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(1920-2011) 

  

KKỶỶ  NNIIỆỆMM  VVỚỚII  TTHHII  SSĨĨ    

HHÀÀ  TTHHƯƯỢỢNNGG  NNHHÂÂNN  
  

Tâm Minh Ngô Tằng Giao  
     Hà Thượng Nhân là bút hiệu của nhà 
thơ Phạm Xuân Ninh. Ông quê ở Hà 
Thượng, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 
     Về hoạt động trong quân đội: Ông từng 
dạy học ở trường Dũng Lạc (Hà Nội) và 
trường Thiếu sinh quân (Liên khu IV) rồi 
theo Kháng chiến nhưng đến năm 1952 thì 
ông về thành rồi di cư vào Nam. Ông gia 
nhập Quân đội Quốc gia Việt Nam, thăng 
đến cấp trung tá. Dưới thời Đệ nhất Cộng 
hòa ông soạn tập “Sơ thảo lý thuyết chiến 
tranh tâm lý” và đảm nhiệm Nha Chiến 
tranh Tâm lý. Cơ quan này sau phát triển 
thành Tổng cục Chiến tranh Chính trị. 
     Về mặt văn học: Ông làm giám đốc Đài 
Phát thanh Quốc gia, chủ bút rồi chủ nhiệm 
nhật báo Tiền tuyến lúc đầu do Cục Tâm lý 
chiến đảm nhiệm, sau của tập thể Quân lực 
Việt Nam Cộng hòa. Với nhật báo Tự do 
ông thường góp bài dưới bút hiệu Tiểu Nhã 
và phụ trách mục thơ châm biếm "Đàn 

ngang cung". Bút hiệu khác của ông là 
Nam Phương Sóc trên báo Ngôn luận. Ông 
là thành viên của Trung tâm Văn bút Việt 
Nam. Ông có biệt tài làm thơ trào lộng 
nhưng khi còn trẻ tuổi ông cũng sính thơ 
Đường. Ông từng được Phủ Quốc vụ 
khanh Văn hóa của Việt Nam Cộng hòa đề 
cử làm giám khảo Giải Văn học Nghệ thuật 
toàn quốc, bộ môn Thơ.  
     Sau năm 1975 ông bị bắt đi “học tập cải 
tạo” cho đến năm 1983 mới được thả và 
sang định cư ở Hoa Kỳ năm 1990 dưới 
diện H.O. Ông mất năm 2011 tại San Jose, 
California, hưởng thượng thọ 91 tuổi. 
     Theo Nhất Tuấn: “Thơ ông viết với số 
lượng đáng kể, đủ thể loại dành cho sinh 
hoạt thi đàn, cho bạn hữu thưởng thức, cho 
những trao đổi, đàm đạo... Ông sở trường 
và rất yêu thích xướng họa thơ. Ông rất 
nhạy cảm chữ nghĩa, “xuất khẩu thành thơ” 
mà người xưa từng trân trọng khả năng 
này. Giới thi nhân quý trọng và cảm mến thi 
tài Hà Thượng Nhân, khi ông thể hiện 
những bài thơ ông làm tức thời trước một 
số bạn hữu hiện diện với đầy đủ tên gọi 
mỗi người và ý nghĩa của nó… Trong giới 
thơ văn người ta vẫn thường gọi ông là Hà 
Chưởng môn để tỏ lòng ngưỡng mộ thi tài 
đáng kính.” 
     Theo Viên Linh: “Hà Thượng Nhân là thi 
sĩ làm thơ theo đạo người quân tử, như đời 
sống của ông cho thấy. Ông có thể nghiêm 
khắc với người đồng tuế, nhưng rất bao 
dung với các lớp sau. Ông lại rất phóng 
khoáng, vượt ra ngoài khuôn khổ của giáo 
điều, cốt đạt tới cái đẹp cái thiện cái thật, 
kể cả cái thực dụng: làm sao cho được 
việc, miễn không ra ngoài cái phải đạo.”  
     Theo Nguyễn Mạnh Trinh: “Thi sĩ Hà 
Thượng Nhân là một nhà thơ thông tuệ, làm 
thơ Đường Luật rất nhanh và chỉnh. Có 
người đã nói ông giống như Tào Thực ngày 
xưa đi bảy bước là đã hoàn thành được một 
bài thơ tuyệt tác. Thế mà thơ của ông đã 
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làm xong tới cả hàng ngàn bài mà trong đời 
của ông mới chỉ in một tập thơ nhỏ vì lời yêu 
cầu của nhiều người ái mộ ông.”  
 

* 
     Năm 2001 tôi xuất bản tập thơ đầu tay 
có tên là “Mưa Xuân” (Spring Rain). Trong 
tập này tôi tuyển chọn một số thơ tiếng Anh 
của các tác giả ngoại quốc và chuyển dịch 
sang thơ tiếng Việt dưới nhiều thể loại khác 
nhau như “tự do”, “lục bát”, “song thất lục 
bát” và đặc biệt là đôi ba bài theo thể “thất 
ngôn bát cú Đường luật”. Tôi gửi tặng thi sĩ 
Hà Thượng Nhân một cuốn và không ngờ 
là từ đó ông đã để lại cho tôi một kỷ niệm 
khó quên. Tôi tạm ghi lại đây 2 bài trong số 
thơ chuyển ngữ “đặc biệt” này:        
 
TTHHEE  PPAASSTTUURREE  
 
I'm going out to clean the pasture spring; 
I'll only stop to rake the leaves away 
(And wait to watch the water clear, I may): 
I shan't be gone long. - You come too. 
 
I'm going out to fetch the little calf 
That's standing by the mother. It's so young 
It totters when she licks it with her tongue. 
I shan't be gone long. - You come too. 
 
ROBERT FROST (1874-1963) 

 
ĐĐỒỒNNGG  CCỎỎ  
 
Con hãy cùng ta đi suối luôn 
Ta ra làm sạch suối bên đồng. 
Dừng chân cào lá cây vương vãi. 
Dõi mắt chờ dòng nước lắng trong. 
Bò mẹ liếm con kêu sảng khoái, 
Bê con giỡn mẹ chạy long nhong. 
Bắt bê về trại. Ta về sớm. 
Con hãy cùng ta đi suối luôn. 
 
(TÂM MINH chuyển ngữ) 

SSOONNGG  
 
A widow bird sate mourning for her love 
Upon a wintry bough; 
The frozen wind crept on above, 
The freezing stream below. 
 
There was no leaf upon the forest bare, 
No flower upon the ground, 
And little motion in the air 
Except the mill-wheel's sound. 
 
PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822) 
 
CCAA  KKHHÚÚCC  
  
Đơn chiếc, nàng chim khóc cuộc tình 
Trên cành đông phủ cảnh buồn tênh; 
Gió lùa buốt giá qua đồi vắng, 
Suối chảy lạnh băng dưới ngõ quanh. 
Rừng trụi còn đâu tàn lá thắm, 
Đất trơ nào thấy dáng hoa xinh. 
Từng không lặng ngắt như ngưng đọng 
Trừ tiếng guồng xe nước thoảng nhanh. 
(TÂM MINH chuyển ngữ) 

 
     Và đây là bài thơ thi sĩ Hà Thượng Nhân 
gửi tặng lại nghe vẫn có vẻ đầy cung cách 
trào lộng ngang cung thuở nào: 
 

ĐĐỌỌCC  TTHHƠƠ    
TTÂÂMM  MMIINNHH  NNGGÔÔ  TTẰẰNNGG  GGIIAAOO  

Tằng Giao đáo để là ông 
Mỹ Anh ông bắt khi không thành Đường 
Họ phóng khoáng thông thường giản dị 

Bắt cao bồi chuẩn bị nghiêm trang 
Tôi xem mà muốn la làng 

Phục thay là đấng da vàng Việt Nam ! 
Vài thế kỷ ông làm khác hết 

Phải học theo tính nết Đông Phương 
Chưa chừng hôn hít ngoài đường 

Bỏ luôn mà vái như dường chúng ta ! 
Thế mới biết máu nhà vẫn thế 
Vẫn thích làm vai vế đàn anh 
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Không cần gây hấn chiến tranh 
Mà mong Mỹ phải trở thành Việt Nam... 

 
     Sau đó ít năm tôi xuất bản mấy tập thơ 
về Phật giáo và lại gửi tặng ông. Rồi tôi 
cũng bất ngờ nhận được bài thơ sau đây 
ông gửi tặng lại ghi ngày 11-16-2006: 
 

HHÀÀ  TTHHƯƯỢỢNNGG  NNHHÂÂNN  
GGỬỬII  TTÂÂMM  MMIINNHH  NNGGÔÔ  TTẰẰNNGG  GGIIAAOO  

 Cảm ơn tặng sách lại cho kinh 
Cảm ơn ông bạn Tâm Minh vô cùng 

Người ở chốn lạnh lùng giá buốt 
Mà tấm lòng thông suốt Như Lai 

Thiện tai, thật quả thiện tai, 
Tâm Minh dường ấy hỏi ai còn ngờ? 

Trẻ thầy cãi, bây giờ cư sĩ, 
Chữ sắc không ngẫm nghĩ càng kinh 

Tâm dù muôn một bất minh 
Soi vào cũng thấy giật mình đòi cơn. 

Giữa cuộc sống không hờn không giận 
Chút danh suông chẳng bận vào thân 

Di cư mấy cuộc phong trần, 
Mà còn giữ được tinh thần thanh cao 

Tôi muốn viết, viết sao cho đủ? 
Phật Di Ðà ngồi ở tòa sen, 

Không hề biết đến bon chen, 
Muôn năm làm một ngọn đèn soi chung. 

 
Ngọn đèn Phật Tổ vẫn soi chung 

Sắc sắc không không thật chẳng cùng 
Mong bạn ở đời thêm mạnh khỏe, 

Chúc người cuộc sống cứ ung dung 
Tâm Minh muôn thuở vui trăng gió 

Hà Thượng quên rồi chuyện kiếm cung 
Ước được ngày mai cùng họp mặt 

Nhắc nhau học mãi chữ khiêm cung. 
 

     TIếc thay tôi chưa có dịp gặp gỡ ông 
thời ông đã từ giã cõi trần gian này! Xin ghi 
lại chút kỷ niệm cùng lòng tưởng nhớ một 
thi sĩ khả kính của làng thơ nước Việt!  

(Virginia, USA, 5-2013) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

TTHHEE  SSIICCKK  RROOSSEE  

 O Rose, thou art sick. 
 The invisible worm 
 That flies in the night, 
 In the howling storm 
 
 Has found out thy bed 
 Of crimson joy, 
 And his dark secret love 
 Does thy life destroy. 
 

  WWiilllliiaamm  BBllaakkee  (1757-1827)  

 

BBÔÔNNGG  HHỒỒNNGG  NNHHUUỐỐMM  BBỆỆNNHH  

Bông hồng đẹp đẽ của ta ơi 
Thôi thế từ đây nhuốm bệnh rồi! 
Đêm chở chàng sâu nho nhỏ tới 
Đêm lùa cơn bão phũ phàng trôi. 

Sâu tìm hoa thắm trao tình ái 
Sâu chọn nhụy tươi ướp mộng đời. 

Vì mối tơ duyên thầm kín đó 
Đời hoa nàng sớm úa tàn thôi! 

 

TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo 
chuyển ngữ. 
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Dấu Ấn Văn Hóa Trên Thời Trang 

 
 
 

ăn hóa tích tụ, tiềm tàng, và phát huy 
qua lối sống và nếp sinh hoạt của người 

dân. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng 
biệt và một trong những tiêu biểu ý nghĩa 
và sâu sắc nhất của một nền văn hóa đó 
chính là thời trang. Ở đây chỉ xin đóng 
khung trong phạm vi hạn hẹp của dấu ấn 
văn hóa trên thời trang Việt tộc. 
Xin cùng nhau đi vào thế giới muôn mầu 
sắc, muôn ý tình trên những trang phục của 
đất nước Rồng-Tiên để chiêm ngưỡng nét 
độc đáo của dân tộc tính đã có trên 4000 
năm văn hiến. 
 
 ÁO DÀI 
 Trước hết xin đề cập đến chiếc áo dài, 
áo dài nam giới và phụ nữ có khác nhau. 
Áo nam giới thường bằng vải lụa, gấm hoặc 
the, còn áo phụ nữ có thể may bằng nhiều 
loại vải như lụa, nhiễu, nhung, gấm v.v. 
Có khi ta tự hỏi áo dài truyền thống nguồn 
gốc từ đâu và có từ khi nào? 
 Qua những tấm tranh tố nữ của loạt tranh 
Hàng Trống với chiếc áo dài thuần túy Việt 
Nam, có thể cho rằng kiểu áo dài này đã có ít 
ra là từ thế kỷ 18; ngoài ra tại ngôi chùa cổ 
như Chùa Dâu, huyện Thuận Thành,tỉnh Hà 
Bắc, hai tượng Ngọc Nữ đứng hầu cũng mặc 
y phục rất Việt Nam. Chùa này được xây cất 
từ lâu và được Mạc Đỉnh Chi trùng tu vào thế 
kỷ 14. Như vậy nguồn gốc chiếc áo dài có thể 
còn lâu hơn nữa. 
 Riêng áo dài đàn ông có phần phức tạp 
hơn vì vừa hiếm tài liệu lại nhiều kiểu khác 
nhau như áo kiểu Đề Thám, kiểu cổ điển 
vùng đồng bằng, áo thụng v.v. Theo sách 

“Huế, La Cité Impérial du Vietnam, hình 
vua Gia Long mặc áo thâm cổ cao trông 
như áo dài ta, như vậy truyền thống mặc áo 
dài ta của các ông ít ra có từ cuối thế kỷ 18. 
Riêng áo dài the mà các “liền anh” mặc 
trong dịp hát Quan Họ có thể có liên hệ đến 
thời điểm xuất phát thể điệu ca hát này.  
 Trong bộ đồng phục của qúy ông ngày 
trước, ‘khăn đống còn gọi là khăn lượt và áo 
dài’ là một biểu tượng bề ngoài cho sự ngăn 
nắp, chỉnh tề, nghiêm trang của cá nhân 
trong xã hội. Đồng phục này được dùng một 
cách rộng rãi từ thành thị tới nông thôn, từ 
giới nho sỹ đến chức sắc trong làng, xã và cả 
người bình dân. Từ đó áo dài đã nghiễm 
nhiên trở thành “Quốc Phục” 
 Áo dài Đề Thám với nét độc đáo cho ta 
thấy đường nét mạnh, những nếp nhăn như 
tự nó có một giá trị thẩm mỹ, một vẻ đẹp 
sinh động, phù hợp với phong cách của 
những người năng động. 
 Chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam hẳn đã 
trải qua nhiều bước cải tiến. Nói tới công 
trình này thiết tưởng không thể không kể 
đến nhà thiết kế Cát Tường vào đầu thập 
niên ’30, ông đã cho ra kiểu “Áo Tân Thời 
– Le Mur” mang chút ảnh hưởng thời trang 
Tây Phương. 
 Tới 1934 tại Hội Chợ Nữ Công ở Đà 
Nẵng, họa sỹ Lê Phổ lại ‘trình làng’ kiểu áo 
cải tiến thêm, cổ kín, áo ôm sát người, khuy 
cài bên phải. 
 Sau cùng theo Văn Ngọc (Paris) thì bà 
Trịnh Thục Oanh, Hiệu trưởng Trường 
Hàng Cót, vào cuối thập niên ’30 đã có 
thêm sáng kiến là chiếc “áo chít eo” để tăng 

V 
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thêm nét duyên dáng của phụ nữ. Sau này 
và hiện nay có nhiều kiểu mới, tuy nhiên 
cái đẹp còn tùy thuộc vào thị hiếu mỗi 
người, có điều là cái gì qúa trớn chưa hẳn là 
tốt là đẹp. 
 Cái duyên dáng, quyến rũ, và nên thơ 
của chiếc áo dài phụ nữ là kín mà hở, hở 
mà kín như ngôn ngữ Âu Mỹ đã mô tả 
“quyến rũ mà không phô trương” (sexy but 
not exposure) 
 Đến đây xin trở lại với chiếc áo dài phụ 
nữ một thời xa xưa. Áo Tứ Thân với hai vạt 
trước đều nhau thường cột chéo, thêm vào 
đó còn là chiếc thắt lưng nút thắt phía trước 
biểu hiệu tinh thần ‘thắt lưng buộc bụng’ 
chắt chiu, chịu đựng, và ý hướng nội (nghĩ 
bằng bụng: có lòng nghĩ đến nhau, sống để 
bụng chết mang theo), đồng thời còn nhắc 
nhở phụ nữ với những ràng buộc của gia 
đình, xã hội. 
 Người phụ nữ trong xã hội ngày trước 
với manh áo tứ thân tượng trưng cho “Tứ 
Đức” – công, dung, ngôn, hạnh, và là y 
phục quanh năm suốt tháng, bốn mùa: 
Xuân, Hạ, Thu, Đông. 
 Thoát thai từ “Áo Tứ Thân” chiếc áo dài 
ngày nay đã cởi bỏ nút buộc phía trước trở 
thành một vạt dài lênh đênh tung bay trong 
gió nói lên tinh thần giải phóng phụ nữ và 
làm nghiêng ngả những tâm hồn nghệ sỹ. 
Chẳng thế mà Hoàng Dương trong tình ca 
“Hướng Về Hà Nội”  đã viết: “Áo mầu tung 
gió chơi vơi…” rồi nữa, một Phạm Đình 
Chương viết trong ca khúc “Mộng Dưới 
Hoa” “Áo bay mở khép nghìn tâm sự”, và 
Nguyễn Bính cũng đã say mê tà áo đến độ: 

- Hồn anh như bông cỏ may 
- một chiều cả gió bám đầy áo em 

còn Quang Dũng trong dòng thơ hùng pha 
mầu lãng mạn cũng đã viết lên trong thi 
phẩm “Đôi Bờ” 

- Em ơi áo mỏng buông hờn tủi 

- Dòng lệ thơ ngây có dạt dào 
Và nếu ngày xưa có người đã biến tà áo dài 
thành trang thơ: 

- Người về ta chẳng cho về 
- Ta níu vạt áo ta đề câu thơ 

thì ngày nay vẫn có người như Trần Mộng 
Tú hồn nhiên thổ lộ: 

- Tôi gói xuân vào hai vạt áo 
 Và rồi một Nguyên Sa trữ tình, bay 
bướm hơn trong những vần thơ sau: 

- Có phải em mang trên áo bay 
- Hai phần gió thổi một phần mây 
- Hay là em gói mây trong áo 
- rồi thở cho làn áo trắng bay 

 Nói đến mầu áo phụ nữ, những sắc mầu 
đã tô điểm cho không gian không những vẻ 
đẹp tình tự mà còn là thông điệp tình cảm 
của con người, nhất là các nghệ sỹ. Tronh 
tình ca thời chiến “Đồn Vắng Chiều Xuân” 
của Trần Thiện Thanh mầu hoa đã gợi nhớ 
cho những người tình, không riêng ai: 

- Những hôm vừa xong phiên gác chiều 
ven rứngkín hoa mai vàng/ chợt nhớ tới sắc 
áo năm nào em đến thăm gác nhỏ…” 
rồi một Hoàng Trọng trong ca khúc “Ngàn 
Thu Áo Tím”, với mầu tím, mầu của nhớ 
nhung, xa cách, của một định mệnh trầm tư, 
lắng đọng trong ngậm ngùi, vương vất chút 
xót xa, buồn thương, mất mát, oái oăm thay 
cũng lại là mầu đượm chút gì dễ làm mê 
hoặc lòng người trong những chiều hắt hiu 
gió mùa: 

- Ngày xưa xa xôi em rất yêu mầu tím 
- chiều xuống áo tím thường thướt tha 
- bước trên đường thắm hoa 
- ngắm mây trời lướt xa... 
- ……………………………….. 
- Ngàn thu mưa rơi trên áo em mầu tím 
- Ngàn thu đau thương vương áo em mầu tím  

 Nếu cái đẹp buồn và lãng mạn của mùa 
thu thì trong lãnh vực thi ca, tình yêu, tà áo, và 
mùa thu như có gi vương víu, quyện vào nhau, 
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nhất là từ giữa thập niên 1930 đến nay. Áo bay 
làm ngẩn ngơ hồn thơ Huy Cận: 

- Một hôm trận gió tình yêu lại 
- đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư 

 Áo bay theo gió như chim vỗ cánh, như 
tình yêu vụt biến, Như Thương viết trong 
“Vàng Thu”: 

- Thôi thì anh cánh chim bay 
- Em tà áo mỏng theo mây nghìn trùng 

 Còn Hoàng Anh Tuấn nhớ về miền Đất 
Thần Kinh cũng cảm hứng viết trong “Về 
Chân Trời Tím” những câu gợi nhớ đầy 
tình với hình ảnh vơi đầy ấn tượng: 

- Áo em lụa trắng sông Hương 
- Qua đò Thừa Phủ nhớ thương dạt dào 

 Mỗi người chúng đều có một hay nhiều 
mái trường để nhớ về, trong những nhớ ấy 
khó loại bỏ được bóng dáng những tà áo nữ 
sinh thướt tha trên thảm cỏ xanh sân 
trường, trên những hè phố v.v., trên đường 
lá me bay, trong thơ Trần Huy Sao người ta 
đọc có khi cũng bồi hồi, ngẩn ngơ theo: 

- Đường em về vàng rụng lá me trưa 
- Anh ngơ ngẩn vời theo mầu áo trắng 
(Áo Trắng Học Trò) 

 Không chỉ ở đô thành mà ngay nơi xa 
xôi, tỉnh lẻ, ở đâu trên miền Nam nước Việt 
tự do, có bóng dáng học trò là có tà áo trắng 
bay, là có dấu ấn kỷ niệm trong trí nhớ: 

- Tôi về Ban Mê Thuột chiều mưa 
- Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu? 
(Ngàn Sau - Nhớ Ban Mê) 

 Hai vạt áo dài, tiền hô hậu ủng, đã mang 
một triết lý sâu xa, tạo thế âm dương hài 
hòa. Đó chẳng phải là dấu ấn tuyệt vời của 
văn hóa Việt sao? Khi người con gái mặc 
chiếc áo dài bước đi, vạt trước tung bay về 
phía tương lai, đôi chân đang đi là hiện tại, 
và vạt sau thướt tha theo gió để trở thành 
qúa khứ. Chiếc áo dài qủa đã làm cho người 
mặc nó vừa là mình vừa là chim bay là là 

trên mặt đất, vừa là cá bơi trên dòng nước 
cạn, vừa là mây bay vừa là gió thoảng. 
 Sau này có một thời áo dài hai vạt được 
cách tân, kéo lên ngang dưới đầu gối một 
chút tạo nét buông thả hớ hênh, nửa chừng 
xuân, lưng lửng gió, lưng lửng mây, một 
nét đẹp chìm nổi, tung tăng, bồng bềnh, và 
trẻ trung. Thế rồi chừng hai thập niên sau 
đột nhiên lại quay về với thuở ‘Tân thời – 
Thơ mới’, thời lưu bút ngày xanh của văn 
thơ mực tím để rồi tà áo lại chùng xuống. 
Chiếc áo dài không chỉ mang trên mình một 
triết lý dân tộc mà còn là dấu ấn văn hóa 
nhân bản, và là y phục mang tính lịch sử ấp 
ủ trong trái tim con cháu Mẹ Âu Cơ, Áo 
Dài Yêu Nước mà điển hình là Minh Hằng, 
Phương Bích, Kim Tiến v.v. đang thể hiện. 
 
 VÁY & QUẦN 
 Váy là gì và quần là gì? Ở thế kỷ 21 này 
chẳng còn ai thắc mắc như thế, tuy nhiên 
hầu như vẫn còn  những điều đáng nói. 
 Trong bài học lịch sử về Nhị Trưng có câu: 

- Hồng quần nhẹ bước chinh yên 
- đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành 
(Lê Ngô Cát) 

 Hồng quần là quần đỏ (đàn bà xưa mặc 
quần đỏ). Theo truyền thuyết thì thời Hùng 
Vương, đàn ông Việt đóng khố, đàn bà mặc 
váy, váy kín (váy chui), váy mở (váy quấn). 
Ngoài ra Xiêm theo định nghĩa của Đào 
Duy Anh trong Hán Việt Tự Điển và Tự 
Điển Truyện Kiều ta có thể hiểu Xiêm là áo 
mặc ngoài che phần trên thân thể và xiêm 
dài che toàn thân. 
 Ngày trước phụ nữ ta chỉ mặc váy vì 
thế chữ quần ở đây hiểu là cái váy để tránh 
lầm với quần đàn ông. Bức tranh dân gian 
Oger (1909) đã chứng tỏ điều này và trong 
văn học đã dùng chữ hồng quần. 
 Trong bài “Đánh Đu” của nữ sỹ Hồ 
Xuân Hương ta thấy những câu: 
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- Bốn mảnh quần hồng bay phất phới 
- Hai hàng chân ngọc duỗi song song 

 Theo Nguyễn Dư thì bốn mảnh ở đây 
không thể là quần hai ống, cũng chẳng là 
cái váy vì chẳng váy nào xẻ làm bốn, như 
vậy có thể là ba mảnh của áo tứ thân và một 
là cái váy, cộng lại thành bốn mảnh. 
Sử nhà Nguyễn chép:  

- Tháng Tám (có chỗ ghi tháng Chín) có 
chiếu vua ra 

- cấm quần không đáy người ta hãi hùng 
- không đi thì chợ không đông 
- đi thì phải mượn quần chồng sao đang. 

 Vua Minh Mạng ra lệnh cấm đàn bà 
mặc váy, phải mặc quần; dẫu thế “Phép vua 
vẫn thua lệ làng” , trong khi ở thành thị xốn 
xang bỏ váy mặc quần thì phụ nữ thôn quê 
miền Bắc vẫn giữ cái váy. 
 Nói đến váy hẳn nhiều người vẫn nhớ 
giai thoại trong câu hát cô gái trêu chọc 
khách đi đàng: 

- Hôm qua em mất cái váy thâm 
- Hôm nay em thấy anh cầm một chiếc ô đen 

 Cô gái dứt lời, chàng trai cũng hóm 
hỉnh đáp lại: 

- Em nói thế là em cũng nhầm 
- Hôm qua anh thấy ông đội khăn thâm 

ra đình 
 Thế rồi mãi đến thời kỳ Pháp thuộc, 
văn hóa Tây Phương tràn vào nước ta, phụ 
nữ mới dần dần  mặc quần hai ống thay cho 
váy. Ở thành thị các bà, các cô mặc quần 
trắng còn thôn quê là mầu đen hoặc nâu. 
Sau này có thời trong lúc phụ nữ miền quê 
sau bao nhiêu năm mới bỏ chiếc váy thì ở 
tỉnh thành các cô lại xôn xao, tung tăng với 
chiếc váy ngắn, váy dài, váy chẽn mang 
tính hiện đại và hiện sinh. 
 
 ÁO YẾM 
 Trong trang phục của người con gái 
Việt Nam da vàng không thể không nói đến 

áo yếm, thường gọi là cái yếm. Yếm không 
chỉ xuất hiện trong thế giới hoàng gia với 
các công nương, mệnh phụ mà còn phổ 
biến khắp cùng nông thôn, các chị em 
thường phô trương trong những dịp lễ hội, 
đình đám v.v. 
 Yếm xuất hiện từ lâu trong xã hội Việt 
Nam, song dường như mãi tới đời nhà Lý 
mới định hình. 
 Cũng như các trang phục khác, yếm 
không ngừng cách tân để tạo thêm vẻ thẩm 
mỹ. Những cải tiến đáng kể sẩy ra vào hồi 
đầu thế kỷ 19 và sang thế kỷ 20 nhiều kiểu 
mẫu được phổ biến.  
 Dân lao động thường mặc yếm nhuộm 
nâu, người đứng tuổi, yếm mầu thẫm hơn, 
các cô con nhà khá giả mặc yếm nhiều mầu, 
trang nhã, kín đáo. Có nhiều loại yếm mang 
tên thật lãng mạn như: “Ỡm ờ”, “Thách 
thức” v.v. 
 Về hình dạng, yếm thường là miếng vải 
hình vuông vắt chéo trước ngực, góc trên 
khoét lỗ làm cổ, có hai sợi giây để cột sau 
gáy. Cổ tròn mang tên “Yếm cổ xây”, cổ 
hình chữ V là “Yếm cổ xẻ”, nếu góc nhọn 
của hình chữ V xẻ sâu xuống gọi là “Yếm 
cổ cánh nhạn”. 
 Loại yếm được các cô dùng như là một 
lợi khí gọi là “Yếm đeo bùa” bởi bên cạnh 
yếm có một túi nhỏ đựng xạ hương. Hơn 
thế nữa yếm còn là vật kết nên  những 
chuyện tình độc đáo, người mang yếm 
thường ém vô đó miếng trầu để mời người 
yêu nên gọi là “Khẩu trầu dải yếm”. Yếm 
cũng đã đi vào văn học như giấc mơ của 
các chàng trai, từ đó yếm được coi như là 
một trong những cái thương: 

- Một thương tóc xõa đuôi gà 
- Hai thương ăn nói mặn mà có duyên 
- Ba thương má lúm đồng tiền 
- Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua 
- Năm thương cổ yếm đeo bùa 
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 Với chiếc yếm, các nàng cũng tình tứ 
qua những câu ngoài ý trao tình còn cho 
người nghe thích thú với những tinh hoa, ẩn 
tình hàm chứa qua ngôn từ: 

- Ước gì sông hẹp tày gang 
- Bác cầu dải yếm cho chàng sang chơi 

 Yếm  đã nghiễm nhiên trở thành một 
chủ đề vừa quen thuộc, vừa trữ tình, từ gợi 
ý, trao duyên, đến nhớ nhung, trông chờ: 

- Ta về ta cũng nhớ mình 
- nhớ yếm mình mặc nhớ tình mình trao 

Trong những khúc hát trao tình không chỉ là: 
- Yêu nhau cởi áo cho nhau 
- về nhà mẹ hỏi – qua cầu gió bay 

mà còn là trao nhau những gì gần gũi hơn, 
tình tứ hơn, và hầu như trọn vẹn hơn. Tình 
tự này rất đầy đặn qua những câu ca đậm đà 
dân tộc tính trong môi trường nồng nàn tình 
quê hương: 

- Thuyền anh ngược thác lên đây 
- mượn đôi dải yếm làm giây kéo thuyền 
- Ở gần mà chẳng sang chơi 
- để em ngắt ngọn mùng tơi bác cầu 
- mùng tơi chả bác được đâu 
-  em cởi dải yếm bác cầu anh sang 

 Cũng trong tình tự ‘mượn dải yếm’, cái lối 
mượn oái oăm nhưng tình ý ấy, cô gái không 
từ chối một cách dứt khoát, song tuy nhẹ 
nhàng mà chẳng kém chua cay, hóm hỉnh: 

- Ước gì dải yếm em to 
- để em buộc lấy mũi đò kéo lên 
- ước gì dải yếm em bền 
- để em buộc lấy kéo lên trên bờ. 

 Tuy nhìn đơn sơ đấy nhưng mấy ai ngờ 
yếm lại có ma lực hấp dẫn, lôi cuốn đến độ 
có người ngất trí khi nhìn thấy yếm: 

- Thấy cô yếm đỏ răng đen 
- Nam mô Di Phật lại quên mất chùa. 

 Yếm thường được mặc với chiếc áo 
cánh, có nút nhưng không cài cốt để lộ cái 
yếm. Nếu như ngày xưa có câu: 

- Đàn ông đóng khố đuôi lươn 

- Đàn bà mặc áo hở lườn mới xinh 
thì ngày nay dường như vẫn là: “đàn bà 
mặc yếm hở lườn mới xinh”  
 Mọi người ai cũng biết chiếc dải yếm 
bé nhỏ, mỏng manh làm sao kéo được 
thuyền, ở đây điều muốn nói chính là kích 
thước, cường độ của khát khao, mơ ước 
trong tình yêu. 
Cũng như áo và nón, yếm cũng thăng trầm, 
nổi trôi theo tuổi đời và hoàn cảnh đổi thay: 

- Khi xưa em ở với cha 
- một năm chín yếm xót xa trong lòng 
- từ khi em về nhà chồng 
- chín năm một yếm em lộn trong ra ngoài. 

 Theo hai ông Lê văn Đức với Lê Ngọc 
Trụ (người miền Nam) và ông Trần Ý 
(miền Trung) thì yếm ở hai miền này hình 
dạng gần như tam giác, khoét cổ ở đỉnh, 
con miền Bắc, theo hai ông Nhất Thanh Vũ 
Văn Khiếu và Anh Thy thì yếm có hình 
vuông hoặc hình thoi, cổ yếm khoét ở một 
góc, yếm được may bằng nhiều loại vải 
khác nhau tùy theo tầng lớp xã hội và gia 
cảnh của người mặc: 

- Hỡi cô yếm thắm lòa lòa 
- yếm nhiễu, yếm vóc hay là trúc bâu? 

 
 Mặc dù ngày nay có thể nói kể từ khi 
văn hóa Tây Phương xâm nhập vào xã hội 
Việt Nam, yếm đã phải nhường ví trí cho 
“áo nịt ngực” (soutiens-gorge) nhưng trên 
địa hạt tình tự dân tộc và nếp văn hóa cổ 
truyền, yếm vẫn giữ vai trò độc tôn đi vào 
văn học kể cả văn chương bình dân và văn 
chương bác học, trong thơ cũng như trong 
văn, trong những câu hò, trong các tuồng 
cũng như phim ảnh và hội họa. 
 

TRƯỜNG THY
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NẮNG TRONG  
TRẠI CẤM  

HỒNG KÔNG 
 

  

Nắng tung tăng nhảy múa 
Đùa với gió và mây  

Từng giọt nắng thơ ngây  
Tròn mắt trên vách lá 

   
Em yêu nắng mùa Hạ  
Như yêu lá trên cành  

Như yêu gió ngọt lành  
Như yêu mây màu trắng  

   
Nhưng Hồng Kông sao nắng  

Chẳng thấy đẹp chút nào  
Nắng bị nhốt trong rào  

Không có mây cùng gió 
   

Bàn tay em nho nhỏ  
Nâng niu nắng trên tay 
Để đợi chờ mai này 

Đưa nắng ra trại cấm.  
   
 

PHẠM TRUNG THÀNH 
(1989= 10 tuổi, nay ở Belgium) 

  
  

  
  

 

SUNSHINE IN  
THE HONGKONG 
FORBIDDEN CAMP  
  
  

The sunshine is cavorting around, in its play  

With wind and clouds: what freedom composition!  

I feast my eyes upon each innocent beam, ray,  

Like a round eye wide open on the leafy partition.  

   

Oh, how much I cherish that summer sunshine?  

As I am quite a lot fond of the leaves on the trees;  

I also love the sweet wind and to see it run fine  

Like the white clouds softly floating in the breeze.  

   

But the Hongkong sunshine, to me, is not nice  

Especially to all of boat people here these crowds.  

Poor sunshine! It cannot get of the cake any slice:  

Locked in, with us, it enjoys no wind and clouds.  

   

I catch to fondle in each caring though little hand  

Each jot of sunshine, like me, the fences cramp.  

To await a tomorrow, I will together with it stand,  

To take dear sunshine out of this forbidden camp. 
  
 
Verse translation by  

THANH-THANH 
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CHIẾN TRANH VÀ GOÁ PHỤ 

Phong Thu 

hiến tranh Việt Nam đã lại để lại 
hàng triệu goá phụ, và những đứa 
con côi cút bị mất cha, lìa mẹ. Có 
người tiếp tục bước thêm bước nữa 

để tìm hạnh phúc mới, nhưng nhiều người 
đã ôm con, thờ chồng, sống cuộc đời phòng 
không, chiếc bóng từ khi tóc hãy còn xanh. 
 Họ là những cánh hoa thời loạn ly bị 
cuốn đi trong cơn giông bão của chiến 
tranh. Những tấm gương trung kiên, hy sinh 
thầm lặng mà không hề nhận được huy 
chương, không một bó hoa và tên của họ 
cũng không bao giờ được khắc trên bia đá 
để nhiều người tưởng nhớ. 
 
 Những nỗi buồn câm lặng 
 Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ 
niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi xin gởi 
đến quý thính giả hình ảnh của những goá 
phụ đáng kính mà chiếc bóng cô đơn của họ 
đã ẩn sâu sau những bức tường của những 
căn nhà hiu quạnh với những nỗi buồn câm 
lặng, chịu đựng một cách can trường. 
 Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt cách 
đây 38 năm, nhà cửa đã mọc lên thay cho 
những hố bom. Những cánh đồng hoang lúa 
đã trổ bông. Cây đã nở hoa. Rừng xanh bao 
lần thay lá. Nhưng vết thương lòng của 
nhiều thế hệ vẫn còn rỉ máu. Lòng người vẫn 
chia cắt, ý thức hệ vẫn còn là một hố sâu 
ngăn cách chưa thể hàn gắn. Người dân 
trong nước vẫn chưa có cuộc sống bình yên, 
chưa tìm được tự do, hạnh phúc thật sự. 

 Đã có rất nhiều tài liệu, sách vở viết về 
"Cuộc chiến Việt Nam”.Tất cả đều cho rằng 
đây là cuộc chiến tranh khốc liệt, đẫm máu 
và đầy nước mắt. Nhưng con số thương 
vong chính xác vẫn chưa thống kê một cách 
đầy đủ. Theo Tổ chức Vietnam Agent 
Orange Relief & Resposibility Campain có 
trụ sở tại New York cung cấp thì có khoảng 
4 triệu người Việt Nam của hai bên đã thiệt 
mạng, bị thương, hoặc mất tích trong giai 
đoạn 1965-1975. Riêng quân đội Hoa Kỳ đã 
có 58,151 người hy sinh trên chiến trường 
miền Nam Việt Nam. (*) 
Chỉ riêng tại Miền Nam đã có 800.000 trẻ em 
mồ côi. Hàng triệu goá phụ và ít nhất 10 triệu 
người trở thành vô gia cư (**). 
 Những câu chuyện về cuộc đời của 
những goá phụ là những nỗi thống khổ và sự 
mất mát của họ đã vượt qua không gian và 
thời gian. Làm thế nào họ thích ứng sau đó 
và bây giờ? Làm thế nào họ được an ủi, hỗ 
trợ, hoặc những gì họ đã cố gắng tìm kiếm 
để tạo dựng lại cuộc sống, tìm cho mình và 
các con một tương lai hạnh phúc mới. Tất cả 
điều đó đã được khám phá trong những câu 
chuyện bi thảm dần dần được hé mở. Những 
bi kịch, đổ vỡ trong trái tim và cuộc đời họ 
rất thầm lặng như một mạch nước ngầm 
thấm sâu trong lòng đất. 
 Sau năm 1975, cộng sản đã đưa hơn 1 
triệu dân quân cán chính VNCH đi học tập 
cải tạo. Có người đã được trở về sum họp 
gia đình. Nhưng có 165.000 người đã chết 
trong nhà tù cộng sản. (***) Miền Nam lại 
có thêm những goá phụ với cõi lòng tan 
nát. Tôi được tiếp xúc với bà Trần Thanh 

C 
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Minh, người goá phụ có chồng là Giảng 
Viên Tâm Lý Chiến tại trường Võ Bị Đà 
Lạt, bị cộng sản bắt giam và ông đã chết 
trong tù. Bà một mình phải nuôi bốn đứa 
con nhỏ, cháu lớn nhất mới vừa 6 tuổi và 
cháu nhỏ nhất mới vài tháng tuổi. Bà đã kể 
lại hoàn cảnh của mẹ con bà sau cái chết 
của chồng: 
 “Ông xã tôi ra đi lúc đó tôi mới có 35 
tuổi. Nhưng mà sau 20 năm ở lại với bao 
nhiêu những đau khổ, vật lộn với miếng ăn. 
Tôi đã đi bán bánh tôm, bánh cuốn ở Hồ 
Con Rùa. Tôi đã đi chạy thuốc tây. Tôi đã 
bán quà cho học trò ở trong những căng-tin 
trong trường. Có thể nói rằng ai sai cái gì 
làm cái đó. Mình làm hết cái khả năng của 
mình cũng không đủ nuôi con. Cho nên cái 
mong ước lúc bấy giờ, tôi chỉ cầu xin làm 
sao cho các con tôi đủ ăn, sống một cuộc 
đời không phải đói rét.” 
 
 Trong bài hồi ký “Chuyện Buồn Người 
Vợ Tù” bà đã viết “Thế là xong, là tuyệt 
vọng cả đời. Lúc đó, tôi sống cũng như chết 
rồi….” Bà đã kể thảm cảnh chết đói của 
chồng khi đi học tập cải tạo tại Miền Bắc 
với tâm trạng bồi hồi và xúc động: 
“Cô Phong Thu biết tù cải tạo không tức là 
họ đưa đi vào rừng vào núi để làm một cái 
nhà tù lớn để ở trong đó lao động cuốc đất, 
trồng cây. Nhưng mà hơn một năm trời 
không có tin tức gì hết. Sau đó là nhà nước 
cho đi thăm nuôi. Nhưng tôi không được 
may mắn hơn mọi người. Khi ở trong Nam 
là còn được đi thăm. Nhưng khi họ chuyển 
nhà tôi đi ra Bắc. Tôi ra tới chỗ mới biết 
chồng tôi đã chết ở Vinh, Nghệ Tĩnh. Theo 
lời các anh kể lại là lúc bấy giờ không có 
ăn phải ăn lá cây chín ngày, không thuốc 
men là phải chết thôi. Tôi nghĩ là không thể 

nào quên được hết cái cảm giác trước khi 
tôi gục xuống thì tôi thấy như là có vật gì 
nó đập vào tôi, tối đen và có ánh sáng li ti 
phát ra. Tôi ngất đi.” 
 
 Khi tôi hỏi bà suy nghĩ gì về cuộc chiến 
đã qua và bà có ý kiến gì với chính sách cai 
trị của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội. Bà 
chỉ buồn bã nói: 
 “Chuyện đã qua thì tôi không có chính 
trị cho nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì 
nhưng tôi không đồng ý với những chính 
sách mới là tại sao cứ phải làm khổ nhau? 
Tại sao không dùng những chất xám, những 
bộ óc siêu việt để mà xây dựng lại đàng này 
lại đem người ta vào rừng sâu, nước độc 
rồi để cho người ta đói khát chết dần, chết 
mòn. Rồi để cho vợ con người ta khổ sở đi 
kinh tế mới. Không có một gia đình nào tôi 
thấy trọn vẹn hết. Người ta cố đi tìm tự do. 
Tại sao người ta phải đi tìm? Vì người ta 
khổ quá. Người ta không có ăn. Sống không 
được nói. Lúc nào cũng bị kiềm kẹp, lúc 
nào cũng lo sợ. Thành ra chính tôi đã dẫn 
những đứa con tôi đi vượt biên.” 
 
 Bà đã đưa các con đi vượt biên 20 lần 
nhưng không thoát và phải đi tù nhiều lần. 
Trong nhà tù đói khát và hết sức khủng 
khiếp mà cho đến nay đã mấy chục năm bà 
vẫn không bao giờ quên. 
 
 Vết thương lòng còn mãi 
 Ngay cả trong lòng xã hội Mỹ, cuộc 
chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 40 năm 
nhưng nỗi ám ảnh vẫn chưa thực sự kết thúc. 
 Tôi có dịp trao đổi với Giáo Sư Pauline 
Laurent, tác giả quyển sách nổi tiếng “Nỗi 
Buồn bị Từ Chối- Câu chuyện về người goá 
phụ trong chiến tranh Việt Nam.” Grief 
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Denied - A Vietnam Widow's Story). Bà đã 
kể cho tôi nghe câu chuyện cảm động về 
cuộc đời bà: 
 “Chồng tôi tên là Sgt. Howard E. 
Querry chết trong cuộc tấn công Mini- Tết 
vào ngày 10 tháng 5 năm 1968. Đó là tuần 
lễ mà nhiều người lính Mỹ tử trận nhiều 
nhất trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. 
 Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, đang mang thai 
đứa con đầu lòng được 7 tháng. Đơn vị anh 
đến gõ cửa và báo cho tôi biết chồng tôi đã 
hy sinh tại một thành phố gần Sài Gòn. Thi 
hài anh được đưa trở lại Hoa Kỳ hai tuần 
sau đó. Họ không cho tôi được mở nắp 
quan tài để nhìn anh một lần sau cùng. 
Thật khó khăn biết bao khi tôi chôn cất anh 
mà không được nhìn thấy thi thể của anh. 
Chúng tôi đã làm lễ chôn cất anh tại nhà 
thờ mà cách đây một năm chúng tôi đã làm 
lễ cưới tại đây. Chúng tôi cưới nhau vào 
tháng 9 năm 1967, anh hy sinh vào tháng 5 
năm 1968, con gái tôi được sinh ra vào 
tháng 7 năm 1968.” 
 
 Trẻ trung, thông minh, xinh đẹp và có 
một địa vị xã hội cao, nhưng bà Pauline đã 
không tái giá. Bà sống một mình nuôi con 
với sự an ủi, trợ giúp của cha mẹ và gia 
đình. Trái tim bà không còn rung động lần 
thứ hai vì cảm xúc yêu thương đã chết từ 
khi chiếc quan tài của người chồng thân 
yêu chôn sâu trong lòng đất. Bà đã bị bịnh 
trầm cảm nhiều năm bởi nỗi buồn của bà 
không được lộ ra ngoài, không có ai chia 
sẻ. Bà nói: 
 “Tôi chưa bao giờ lập gia đình lần thứ 
hai. Trái tim tôi đã tan vỡ và không bao giờ 
còn chữa lành được vết thương kể từ khi anh 
qua đời và lúc đó tôi còn quá trẻ. Tình yêu 
đó vẫn chưa tan trong tim tôi. Tôi cũng có 

quen một vài người đàn ông sau này nhưng 
chưa ai làm cho tôi rung động và dẫn đến 
quyết định kết hôn và chung sống với họ. 
Không bao giờ tôi tìm được người đàn ông 
nào tuyệt vời như chồng tôi. Và anh cũng 
yêu tôi biết bao. Tôi sống chung với một vài 
người bạn gái nhưng chưa bao giờ chung 
sống với bất cứ người đàn ông nào.” 
 
 Sau đó, bà đã viết sách để bày tỏ nỗi 
lòng của mình. Đó là giải pháp để bà tự 
chữa lành vết thương, giải thoát cho bà ra 
khỏi sự im lặng, nỗi buồn dai dẳng và bà đã 
nhiều lần có ý định tự sát. Bà tâm sự: 
 “Tôi đã bỏ ra 10 năm để viết quyển 
sách (Grief Denied-A Vietnam Widow's 
Story - Nỗi Buồn Bị Từ Chối - Câu chuyện 
của một goá phụ trong cuộc chiến tranh 
Việt Nam”).Tôi bắt đầu viết khi tôi rơi vào 
trạng thái đau khổ, buồn chán và muốn tự 
sát. Tôi không thể tự kết liễu đời mình vì tôi 
còn nghĩ đến con gái của tôi. Quyển sách 
của tôi đang bán tại website: 
http://www.griefdenied.com. Nó cũng 
bán trên Amazon.com. 
 Nội dung quyển sách nói về chuyện tại 
sao tôi im lặng, chịu đựng suốt cuộc chiến 
tranh Việt Nam, và tôi muốn nói cho mọi 
người hiểu những đau khổ của những người 
phụ nữ có chồng là một người lính Mỹ đã tử 
trận. Tôi cũng muốn nói cho mọi người biết 
làm thế nào để tự chữa lành vết thương trong 
trái tim mình. Phần sau cùng của quyển sách 
là niềm vui của tôi khi Alexis Monhoff, đứa 
cháu trai đầu tiên của tôi ra đời.” 
 
 Còn nỗi lòng của bà Trần Thanh Minh 
thì sao? Bà đang mơ ước những gì vào cuối 
cuộc đời sau biết bao bể dâu, cay đắng? Bà 
đã viết rằng “Tôi chắc chồng tôi cũng nuối 
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tiếc như tôi và đang chờ tôi đi với anh. 
Chúng tôi phải nối tiếp lại những ngày 
hạnh phúc ngắn ngủi xa xưa. Tôi không thể 
sống mãi trong cô đơn để run sợ trước 
những ám ảnh của dĩ vãng và những nhung 
nhớ khôn nguôi người chồng mà tôi mãi 
mãi yêu thương như buổi đầu gặp gỡ” 
(Trích trong bài hồi ký “Chuyện Buồn 
Người Vợ Tù” của bà Trần Thanh Minh). 
Bà tâm sự: 
 
 “Những người Mỹ nhân đạo đã đưa mẹ 
con tôi qua đây theo diện HO. Gia đình có 
người chết trong trại cải tạo thì họ cho tôi 
đi. Mẹ con chúng tôi qua đây được mười 
mấy năm. Cuộc sống rất là ổn định. Các 
cháu học hành thành tài, có gia đình hạnh 
phúc. Lúc này, tôi chẳng còn mơ ước gì hơn 
là mình sẵn sàng ra đi. Cũng hy vọng là ra 
đi để được đoàn tụ với người chồng mà tôi 
chỉ được chung sống có năm năm. Đó là 
nguyện ước cuối cùng của tôi. Tại vì sống ở 
trên đời này, mình không tìm thêm được 
một nửa người của mình nữa thành ra mình 
hy vọng nếu có thế giới bên kia thì mình sẽ 
được gặp lại phải không cô Phong Thu.” 
 
 Tôi cũng hỏi bà Pauline về niềm hy vọng 
cho những goá phụ Việt Nam và Hoa Kỳ 
trong cuộc chiến tranh Việt nam, bà Pauline 
không nói gì về thù hận. Bằng một tấm lòng 
đầy vị tha và đầy tình người. Bà nói: 
“Tôi rất đau buồn cho người Mỹ cũng như 
người Việt Nam về những gì đã diễn ra. Bởi 
vì người Mỹ không có ai nói về cuộc chiến 
tranh Việt Nam cho nên vết thương lòng 
không thể hàn gắn lại được. Hãy tiếp tục tự 
chữa lành những vết thương lòng và hãy 
tha thứ, quên đi những bi kịch đau buồn 

của cuộc chiến tranh đó. Vì nó đã gây ra 
đau thương cho rất nhiều người, cả người 
Mỹ và người Việt Nam.” 
 
 Người chết là hết. Họ trở về với cát bụi. 
Nhưng người còn sống luôn khắc khoải, 
sống trong nỗi tuyệt vọng, nhung nhớ và 
đón nhận mọi giông bão của cuộc đời. 
 Xin dành một vòng hoa đẹp nhất, trang 
trọng nhất để vinh danh những người mẹ, 
những người vợ đã hy sinh thầm lặng một 
đời để thờ chồng và nuôi các con khôn lớn. 
Tình yêu của họ là một viên ngọc quý báu 
để người đời suy gẫm và biết trân trọng 
hạnh phúc mà mình đang có trong tay./. 
 
Tài liệu tham khảo: 
(*) http://www.VN-AgentOrange.org • 
info@vn-agentorange.org 
(**) 
http://25thaviation.org/facts/id795.htm. 
(***) 
http://www.historylearningsite.co.uk/vi
etnam_boat_people.htm 
Những tài liệu liên quan: 
Chiến tranh Việt Nam, © 1996 bởi Paul 
Shannon. Với một số cập nhật. Tháng 4 
năm 2000. 
Ngô Vĩnh Long, trong "Triển vọng Việt 
Nam," Bách khoa toàn thư của chiến tranh 
Việt Nam, ed. Stanley Kutler (New York: 
Scribner, 1996)  
Vietnam Agent Orange Relief & 
Responsibility Campaign • P.O. Box 303 
Prince Station, New York, NY 10009)          
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EM ÑI 
 
 
Khuùc töông tö ru ñôøi veà ñaâu ñoù 
Mai ñi roài em coù nhôù ñeán toâi 
Röôïu giao boâi moâi chöa nhaép moät laàn 
Nay ñaõ thaáy raát gaàn ñeâm ly bieät 
 
Ñôøi cay nghieät ñöa tình vaøo beå caïn 
Möa vöøa taøn naéng haïn ñeán voäi mau 
Roùt ñôøi nhau baèng ray röùt chaát choàng 
Em ñöøng noùi cho loøng theâm thöông haän 
 
Tình laän ñaän baït ngaøn nhö maây traéng 
Khoâng coøn ngöôøi quaïnh vaéng rôùt quanh ñaây 
Ñeå coû caây heùo uùa ruõ hao gaày 
Ñeâm buoâng xuoáng laø ñaày leân noãi nhôù 
 
Thoâi ta chôù baän loøng ai ñi, ôû 
Cöù nhö laø ñaõ lôõ chuyeán ñoø duyeân 
Naéng chieàu nghieâng moät boùng ñöùng thaãn thôø 
Nghe tòch laëng ô hôø keâu khe kheõ 
 
Vaø laëng leõ quen daàn trong taâm töôûng 
Bieát em coøn nuoâi döôõng nhöõng ngaøy qua 
Mai caùch xa laø ñöùt ñoïan caâu theà 
Cho moät keû ñi, veà rieâng boùng ñoå 
 
 

ÑOÃ HÖÕU TAØI 
 

 
 

 
 
 120 baøi thô taâm söï ñaày caûm 
xuùc cuûa Ñoãã Höõu Taøi, Nhaø thô ñaõ 
can ñaûm vöôït qua söï taät nguyeàn vaø 
vieát ra nhöõng caâu thô thaân phaän 
keùm may maén baèng caây buùt ngaäm 
trong mieäng.  Taùc giaû  hieän cö nguï 
taïi moät döôõng vieän taïi Virginia.   

Giaù uûng hoä thi phaåm “Coù Nhöõng 
Ñeâm” laø US $12 

Lieân laïc:  Mienkim@gmail.com 
hay TCNS Coû Thôm 

<dsenser@yahoo.com>   
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NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ 
 

Phương Du Nguyễn Bá Hậu  
 

uy ngẫm lịch sử Việt Nam từ năm 
939 đến nay, ta có những nhận xét 
sau đây: 

 1. Trải qua bốn đời Đinh, Lê, Lý, Trần, 
nước ta luôn luôn giữ được nền độc lập là 
do sự đoàn kết của dân chúng. Thật vậy, dù 
địch quân rất đông, rất mạnh, sang xâm 
chiếm nước ta nhiều lần mà ta vẫn chống 
cự được luôn luôn toàn thắng một cách vẻ 
vang. Khi quân nhà Tống bên Tàu do tướng 
Quách Quỳ cầm đầu sang xâm chiếm nước 
ta vào năm 1076, vua Lý Nhân Tôn cử ông 
Lý Thường Kiệt ra chống cự, đuổi được 
quân địch sau khi họ được nghe hô to bài 
thơ sau đây: 

Nam Quốc sơn hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư. 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư! 

 Dưới thời nhà Trần, quân Nguyên do 
hai tướng Thoát Hoan và Ô Mã Nhi sang 
xâm chiếm nước ta hai lần đều bị bại trận, 
lần đầu năm 1285, lần thứ hai năm 1289. 
 2. Dù ở vào tình trạng đã bị người Tàu 
đô hộ nhưng với sự toàn dân đoàn kết 
chống ngoại xâm, quân dân ta cũng đánh 
đuổi được kẻ thù nhờ tài lãnh đạo của các 
bậc anh hùng như Lê Lợi năm 1427, 
Nguyễn Huệ năm 1789 .v.v... 
 3. Khi nào trong nước có sự tranh giành 

ngôi báu giữa hai phe, thì phe yếu thế thường 
quay ra cầu cứu ngoại bang để được thắng 
trận, nhưng rồi sau đó nước ta lại bị ngoại 
bang đô hộ lâm vào tình trạng cõng rắn cắn 
gà nhà. Đó là những trường hợp sau đây: 
 a. Năm 1407, quan quân nhà Hậu Trần 
đã ỷ lại vào sự giúp đỡ của quân Minh để 
đánh đổ Hồ Quý Ly, sau đó nước ta liền bị 
quân Minh đô hộ trong 20 năm.   
 b. Năm 1788, vua Lê Chiêu Thống đã 
xin sự giúp đỡ của vua Càn Long nhà 
Thanh để chống lại nhà Tây Sơn nhưng một 
năm sau anh hùng Nguyễn Huệ đã đánh 
đuổi quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu. 
 c. Ông Nguyễn Phúc Ánh đã bị anh em 
nhà Tây Sơn đánh bật ra khỏi bờ cõi. Muốn 
thắng nhà Tây Sơn, Ông Ánh đã cầu cứu sự 
giúp đỡ của người Pháp qua sự trung gian 
của ông Bá Đa Lộc. Vào năm 1802, ông đã 
đánh bại nhà Tây Sơn thống nhất sơn hà, 
nhưng phải nhường lại cho người Pháp thị 
trấn Faifo (Hội An), đảo Côn Sơn và dành 
cho họ độc quyền giao thương với Việt 
Nam. Năm mươi năm sau, họ bắt đầu xâm 
chiếm miền Nam nước Việt và đến năm 
1884, họ hoàn toàn đô hộ nước Việt Nam 
chiếu theo hòa ước Patenôtre.  
 d. Năm 1954, do hiệp định Genève, 
nước Việt Nam bị chia làm hai miền, miền 
Bắc sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản, 

S 
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miền Nam dưới chế độ Tự Do Dân Chủ 
Cộng Hòa. Từ năm 1960, Cộng Sản miền 
Bắc bắt đầu phát động phong trào nội chiến 
xua quân vào xâm chiếm miền Nam với 
khẩu hiệu "Sinh Bắc tử Nam". Trong cuộc 
nội chiến này cả hai phe đều ỷ lại vào sự 
giúp đỡ của ngoại bang. Việt Cộng nhờ vào 
sự giúp đỡ của Nga Sô và Trung Cộng. Còn 
ở miền Nam các phe chống đối đường lối 
chống Cộng của Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm, đã tổ chức cuộc đảo chính năm 1963, 
để sát hại anh em gia đình Tổng Thống chỉ 
vì Tổng Thống quá yêu nước không thuận 
để cho quân đội Mỹ đổ bộ vào Miền Nam 
sợ rằng ở trong tình trạng này ta sẽ mất 
quyền điều khiển cuộc kháng chiến chống 
Việt Cộng. Sự thể đau thương này đã xảy ra 
ngày 02-11-1963, đưa miền Nam nước ta 
vào hoàn cảnh bị tùy thuộc vào người Mỹ 
khiến họ bảo đánh thì mình được đánh, bảo 
ngưng để điều đình thì mình phải ngưng tuy 
là năm Mậu Thân 1968, quân đội ta đương 
trong đà chiến thắng. Vì thế mới có cuộc 
hội nghị hòa bình Ba-Lê, rất bất lợi cho 
chính quyền miền Nam: 

Hội Nghị Ba-Lê 
(Trích trong Thi tập Tha Hương) 

Hội nghị Ba-Lê một vở tuồng, 
Bốn năm trình diễn hát y-uông. 

Sinh-gơ bàn lén cùng Xuân-Thọ, 
Lâm-Lắm than thầm với Thiệp-Phong. 

Mỹ quốc phủi tay thu đại bác, 
Liên Sô vênh mặt viện thần công. 
Đầu xuân Bắc Việt xua quân đánh. 
Quốc tế điềm nhiên nín lặng trông. 

 (Sinh-gơ: tên là Kissinger trưởng phái 

đoàn Mỹ ; Xuân-Thọ tức Xuân Thủy và Lê 
Đức Thọ nhân viên của phái đoàn Việt Cộng  
Lâm-Lắm tức Phạm Đăng Lâm và Trần Văn 
Lắm; Thiệp-Phong tức Nguyễn Phương 
Thiệp và Nguyễn Xuân Phong. Bốn vị này là 
nhân viên của phái đoàn Việt Nam).  
 Muốn chiến thắng miền Nam, Việt 
Cộng cầu cứu sự giúp đỡ của Nga Sô và 
Trung Cộng. Mùa xuân năm 1975, họ 
không tuân giữ lời cam kết ký trong hiệp 
định Ba-Lê, xua quân vào đánh úp, chiếm 
trọn miền Nam một cách dễ dàng vì chính 
phủ Mỹ, tuân theo hiệp định, ngưng tiếp tế 
cho quân đội miền Nam khiến nhiều binh sĩ 
đã bị bức tử vì hết súng đạn.  
 Năm 1991, khối Liên Sô bị sụp đổ, Việt 
Cộng sợ bị mất chính quyền như các nước 
Đông Âu đã sang Bắc Kinh xin bảo vệ cho họ 
được giữ vững chính quyền và đồng thời 
chấp nhận nhượng đất, nhượng biển. Như vậy 
Việt Cộng đã tự mình đặt nước Việt Nam vào 
vòng lệ thuộc đế quốc Trung Cộng.  
 4. Các nhà cầm quyền Việt Nam đều có 
tính ích kỷ, coi việc nước như việc nhà, chỉ 
nghĩ đến sự hưởng thụ mà lãng quên quyền 
lợi quốc gia cho nên thường hay có chính 
sách xưa thì bế quan tỏa cảng, nay thì không 
chịu mở mang đất nước theo đà tiến hóa của 
nhân loại, sợ rằng những người có tài sẽ 
chiếm mất quyền hành. Dưới thời kỳ nhà 
Nguyễn, ông Nguyễn Trường Tộ đã làm sớ 
dâng lên xin canh tân xứ sở giống như vua 
Minh Trị Thiên Hoàng của nước Nhật nhưng 
lời của ông không được nhà vua để ý đến. 
Ngày nay cũng thế, nhà cầm quyền Cộng 
Sản không muốn xử dụng những người có 
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tài, sợ rằng họ sẽ mất địa vị lãnh đạo. 
 5. Bên Viễn Đông, các nhà cầm quyền 
thường hay thi hành chính sách oán thù 
không có tính khoan dung độ lượng. Đối với 
những đồng bào bị thua trận họ xử sự một 
cách tàn ác khác hẳn với hành vi khoan dung 
và thứ tha của dân chúng Tây Phương. Xưa 
vua Gia Long đã quật mồ quật mả anh em 
nhà Tây Sơn, giết hại các con cháu họ và xử 
tội rất tàn ác các tướng lãnh địch như xử 
lăng trì ông Trần Quang Diệu và cho voi dày 
bà Bùi Thị Xuân .v.v... Nay thì Việt Cộng 
lập hàng trăm nhà tù nói là cải tạo nhưng 
trên thực tế, đó là những nơi giam cầm, hành 
hạ các tù nhân đưa họ đến tình trạng bị chết 
dần chết mòn. Trong khi đó ở các nước 
Đông Âu như Ba Lan, Đức Quốc, Tiệp Khắc 
.v.v... việc thống nhất đất nước đã xảy ra 
một cách êm đẹp đầy lòng nhân đạo không 
có hận thù oán ghét. 
 6. Trong lịch sử nhân loại, từ xưa tới 
nay chưa bao giờ xảy ra một cuộc di cư ồ ạt 
bằng đường biển trên những con thuyền 
nhỏ bé, đó là nạn thuyền nhân Việt Nam. 
Sự kiện này chứng tỏ hai điều sau đây: 
 a. Chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản 
vô thần không mang lại cho dân chúng tự 
do hạnh phúc, công bằng xã hội đến nỗi 
người dân không chịu nổi đã phải liều chết 
bỏ nước ra đi. Nhiều người đã bị trầm mình 
nơi biển cả. 
 b. Nhờ vào lòng từ thiện bác ái (charité 
chrétienne), truyền thống của các dân tộc 
theo Ki-Tô giáo mà các thuyền nhân Việt 
Nam được hưởng sự tận tình giúp đỡ, an cư 
lạc nghiệp. Thật vậy, ở khắp mọi nơi, nơi 

nào có dân chúng theo Ki-Tô giáo (Tin lành 
giáo, Anh giáo, Công giáo) thì ở đó thuyền 
nhân Việt Nam được họ dang tay đón nhận 
qua các cơ quan của chính phủ và các hội 
đoàn từ thiện như: Secours Catholique, 
Caritas, Catholic Relief Committe, các nữ 
tu bác ái v.v... Nghèo kém như Phi Luật 
Tân mà các thuyền nhân Việt Nam đã được 
Hội Đồng Giám Mục đứng ra cứu giúp ở 
đảo Palavan. Nếu không có sự cứu trợ này, 
liệu ngày nay người Việt Nam ở hải ngoại 
có đạt được con số ba triệu người hay 
không?. Điều chắc chắn là nhiều thuyền 
nhân không có nơi nương tựa sẽ bị chết vì 
hải tặc hay bảo to sóng cả.  
 7. Nạn buôn bán người nô lệ da đen 
xưa, một sự bóc lột vô nhân đạo sức lao 
động của những người nghèo đói, nay lại 
được tái diễn ở nước ta dưới hình thức trá 
hình là xuất cảng lao động. Thật vậy suốt 
ba thế kỷ 17, 18, 19, người da trắng đã 
buôn bán những người da đen từ Phi Châu 
sang làm nô lệ lao động ở Mỹ Quốc. Hành 
động này đã được chấm dứt từ đầu thế kỷ 
thứ hai mươi. Ngày nay từ đầu thế kỷ 21, 
nạn bóc lột sức lao động của nam nữ thanh 
niên Việt Nam lại được nhà cầm quyền cho 
thi hành. Họ tuyển chọn những người khỏe 
mạnh đưa sang làm việc ở các nước lân cận 
không tôn trọng luật lao động quốc tế, coi 
con người như trâu ngựa, bắt làm việc 
nhiều giờ và trả lương không những ít lại 
còn bị các giới trung gian khấu trừ những 
khoản chi phí về hồ sơ. 
 Những nhận xét trên đây là những bài 
học lịch sử ta cần biết để mà suy ngẫm. Đời 
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sống một quốc gia cao hay thấp tùy thuộc 
vào lòng đức độ của các nhà cầm quyền. 
Các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan 
Mạch, Phần Lan, Hòa Lan .v.v...) tương đối 
có đời sống cao hơn các nước khác, chỉ vì 
các nhà lãnh đạo biết áp dụng tình thương, 
không bất công tham nhủng vào việc cai 
quản đất nước.  

Ôn Cố Tri Tân  
(Trích trong Thi tập Hoa Tâm) 
 Từ đời nhà Nguyễn đến nay,  

Hơn hai thế kỷ bao ngày sầu qua. 
Buồn trông thảm cảnh sơn hà, 

Rồng Tiên nòi giống trên đà bại suy. 
Đài Loan, Nhật Bản, Cao ly, 

Họ đều giàu mạnh, ta thì lầm than. 
Phải chăng lãnh đạo kiêu tàn? 

Đức nhân không trọng, canh tân không tường. 
Trị nước không có Tình Thương, 

Chuyên môn áp bức, coi thường lòng dân. 
Nguyện cầu Thượng Đế ban ân, 

Soi đường chỉ lối yếu nhân cầm quyền. 
Cho lòng họ khỏi lãng quên 

Tình Thương cố giữ và nên duy trì. 
Xử thế cần có lương tri, 

Và đừng ích kỷ, kiêu kỳ, tham lam. 
Cầu mong non nước Việt Nam, 

Những người tài đức được tham chính quyền. 
 

Phương Du Nguyễn Bá Hậu   
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TÌM L ẠI QUÊ HƯƠNG 

 

Nguyễn Quốc Khải 
Hoa-Thịnh-Đốn, Mùa Xuân 2013 

 
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm. 

Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. 
Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, 

Luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh.” 
(Ngày Về của Hoàng Giác). 

 
 Sau khi Việt-Nam áp dụng chính sách “Đổi Mới”, mở cửa đón du khách, An có ý định 
trở về thăm quê hương và muốn về càng sớm càng tốt để còn được chứng kiến phần nào xã 
hội Việt-Nam dưới chế độ kinh tế chỉ huy.  Cơ hội tới vào mùa Hè năm 1992. Sau 38 năm 
trời xa cách lần đầu tiên An trở về Hà-Nội. Thành phố này là nơi An sinh ra, lớn lên và rồi 
phải chia lìa vào năm 1954 khi gia đình An di cư vào Nam.  
 Chuyến đi này cũng là chuyến về Việt-Nam lần đầu kể từ khi An đi du học từ năm 1972.  
Sau khi viếng thăm Sài Gòn và ra Vũng Tầu chơi khoảng 10 ngày, An và gia đình bay ra Hà-
Nội.  Khi tới phi trường Tân Sân Nhất, An mới được tin là tất cả các chuyến bay ra Bắc bị 
hủy bỏ vì ngoài Bắc bị bão. Đến quá trưa, các chuyến bay mới được phục hồi.  Nhờ mang 
thông hành Liên Hiệp Quốc vì là nhân viên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế nên gia đình An được 
nhân viên của Hàng Không Việt-Nam ưu tiên sắp xếp cho đi sớm.  Nói là của Hàng Không 
Việt-Nam nhưng thực ra vào lúc đó Việt-Nam còn chậm tiến lắm nên phải nhờ hãng Hàng 
Không Thụy Sĩ phụ trách các đường bay. Họ mướn một số nữ chiêu đãi viên là người Âu 
châu và cho mặc áo dài mầu hồng hoa sen.  
 Khi phi cơ đáp xuống phi trường Nội Bài trời đã về chiều.  Ra ngoài không thấy có xe 
taxi, nên An phải thuê xe của Hàng Không Việt-Nam để về khách sạn.  Xe chở thuê có 2 
giá: 200,000 đồng (US$20) nếu lấy biên nhận và 50,000 đồng (US$5) không có biên nhận.  
Vào khoảng đầu thập niên 1990, người ta bắt đầu cổ động chương trình phát triển khu vực 
tư, cổ phần hóa công ty của nhà nước và dẹp bỏ một số xí nghiệp quốc doanh làm ăn lỗ lã. 
Nhưng chở thuê không biên nhận là cách tư hữu hoá phương tiện của nhà nước công khai 
tại một quốc gia theo một nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.   
 Khi vào đến thành phố Hà-Nội, An thấy có nhiều khu tối thui có lẽ vì bị mất điện do bão 
vào buổi sáng.  Khách sạn An ở là một nhà khách của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, rất may 
không mất điện, nhưng điện yếu không đủ sức chạy máy lạnh. Phòng của gia đình An không 
có nước. Nước không lên lầu cao được vì nhà máy nước của thành phố không có điện để 
bớm nước lên cao.  Nhân viên khách sạn phải thuê người gánh nước lên lầu cho gia đình An.  
Xa Hà-Nội quá lâu, nay trở về An mới biết cái nóng khủng khiếp của Hà-Nội vào mùa Hè 
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như thế nào. Gió Lào thổi qua quện với hơi ẩm ở miền Nam thổi lên làm không khí Hà-Nội 
oi bức gấp bội so với Manilla, Bangkok, Sài Gòn, và ngay cả Kuala Lumpur, Singapore và 
Jakarta là ba thành phố rất gần đường xích đạo nhưng đều rất gần biển mà An đã có dịp tới 
cũng vào các tháng Sáu và Bẩy. An thề không bao giờ trở lại Hà-Nội vào mùa Hè nữa. 
 
  

 
Hình (NQK): Sông Hồng tại Hà Nội. 

 
 Thực ra trong bốn mùa, mùa hè cho An nhiều kỷ niệm hơn cả. Mùa hè là thời gian lén 
cha mẹ đi tắm ở các nhánh nhỏ của sông Hồng chạy gần đê Yên Phụ. Chán tắm sông, lũ 
bạn trong xóm và An rủ nhau lên Nghi Tàm bơi ở hồ Tây hay hái trộm ổi ở hai bên bờ đê 
Yên Phụ. Sau khi một đứa trong xóm bị chết đuối, An và lũ bạn sợ bị hà bá rút chân, không 
dám đi tắm sông nữa. 
 Một trong những thú vui khác của tuổi trẻ bụi đời là khều me và sấu. Vào đầu thập 
niên 1950 cây me và cây sấu mọc dọc theo khắp các đường phố lớn. Hai loại cây đều rất 
cao. An và lũ bạn phải nối mấy cây sào mới đụng tới trái cây. Thỉnh thoảng An nhặt được 
quả đã rụng xuống dưới đất còn tươi. Những quả này thường là những quả ngọt. Nói đến 
quả me và quả sấu là người ta thường rỏ dãi vì chúng vừa chua vừa ngọt. Me hoặc sấu 
ngâm nước mắm đường hoặc chấm muối ớt chúng trở thành một món mứt ngon tuyệt.  Hai 
quả này còn được dùng làm canh chua ở ngoài Bắc. 
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 Ban đêm vào mùa hè An và lũ bạn có trò chơi đi bắt ve sầu. Ở Mỹ có loại ve sầu 17 
năm mới xuất hiện. Nhưng ở Việt-Nam mùa hè nào cũng có ve sầu. Muốn bắt ve sầu phải 
có ba thứ sau đây: một đèn bấm, một cây sào dài khoảng 15m, một hộp keo làm bằng đế 
giầy crêpe trộn với xăng. Ve sầu vào mùa hè nhiều như sao trên trời. Rọi đèn lên thân cây 
là thấy chúng bám đầy trên vỏ cây cách khoảng mặt đất không cao lắm.  Dùng cây sào một 
đầu có nhúng keo áp vào cánh ve là bắt được chúng dễ dàng.  Lâu lâu An mới làm xổng 
một con, vì nghe tiếng động chúng bay lên cao hơn. Những con chưa lột xác chưa có cánh 
thường ở dưới thấp, đôi khi chỉ cần với tay lên là bắt được. Khi đi ngủ An hay treo mấy 
con ve trong màn để xem chúng từ từ lột xác. Thời buổi loạn ly thiếu thốn không có nhiều 
trò chơi. An và lũ bạn biết thân biết phận tự tìm thú vui mà không hề than van. 
 Vào đầu thập niên 1990 Hà-Nội mới chỉ mới có một khách sạn tư nhân quốc tế Sofitel 
Metropole do người Pháp đầu tư. Các cơ quan nhà nước thi đua làm thương mại. Gần như 
cơ quan nào cũng có khách sạn riêng. Các bạn cũ ở Sài Gòn đề nghị An ở khách sạn của 
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư vì từ đây có thể đi bộ sang Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế 
Trung Ương ở con đường Phan Đình Phùng kế cận và chạy song song với đường Quan 
Thánh. An muốn thăm cơ quan này để tìm tài liệu về kinh tế Việt-Nam từ lúc đó nhưng 
đến cuối thập niên 1990 khi dời Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế mới thực hiện được ý định nghiên 
cứu này.  Thế mà ở khách sạn của nhà nước cũng không được yên thân. Cứ tối đến khoảng 
1-2 giờ sáng, điện thoại ở phòng tiếp tân gọi lên hỏi vu vơ vài ba câu, hoặc xin lỗi ngay là 
gọi nhầm số. Có một lần sau khi trả lời điện thoại, chạy vội xuống khu tiếp tân của khách 
sạn, An thấy một đám đàn ông ngồi đánh cờ tướng, những người mà ban ngày không bao 
giờ thấy. Tuổi của họ trong khoảng 20-50. Sau đó hỏi ra An mới biết họ là công an có 
nhiệm vụ canh gác ban đêm. Sau khi than phiền với ban quan trị ban ngày, gia đình An 
không bị quấy rầy vào nửa đêm nữa.  
 Có những hôm nóng quá, An không muốn ra khỏi khách sạn. Muốn ăn tối phải đợi đến 
10 giờ đêm mới dám ra khỏi phòng.  Trước khi đi An đã tắm gội sạch sẽ cho mát mẻ, 
nhưng chỉ cần ra đường độ năm mười phút là mồ hôi toát ra như tắm hơi vậy.  An khám 
phá ra một tiệm mì khá ngon ở đường Đinh Liệt gần Hồ Hoàn Kiếm nên An thường ra ăn ở 
đây vào buổi tối. An luôn luôn chọn chỗ gần quạt để cho đỡ nóng và ngồi quay lưng vào 
tường, nhìn ra ngoài để quan sát sinh hoạt thành phố ban đêm. Chia sẻ đường phố với 
người và xe cộ là những con chuột cống khổng lồ chạy qua chạy lại. Sống ở hải ngoại lâu 
năm trở về quê hương thấy lại hình ảnh mấy con chuột cống làm An cảm thấy rùng mình. 
Có lẽ ở mọi thành phố lớn nhỏ của Việt-Nam chứ không riêng gì ở thủ đô ngàn năm văn 
vật đều có con vật ghê gớm này. Giữa hai cuộc sống văn minh và chậm tiến là một khoảng 
cách biệt quá lớn biết bao giờ mới loại bỏ được, nhất là khi mà những người lãnh đạo đất 
nước và những bậc thượng lưu trí thức trong xã hội cũng chỉ biết suy nghĩ và sống luồn 
cúi, chui rúc không khác gì những con chuột cống đó.  
 Ở Việt-Nam, An không dám ăn đồ nguội vì vấn đề vệ sinh. Ấy thế mà sau cơm tối, 
thỉnh thoảng ra ngồi hóng mát ở nhà Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm An dám ăn cà rem.  Có lẽ 
lạnh dưới không độ vi trùng cũng không sống nổi, nên An không bị đau ốm.  Hồ Hoàn 
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Kiếm là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của An thời niên thiếu.  An vẫn nhớ như ngày hôm qua 
chợ hoa vào mỗi dịp Tết họp ở đường Lê Thái Tổ từ đầu đường hàng Đào đến nhà Thủy 
Tạ.  Tiếp theo là các khu chợ bán hàng tết và các gian hàng trò chơi chạy dài tới đền thờ 
Vua Lê. Ngồi ở nhà Thủy Tạ nhìn ra đường, An mường tượng thấy như An đang đi theo 
mẹ chọn mua hoa đào 40 năm về trước. Bà thường hay gắn trên áo len mầu xanh biển của 
An một chùm nho làm bằng những hạt trai giả. Mưa phùn mùa xuân rắc thêm những hạt 
trai óng ánh trên áo An. Phía bên kia hồ là cầu Thê Húc và Đền Ngọc Sơn là nơi An hay 
đến câu tôm. Ngồi vắt vẻo trên cây si, cầm cần câu vót bằng ngọn tre, thả sợi chỉ với lưỡi 
câu làm bằng dây kẽm mài sắc, bọc bên ngoài bằng một chút thính, chỉ trong chốc lát là An 
bắt được tôm...Quá khứ hiện về lẫn với hiện tại như một giấc mơ.  
 

  

Hình Phạm Hoàng Hải: Tháp Rùa giữa Hồ Hoàn Kiếm 
 
 Văn Miếu ở đường Quốc Tử Giám là một nơi thứ hai ở Hà-Nội mà An không thể không 
đến thăm. Khi tới nơi, An rủ anh tài xế vào thăm cảnh với gia đình An. Nhưng anh ái ngại từ 
chối vì như anh nói nếu không có ai coi xe, đèn trước đèn sau, bánh xe, kính chiếu hậu, và 
những gì ở bên ngoài xe hơi có thể tháo gỡ được sẽ biến mất trong nháy mắt.  Văn Miếu 
không những là di tích lịch sử nổi tiếng của Việt-Nam mà là một nơi An hay đến họp với 
đoàn Hướng Đạo vào mỗi ngày Chủ Nhật khi còn nhỏ.  Thỉnh thoảng An và các bạn trong 
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đoàn ngủ lại trong Văn Miếu để sáng hôm sau đi cắm trại sớm. Một lần đang họp đoàn, anh 
em nhận được tin một anh cựu huynh trưởng của đoàn tử trận tại Hải Phòng. Người buồn 
nhất có lẻ là một chị huynh trưởng của một đoàn bên cạnh. Chị là người hiền hậu, xinh xắn 
và là người yêu của anh. Năm học Đệ Nhất CVA, An tình cờ gặp lại chị một lần ở Cô Nhi 
Viện Gò Vấp, Gia Định khi cả hai tình cờ cùng đến làm công tác thiện nguyện ở đây. 
 Hôm gia đình An dời Hà-Nội vào Nam là ngày Chủ Nhật. Địa điểm tập trung để ra phi 
trường Bạch Mai ở đường Nguyễn Thái Học ngay phiá sau Văn Miếu, nên vài anh em 
trong đoàn ra tiễn An để không bao giờ An còn gập lại nữa.  Ấy thế mà cách đây 10 năm, 
khi một người quen cho An điện thoại của anh cựu đoàn trưởng, gọi điện thoại hỏi thăm 
anh, An mới khám phá ra rằng những người trong đoàn An còn nhớ tên vẫn còn sống. Anh 
em vừa gập gỡ nhau trước đó mấy ngày tại một tiệc cưới và đều nhắc nhở đến những anh 
em đã di cư vào Nam. Trước khi gia đình An từ biệt Hà-Nội, anh đoàn trưởng của An tâm 
sự rằng anh tham gia kháng chiến, rồi trở về thành phố. Không có bằng cấp nào trong tay, 
vào trong Nam với một xã hội trọng bằng cấp anh làm gì để sống. Vì vậy mà anh và đại gia 
đình quyết định ở lại Bắc. Rất may trong gia đình của anh không ai trở thành liệt sĩ.  Một 
điều thích thú là anh đã học lại và đậu bằng Cao Học về ngành ngôn ngữ và làm cho Trung 
Tâm Dịch Thuật UNESCO.  Ngoài ra anh còn làm hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Anh và 
tiếng Pháp. An rất mừng là người em trai của anh, cùng lứa tuổi với An và là bạn cũ của 
An, dạy học ở Bắc Ninh và có đời sống gia đình yên ổn.  
 Một địa điểm nữa mà An không thể quên được đó là quê của An ở cách ngoại ô Hà-
Nội chừng vài cây số, nằm trên đường Hà-Nội – Hà-Đông, không xa gò Đống Đa bao 
nhiêu.  Làng của An có tên là Mọc Thượng Đình. Nay làng này miễn cưỡng sát nhập vào 
thành phố Hà-Nội. Sau hai lần chiến tranh dân số Việt-Nam tăng hơn gấp đôi trong gần 4 
thập niên, từ khoảng 30 triệu vào năm 1954 lên đến 68 triệu vào năm 1992. Dân đổ về Hà-
Nội làm thành phố ngày càng bành trướng ra không còn phân biệt ranh giới Hà-Nội – Hà-
Đông được nữa. Từ Hà-Nội về làng của An, đồng ruộng hai bên đường và lũy tre xanh đã 
biến mất. Nhà cửa mọc san sát nhau.  
 An nhờ một người em họ, con một người cô ruột ở lại ngoài Bắc sau 1954, hướng dẫn 
gia đình An về thăm làng. Anh là người duy nhất trong họ là đảng viên Cộng Sản và là người 
có đời sống sung túc nhất trong họ hàng ở ngoài Bắc, nhưng cả họ đều xa lánh. Những người 
trong gia đình mách An như thế. Cô của An chạy tội cho con: “Nó vào đảng chỉ vì miếng 
cơm manh áo thôi, cháu ơi.”  Nhưng cô cũng chẳng ưa gì thằng con trai lớn. Cô mách An 
rằng nó bắt ép cô bán đi một số đồ cổ cụ tổ để lại mà cô lại muốn giữ làm bàn thờ. 
 Vào thời điểm đó, bộ đội Cộng Sản trong đó có một thằng em họ của An, bị giải ngũ 
hàng loạt. Bị thất nghiệp triền miên không có trợ giúp của nhà nước, họ công khai chửi 
đảng và chính phủ. 

“Đầu đường đại tá vá xe 
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen 

Giữa đường thiếu tá rao kem.” 

 
“Ngày xưa chống Mỹ chống Tây 

Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm.”
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 Ấy vậy, mà thằng em họ đi bộ đội cũng cố gắng bào chữa cho “Bác Hồ”: “Ông Hồ chỉ dùng 
Cộng Sản để làm phương tiện giải phóng đất nước khỏi thực dân Pháp.” An đã quá quen thuộc 
với lối lý luận cù nhầy như vậy.   
 Đông Âu vừa sụp đổ tan tành. Chế độ Hà Nội trong cơn hoảng loạn. Dưới con mắt của 
họ hàng ngoài Bắc, An trở về trong vinh quang. An bất đắc dĩ bị làm trọng tài trong nhiều 
chuyện rắc rối trong gia đình và là nguồn hi vọng của họ. 
  Phải mất mấy giờ và may mắn lắm mới tìm thấy nhà cũ của cha mẹ An.  Đầu tiên phải 
kể là công của người em họ đã dẫn An đến làng bên cạnh. An khen trí nhớ của ông em. Dù 
đường làng quanh co hai người không bị lạc. Ông em trả lời “Anh quen với hệ thống xa lộ 
ở bên Mỹ, còn tụi em sống ở Việt-Nam quen thuộc với ngõ ngách.” Sau đó, đường nhỏ 
quá, xe hơi không chạy được nữa An để vợ con và xe lại một quán ăn, rồi lội bộ đi tìm nhà. 
Một người dân làng chỉ An đến văn phòng công an khu vực. An biếu anh công an ít tiền và 
vì tình đồng hương anh tận tuỵ dẫn An tới nhà hai người giữ giấy tờ về đất đai trong vùng.  
 Tới nơi An xin mảnh giấy vẽ lại bản đồ các đường làng quanh nhà An. Tất cả những gì 
mà An còn nhớ lúc 10 tuổi tới lúc đó là đường xe điện Hà-Nội – Hà-Đông, cây hoa gạo đỏ 
và lũy tre xanh ở đầu làng, cái giếng nước trên đường vào làng, ao thả rau rút cách nhà An 
không xa, và hai con đường lát gạch chính chạy trước nhà và ở đầu đường. Cây hoa gạo và 
lũy tre xanh không giúp gì được cả vì chúng đã biến từ lâu. Nhưng nhờ ao rau rút, giếng 
nước, và hai đường làng lát gạch, hai ông hàng xóm của An chỉ cho An một địa điểm có 
những chi tiết đó trên bản đồ. Khi nhìn theo ngón tay của họ An nhận ra ngay nhà của cha 
mẹ An.  Linh tính báo cho An như thế.  
 Mừng quá. mọi người đồng loạt đứng phắt dậy. Trước khi ra khỏi nhà, An ngoái lại nhìn 
căn phòng khách rộng rãi khang trang của ông hàng xóm. Bàn thờ gia đình không thấy đâu 
nhưng trên tường treo hai tấm ảnh đen trắng to lớn của Lenin và Stalin. Một nỗi buồn xót xa 
ứa lên trong An.  Bước ra sân An quên ngay hình ảnh hai ông tổ cách mạng vô sản và chú ý 
đến những cây ở ngoài vườn.  An tự thi thố trí nhớ của An bằng cách đọc tên hầu hết những 
cây của ông hàng xóm: hoa nhài, hoa sói, hoa mẫu đơn, hoa dâm bụt, cây lựu, ổi, roi (mận), 
đào.  Hai ông hàng xóm tỏ ra rất thú vị có lẽ vì An vẫn nhớ đến cội nguồn, chưa mất gốc. 
Trong vườn có cả hòn non bộ.  Thật là đầy đủ.  Gia chủ phải là một người khá giả. 
 Đi bộ khoảng 15 phút là An đã đứng trước ngay căn nhà mà cha mẹ An đặt tên là Villa 
Văn Lang.  Tấm bảng đá với ba chữ này vẫn còn ở trên cái cổng đưa vào sân trước của căn 
nhà.  Nhưng những giàn hoa ti gôn mầu hồng mọc theo hai bên cổng và chạy dọc theo bức 
tường trước nhà không còn nữa. Lớp vôi hồ bên ngoài đã lở gần hết để trơ ra lớp gạch bên 
trong. Chỗ nào chưa lở được phủ kín bằng một lớp rêu bên ngoài.  
 
 Vào khoảng năm 1946, trước khi gia đình bỏ làng chạy loạn, cha mẹ An được lệnh 
phải giết hai con chó để kháng chiến quân di chuyển không bị phát hiện vào ban đêm. An 
còn nhớ cha An ứa nước mắt khi nhìn thấy xương thịt hai con chó để trong một cái rổ 
người nhà mang lại. Sau khi gia đình An bỏ làng chạy loạn, cán bộ trong làng được lệnh 
đốt nhà của cha mẹ An để thi hành “chiến thuật” tiêu thổ kháng chiến. Nhưng trước khi 
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châm lửa họ cẩn thận gỡ đi tất cả những gì có thể gỡ được kể cả từ những cánh cửa sổ, quạt 
trần đến những viên gạch ngói lợp thành mái nhà.  
 Sau vài tháng chạy loạn, gia đình An trở về làng Mọc. Căn nhà của cha mẹ An chỉ còn lại 
mấy bức tường và sàn nhà lát gạch hoa.  Một số của cải chôn dấu trong vườn đã bị ai đào lên 
lấy hết. Cha An trồng cho mẹ An một cây Ngọc Lan cùng tên với bà ở khoảng vườn từ phòng 
cha mẹ An nhìn ra. Trước khi tản cư cây ra hoa tươi tốt. Vào mỗi buổi chiều Hè hương thơm 
dịu dàng của hoa Ngọc Lan tỏa ra dễ làm cho tâm hồn người ta lâng lâng như đang ở nơi tiên 
cảnh. Khi gia đình An trở về cây Ngọc Lan đã bị cháy khô một phần.  Một hột ngô An reo 
trước khi chạy loạn cũng ở khu vườn đó đã thành cây có bắp. Giữa những tan hoang và điêu 
tàn vẫn vươn lên một niềm hi vọng.Thật là kỳ diệu. An còn quá nhỏ để hiểu biết được những ý 
nghĩ trong đầu óc của cha mẹ An lúc đó. Ít lâu sau gia đình An dời bỏ làng Mọc Thượng Đình 
dọn vào Hà-Nội, sống chen chúc trong 2 căn phòng của dẫy nhà phố ở khu Chùa Hòe Nhai.   
 Gia đình An tương đối được an toàn trước năm 1954, mặc dù sống ở đâu An cũng nghe 
tiếng súng ầm ì ở xa vọng lại suốt ngày đêm.  Thời gian 1945-1946 chứng kiến thực dân Pháp 
cố đấm ăn xôi trở lại Việt-Nam với sự thỏa thuận của lực lượng Đồng Minh, những kẻ thắng 
Thế Giới Đại Chiến thứ II. Pháp xua quân từ các thành phố lớn để chiếm lại đất ở nông thôn. Ở 
ngoài Bắc, quân Pháp thay thế quân Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch. Kháng chiến quân 
Việt-Minh rút khỏi Hà-Nội vào tháng 12 năm 1946 sau khi tấn công một số trại lính Pháp, đánh 
dấu sự bắt đầu của chiến tranh Việt-Pháp kéo dài 8 năm. Gia đình An tản cư về miền quê xa 
Hà-Nôi hơn. Trong giai đoạn tản cư ngắn ngủi chết chóc đến gần với gia đình An hơn. 
 Một lần An được chứng kiến cảnh máy may Pháp sà xuống bắn dân chúng ở hai bên bờ 
sông Đáy. Cha An cõng An lội vội qua sông rồi lẩn vào vườn cây vải để tránh đạn. Khi phi 
cơ bay đi rồi, cha An cõng An ra bờ sông xem những thân cây bị đạn bắn nát vài chỗ. Một 
lần khác máy bay Pháp bắn phá làng So khiến cả gia đình phải chui xuống gầm giường. Mỗi 
lần tiếng máy bay đi xa, một người trong gia đình lại chui vội ra khỏi gậm giường và lấy 
thêm chăn mền phủ lên giường để đỡ đạn. Cha An còn ở ngoài sân để gỡ mấy quần áo còn 
phơi trên giây và hạ mấy cây sào chía lên trời vì sợ máy bay tưởng là súng cao sạ.  Ông chạy 
vòng quanh đống rơm để tránh máy bay.  Khi cuộc oanh kích ngưng, mọi người hăng hái ra 
ngoài vườn lượm vỏ đạn nộp cho quân Kháng Chiến. Mỗi viên đạn dài khoảng một gang tay. 
Thỉnh thoảng có viên chưa nổ, còn nguyên đầu đạn.  An thấy các anh Kháng Chiến quân tải 
thương một số người đi qua.  Một lần khác An chứng kiến cảnh họp chợ làng vừa bị máy bay 
Pháp tấn công. Một số người chết hoặc bị thương còn chưa mang đi hết.  
 
 Khi tình thế tạm yên, đời sống tản cư tạm bợ ở thôn quê thiếu thốn và thất vọng vì 
khủng bố, đấu tranh giai cấp, và hơi hám chủ nghĩa tam vô bắt đầu lộ diện, gia đình An trở 
về làng Mọc rồi vào sống ở Hà-Nội. Nhưng vào thành phố rồi, không hẳn là được an toàn 
một trăm phần trăm. Một đêm An không nhớ năm, nhưng vào khoảng cuối thập niên 1940, 
vào khoảng 2-3 giờ sáng, súng nổ chát chúa khắp khu hàng Than lên đến đê Yên Phụ. 
Tiếng chân người chạy rầm rầm ở ngay bên ngoài đường phố nơi gia đình An ở. Quân 
Kháng Chiến xâm nhập Hà-Nội từ ngả sông Hồng tấn công một vài đồn lính Pháp và cảnh 
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sát và trụ sở hành chánh địa phương. Tờ mờ sáng quân Kháng Chiến rút đi. Không khí yên 
tĩnh trở lại. Sáng hôm sau, an ninh Pháp đến điều tra, lấy tin của dân trong xóm. Ông 
trưởng khóm, người theo Thiên Chúa Giáo, chạy thoát nhưng bà vợ đang mang thai bị bắn 
chết để thế mạng cho chồng. 
 Học hết bậc tiểu học, cha mẹ An cho An học trường tư thục Dũng Lạc bên cạnh Nhà 
Thờ Lớn ở Hà-Nội. Thỉnh thoảng tan học sớm, buồn tình hay nhớ làng xóm, An đạp xe đạp 
về thăm quê một mình. Thời đó làm gì có xe gắn máy hay xe hơi. Xe đạp là phương tiện tốt 
để di chuyển. An đã từng đạp xe đạp đi cắm trại ở Bắc Ninh, chùa Trầm, Láng, Chèm Vẽ, 
Voi Phục, Nghi Tàm, Xuân Tảo và hầu hết các thắng cảnh quanh hồ Tây. Từ nhà An ở Hà-
Nội về làng Mọc khoảng 10 km. Nhà để xe và một phần căn nhà chính đã sửa chữa lại cho 
gia đình một người bên nội trông coi.  Một ông bác của An có một khu đất rộng đối lưng 
với vườn sau nhà của cha mẹ An.  Hai bên thông nhau bằng một chiếc cổng nhỏ.  
 Mỗi lần về quê, An hay bách bộ qua sang thăm khu vườn của ông Bác bỏ hoang từ 
ngày gia đình Bác cũng như gia đình cha mẹ An bỏ quê vào sống ở Hà-Nội. Không khí 
hoàn toàn yên lặng. Không có đến cả bóng dáng một con chim. Chỉ có tiếng côn trùng rên 
rỉ. Hồ ao cá của Bác An vẫn còn đó. Nước ao đỏ ửng như uất hận. Cây sung vô tư lự ngả 
xuống mặt ao như để vỗ về an ủi và chia sẻ nỗi cô đơn.  Hồi nhỏ An hay ngồi chơi bên gốc 
sung, ném thức ăn cho cá. Cảnh vật nay dửng dưng như trách con người sao quá vô tâm. 
Chiến tranh đã làm thay đổi tất cả.  Đến tuổi già yếu, Bác An trở lại sống trong căn nhà của 
cha mẹ An ở Làng Mọc vào những ngày cuối đời trước khi chiến tranh Việt-Pháp chấm 
dứt. Khi chết gia đình chôn cất Bác ở thửa ruộng của Bác ở ven làng. Còn gia đình cha mẹ 
An không bao giờ trở về sống trong làng Mọc nữa.  
 Chiến tranh ngày càng tiến về gần Hà-Nội. Vào đầu năm 1952, sau khi bị bao vây và 
tổn thất khoảng 5,000 binh sĩ, Pháp đưa viện binh với 12 tiểu đoàn tới, xử dụng 30,000 trái 
pháo, mở đường máu rút lui khỏi Hòa Bình chỉ cách Hà-Nội khoảng 70 Km về phía Tây 
Nam. Ở ngoài Bắc, lực lương viễn chinh Pháp tập trung vào trong vòng đai De Lattre để 
phòng thủ châu thổ sông Hồng và chỉ còn kiểm soát được khu tam giác bao quanh Hà-Nội, 
từ đỉnh là Việt -Trì – Vĩnh Yên xuống tới cạnh đáy là vịnh Bắc Việt, chạy từ Hải Phòng 
xuống tới Phát Diệm.  Bằng hai cuộc hành quân vào hậu cứ tiếp liệu của quân Kháng 
Chiến ở Yên Bái – Phủ Doãn và Lạng Sơn, Pháp cố gắng lật ngược thế cờ trong năm 1953 
nhưng không thành công. Vào ngày 7, tháng 5, 1954 căn cứ Điện Biên Phủ thất thủ và Hội 
Nghị Geneva chính thức bắt đầu. Tiếp theo là trận đánh lớn cuối cùng xẩy ra tại Cao 
Nguyên Trung Phần vào giữa tháng 6 đến giữa tháng 7, 1954. Hai tiểu đoàn thiện chiến 
từng tham chiến tại Cao Ly, một tiểu đoàn cảm tử và một trung đoàn pháo binh của Pháp 
gồm tổng cộng gần 3,000 binh sĩ, tổ chức thành một lực lượng lưu động GM 100, đã bị tiêu 
diệt gần hết trên đường rút lui chiến thuật từ An Khê về Pleiku rồi Ban Mê Thuột. Quân số 
chỉ còn lại 107 người. Trong số này có 53 binh sĩ bị thương.  
 Chỉ vài ngày sau đó, lệnh ngưng bắn ngoài mặt trận được ban hành vào 20.7.1954. 
Thỏa hiệp chia đôi Việt-Nam ở vĩ tuyến 17 và lệnh ngưng chiến trên toàn quốc được ban 
hành vào ngày 1 tháng 8, 1954.  Một nửa bên nội và bên ngoại của An quyết định ở lại. 
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Nửa còn lại vào Nam. Cảnh chia ly thương tâm bắt đầu. Vào một ngày của mùa Hè 1954, 
gia đình An khăn gói lên đường. Trước khi từ giã căn nhà ỏ khu chùa Hòe Nhai cha An mở 
cửa lồng, thả con chim cu mà ông nuôi đã mấy năm. Mỗi lần đi làm về, cha An đứng trước 
lồng chim, dơ ngón tay chỏ lên, rồi quặp xuống vài lần. Con chim cu đáp lại bằng cách vừa 
gáy vừa gật gù cái đầu theo chuyển động của ngón tay.  Khi ra khỏi lồng nó vỗ cánh rất 
mạnh, bay bổng lên cao, rồi biến mất trong nháy mắt vào không gian rộng lớn, không đoái 
hoài nhìn lại. Tình thương của cha An dành cho nó và thức ăn đầy đủ mỗi ngày cũng 
không thể bù lại cảnh tù túng trong cái lồng chật hẹp. Cũng như con người và mọi sinh vật 
trên thế gian, con chim cu bẩm sinh muốn được bay nhẩy và sống cuộc đời tự do. 
 Gần 40 năm sau trở lại, căn nhà và mảnh đất của cha mẹ An bây giờ xẻ ra làm nhiều 
phần cho bẩy gia đình ở. An xin phép họ được vào thăm bên trong. Trước khi vào An hỏi 
họ là sau bức tường, ở sân sau, có còn cái bếp và hồ chứa nước mưa không.  Họ vui vẻ trả 
lời là vẫn còn nguyên vẹn. Ôi. những vật vô trị vô giác tự nhiên như có linh hồn.  Khi An 
trở ra phiá trước nhà, dân làng tò mò kéo đến đông đảo. Một bà cụ già đến nói với An là cụ 
xin trả lại nhà cho An.  An ôm vai bà cụ và ôn tồn  thưa với cụ là An và gia đình đã an cư 
lạc nghiệp ở Hoa-Kỳ, cụ cứ giữ nhà này mà ở.  Gia đình ông hàng xóm sát bên vui vẻ kể 
chuyện ngày xưa quen biết với cha mẹ An như thế nào. Gia đình người hàng xóm trước 
cửa mời An vào nhà chơi. Thật là tiếc An không ở lâu được nữa vì vợ con chờ đã lâu ở 
làng bên cạnh. An đành phải tạm biệt mọi người. Sau lần đó, An về thăm Việt-Nam hai lần 
nữa nhưng chưa có dịp trở lại làng xưa. 
 Một ngày trước khi rời Hà-Nội trở vào Sài Gòn, An thuê xe xích lô chở đến Viện Bảo 
Tàng Quân Đội trong khi vợ con đi thăm họ hàng. Bảo tàng này nằm ngay trong khuôn 
viên của Thành Thăng Long cũ về phía nam ở góc đường Điện Biên Phủ và đường Hoàng 
Diệu, ngay bên cạnh Cột Cờ. Nói chung Viện Bảo Tàng vào năm 1992 rất nghèo nàn. Đến 
năm 1998 An trở lại cũng không thấy có gì mới lạ. Đáng chú ý hơn cả là sa bàn Trận Điện 
Biên Phủ vào tháng 5, 1954 và sa bàn cuộc bao vây thành phố Sài Gòn vào tháng 4, 1975. 
Ở bên ngoài sân, viện bảo tàng trưng bầy một số trọng pháo, và mảnh máy bay phản lực và 
B52 của Hoa-Kỳ bị bắn rơi.  Bên trong trưng bầy một số chiến xa, hình ảnh chiến tranh, 
đồng phục phi công Mỹ. Bảng tên của ông Nguyễn Văn Thiệu và Đại Tướng Cao Văn 
Viên được cẩn thận trưng bầy trong tủ kính như những chiến lợi phẩm cao quý nhất trong 
một chiến tranh đẫm máu với tổng cộng 1.5 triệu lính tử trận, 4 triệu thường dân chết, 6 
triệu người lính bị thương ở cả hai miền Nam và Bắc. Một cuộc chiến không có kẻ thắng. 
Cuộc “cách mạng chuyên chính vô sản” do CSVN chủ trương hoàn toàn thất bại. Chỉ có 
dân tộc Việt-Nam ở cả hai miền là thua đậm và còn tiếp tục trả một giá rất đắt về mặt kinh 
tế, văn hoá, xã hội ít nhất vài ba thế hệ nữa. 
 Trước khi ra về An băng qua bên đường để ngắm nhìn bức tượng bằng đồng của Lenin 
dựng trong một công viên nhỏ của Hà-Nội. Đây là một trong những bức tượng cuối cùng của 
nhà cách mạng Nga còn sống sót trên mặt quả địa cầu.  An không biết bức tượng này sẽ còn 
tồn tại đến bao giờ. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ 
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được cho vào nghĩa trang tượng các lãnh tụ Công Sản như Memento Park ở Budapest, Hung 
Gia Lợi, để cho người đời mãi mãi ghi nhớ một thời đại kinh hoàng của nhân loại. 
 Người dân miền Bắc là tác giả nhiều bài vè chấm biếm chế độ xã hội chủ nghĩa. Một 
số nói về Lenin như sau: 
“Tổ sư là bác Lê Nin 
Cũng là sư tổ linh tinh hại đời.” 
Hay: 
“Lê nin sinh ở nước Nga, 
Sao ông đứng ở vườn hoa nước mình. 
Một tay chống, một tay khuỳnh. 
Một đàn kẻ cướp đứng rình đàng sau. 
 
“Ông Lê Nin ở nước Nga 
Sao ông lại đứng vườn hoa nước nầy 

Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay 
Ông xem như thể nước nầy của ông. 
 
Ông Lê Nin quê ở nước Nga 
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước nầy 
Ông vênh mặt, ông chỉ tay 
Tư đo hạnh phúc lũ mày còn xa 
Kìa xem gương của nước Nga 
Bảy mươi năm lẽ có ra đếch gì  

 
 Có một địa điểm ở Hà-Nội, An không muốn đến nhưng cứ bị hối thúc tới thăm. Đó là 
lăng “Bác Hồ”. Từ các anh tài xế taxi đến hướng dẫn viên du lịch đều đề nghị An nên viếng 
“Bác”. An tìm mọi cách từ chối.  Một lần thiếu kiên nhẫn, An bực mình nói toạc ra rằng An 
phải đợi cho lịch sử phán xét ông Hồ có công hay có tội với đất nước lúc đó mới quyết định 
đến thăm lăng của ông Hồ hay không. Thật ra, người dân Việt đều đã biết rõ những tội lớn 
nhất của ông Hồ Chí Minh là du nhập chế độ Cộng Sản vào Việt Nam, cướp công kháng 
chiến, theo lệnh của Cộng Sản Quốc Tế tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam, và 
đưa cả nước Việt Nam vào tình trạng chậm tiến và văn hóa đồi trụy như ngày nay.  
 Sau gần 40 năm định mệnh đã bắt An xa Hà-Nội, thành phố lịch sử này không thay đổi 
bao nhiêu. Nhiều nhà còn mang lớp vôi bốn thập niên trước. Tuy nhiên kể từ Đệ Nhị Thế 
Chiến chính thể đã thay đổi trên miền Bắc 6 lần và Hà-Nội đã qua tay các quyền lực Pháp, 
Nhật, Trung Hoa Dân Quốc, Việt-Nam Quân Chủ Lập Hiến, và CSVN. Sau chiến tranh 
dân số Hà-Nội đã tăng lên gấp bội. Phố xá xưa kia rộng thênh thang bao nhiêu, khi An trở 
về chúng trở thành chật hẹp bấy nhiêu. An đã tìm lại được quê hương. Tình làng xóm vẫn 
còn, nhưng những hình ảnh thân yêu cũ của làng An đã mất. Đa số dân chúng vẫn phải 
sống thiếu thốn nhất là ở thôn quê. Trong khoảng 20 năm qua, đời sống ở Hà-Nội và các 
thành thị nhộn nhịp và sung túc hơn nhờ Việt-Nam chuyển đổi nền kinh tế từ xã hội chỉ 
huy sang tư bản thị trường. Tuy nhiên sự cách biệt giầu nghèo ngày càng lớn, sinh hoạt 
chính trị và tinh thần của người dân vẫn bị kìm kẹp. Việt-Nam vẫn là một trong những 
nước nghèo đói nhất thế giới. Dân tộc Việt-Nam vẫn phải sống dưới chế độ công an trị, 
tham nhũng, bất công và chưa thật sự được hưởng thanh bình dù tiếng súng đã ngưng trong 
gần bốn thập niên.  
 

NGUYỄN QUỐC KHẢI 
(Virginia)       


