyên chai nước, chàng ngửa cổ uống 

cạn. Có tiếng trở mình của Maria và tiếng 
nàng như ngái ngủ: 

"Anh! Em... đói!" 
Duy mỉm cười âu yếm, vỗ nhẹ lên bờ 

vai trần tròn trĩnh của Maria. Liếc nhìn 
đồng hồ, Duy nói như dỗ dành: 

"Mới ăn  đồ biển no hồi chiều mà em đã 
đói rồi. Bây giờ là nửa đêm. Ngủ đi cho 
quên đói. Ngày mai anh sẽ đưa Maria đi ăn." 

Cầm bàn tay Duy đặt nhẹ lên gò bồng 
đảo săn cứng của nàng, giọng Maria nũng 
nịu, gợi tình: 

"Không. Em không đói ăn. Em đói... anh!" 
Rồi nàng lại kéo Duy sát xuống bên 

mình. Cả hai lại chìm trong cơn mê. Đất 
trời lại một phen nữa quay cuồng. Và chăn 
nệm lại bật tung lên vì hoan lạc. 

 
5- 
Trời sáng dần. Qua cửa kính khách sạn 

trên tầng lầu cao, Duy nhìn ra biển, chỉ thấy 
một mầu xanh mênh mông, không thấy bến 
bờ.  Từng đợt sóng cao trắng xóa vỗ vào bờ 
cát dài . Tiếng réo gọi ì ầm của trùng dương  
nghe thật hấp dẫn. 

Maria vươn vai từ phòng tắm bước ra, 
rắn chắc trong bộ áo tắm hai mảnh màu đỏ 
trông thật khêu gợi. Mặc dù Duy đã biết rõ 
"những gì chứa đựng phía bên trong" 
nhưng chàng vẫn nhìn không chớp mắt nhữ 
ng chỗ mà đa số phái mạnh muốn nhìn. 

"Xuống tắm biển đi anh. Em thèm biển quá" 
"OK. Đi ngay. Nhưng anh nói với em 

là anh bơi lội kém lắm đấy.  Mất công em 
phải trông chừng anh đấy thôi." 

"Anh yên chí, em bơi lội giỏi, đủ sức 
đưa anh vào bờ. Anh khỏi lo!" 

Xuống  biển, Maria kéo Duy bơi ra xa. 
Hai người quấn nhau như sam. Môi Maria 
chẳng muốn rời môi Duy, dù chỉ để thở một 
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chút. Đôi môi Maria mặn chát nước biển và 
ướt sũng đam mê.  Nhìn Maria trồi lên hụp 
xuống trong sóng nước, uyển chuyển và 
thành thạo như  một con cá voi. Sóng lớn quá, 
Duy không dám ra xa nữa, chàng chỉ đứng 
gần gần bờ, đề phòng nếu gặp cơn sóng lớn, 
là Duy lủi nhanh vào bờ, trước khi cơn sóng 
tung bọt trắng xóa trên cao chụp xuống. Sau 
một hồi hụp lặn, vừa đùa với nước, vừa giỡn 
với Duy, Maria nghiêng đầu hỏi: 

"Anh có muốn lên bờ nằm tắm nắng 
không? Anh lên trước đi, rồi em lên sau." 

" Ừ, anh lên bờ nằm nghỉ một  lát, 
ngắm người qua lại. Hôm nay biển đẹp, nên 
cũng có nhiều người đẹp lắm." 

Đưa tay khoát một vốc nước biển ném 
theo  Duy, Maria cười, nói như hét lên: 

"Một mình em đã lo nổi chưa mà đòi "nhiều 
người đẹp" nữa?  Anh tham lam xấu lắm!" 

Duy chạy vội lên bãi cát và chàng lười 
biếng nằm sấp trên mặt cát ấm áp, không 
muốn trở xuống biển với Maria nữa. Cô gái 
bơi mãi, cưỡi sóng mãi cũng chán nên đến 
bên Duy, đưa bàn chân ướt nước cào mạnh 
lên lưng Duy.  Những móng chân nhọn cào 
trên da thịt Duy khiến chàng đau, vùng 
đứng dậy. Maria ôm chặt lấy chàng. Hai 
người bước những bước nghiêng ngả, 
chuệnh choạng về phòng, bỏ lại bãi biển 
mỗi lúc một sẫm lại vì hoàng hôn đã xuống. 

Một đêm thần tiên lại đến với Duy trên 
đất Mễ-Tây-Cơ. Đêm  dài như tiếng ngân 
Mê-xi-...cồ của nam danh ca Cao-Thái, bài 
hát mà Duy đã mê từ những ngày còn nhỏ... 

Đêm dài và vô tận.  Trong  phòng, chỉ 
có tiếng rì rầm của máy điều hòa không khí 
và tiếng rên đầy khoái cảm của Maria... 

Đã hai đêm và gần hai ngày trên đất 
Mễ, nhưng trái với dự tính, Duy chưa đi 
đâu ra xa khỏi khách sạn. Hình như Duy chỉ 

ngụp lặn với Maria và chàng thấy thời gian 
trôi nhanh quá. Chàng ngao ngán nghĩ đến 
những ngày hết phép, trở về lại San Jose và 
ngày ngày nhìn Maria qua khung cửa kính. 
Rồi sẽ như thế nào? Chuyện của ngày mai, 
nào ai biết được. Thôi, cứ vui đi, tới đâu 
hay tới đó. Nghĩ như thế, và Duy khoan 
khoái tận hưởng lạc thú bên Maria như một 
phần thưởng của Đấng Toàn Năng ban phát 
cho chàng. 

6- 
Buổi chiều, vầng thái dương vẫn rực rỡ 

trên biển cả, trong khi Duy và Maria vẫn 
trầm mình trong sóng nước. Biển hôm nay 
dữ quá, từng đợt sóng cao hơn đầu người 
phủ chụp lấy hai người. Maria cười sặc sụa 
khi thấy Duy bị cơn sóng nhồi. Nàng vùng 
lên, ôm gọn Duy trong đôi tay và úp mặt 
Duy lên cồn ngực căng cứng của nàng. 
Nàng tung cả hai trên cơn sóng vừa ào tới, 
Duy cũng theo đà tung của Maria mà nhẩy 
lên khỏi cơn sóng lớn. Nhưng muộn rồi, 
chàng mất đà, ngã nhúi về phía trước và hụt 
chân, chàng nằm ngang trên mặt nước. Vừa 
một cơn sóng nữa xô vào bờ, cao hơn và 
hung dữ hơn cơn sóng vừa rồi, cuốn theo 
những gì nó có thể cuốn được và cả Duy 
nữa. Chàng chới với, không đứng dậy được 
trước sự vùi dập của nhiều đợt sóng. Chàng  
cất tiếng kêu "Maria! Maria!" 

Rồi miệng chàng đầy những nước và 
tiếng kêu tắt lịm trong cổ họng. 

… 
Nước trong miệng Duy ộc ra và chàng 

rên lên như đau đớn.  Có tiếng một người 
kêu lên: 

"Tỉnh lại rồi!" 
Duy mệt mỏi mở đôi mắt thất thần nhìn 

những thanh niên Mễ lực lưỡng vây quanh 
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chàng. Chàng lờ đờ đưa mắt tìm Maria 
nhưng không thấy. 

"Chúng tôi là nhân viên cấp cứu. Ông 
suýt chết đuối. May mà cô gái đưa ông vào 
bờ kịp. Nếu không..." 

Duy rùng mình kinh sợ. Chàng cựa 
mình và ấp úng: 

"Cô ấy đâu rồi?" 
Mọi người nhìn quanh và lắc đầu: 
"Chúng tôi không biết. Cô ấy có quen 

biết gì với ông không?" 
Duy thờ thẫn lắc đầu và nhờ họ đưa 

chàng về phòng. Nằm vật ra giường, Duy có 
ý chờ Maria xuất hiện. Chắc thấy chàng suýt 
chết, sợ liên hệ nên Maria đã tạm thời lánh 
mặt. Nhưng Duy chợt tỉnh, chàng biến sắc khi 
thấy áo quần và xách hành lý nhỏ của Maria 
đã  không còn nữa. Chàng nhoài người mở 
ngăn kéo bàn, cái ví tay nhỏ bé của Maria 
cũng không còn. Dưới chân bàn, đôi giầy cao 
gót cũng biến mất. Maria đã đi rồi... 

Duy ở nán thêm một ngày nữa và có ý 
mong chờ sự trở lại của Maria. Nhưng tuyệt 
nhiên không thấy Maria đâu.  Cho là có 
chuyện bất thường, Duy vội bỏ hết mấy 
ngày phép còn lại và lên xe trở về San Jose. 
Dọc đường, chàng có ý chờ Maria, nhưng 
vô ích. Maria đã biệt tăm. 

Tới cổng biên giới Mễ và Hoa-Kỳ,  
trong khi xe Duy xếp hàng dài chờ làm thủ 
tục khám xét, Duy chăm chú nhìn những xe 
chung quanh có ý tìm kiếm Maria, nhưng 
chỉ có những người bán hàng dạo xa lạ mời 
mọc những món quà lưu niệm của Mễ-Tây-
Cơ. Đến lượt xe chàng tiến lên. Thấy chàng 
da vàng, lại đi một mình nên nhân viên cho 
chàng qua ngay. Xe Duy lăn bánh, bỏ lại 
đằng sau những đám bụi mù, mờ ảo như 
hình bóng của Maria... 

 

7- 
Duy trở lại với công việc thường ngày. 

Gặp Maria, cô gái thoáng ngạc nhiên khi 
thấy chàng đi làm sớm hơn dự tính. Nhưng 
cô không nói gì, chỉ chăm chú làm việc như 
thường, không biểu lộ một cử chỉ thân ái 
nào. Duy vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy tự 
ái bị tổn thương quá mạnh. Chờ đến giờ ăn 
trưa, Duy không nén được tức giận, nên đã 
giận dỗi hỏi Maria: 

"Mấy ngày tôi đi vắng, cô làm việc vui 
lắm phải không?" 

Thản nhiên như không,  Maria cười 
cười chỉ tay ra phía xa và nói: 

"Mấy ngày anh nghỉ phép, em làm mệt 
muốn chết. Sau ông chủ phải cho con Jacky 
làm phụ với em. Nó kia kìa, để em gọi nó 
cùng ăn cho vui." 

Duy tròn miệng kinh ngạc, nói không 
nên lời. Càng kinh hoảng hơn khi Duy nghe 
cô gái bên kia chạy tới tươi cười nói: 

"Bữa nay chị có anh này về rồi, không 
cần em nữa phải không? Em lại trở về công 
việc quét dọn như cũ, làm một mình, buồn 
lắm. Mấy ngày làm với chị vui ghê. Thời 
gian trôi nhanh nên không thấy mệt." 

Duy đang ngạc nhiên về sự lảng tránh 
của Maria, thì lại kinh ngạc vô cùng khi 
biết nàng không hề rời chỗ làm và cũng 
không đi Mễ trong mấy ngày qua. Ú ớ hồi 
lâu, Duy mới hỏi được một câu ngớ ngẩn: 

"Sao lại có người giống Maria đến như 
thế? Maria có tin được không?" 

Không ngờ, Maria cười thật tươi mà đáp: 
"Từ hồi xưa cơ, khi chị Marisa còn 

sống, thì ai cũng bảo chị ấy giống em như 
hai giọt nước. Vì chúng em là chị em song 
sinh. Nhưng tính tình lại khác nhau, chị 
Marisa mê biển, còn em chỉ mê núi. Chị ấy 
bơi lội như hải cẩu, còn em leo núi như 
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vượn. Những buổi đi tắm biển, đạp nước, rẽ 
sóng là chỉ có chị Marisa chứ không có em. 
Ngược lại, những ngày đi chơi núi, đi rừng 
thì  chỉ có em chứ không bao giờ có chị 
Marisa. Vì thế em theo đoàn người di dân 
lậu sang Mỹ sống, trong khi chị Marisa 
không xa biển được. Chị ấy vẫn ở lại Mễ 
sinh sống và hàng ngày đùa giỡn với biển 
cả. Cách đây ba năm, em được tin chị ấy bị 
bơi vào vùng nước xoáy và mất tích. Toán 
cấp cứu và cư dân quanh biển tìm Marisa 
nhưng không thấy xác chị. Chắc chị đã bị 
sóng đưa ra xa và làm mồi cho cá mập. Tội 
nghiệp chị. Em không về được vì không có 
giấy tờ để qua lại, đành ngậm ngùi thương 
tiếc chị Marisa thôi." 

Ngưng một lát, nâng ly coca uống một 
hơi, Maria tiếp: 

"Nhưng kể từ ngày ấy, bãi biển  này cứ 
lâu lâu lại có một người bị sóng cuốn mất 
tích. Người ta nghi rằng chị ấy linh hiển 
nên bắt người cho có bạn." 

Duy rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến 
những trận mây mưa ngút ngàn và ân ái 
cuồng nhiệt với Marisa - giờ đây chàng mới 
biết là không phải Maria -  Duy kinh ngạc 
thấy mình còn sống. Có lẽ do thấy chàng 
lầm là Maria, em gái mình, nên Marisa nể 
tình không bắt chàng chết, mà lại cứu 
chàng vào cho toán cấp cứu cứu tỉnh chàng. 
Nhưng vốn lạc quan, Duy cho rằng có lẽ 
chàng đã đáp ứng nỗi khao khát dục tình 
của nàng, nên Marisa không nỡ để chàng 
chết đi. Không những cứu chàng, mà 
Marisa còn giữ đúng lời hứa "em sẽ đưa 
anh trở lại Mỹ đàng hoàng". 

Bóp nhẹ cái ly giấy trong tay, Duy 
ngầm liếc nhìn Maria. Chàng bật cười thích 
thú khi thấy sự khác biệt giữ hai người con 
gái: cặp bồng đảo của Maria nhọn nhọn và 

rung rinh sau làn áo, chứ không căng cứng 
và vun đầy như của Marisa. Đôi môi của 
Maria lúc nào cũng mọng đỏ chứ không tim 
tím như của Marisa. Và... nhờ giỏi bơi lội 
nên tuy thân thể Marisa có đẫy đà hơn 
Maria, nhưng cặp đùi cùng cái eo của 
Marisa hình như nhỏ nhắn hơn của Maria. 
Duy đỏ mặt khi nghĩ đến lúc được cùng 
Maria khám phá những điểm khác biệt giữa 
hai chị em. Chàng mỉm cuời thích thú, lim 
dim đôi mắt tưởng tượng tới lúc được "bóc" 
từng mảnh y phục của Maria, như người ta 
bóc một cái bánh. Trời ơi! nhất định phải 
giống Marisa lắm, nhưng chắc chắn là phải 
"ngon" hơn ngàn lần, hấp  dẫn  hơn vạn lần, 
và đê mê hơn triệu lần. 

Tại sao lại "ngon" hơn, thì Duy không 
thể biết được... 

 
PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG DUY CƯỜNG 
("Một thoáng Liêu-Trai") 

Trong tập truyện BIỂN TÌNH sắp xuất bản 
 

 

ÐÍNH CHÍNH 

 Trong Báo cỏ Thơm số 61 – Mùa 
Ðông 2012, trang 116, cột 2, bài “Lỡ 
Bước Sang Ngang - Nguyễn Bính, Xót 
xa Cuộc Tình”.  Xin đọc là:  Nếu có đôi 
khi nhớ đến NGUYỄN KHUYẾN:  Mái 
tóc chòm đen, chòm lốm đốm, Hàm 
răng chiếc rụng chiếc lung lay”...  
 Thành thực xin lỗi quý độc giả về sự 
trích dẫn lầm lẫn này. 
 

Phạm Bá 
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ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA 
 

Tiền bất kiến cổ nhân, 
Hậu bất kiến lai giả. 

Niệm thiên địa chi du du, 
Ðc sảng nhiên nhi thế há. 

 
TRẦN TỬ NGANG 

 
 

Bài Hát Lên Đài U Châu 
 

Nhìn trước chẳng một ai, 
Nhin sau không bóng người. 

Nghĩ đất trời lồng lộng, 
Cảm lòng lệ tuôn rơi. 

 
Vũ Đức Nghiêm dịch 

 
 

Bài Hát Lên Đài U Châu 
 

Trước ta chẳng có một ai, 
Sau ta dù một bóng người cũng không. 

Bao la trời đất mênh mông, 
Mình ta thương cảm, giòng giòng lệ rơi. 

 
Vũ Đức Nghiêm  dịch 
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   TRẦU CAU TRONG ĐỜI SỐNG 
VĂN HÓA DÂN TỘC 

 
 

Phạm Thị Nhung  
 
 Ngày nay, qua nhiều sách vở và các tài 
liệu khảo cổ, người ta được biết trầu cau là 
hai loại cây đã xuất hiện rất lâu đời ở các 
vùng Trung Ấn, Ðông Nam Á và ở một số 
quần đảo trên Thái Bình Dương; như trong 
di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Hòa Bình, hạt 
cau đã được tìm thấy trên dưới một vạn 
năm (1).Tại các nơi đây đã có nhiều dân tộc 
có tục ăn trầu, như các dân tộc thiểu số xưa 
ở miền nam nước Trung Hoa, và các dân 
tộc Thái Lan, Miến Điện, các dân tộc Việt 
Mên Lào, kể cả các dân tộc thiểu số Thái, 
Tày, Nùng, Mường, Dao, Thượng trên bán 
đảo Đông Dương, cùng các dân tộc trên 
quần đảo Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật 
Tân, ngay ở Ấn Độ nhiều nơi dân chúng 
cũng có tục ăn trầu (2)           
 Có lẽ người xưa, do kinh nghiệm mà 
có, đã biết sử dụng vôi, trầu ,cau, cũng như 
các loại lá, rễ, quả của nhiều thứ cây khác 
tìm được để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa 
hay trị bệnh. Quả thực, ăn trầu đã giúp cho 
cơ thể được ấm nóng chống lạnh, chống 
sơn lam thủy khí; ăn trầu lại sạch miệng, 
răng lợi và xương cốt được bồi dưỡng, 
vững mạnh. 
 Riêng tại xứ ta, tục ăn trầu tất nhiên đã 
có rất sớm, ngay tục dùng trầu cau làm sính 
lễ Cưới Hỏi thay muối (vì người xưa cho 
muối là quí nhất) có thể cũng có đã lâu, 

nhưng phải đợi đến cuối thế kỷ thứ XV, 
sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế 
Pháp ra đời, nó mới được ghi chép lại thành 
một truyện tích rõ ràng, có một nguồn gốc 
mang nhiều ý nghĩa thâm thúy. 
 Sự tích Trầu Cau trong L.N.C.Q. đã có 
nội dung như thế nào? 
 
1-Sự tích trầu cau - Ý Nghĩa- 
 Vào thời xa xưa, có hai anh em nhà họ 
Cao, một người tên Tân, một người tên 
Lang (tân lang có nghĩa là cây cau) rất mực 
thương yêu nhau. Khi cha mẹ qua đời, hai 
anh em đến trọ học nhà ông thầy họ Lưu. 
 Thấy Tân và Lang vừa học giỏi, vừa đẹp 
người đẹp nết, ông thầy yêu quí như con. Cô 
con gái của thầy cũng đem lòng quyến 
luyến, muốn chọn người anh làm chồng. 
 Hai anh em Tân và Lang sát tuổi nhau, 
dung mạo lại giống nhau như khuôn đúc, cô 
gái không sao đoán được ai là anh, ai là em. 
Nhân dịp biếu cháo, cô cố ý chỉ đưa tới một 
bát cháo với một đôi đũa rồi rình xem, thấy 
Lang cung kính mời Tân ăn trước cô mới 
biết Tân là anh, và xin cha được gá nghĩa 
cùng chàng. 
 Vợ chồng Tân và Xuân Phù (tên cô gái, 
xuân phù có nghĩa là trầu không mùa xuân) 
sống rất hạnh phúc. Hai anh em Tân và 
Lang vẫn ở bên nhau, nhưng Lang nhận 
thấy từ ngày anh có vợ, tình anh đối với 
mình không còn quyến luyến như xưa; 
trong khi ấy người anh vô tình không hề 
hay biết. Đã thế lại xẩy ra chuyện hiểu lầm.  
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CỞI ÁO QUA CẦU 

 
Viết cho Thuỷ Nguyễn em yêu 

 
Anh có đáy lòng muôn thuở… 
Sao em không chui rúc vào? 
Mắt anh dõi tìm bóng nhỏ. 
Đầy trời lấp lánh ngàn sao. 

Bờ vai anh như chiếc cầu phao, 
Em vin vào sang bên kia bờ mộng mị. 
Em qua cầu nhưng chẳng cần cổi áo. 

Để trước hiên nhà không đổ tội gió bay… 
Dập dềnh sông sâu nước cả.. 

Sóng-Thuyền va đập nhấp nhô. 
Qua cầu tóc em buông xoã… 
Mây trời bóng rợp chiều thơ. 

Sáo bay cuối trời rã cánh. 
Đồng không mông quạnh người thưa. 
Chập chùng sương khuya tuyết lạnh… 

Phất phơ ngọn cỏ gió đùa. 
Anh có đôi tay như cổng trời mở rộng… 

Như đồng quê gió lộng ngày mùa. 
Sao em không về ươm lấy mộng? 

Mà ruổi dong không một bóng người đưa??? 
Sao trời đêm đông quên mọc. 
Đường về hun hút ngàn khơi… 
Mò mẫm trong mưa ai khóc? 
Âm thầm nghe mặn bờ môi!!! 

 

Thiên Đức 
 
 

Một hôm hai anh em đi làm đồng về muộn, 
Lang về trước, nàng Lưu tưởng chồng, chạy 
ra vồn vã âu yếm. Lang vội lên tiếng, cả hai 
hiểu là nhầm nên rất ngượng. Tân về,biết 
chuyện, để dạ nghi ngờ, từ đó tỏ ra lạnh 
nhạt với em hơn. Lang buồn tủi âm thầm bỏ 
nhà ra đi. Chàng lang thang trong rừng cho 

tới khi kiệt sức, chết đi hóa thân thành cây 
cau bên bờ suối vắng.Thấy em không về, 
Tân ân hận, xót xa. Chàng lặng lẽ lên 
đường tìm em. Tân cũng đã tới bờ suối nọ, 
ngồi bên cây cau than khóc. Khi thân xác rũ 
liệt, chàng chết hóa thân thành tảng đá vôi, 
nằm sát bên gốc cau. Nàng Lưu chờ chồng 
mãi chẳng thấy trở lại, quá nhớ thương nên 
đi tìm. Một chiều kia nàng cũng tới được 
bờ suối định mệnh. Nàng ngồi trên tảng đá 
khóc miết, đến khi hồn lìa khỏi xác thì hóa 
thân thành cây trầu không, leo bám trên 
thân đá. Gia đình họ Lưu đi tìm con, được 
biết chuyện bèn lập miếu thờ. Người đương 
thời rất cảm kích trước tình anh em khăng 
khít, tình vợ chồng thắm thiết, thủy chung 
của anh em vợ chồng họ Cao, nên thường 
đến đốt nhang, chiêm bái, cầu cúng (3)          
 Một hôm vua Hùng thứ tư nhân dịp 
tuần du qua đấy, thấy có miếu thờ, lại được 
dân sở tại kể cho nghe câu chuyện thương 
tâm kia thì vô cùng cảm động. Ngài bảo lấy 
trầu cau ăn thử, mới khám phá ra một mùi 
vị thơm cay nồng ấm, và khi nhổ nước cốt 
trầu xuống tảng đá vôi, liền thấy hiện ra sắc 
đỏ tươi như máu, nhà vua cho là quý, bèn 
truyền lấy giống về trồng; xa gần bắt chước 
làm theo. Ngài còn xuống lệnh cho thần 
dân, từ nay sẽ nhất thiết dùng trầu cau trong 
các dịp cưới hỏi, và trong các buổi hội họp 
lớn, nhỏ. Tục ăn trầu ở nước ta có từ đó. 
 Sau khi đọc sự tích Trầu Cau trong  
L.N.C.Q., ta nhận thấy, truyện được chép lại 
không những có kết cấu chặt chẽ, lại phối 
hợp được cả hai yếu tố hiện thực lẫn huyền 
hoặc một cách khéo léo. Như thế, tác giả của 
nó đã khiến một câu chuyện truyền khẩu vụn 
vặt, còn mờ nhạt trong dân gian trở thành 
một truyện cổ tích có đầu đuôi, vừa lý thú 
hấp dẫn, vừa hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm 
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thúy. Quả vậy, ở giai đoạn đầu, truyện có 
tính hiện thực với dấu vết thời đại, với 
những tên tuổi rõ ràng có ý nghĩa, với những 
tình tiết hợp tình hợp lý, tự nhiên. Ở giai 
đoạn cuối, truyện trở nên huyền hoặc, hai 
anh em họ Cao và vợ người anh vì không 
hiểu nhau nên đã tự chia lìa. Chỉ đến khi cả 
ba người cùng chết đi và chết bên nhau, 
người em hóa cây cau, người anh hóa phiến 
đá vôi và vợ người anh hóa cây trầu không, 
họ mới có được sự cảm thông hoàn toàn; từ 
nay họ sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau và kết 
hợp thành một qua miếng trầu tình nghĩa. Ở 
đó, một dòng nước đỏ tươi như máu được 
tiết ra, tượng trưng cho tình gia đình muôn 
đời thiêng liêng, bền chặt. 
 Và cũng vì sự tích Trầu Cau có ý nghĩa 
sâu sắc như thế nên tục ăn trầu của dân ta 
đã được thăng hoa, trở thành một mỹ tục, 
mang tính chất đặc thù của một nền văn 
minh cổ Ðông Nam Á. 
  
2-Tục Mời Trầu 
Tục mời trầu ở xứ ta cho thấy, trầu cau là 
phương tiện không thể thiếu trước nhất 
trong những nghi thức giao tế hằng ngày 
ngoài xã hội. Vì “Miếng trầu là đầu câu 
chuyện”, là “đầu trò tiếp khách”, nên chi 
vừa gặp nhau, sau mấy tiếng chào hỏi, 
người ta liền mở trầu mời ăn rồi mới nói gì 
thì nói, bàn gì thì bàn : 
      -Có trầu thì giở trầu ra 
        Trước là đãi bạn, sau ta với mình. 
 Người ta còn mời trầu để bắt chuyện 
làm quen: 
 - Tiện đây ăn một miếng trầu 
   Hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là? 
   - Xưa kia ai biết ai đâu, 
 Chỉ vì điếu thuốc, miếng trầu nên quen. 

 Lại nữa, người xưa thường cho rằng, ăn 
trầu  lúc nào là được hưởng chút hương vị  
cuộc sống lúc đó, kẻo thời gian vùn vụt trôi 
qua, già lúc nào không biết : 
 - Lại đây ăn một miếng trầu 
    Nữa mai tuyết nhuộm mái đầu huê râm. 
 Trong phạm vi tình yêu và hôn nhân, tục 
mời trầu đã được người bình dân khai thác 
triệt để. Vì trầu cau còn là lễ vật cưới xin 
nên những hình ảnh, màu sắc, hương vị của 
trầu, cau, vôi... luôn luôn gợi ý cho thanh 
niên nam nữ liên tưởng tới những chuyện 
tình yêu, chuyện duyên phận lứa đôi: 
-Vào vườn hái quả cau non, 
 Anh thấy em giòn muốn kết nhân duyên. 
-Vôi nồng trầu thắm ai ơi, 
  Gá duyên chồng vợ ở đời trăm năm. 
 Thế nên, việc mời trầu người khác phái 
nhiều khi phải hiểu là một cách tỏ tình gián 
tiếp, và đồng thời cũng để ướm thử xem tình 
cảm người ấy đối với mình ra sao. Thường thì 
người con trai chủ động, mời trầu trước: 
- Gặp nhau ăn một miếng trầu 
   Gọi là chút nghĩa về sau mà chào. 
và họ đã không quên lợi dụng lúc mời trầu 
để tán tỉnh các nàng: 
 - Trầu lên nửa nọc trầu vàng 
    Khéo khen phụ mẫu sinh nàng dễ thương. 
 Nếu người con gái dứt khoát từ chối 
không nhận trầu, thì dù sự từ chối ấy lịch 
sự, tế nhị đến đâu cũng phải hiểu đó là sự 
từ chối tình yêu: 
       -Thưa rằng bác mẹ tôi răn 
         Làm thân con gái chớ ăn trầu người. 
 Còn như người con gái chỉ tỏ ý ngần 
ngại,vì muốn tìm hiểu thêm tình ý đối phương: 
       - Miếng trầu ăn nặng bằng chì 
        Ăn rồi em biết lấy gì trả ơn ? 
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 Thì người con trai trong trường hợp này 
phải trấn an liền, và thổ lộ rõ tình ý đứng 
đắn, xây dựng của mình: 
       - Miếng trầu ăn nặng là bao 
          Muốn cho đông liễu, tây đào là hơn. 
        - Miếng trầu là nghĩa tương giao 
          Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên. 
 Một khi thấy ý hợp, lòng ưa rồi người con 
gái mới nhận trầu. Hành động này hàm ý 
“chấp thuận”, thật là một cách bầy tỏ tình cảm 
vừa kín đáo, tế nhị, vừa duyên dáng dễ thương. 
 Từ ngày nhận ăn miếng trầu kết nghĩa 
tương giao, gắn bó trở về, tình yêu của 
người con gái lớn dậy, làm thăng hoa cuộc 
sống. Nàng trở nên xinh tươi, đằm thắm: 
        -Từ ngày ăn miếng trầu anh, 
         Cho nên má đỏ, tóc xanh đến giờ. 
 Và thường để tâm hồn lãng mạn bay 
xa, mơ tưởng về một ngày mai được sống 
trong hạnh phúc lứa đôi với chàng, được 
cùng chàng thân mật dùng chung một hộp 
trầu, một ống vôi: 
-Ước gì chung mẹ chung thầy 
 Để em giữ cái quạt này làm thân. 
 Rồi ra chung gối chung chăn 
 Chung quần, chung áo, chung khăn đội đầu. 
 Nằm thì chung cái giường tàu 
 Dậy thì chung cả hộp trầu, ống vôi. 
 Trở về hiện tại, giây phút sung sướng 
nhất hiển nhiên là giây phút nàng được 
thưởng thức những miếng trầu tình ái do 
chàng trao tặng: 
        -Trầu này đủ vỏ, đủ vôi  
          Đủ cau, đủ thuốc, đủ mùi xạ hương. 
          Không ăn thì bảo rằng thường 
         Ăn rồi mới biết người thương thế nào. 
Nhất là những miếng trầu ấy lại được chàng 
quí hóa, trân trọng bọc trong chiếc khăn tay 
trắng, dành riêng cho nàng: 
         -Trầu bọc khăn trắng cau tươi 

          Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh. 
          Ăn cho nó thỏa tâm tình 
          Ăn cho nó thỏa sự mình sự ta. 
 hần nàng, nàng cũng không quên sửa 
soạn sẵn những miếng trầu thật đặc biệt: 
      -Tầu này têm những vôi hầu (4) 
        Ở giữa đệm quế, hai đầu thơm cay. 
rồi buộc trầu trong dải yếm đào, đem tới 
tặng lại chàng với tất cả tấm lòng trìu mến: 
      -Trầu em buộc dải yếm đào 
       Hỏi người tri kỷ ăn vào có say? 
Những kẻ đang yêu ăn trầu dễ say lắm. 
Nhiều khi họ tự hỏi, họ say vì trầu hay say 
vì tình, vì mê bóng sắc của  nhau ? 
      -Tay ai như ngọc, như ngà 
       Đưa trầu ta tưởng đưa ta miếng vàng. 
       Anh say nhan sắc của nàng 
       Hay say vì miếng trầu vàng, cau xanh ? 
Tất nhiên cả hai rồi. Họ say vì trầu, vì trong 
hạt cau có chất arécoline làm kích thích 
thần kinh; đồng thời họ còn say vì tình, 
nhưng say vì tình mới là chính: 
     -Yêu nhau trầu vỏ cũng say 
       Ghét nhau cau đậu (5) đầy khay chẳng màng. 
Và: 
      -Gặp nhau ăn một khẩu trầu 
       Không mặn vì thuốc, say nhau vì lời. 
Như thế đủ thấy, những kẻ đang yêu được 
ngồi ăn trầu bên nhau thì dù trầu có thiếu vị 
họ vẫn say như thường, vì họ say tình nhau, 
say bóng sắc của nhau, say lời yêu đương 
của nhau chứ nào có xá gì trầu! 
Tình yêu khi đã đến lúc đắm say tất xa nhau 
sẽ nhớ nhung, tương tư sầu khổ: 
     - Một thương hai nhớ ba sầu 
       Cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi. 
       Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi, 
       Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than ? 
 Nàng thở than những gì đây ? 
      -Từ ngày ăn phải miếng trầu 
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       Miệng ăn môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu. 
       Biết là thuốc dấu hay bùa yêu 
       Làm cho thiếp phải nhiều điều xót xa. 
       Làm cho quên mẹ, quên cha 
       Làm cho quên cửa, quên nhà 
       Làm cho quên cả đường ra, lối vào 
       Làm cho quên cá dưới ao 
       Quên sông tắm mát, quên sao trên trời. 
 
Trong vấn đề tình yêu và hôn nhân, không 
phải bao giờ người con gái cũng ở thế thụ 
động , ca dao đã chứng tỏ, có nhiều trường 
hợp nếu người con gái bạo dạn một chút, 
lanh lợi một chút, và cũng phải biết tế nhị 
nữa, thì có thể lợi dụng tục mời trầu để tự 
kén chọn cho mình người bạn tình trăm 
năm. Thật thế, như khi đã gặp được người 
vừa ý rồi mà đối phương lại quá nhút nhát 
như anh chàng này : 
      -Thương em chẳng dám trao trầu 
       Để trên bó mạ, gió nam lầu thổi qua. 
 
Nếu người con gái cũng lại chấp nê, thụ 
động thì cuộc tình này đành để cho gió bay 
đi. Trái lại, nếu người con gái khôn ngoan, 
biết mở lời bóng gió đưa duyên, thì có thể 
khích lệ đối phương tiến tới: 
       -Có trầu mà chả có cau 
       Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm. 
 Đúng ra phải nói là: 
       - Có trầu mà chả có vôi 
        Làm sao cho đỏ môi tôi thì làm. 
  Như thế, có trầu đã đành, còn phải ăn 
thêm với vôi mới làm đỏ được môi. Cũng 
như trong tình yêu, một người đã lên tiếng, 
kẻ kia có đáp lời, tình yêu song phương 
mới thực sự tạo được hạnh phúc lứa đôi. 
Lại những khi chưa biết rõ đối phương đối 
với mình ra sao, người thiếu nữ cũng đã 
biết mượn miếng trầu để dò ý, ướm tình : 

      -Trầu đã có đây, cau đã có đây 
       Nhân duyên chưa định, trầu này ai ăn? 
       Trầu này trầu túi, trầu khăn, 
       Trầu này dải yếm, anh ăn trầu nào? 
Nếu người con trai nhận ăn “trầu dải yếm”, 
là những miếng trầu thiết thân với nàng, thì 
nàng hiểu ngay đối phương đã thầm xác 
nhận có yêu nàng, và những mong được 
cùng nàng kết mối lương duyên; bằng 
không chỉ là bạn thường, vì bạn thường thì 
chỉ được phép ăn “trầu khăn”, “trầu túi” của 
nàng mà thôi. 
 Lại những khi người con gái đã lỡ yêu 
rồi thì nàng cũng dám tấn công trước qua 
miếng trầu tỏ tình: 
     -Vào vườn hái quả cau xanh 
       Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu. 
       Trầu này têm những vôi hầu  
       Giữa đệm cát cánh, hai đầu quế cay. 
       Trầu này ăn thật là say 
       Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng 
       Dù chẳng nên đạo vợ chồng 
       Xơi dăm ba miếng, kẻo lòng nhớ thương. 
 
Miếng trầu đối với nàng lúc này không chỉ 
là một vật chất đơn thuần mà là một biểu 
tượng của tình yêu, nói khác đi, nó chính là 
tình yêu của nàng đã hóa thân: 
      -Trầu này trầu quế, trầu hồi 
       Trầu loan, trầu phượng, trầu tôi, trầu mình. 
       Trầu này trầu tính, trầu tình 
       Trầu nhân, trầu nghĩa, trầu mình, trầu ta. 
       Trầu này têm tối hôm qua 
       Dấu cha dấu mẹ, đem ra mời chàng. 

 
Nhưng không phải hễ người con gái mời trầu 
là bao giờ cũng được bọn nam nhi đón nhận 

sốt sắng đâu. Nhiều chàng trai có tính đa nghi 
lắm, lại luôn luôn được phụ mẫu nhắc nhở, 

căn dặn: “Ra đường thấy con gái mời trầu thì 
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chớ có ăn, nó bỏ bùa yêu, thuốc dấu cho là 
khốn, rồi đến bỏ cả học hành thôi”. Thế nên, 
nhiều chàng đã tỏ ra rất dè dặt trước những 
miếng trầu mời mọc của các nàng, bởi vậy 

mới có cái cảnh mời trầu nài nỉ: 
       -Trầu này không phải trầu hàng 
        Không bùa, không thuốc sao chàng 
không ăn ? 
        Hay là chê khó, chê khăn 
        Xin chàng dừng lại làm ăn miếng trầu. 
Rất may chuyện này xẩy ra cũng hi hữu 
thôi, vì các cụ ta xưa đã dạy cho người 
thiếu nữ biết cách từ chối nhận trầu, thì 
cũng lại dạy cho người thanh niên phải biết 
nhận trầu, có thế mới ra con người lịch sự : 
       -Tiện đây đưa một miếng trầu 
        Không ăn, cầm lấy cho nhau bằng lòng. 
                                     

Phạm Thị Nhung ( Paris) 
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