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VASE :  Tranh cuûa Hoïa só LIEÂN PHÖONG 
Nguyeãn Lieân Phöông, sinh naêm 1952 taïi Haø Noäi, du hoïc Thuî Só naêm 1972 theo hoïc 

ngaønh sö phaïm vaø hieän nay daïy hoïc taïi Lausanne, Thuî só.  Voán thích thi hoïa töø nhoû, nay 
coù nhieàu thôøi giôø vaøo hoäi hoïa, ñaõ trieån laõm tranh ñeå coù phöông tieän giuùp treû em moà coâi 
vaø khuyeát taät ôû Vieät Nam. 
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DÜ©ng nhÜ Ç‚ g¥p  
       

TrÀn Tam Nguyên 
 
Hôm nay ông bà ThÎnh, cha mË cûa 

Huy, t° chÙc tåi nhà riêng ª ngoåi ô Paris 
m¶t bu°i tiŒc Ç‹ cho các bån trÈ g¥p nhau. 
HÀu h‰t các bån cûa Huy và em gái cûa 
Huy là Thøy Mi ÇŠu ÇÜ®c m©i tham d¿, có 
Ç‰n hÖn 60 bån trÈ. Hå ÇÜ®c m©i d¿ tiŒc 
hôm nay vì ngoài viŒc Hå và Huy là bån 
cùng l§p ª Çåi h†c, hÖn n»a ông bà ThÎnh 
còn quen bi‰t v§i ông bà Xuân tØ lâu ª 
Pháp. Hå là con trai cûa ông bà Xuân, ÇÜ®c 
sinh ra ª Pháp, vØa tÓt nghiŒp kÏ sÜ ª m¶t 
trÜ©ng Çåi h†c tåi Paris. Cách nay hai næm 
Hå lÀn ÇÀu tiên Çi vŠ du lÎch ViŒt Nam, Hå 
mang ba-lô Çi tØ Nam ra B¡c Ç‹ vi‰ng thæm 
kh¡p các miŠn ÇÃt nÜ§c.  

Thu là con gái cûa ông bà ñông giàu 
có, ÇÜ®c sinh ra ª ViŒt nam, h†c vŠ ngành 
âm nhåc và kÎch nghŒ ª Sài gon, lÀn ÇÀu 
tiên sang Pháp du lÎch. Thu cÛng ÇÜ®c m©i 
Ç‰n tham d¿ bu°i tiŒc này vì cha mË cûa 
Thu là bån cÛ cûa ông bà ThÎnh, hai gia 
Çình vÅn liên låc v§i nhau tØ xÜa Ç‰n nay, 
hÖn n»a tØ gÀn tám næm nay cÙ cách m¶t 
næm Huy låi vŠ ViŒt Nam m¶t lÀn và vì hai 
gia Çình quen nhau nên Huy và Thu Çã 
nhiŠu lÀn cùng nhau Çi du lÎch trong nÜ§c.  

Tám gi© tÓi, trong sÓ các bån bè Ç‰n 
nhà Huy cùng lúc, lÀn ÇÀu tiên Hå g¥p Thu 
nhÜng chàng có cäm tÜªng nhÜ Çã g¥p Thu 
ª Çâu rÒi, Thu hôm nay m¥c chi‰c áo dài 

màu xanh da tr©i, "m¶t thÙ màu xanh e lŒ 
cûa m¶t th©i ti‰t muÓn ÇËp nhÜng còn ngÆp 
ngØng", rÃt duyên dáng v§i nø cÜ©i luôn 
luôn nª trên môi và Çôi m¡t Çen to v§i cái 
nhìn nhÜ muÓn bày tÕ m¶t ÇiŠu gì nhÜng 
còn ngåi ngùng không dám nói ra. ñÙng 
trÜ§c m¥t và chuyŒn trò v§i Thu, Hå có cäm 
giác nhÜ mình trª vŠ m¶t miŠn xa xôi nào 
Çó trong kš Ùc và Çã g¥p cô gái này vào 
m¶t ngày xa xÜa, dù r¢ng chàng chÌ m§i 25 
tu°i. M¶t ÇiŠu lå lùng khác n»a là trong câu 
chuyŒn nh»ng gì Thu k‹ cho chàng nghe 
vào lúc nàng 10 tu°i, Hå cÛng có cäm tÜªng 
là chàng Çã sÓng qua giÓng nhÜ vÆy. 

TiŒc tan vào khoäng hai gi© Çêm, Hå 
vŠ Ç‰n nhà vÅn còn bàng hoàng và suy nghï 
mãi vŠ hiŒn tÜ®ng này vì chàng không th‹ 
tÜªng tÜªng ÇÜ®c r¢ng mình có th‹ Çã g¥p 
và sÓng trong nh»ng k› niŒm cûa Thu. ñÀu 
óc quay cuÒng, Hå ngû thi‰p Çi trong m¶t 
giÃc mÖ, chàng Çã trª vŠ trong tiŠm thÙc ª 
m¶t kích thÜ§c th©i gian nào Çó. RÃt nhiŠu 
hình änh và cäm nghï cûa Hå, cÛng nhÜ cûa 
Thu Çã hiŒn Ç‰n xen lÅn nhau trong giÃc 
mÖ, không theo m¶t thÙ tự th©i gian nào cä, 
giÓng nhÜ nh»ng Çóm mây Çen trong m¶t 
bÀu tr©i bao la xám xÎt. Hå mÖ bÃt ch®t 
mình Çang ª trong khung cänh th©i gian khi 
giao thØa vØa Çi‹m, m¶t næm m§i vØa ÇÜ®c 
sinh nª, mÜa lay bay nhÜ nh»ng hoa giÃy 
rÖi chen vào nh»ng nø hôn chúc mØng ÇÀu 
næm cûa nh»ng ngÜ©i b¶ hành trên Çåi l¶. 
B‡ng Hå mÖ thÃy m¶t cäm giác cô ÇÖn gi»a 
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Çám Çông ngÜ©i và cäm thÃy thÆt lå lùng vì 
trong nh»ng ngày này s¿ vui sÜ§ng cûa 
cu¶c sÓng dÜ©ng nhÜ ÇÜ®c s¡p chÜÖng trình 
trong nh»ng t© lÎch.  Hå cÛng ch®t mÖ thÃy 
nh»ng diÍn ti‰n trong suÓt m¶t th©i niên 
thi‰u cûa chàng và trong Çó có Thu, hai 
ngÜ©i trÈ tu°i luôn luôn kh¡n khít bên nhau, 
và Çã cùng hÙa hËn së yêu nhau mãi mãi. 
NhÜng cu¶c Ç©i Çã làm chia cách Çôi trÈ 
nhÜ hai ngôi sao bÎ änh hÜªng bªi tr†ng l¿c 
ly tâm cuÓn hút. Hå mÖ thÃy Thu bÎ cuÓn 
hút, quay tít trong m¶t trÆn cuÒng phong, 
nàng Çang phäi lo ÇÓi phó v§i nh»ng trÆn 
bäo løt cuÒng phong d» d¶i ª m¶t vùng ÇÃt 
xa xôi hÈo lánh nghèo kh° nào Çó, còn 
chàng thì Ç‡ Çåt làm æn thành công ª vùng 
Çô thÎ nÜ§c Pháp, rÒi thÌnh thoäng và Ç¥c 
biŒt l¡m chàng và Thu m§i g¥p nhau m¶t 
cách v¶i vã ª phi trÜ©ng gÀn m¶t thành phÓ 
l§n l© m© mà chàng không nhÆn rõ ÇÜ®c 
trong giÃc mÖ. Cä hai chÌ bi‰t nh»ng diÍn 
ti‰n Ç©i sÓng cûa nhau qua nh»ng bÙc thÜ 
vi‰t cho nhau trong suÓt nh»ng næm tháng 
dài. Cä hai vÅn gi» nguyên tình yêu và 
không hŠ làm tan v« mÓi giây thÜÖng yêu 
Çã k‰t h®p h† thành m¶t. Hå có cäm tÜªng 
r¢ng th©i gian Çã Ç¥t tØng giai Çoån cæng 
th£ng khác nhau trên cu¶c Ç©i m‡i ngÜ©i, 
theo tØng nhÎp ÇiŒu không bao gi© giÓng 
nhau, nhÜng tình cäm liên hŒ v§i nh»ng 
nhÎp ÇiŒu và nh»ng giai Çoån Çó vÅn không 
hŠ lay chuy‹n, chÌ có nh»ng cách nói khác 
nhau làm khi‰m khuy‰t và làm sai lŒch tình 
cäm Çó. Có lë vì th‰  nên Thu và chàng Çã 
phäi chÎu Çau Ç§n, kh° sª vì s¿ v¡ng bóng 
nhau ª m¶t khoäng cách ngàn d¥m. Nh»ng 

hình änh hiŒn ra trong giÃc mÖ cho Hå thÃy 
có nh»ng lÀn chàng nh§ Thu Ç‰n n‡i tâm 
hÒn chàng thÆt khó mà bình thÜ©ng trª låi 
ÇÜ®c, chàng t¿ hÕi có lë nào Thu nghï r¢ng 
yêu ÇÜÖng có th‹ thúc ÇÄy Ç‰n Ç¶ phäi chåy 
trÓn sao ? Hå có cäm tÜªng mình Çã già Çi, 
nh»ng ti‰ng Ç¶ng ban Çêm ª trong nhà Çã 
làm chàng thÙc giÃc và làm cho mình 
không d‡ låi ÇÜ®c giÃc ngû, chàng cäm thÃy 
lånh rÒi nóng và m‡i bu°i sáng chàng thÙc 
dÆy trong s¿ lo s® vŠ nh»ng gì không hoàn 
tÃt ÇÜ®c trong ngày hôm trÜ§c. Mùa này 
thÆt êm ä, chàng nghï r¢ng có th‹ vi‰t cho 
Thu tÃt cä nh»ng cänh vÆt chung quanh, 
chàng có th‹ k‹ cho nàng tØng phút nh»ng 
sinh hoåt trong suÓt nh»ng ngày tháng cûa 
chàng, chÌ vì chàng muÓn ti‰p tøc nói 
chuyŒn v§i Thu vŠ chàng. 

GiÃc mÖ vÅn kéo dài, Hå mÖ thÃy vào 
m¶t bu°i s§m mai chàng bÕ Çi theo các nëo 
ÇÜ©ng ÇÃt nÜ§c Ç‹ hÜ§ng vŠ m¶t ch¥ng 
ÇÜ©ng k‰ ti‰p trong s¿ hiŒn h»u cûa chàng. 
Chàng thÃy nh»ng tuÀn lÍ sau Çó Thu Çã 
phäi chÓng ch†i låi s¿ buÒn bã cûa m¶t 
cánh cºa chÌ còn mª ra cho s¿ cô ÇÖn.  
TÌnh dÆy, Hå nghï phäi chæng giÃc mÖ vØa 
qua là s¿ thÆt trong m¶t cu¶c sÓng cûa 
chàng ª m¶t ki‰p sÓng nào Çó? Qua cºa s° 
phòng, chàng nhìn xuÓng ÇÜ©ng phÓ Çèn 
vàng heo h¡t, chàng cäm thÃy m¶t n‡i buÒn 
thÜÖng nh§ không tên, ray rÙt và chàng 
nghe mÖ màng Çâu Çây ti‰ng nhåc buÒn v§i 
l©i ca "có lë nào tôi buÒn Ç‰n th‰ ! có lë nào 
quãng ÇÜ©ng xa th‰! Ç‹ bàn chân không 
muÓn tìm vŠ". Hå luôn luôn bÎ ám änh bªi 
giÃc mÖ này và hiŒn tÜ®ng "dÜ©ng nhÜ Çã  
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g¥p nhau rÒi". Hå b¡t ÇÀu m¶t cu¶c tìm 
ki‰m Ç‹ giäi thích hiŒn tÜ®ng Çó và sau bao 
ngày tháng nghiên cÙu qua các hiŒn tÜ®ng, 
qua các tin tÙc, qua các d» kiŒn, qua các 
sách vª, qua nh»ng trÜ©ng h®p khác nhau 
Çã xäy ra ª kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, Hå Çã Çi 
Ç‰n  nh»ng k‰t luÆn nhÜ sau :  

NhÆn thÙc r¢ng chúng ta có th©i gian 
trong vÛ trø này là m¶t ÇiŠu sai lÀm. Th©i 
gian là m¶t kích thÜ§c chÙa ÇÀy nh»ng phân 
tº næng l¿c. M‡i loài, m‡i cá nhân, m‡i 
nguyên tº chåy ngang qua kích thÜ§c này m¶t 
cách khác nhau. ñ‰n m¶t ngày nào Çó, ngÜ©i 
ta có th‹ chÙng minh ÇÜ®c r¢ng th©i gian 
chÙa Ç¿ng vÛ trø chÙ không phäi vÛ trø chÙa 
Ç¿ng th©i gian nhÜ ngÜ©i ta vÅn tin tÜªng vào 
ngày nay. Và Ç‰n m¶t ngày nào Çó, chúng ta 
së hi‹u ÇÜ®c r¢ng th©i gian là m¶t chuy‹n 
Ç¶ng, nó t¿ quay vòng tròn nhÜ trái ÇÃt và 
không ngØng giãn nª. ñ‰n khi nào chúng ta 
chÃp nhÆn Ç¥t låi nh»ng lš thuy‰t mà chúng ta 
Çã sáng ch‰ ra, thì lúc Çó chúng ta së hi‹u bi‰t 
ÇÜ®c rõ ràng hÖn m†i s¿ kiŒn liên quan Ç‰n 
s¿ lâu dài thÆt s¿ hay tÜÖng ÇÓi cûa cu¶c Ç©i 
m¶t con ngÜ©i hay m¶t vÆt. 

Cái gì không phän chi‰u ánh sáng là 
trong suÓt, ÇiŠu Çó rÃt hi‰m hoi vì m†i vÆt 
thÜ©ng không trong suÓt và  ÇiŠu ch¡c ch¡n 
là chúng ta không còn thÃy ÇÜ®c cu¶c Ç©i 
khi linh hÒn chúng ta lìa bÕ th‹ xác. M‡i 
ngÜ©i chúng ta ÇÜ®c tåo thành và bÎ phá bÕ 
s¿ hiŒn h»u cûa mình theo m¶t nhÎp Ç¶ 
riêng biŒt. Chúng ta không bÎ già Çi do bªi 
th©i gian trôi qua, nhÜng bÎ già Çi do næng 
l¿c chúng ta tiêu thø và do khä næng Ç°i 
m§i m¶t phÀn næng l¿c cûa chúng ta. 

 

HÀ NỘI VÀO THU 
 

Hà nội vào thu gió dịu hiền 

Tây Hồ trầm bổng sáo ai lên 

Lững lờ mây trải đi muôn nẻo 

Dào dạt bè trôi đến mọi miền 

Liễu rủ mơ màng tranh tuế nguyệt 

Trăng soi bàng bạc cảnh thần tiên 

Một lần gặp gỡ lòng xao xuyến 

Như lạc mất ai nét dịu hiền. 

 

KIỀU ANH 
 

 
Ánh sáng cûa m¶t ngôi sao không dùng 

m¶t th©i gian nào Çó Ç‹ chåy Ç‰n chúng ta 
mà chính th©i gian dÅn ngôi sao Çó vŠ phía 
chúng ta. N‰u chúng ta hi‹u ÇÜ®c thÆt s¿ 
th©i gian là gì thì chúng ta t¿ tåo ÇÜ®c cho 
mình nh»ng phÜÖng tiŒn th¿c hiŒn m¶t 
cu¶c hành trình trong kích thÜ§c cûa th©i 
gian. SÙc l¿c th‹ chÃt cûa chúng ta bÎ gi§i 
hån, sÙc l¿c này chÙa Ç¿ng sÙc t¿ ÇŠ kháng 
nhÜng ÇÓi nghÎch nhau và làm cho sÙc 
månh cÖ th‹ cûa chúng ta mÃt dÀn, nhÜng 
linh hÒn thì thoát ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu Çó. Tuy 
nhiên phÀn l§n các linh hÒn cÛng k‰t thúc 
b¢ng s¿ t¡t ngúm. Th‹ chÃt cûa chúng ta bÎ 
già Çi, còn linh hÒn thì thay Ç°i tÀm vóc và 
tuÀn t¿ ghi nh§ låi cu¶c hành trình Çã chåy 
qua trong vÛ trø, chúng thÃm thÃu ánh sáng, 
vÆn chuy‹n tính di truyŠn cûa Ç©i sÓng tØ 
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nh»ng phÀn tº nhÕ vô ÇÎnh Ç‰n phÀn tº to 
l§n vô ÇÎnh. ñó chính là sÙ mŒnh ÇÜ®c Ç¥t 
ra mà tÃt cä m†i linh hÒn ÇŠu Ü§c mong 
phäi Çåt cho ÇÜ®c.  

Chúng ta sÓng trên m¶t hành tinh mà 
trong Çó rÃt ít ai trong chúng ta Çã làm h‰t 
ÇÜ®c m¶t chu kÿ cu¶c Ç©i và cÛng rÃt ít linh 
hÒn thành công trong viŒc Çåt ÇÜ®c møc Çích 
cûa m¶t cu¶c hành trình, tÙc là chåy tr†n vËn 
ÇÜ®c cái vòng sáng tåo. Các linh hÒn là 
nh»ng làn sóng ÇiŒn. Linh hÒn ÇÜ®c cÃu tåo 
do hàng tÌ phân tº khác nhau nhÜ tÃt cä 
nh»ng thành phÀn khác cûa vÛ trø. NhÜ sÓ 
phÆn Çã xäy ra cho ông bà t° tiên cûa chúng 
ta ch£ng hån, linh hÒn Çã bÎ phân tán riêng rë 
ra, tÃt cä chÌ là vÃn ÇŠ næng l¿c. Chính vì th‰ 
mà ông bà t° tiên chúng ta cÀn Ç‰n m¶t th‹ 
xác ª chÓn trÀn gian Ç‹ ÇÀu thai vào Çó, Ç‹ 
làm sÓng låi ª Çó và Ç‹ ti‰p tøc chåy theo l¶ 
trình trong kích thÜ§c th©i gian.    

M¶t khi cÖ th‹ không còn Çû næng l¿c, 
linh hÒn së r©i bÕ cÖ th‹ và Çi tìm m¶t 
nguÒn sÓng m§i có th‹ Çón chào nó Ç‹ nó 
ti‰p tøc cu¶c hành trình. Linh hÒn Çi tìm 
nguÒn sÓng m§i trong bao lâu ? M¶t ngày 
hay m¶t th‰ k› ? ñiŠu Çó tùy thu¶c vào sÙc 
månh cûa nó, vào nguÒn næng l¿c mà nó 
làm sÓng låi trong suÓt m¶t cu¶c Ç©i. N‰u 
nó thi‰u nguÒn næng l¿c thì nó së t¡t ngúm. 
NguÒn næng l¿c này là nguÒn sÓng, Çó 
chính là tình cäm ! 

Vì nguÒn næng l¿c chính là tình cäm 
theo nghïa t°ng quát hay theo nghïa Ç¥c thù 
cûa tình yêu, nên có th‹ xäy ra trÜ©ng h®p 
hai linh hÒn g¥p nhau Ç‹ làm thành m¶t 

linh hÒn. Lúc Çó hai linh hÒn phø thu¶c 
nhau mãi mãi. Cä hai không r©i bÕ nhau và 
không ngØng t¿ tìm g¥p låi nhau, tØ cu¶c 
Ç©i này sang cu¶c Ç©i khác. N‰u trong cu¶c 
hành trình cûa s¿ hiŒn h»u trên trái ÇÃt này, 
m¶t nºa linh hÒn này t¿ tách r©i nºa kia, c¡t 
ÇÙt s¿ thŠ nguyŠn k‰t h®p gi»a chúng thì cä 
hai linh hÒn cÛng t¿ t¡t ngúm.  

Linh hÒn này không th‹ ti‰p tøc cu¶c 
hành trình mà không có linh hÒn kia. Trong 
trÜ©ng h®p n‰u linh hÒn này khÜ§c tØ linh 
hÒn kia thì m¶t ÇiŠu rÃt tŒ håi së xäy ra là hai 
linh hÒn së không g¥p låi ÇÜ®c nhau mà chÌ Çi 
bên cånh cu¶c Ç©i nhau và cä hai linh hÒn së 
bÎ t¡t ngúm và bi‰n mÃt Çi. NhÜ th‰ hai 
chuy‰n hành trình cûa hai linh hÒn së chÌ còn 
là m¶t s¿ phí phåm không tÜªng cho cä hai, 
vì r¢ng hai linh hÒn Çã Ç‰n gÀn kŠ møc Çích.  

Qua sáu nhÆn thÙc này, Hå nghï Ç‰n 
trÜ©ng h®p cûa mình và Thu, chàng Çã nhÆn 
thÙc ÇÜ®c s¿ kiŒn "dÜ©ng nhÜ Çã g¥p nhau 
rÒi" là do s¿ khác biŒt vŠ š thÙc kích thÜ§c 
th©i gian, nên chàng nhÃt quy‰t không Ç‹ 
cho hai linh hÒn chÌ Çi ph§t ngang qua m¶t 
bên cûa nhau mà không cÓ g¡ng làm cho 
chúng g¥p låi Ç‹ k‰t h®p v§i nhau trong 
viŒc th¿c hành cho ÇÜ®c tr†n vËn ít nhÃt 
m¶t chu trình sáng tåo trong kích thÜ§c th©i 
gian này, Ç¥t biŒt trong tình yêu, để tránh 
m¶t s¿ phí phåm không tÜªng! Hå đã tìm 
cách g¥p låi được Thu.  

 
TrÀn Tam Nguyên 

 (Paris)  
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SÀI GÒN CẢNH CŨ ĐƯỜNG XƯA 
---------- 

Mỹ Phước Nguyễn Thanh 
 

(Tiếp theo) 
 

Từ Đường Espagne đến 
Công trường Nhà thờ 

 Rời Công trường Nhà Hát, ta đi về 
hướng Nhà thờ Đức Bà. Từ Đường 
Espagne (Lê Thánh Tôn) trở đi, ta bắt đầu 
vào khu vực hành chánh, đường phố ít náo 
nhiệt hơn. Chỗ Quán cà phê La Pagode 
trước kia là phòng họp của Hội đồng thành 
phố (Khoảng 1867). Góc đường phía bên 
trái đối diện với La Pagode là Dinh Hiệp lý 
(Khoảng 1893-1900), một tòa nhà nằm giữa 
khuôn viên trải rộng đến Tòa Đô chánh 
ngày nay. Gần đó, từ năm 1864 đã có Dinh 
Thượng thơ (còn gọi là Dinh Đổng lý Nội 
vụ) tọa lạc trên khoảnh đất chạy dài đến 

 
Công trường Nhà Hát khoảng (1905) 
 
góc Đường La Grandière (Gia Long), thời 
gian đầu chỉ là mấy ngôi nhà nhỏ xinh xắn 
khuất dưới vòm cây xanh, trong hàng rào 
có hươu nai đang gặm cỏ, dần dần dinh 
được xây lớn rộng thành tòa nhà hình chữ 
U hướng ra Đường Gia Long, sau này trở 
thành trụ sở của Bộ Kinh Tế VNCH. Phía 
đối diện, bên kia Đường Catinat, xưa là 
phần đất thuộc Sở Công binh (Khoảng 

1870), sau chuyển giao cho Sở Thanh tra 
Hành chánh và Tài chánh (Khoảng 1900). 
Năm 1924, khu đất này được sửa sang làm 
Công viên Pagès, đến 1955 đổi tên là Chi 
Lăng. Theo cụ Trương Vĩnh Ký, vào đời 
vua Minh Mạng, nơi đây là Xóm Hàng 
Đinh, chuyên sản xuất đinh đóng gỗ. 

 
Ðường Catinat nhìn từ Ngã tư La Grandière 
(Tự Do – Gia Long, khoảng 1920).  Khu nhà 
bên trái sau trở thành Công viên Chi Lăng. 
 
Từ Đường La Grandière đến Nhà thờ Đức 
Bà, phía hai bên ta chỉ thấy toàn các ty, sở 
của chính quyền, vị trí các cơ quan này tuy 
không cố định, nhưng ta thường gặp nhất là 
các sở: Địa chánh, Trước bạ, Bưu chánh, 
Điện báo, Ngân Khố, v.v.  Vào những năm 
Pháp mới đánh chiếm Sài Gòn, nhiều cơ 
quan hành chánh, quân sự hay chuyên môn 
được tập trung trong khu vực này như Dinh 
Thống đốc, Tòa án Quân sự, Sở Thủy đạo, 
Nhà Dây thép, Dinh Tư lệnh Quân đội, v.v. 
Một kiến trúc đặc biệt gây sự chú ý cho 
những ai đi qua đây là cái tháp cao chừng 15 
mét, trên đỉnh có gắn đồng hồ, nên khoảng 
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đất bằng tại đây được gọi là "Công trường 
Đồng hồ" thay thế cho cái tên trước đó là 
"Công trường Chánh phủ". Không bao lâu 
tháp này bị tháo dỡ, một trạm bưu chánh 
được dựng lên, sau trở thành phòng thu thuế, 
ở vị trí hiện nay là góc Đường Tự Do - 
Nguyễn Du, chỗ Bộ Nội vụ VNCH. Trong 
khuôn viên Trường Taberd, phía góc Đường 
Hai Bà Trưng - Gia Long, trước năm 1865 
có Sở Thiên văn, nơi lập bảng đối chiếu âm 
dương lịch, thông báo lịch gieo trồng hoa 
màu, lịch lên xuống của thủy triều, giờ mọc 
và lặn của mặt trời, mặt trăng v.v.  
 

 
Ðường Catinat nhìn từ Công trường Nhà Thờ 
(Khoảng 1900). 
 

Nhà thờ Đức Bà 
 Ta đến công trường nơi cuối Đường 
Catinat, một vị trí độc đáo, nằm giữa trung 
tâm khu vực hành chánh. Nhà cầm quyền 
cho xây dựng tại địa điểm này một ngôi nhà 
thờ có kích thước đồ sộ và bằng vật liệu bền 
chắc để thay thế nhà thờ nhỏ tạm thời đặt tại 
phòng khánh tiết trong Dinh Thống đốc 
bằng gỗ, bên cạnh Công trường Đồng hồ.  
Vào ngày 7 tháng 10 năm 1877, Đức cha 
Colombert, với sự hiện diện của đông đảo 
các cấp lãnh đạo tại Sài Gòn, làm phép cho 
viên đá đầu tiên của ngôi thánh đường. Khi 
đào móng xây nền người ta tìm thấy mạch 

nước trong, dùng cung cấp nước ngọt cho 
thành phố. Ngoài ra còn khám phá được 
những vũ khí và dụng cụ bằng đá, chứng tỏ 
là vào thời tiền sử đã có dân cư sinh sống 
tại vùng này. Nhà thờ được xây dựng khá 
nhanh, từ 1877 đến 1880, do Sở Công 
chánh thực hiện theo đồ án của Kiến trúc sư 
Bourard. Hầu hết mọi vật liệu như gạch, đá, 
sắt đều được nhập cảng từ chính quốc. 
Tường làm bằng gạch đỏ để trần, nền bằng 
đá hoa cương, bên trong được chiếu sáng 
nhờ có các cửa sổ trên cao và các ô kính 
màu trên vách dãy nhà nguyện hai bên. 
Kiến trúc theo phong cách roman nhưng 
đặc sắc ở các chi tiết biểu hiện nét địa 
phương qua hình ảnh trên tranh kính màu, 
hoặc các dòng chữ Hán khắc phía trên cửa 
vào bên phải. Mặt tiền nhà thờ nhìn thẳng 
ra Đường Catinat, hai bên cửa chính có hai 
tháp chuông mái bằng phẳng, cao khoảng 
40 mét. Bên trong hai tháp có 6 chuông, tất 
cả nặng khoảng 26 tấn. Nhà thờ do Đức cha 
Colombert khánh thành vào năm 1880, 
cung hiến cho Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh 
Phanxicô Xaviê. Đến năm 1895, Kiến trúc 
sư Gardès phụ trách việc xây thêm hai chóp 
nhọn, phủ ngói bằng đá bảng màu xám, cây 
thập giá bằng sắt đứng chót vót trên mỗi 

Nhà thờ Ðức Bà (1900) 



160                                                                                                                          CỎ THƠM 

chóp, nâng độ cao tháp chuông lên 
tổngcộng là 57 mét. Việc xây dựng nhà thờ 
bị nhiều chỉ trích gay gắt vì tốn kém gần 
một phần mười ngân sách thuộc địa. Vì mọi 
kinh phí xây cất đều do chính quyền đài thọ 
nên người Sài Gòn lúc trước thường gọi 
Nhà thờ Đức Bà là "Nhà thờ Nhà Nước".  

 
Nhà thờ Ðức Bà (1905) 
 
Thời ấy vào các ngày chúa nhật và đại lễ, 
tiếng đàn đại phong cầm ngân vang những 
bài thánh nhạc từ bục cao phía trên cửa 
chính. Lúc tan lễ, giáo dân tràn ra trước sân 
nhà thờ, y phục màu sắc tươi vui của các 
phụ nữ người Âu bên cạnh màu áo sari sặc 
sỡ quấn quanh thân hình các phụ nữ Ấn Độ, 
hoặc áo dài, áo bà ba màu đậm của người 
Việt, nổi bật hẳn lên giữa sắc trắng y phục 
của các đấng mày râu người Âu. Kể từ 
tháng 10 năm 1913, Linh mục Soullard cho 
lắp đặt khoảng một ngàn bóng đèn điện lên 
các đèn chùm và quanh các cột trong nhà 
thờ, làm cho các buổi thánh lễ càng thêm 
trang trọng, rực rỡ. Vào thập niên đầu thế 
kỷ XX, họ đạo Sài Gòn gồm khoảng 5500 
giáo dân, trong đó người Âu chiếm đa số 
(Khoảng 4000 người), còn lại là người Ấn 
(Khoảng 800 người) và người Việt 
(Khoảng 700 người). Giữa thảm cỏ xanh 
trước nhà thờ có bồn phun nước. Năm 1902 

bồn nước này bị lấp đi, được thay thế bằng 
pho tượng biểu hiện Đức cha Bá Đa Lộc 
tay trình bản Hiệp ước Versailles cho 
Hoàng tử Cảnh đứng bên cạnh. Tác phẩm 
này do Lormier thực hiện, đặt trên trụ đá 
hoa cương đỏ, chỉ tồn tại đến năm 1945 thì 
bị kéo đổ. 
 

Nhà Bưu điện 
Sở Bưu chánh tại Sài Gòn gồm có hai văn 
phòng: Một tại Công trường Đồng hồ, một 
tại Nha Thương cảng cạnh bờ sông. Từ năm 
1886 đến 1891, người ta xây tòa nhà Bưu 
điện và các sở, các văn phòng phụ thuộc trên 
khu phố giới hạn bởi Đường Paul Blanchy 
(Hai Bà Trưng) và Công trường Nhà thờ. 
Việc xây dựng được giao phó cho Sở Công 
chánh, dựa theo đồ án của Kiến trúc sư 
Villedieu (Về sau ông này giữ chức giám 
đốc Sở Xây dựng Dân sự tại Hà Nội) và phụ 
tá là Foulhoux. Kiến trúc mặt tiền theo 
phong cách Pháp vào đầu thời Đệ Tam Cộng 
hòa. Đại sảnh rộng, thoáng, vòm cao, 

 
Nhà Bưu Ðiện (1905) 
 
tường trang trí bằng những bản đồ to chỉ dẫn 
về vùng Saigon và xứ Nam Kỳ. Trong cùng 
khuôn viên, cạnh tòa nhà chính của Bưu 
điện, người ta tập trung các cơ quan trực 
thuộc như nhà máy, phòng thí nghiệm, cơ 
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xưởng, lò rèn, tất cả cần ích cho sự bảo trì và 
khuếch trương hệ thống điện báo. 

 
Nhà Bưu Ðiện (1920) 
 
ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ NĂM XƯA 

 Trở lại đường bờ sông, ta bắt đầu 
chuyến đi thăm vài nơi tiêu biểu trên Đại lộ 
Nguyễn Huệ thời xa xưa. Khi Pháp mới 
đánh chiếm Sài Gòn, trục giữa của đại lộ 
này là lòng một con rạch, di tích của Rạch 
Sa Ngư đã được nhắc đến từ thời nhà 
Nguyễn. Pháp biến rạch này thành kinh đào 
thông thương với Rạch Cầu Sấu (Đại lộ 
Hàm Nghi) và Kinh Cây Cám (Trong khu 
vực Bộ Tư lệnh Hải quân VNCH). Một 
ngôi chợ được xây trên bờ kinh (Chỗ Tổng 
nha Ngân khố), thay thế Chợ Bến Thành cũ 
nằm gần bờ sông. Người Pháp thường gọi 
kinh này là Grand Canal nhưng dân ta gọi 
là Kinh Chợ Vải. Sau này kinh bị lấp biến 
thành con đường rộng thênh thang mang 
tên Charner nhưng người cố cựu vẫn quen 
gọi là Đường Kinh Lấp. 
 

Kinh Chợ Vải. 
 Khoảng năm 1864 Kinh Chợ Vải được 
nạo vét và đào nối dài đến Đường Isabelle 
II (Lê Thánh Tôn) là ranh giới vùng đất cao 
của thành phố. Công trình nạo vét quá tốn 
kém vì dưới đáy kinh đầy bùn nhão, người 
ta phải đóng rất nhiều cọc trước khi xây bờ 

kè bằng đá và xi-măng. Có người châm 
biếm gọi nó là "Kinh đào Suez" vì phải mất 
thời gian khá lâu để kết thúc việc đào đắp. 
Đất đào lên dùng để lấp những nơi ẩm thấp, 
lầy lội hoặc để đắp đường sá trong thành 
phố. Kinh Chợ Vải là một đường thủy tiện 
lợi, giúp cho ghe thuyền chuyên chở hàng 
hóa, thực phẩm đến cung cấp cho chợ và 
các hiệu buôn nằm dọc hai bên bờ kinh. Có 
hai cây cầu bắc qua kinh, một tại vàm kinh 
cạnh Sông Sài Gòn, một ở phía trước ngôi 
nhà thờ gỗ (chỗ Tòa Hòa giải, nhìn qua 
Đường Nguyễn Văn Thinh). 
 Từ Sông Sài Gòn đi vào kinh, đường 
trên bờ phía tay trái của ta là Bến Charner, 
phía bên tay phải là Bến Rigault de 
Genouilly. Sau khi kinh bị lấp, tên 
"Charner" được giữ nguyên đặt cho đại lộ 
vừa hoàn thành, còn tên "Rigault de 
Genouilly" dành đặt cho Công trường Một 
Hình (Công trường Mê Linh hiện nay). 
Kinh Chợ Vải ngăn cách hai khu sinh hoạt 
thương mại, một bên là "Khu phố Châu Á", 
đa số tiệm buôn hay sạp hàng là của người 
Hoa, người Ấn, người Việt, tập trung chung 
quanh chợ. Theo hình chụp do Thống đốc 
Le Myre de Vilers lưu lại, ta thấy dãy nhà 
dọc theo bến chia thành nhiều căn đứng kề 
sát nhau, tầng trệt dành cho việc thương 
mại, tầng trên lầu dùng làm nhà ở. Bên bờ 
kinh đối diện, cùng một phía với Đường 
Catinat, tuy không gọi là "Khu phố Tây" 
nhưng phần nhiều các hiệu buôn do người 
Pháp làm chủ.  
 Kinh Chợ Vải là đường vận tải tiện lợi, 
nhưng vì nó ở gần bên chợ và khu dân cư 
đông đúc nên dễ trở thành hố ứ đọng đủ 
loại rác rưởi, mùi hôi thối bốc lên, ảnh 
hưởng đến sức khỏe của thị dân. Từ lâu, 
nhiều ủy viên trong Hội đồng thành phố đã 
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đề nghị lấp kinh nhưng mãi đến năm 1887 
dự án này mới được hoàn tất. Người ta làm 
riêng một đường sắt để tải đất lấy từ Đồng 
Mồ Mã mang về lấp Kinh Chợ Vải. Việc 
lấp kinh diễn ra từng giai đoạn: Khởi đầu 
kinh được lấp từ trong ngọn trở ra tới Tòa 
Hòa giải, đoạn kinh còn lại có hai chiếc cầu 
bắc qua, một tại vàm kinh, một gần bên 
chợ, thẳng hàng với Đường Ngô Đức Kế 
ngày nay. Mảnh đất bên trên khúc kinh vừa 
lấp xong được sử dụng làm công viên và 
dựng Đài kỷ niệm Doudard de Lagrée.  

 
(Ðại lộ Charner (Khoảng 1900) 
 

Đến năm 1887 kinh được lấp hoàn toàn, 
trở thành đại lộ rộng nhất Sài Gòn (64 mét). 
Do đại lộ quá to nên cách bố trí lòng đường, 
vỉa hè, cây xanh, v.v.  không gặp mấy khó 
khăn, trừ những năm đầu khi kinh vừa mới 
lấp, đất thường sụt lún, lầy lội và đầy ổ gà, 
khiến Sở Công chánh phải sửa đổi các dự án. 
Có lẽ ít đường phố nào trải qua nhiều thay 
đổi diện mạo như Đại lộ Charner. Trục giữa 
có lúc là bồn cỏ trang trí bằng khóm hoa và 
cây cảnh, hai bên dành làm đường cho xe 
chạy. Trục giữa cũng có lúc là một lòng 
đường rộng, nằm giữa hai lề đường trồng 
cây, v.v.  Buổi đầu Đường Kinh Lấp được 
trải đá, đến năm 1906 mới được tráng nhựa. 
  Đứng trên bến tàu đầu đại lộ nhìn ra 

 
Ðại lộ Charner (Khoảng 1909) 

 
dòng sông ta thấy một rừng cột buồm và 
từng cuộn khói đen bốc lên từ các tàu thủy. 
Cạnh đây có Đài kỷ niệm mà dân chúng gọi 
là "Ba Hình" gồm tượng Gambetta đứng 
trên bệ cao, hai bên dưới chân bệ có hai 
tượng lính. Ít lâu sau "Ba Hình" được dời 
về Ngã tư Norodom - Pellerin (Thống Nhất 
- Pasteur), phía trước Dinh Toàn quyền.  
 Từ chỗ ta đứng nhìn sang góc đường bên 
trái là cánh bên của tòa nhà Wang Tai (Nha 
Thương chánh) đi vài mươi bước ta tới một 
hẻm nhỏ mang tên là "Rue aux Fleurs".  
 

Rue aux Fleurs 
 "Đường Hoa" là một ngõ hẻm ở khu 
phía sau Nha Thương chánh, chia làm hai 
nhánh, bên trái thông qua Đại lộ Canton 
(Hàm Nghi), bên phải đi ra Đường Amiral 
Roze (Phủ Kiệt) bên hông chợ. Tên đường 
có vẻ nên thơ vì chỉ nghe qua ta tưởng 
tượng đến một đường phố đẹp và đầy hoa 
thơm. Nhưng khách đến thăm sẽ thất vọng 
vì chỉ là con hẻm rộng không tới 3 mét, dọc 
theo chính giữa có mương nước bẩn hôi 
hám. Khoảng năm 1870, trong con phố 
thương mại này đã có bốn hay năm sòng 
bạc. Ban ngày nơi đây khá vắng lặng. Từ 
chiều tối đến nửa đêm trở nên ồn ào khủng 
khiếp. Người tứ xứ đến giải trí, cờ bạc, 
chung quanh họ vang lên lẫn lộn tiếng kèn, 
tiếng trống, dưới ánh sáng đèn lồng hình trụ 
hay hình cầu làm bằng giấy màu. Cửa sòng 
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bạc mở rộng, khách đi thẳng từ ngoài 
đường vào trong gian nhà, nơi ba hay bốn 
người Hoa đang điều khiển cuộc đỏ đen.  
Môn cờ bạc thịnh hành tại đây là "ba quan", 
giống như chơi hốt me nhưng thay vì dùng 
hột trái me, họ dùng tiền xu bằng đồng đỏ. 
Chủ cái bỏ những đồng tiền vào cái bao vải, 
nắm hai đầu bao rồi lắc mạnh, tạo nên âm 
thanh lọc xọc để cổ xúy người chơi. Trong 
sòng bạc dành cho các tay đánh lớn, tấm 
chiếu rộng trải ra trên chiếc bàn cao đến 
thắt lưng, tại đây tiền đặt thấp nhất là một 
piastre. Không chỉ có lính bộ và lính thủy 
người Tây đến đánh bạc, mà có cả người 
giàu bản xứ. Tại các sòng bạc thuộc hạng 
thường, con bạc vây quanh chiếc chiếu trải 
dưới đất, anh lính săn-đá mặc áo xanh đội 
chiếc nón cối trắng đang lom khom, anh 
lính thủy nặc nồng mùi rượu, áo xốc xếch, 
nón đội lệch, ngồi chen bên cạnh anh "bồi" 
đến "nướng" số tiền lương ít ỏi.  
 Trong Đường Hoa cũng có vài ba kỷ 
viện, thực ra là những nhà ổ chuột, nơi 
thường chỉ thấy lính tráng và thủy thủ lui 
tới. Những phụ nữ mặc áo rộng, đứng sau 
song gỗ, nước da nhợt nhạt, mái tóc cài 
hoa, mời mọc khách đi qua bằng những lời 
khêu gợi nhất. Khoảng 1880, các sòng bạc 
bị đóng cửa, các nhà chứa tạm lánh về 
Đường Batavia (Đường này nay không còn, 
một đoạn chạy xuyên qua Công trường 
Quách Thị Trang), trong khu đầm lầy 
Boresse. Khách hàng vẫn nhộn nhịp đi vào 
Đường Hoa, nhưng họ đến các tiệm bán 
hàng, tiệm hớt tóc, tiệm xay lúa giã gạo… 
 

Ga xe lửa. 
Rời Đường Hoa ta trở ra Đường Kinh Lấp, 
đi về phía chợ. Khoảng 1900, trên dãy phố 
hai tầng đi từ bờ sông tới chợ có Quán cà 
phê Méridional và Khách sạn Hôtel du 
Marché. Phía bên kia đường, nơi đáng lưu ý 
là Tiệm chụp ảnh Planté, ghi lại bao ký ức 
của Sài Gòn vào đầu thế kỷ XX, truyền lại 
cho đời sau hằng trăm bưu ảnh kỷ niệm.  

Trên lề đường ngay trước chợ có nhà  

 

 
Nhà ga trước Chợ Sài Gòn (Khoảng 1905) 
 
ga xe lửa. Đúng ra đây chỉ là một trạm xây 
bằng khung sườn sắt, mái lợp tôn, dùng làm 
nơi che mưa nắng. Ngoại trừ ca-bin bán vé, 
trạm không có vách che nên hành khách đi 
xuyên qua lại dễ dàng. Từ ga này xuất phát hai 
đường tramway chạy bằng máy hơi nước, một 
đường đi về Chợ Lớn qua ngã Cầu Ông Lãnh, 
đường kia đi về Gia Định - Gò Vấp qua ngã 
Đa Kao. Lộ trình Sài Gòn - Chợ Lớn được 
khánh thành vào năm 1891, lúc ấy ga xuất phát 
còn nằm trên bờ sông, gần Công trường Một 
Hình. Từ năm 1895, bắt đầu khai thác lộ trình 
Sài Gòn - Gia Định, hai năm sau nối dài tới Gò 
Vấp - Hốc Môn. 
 Từ bờ sông, chiếc xe lửa xình xịch nhả 
khói tiến vào ga, đưa đón khách xong quay 
trở ra bến tàu, tùy theo lộ trình xe sẽ quẹo 
trái hay quẹo phải. Theo niên giám năm 
1904, thay phiên nhau cứ mỗi nửa giờ có 
một xe lửa khởi hành. Xe đi Chợ Lớn rời ga 
lúc 5 giờ rưỡi sáng, chuyến chót lúc 8 giờ 
tối. Xe đi Gò Vấp bắt đầu vào buổi sáng lúc 
4 giờ 35 phút, chuyến chót vào lúc 8 giờ 5 
phút buổi tối. Vì được xây bằng vật liệu 
nhẹ dễ lắp ghép nên nhà ga thay hình đổi 
dạng nhiều lần, cuối cùng bị tháo dỡ không 
để lại chút dấu vết nào. 

MỸ PHƯỚC NGUYỄN THANH 
(Còn tiếp)
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HẠT SÁNG THẾ, KHÔNG 
TRƯỜNG, VÀ BIỂN CHÂN NHƯ 

 
+++ 

 

Minh Tích 
        

háng ba năm 2013, một tin làm chấn 
động giới khoa học cũng như quảng đại 

quần chúng trên toàn cầu: đã xác nhận là 
có “hạt sáng thế” (God particle), đơn vị 
dưới nguyên tử (subatomic), giải thích cho 
việc những hạt cơ bản từ “không có hình 
tướng” (massless) biến thành “có hình 
tướng” (massive). Nghĩa là từ không thành 
có sự thay đổi mà những người có tín 
ngưỡng tin rằng thuộc về quyền năng 
Thượng Đế. 

Sự đột phá trong khoa học này bắt đầu 
vào năm 1964, khi giáo sư Peter Higgs 
thuộc trường Đại Học Edinburgh bên Anh, 
cùng lúc với một số đồng nghiệp của ông, 
đưa ra lý thuyết là có sự hiện hữu bàng bạc 
khắp vũ trụ của một “trường” mênh mông 
không bờ bến được tạm đặt tên là “Higgs 
field”. Những hạt cơ bản khi qua trường 
này thì từ không tự nhiên trở nên có hình 
tướng, cũng có nghĩa là mang trọng lượng 
(gravity). Nhưng để có thể chứng minh là 
trường này hiện hữu thì phải có hiện thể 
của nó, đó là một boson có tên “Higgs 
boson”, được một nhà khoa học người Anh 
khác là Roger Penrose dùng một từ rất lý 
thú để đặt tên, là “hạt trời đánh” (the 
goddamn particle), nhưng khi nhà báo phổ 
biến cho quảng đại quần chúng thì đổi ra 
thành một từ đỡ gây sốc hơn là Hạt 
Thượng Đế (God particle). Tôi cho rằng từ 
tiếng Việt chính xác hơn có lẽ nên là “hạt 

sáng thế”, gợi ý từ “Sáng thế ký” (Genesis) 
trong Thánh Kinh Thiên Chúa giáo.   

Vấn đề “Thượng Đế” là một trong 
những vấn đề nhức nhối nhất của con 
người, đưa đến biết bao nhiêu tai họa suốt 
chiều dài lịch sử, cho đến ngay tại thời này, 
lúc này, trên toàn thế giới. Vậy mà giờ đây, 
Trung Tâm Âu châu về Khảo Cứu Năng 
Lượng (CERN), gần nửa thế kỷ sau khởi 
nguyên lý thuyết, cuối cùng đã xác nhận là 
“hạt Thượng Đế” được minh chứng không 
chối cãi qua các phương tiện khoa học 
trong một cơ sở trị giá 10 tỷ Mỹ Kim, thu 
thập dữ kiện từ hai ngàn tỷ tỷ sự va chạm 
(collision) giữa các hạt cơ bản. Higgs 
boson có lượng điện 0, lượng quang 0, độ 
quay 0, và tuổi thọ trung bình là 
1.56×10−22 giây. 

Nhưng nói “hạt Thượng Đế”, tôi ngại là 
không chính xác, vì tác nhân ở đây không 
phải là “Higgs boson”, mà là “Higgs field”, 
đưa vạn vật từ “không” đến “có”.  

Mới đây tôi có duyên may đọc “KINH 
BÁCH DỤ”, thấy một đoạn làm tôi rụng rời 
nên đã dịch ra Anh ngữ, trong đó Phật đã 
trả lời một người Bà la Môn là vạn vật sinh 
ra từ Niết Bàn. Và Niết Bàn cũng là “Biến 
Chân Như”, “Bồ Ðề Hải”, Không Hải, Như 
Lai, Như Lai Tạng, Phật Tính, mà tôi 
mường tượng ra như một cái gì từa tựa 
“Higgs field”. 
Và tôi cũng lại nhớ do một phước lớn mà 
mới đây hiểu được đôi chút về cuộc tranh 
luận kéo dài mấy thế kỷ giữa những đệ tử  

T 
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Ngắm thu DC 

nhớ thu Hà Nội 
 

Mùa thu DC 

Nắng vàng như ươm mật 

Cả rừng phong rực rỡ đến sững sờ 

Lá đỏ thắm tươi như áo em ngày cưới 

Lá vàng mơ sầu đẹp tựa cô dâu 

Em bước đi 

Ánh mắt buồn vương lại 

Anh xót xa nhìn 

Chẳng biết nói năng chi 

Bao năm qua đi 

Từ khi giã biệt kinh kỳ 

Anh vẫn nhớ 

Mùa thu xưa Hà Nội 

Mùa thu với bao tang thương biến đổi 

Khiến tình mình tức tưởi ly tan 

Em ở lại Bắc 

Anh vô trong Nam 

Rồi sang đất Mỹ 

Người góc bể 

Kẻ chân trời 

Giờ chỉ biết ngậm ngùi 

Nhớ lại mối tình xưa 

 

Hồng Thủy 
 

của Phật, một bên là phái Nhất Thiết Hữu 
Bộ (Sarvastivada) chủ trương “nhân không 
pháp hữu”, và bên kia là những đại sư 
Long Thọ, Vô Trước và Thế Thân, đã đưa 
ra lập luận cho rằng “nhân không và pháp 
cũng không”. Nhân ở đây là “cái ta đáng 
ghét”, và pháp ở đây là vạn hữu”, núi đồi 
sông biển, cỏ cây hoa lá, các loài chúng 
sinh, cho đến ánh sáng, bóng tối, điện từ, 
màu sắc, nghĩa là vạn hữu lan tràn khắp 
thế gian và vũ trụ. 

Một điều đặc biệt lý thú khác nữa: theo 
lý thuyết đang được minh chứng, thì vũ trụ, 
trong cơ bản là không bền vững (unstable), 
một ngày nào đó sẽ tiêu hoại tan tành 
(nhưng cũng phải nhiều tỷ năm nữa chứ 
không sớm hơn). 

Cũng lại đúng như lời Phật đã dạy 
chúng ta trong lý vô thường, chu trình 
thành trụ hoại không, với các loại thủy, hỏa 
và phong tai ngốn đến biết bao nhiêu tầng 
trời trừ ra những tầng vô sắc. 

Nhưng vậy mà vẫn còn có cái vĩnh 
hằng, bất biến. Phải chăng đó là “Higgs 
field”, hay Bồ Đề Hải, Không Hải, hoặc Biển 
Chân Như, vv... từ đó bắt đầu mọi tạo tác 
khởi tự vô minh, và tới đó mọi loạn động 
cuối cùng sẽ hướng về, một Niết Bàn tịch 
tĩnh, cũng là “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh”? Cái 
mà nhiều tín đồ các tôn giáo lập chế linh 
cảm được và đặt tên là “THƯỢNG ÐẾ”, 
hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của con 
người và cần phải được thờ phụng với trọn 
niềm tin? 

 
Minh Tích 

(California) 
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ĐỌC TẬP THƠ  
“ƠN NGHĨA TRÙNG TRÙNG”       

của Huỳnh Công Ánh 

 

 

NGÔ TẰNG GIAO 
 

     Sau khi cho ra mắt hai tập thơ là “HẠNH 
NGỘ BÊN TRỜI” và “QUẲNG GÁNH LAO 
ĐAO GIỮ NỤ CƯỜI” Huỳnh Công Ánh lại 
ra mắt thêm tác phẩm thứ ba là “ƠN 
NGHĨA TRÙNG TRÙNG”. Tập thơ với gần 
150 bài thơ. Có bài chỉ ngắn gọn 2 câu. Có 
bài dài hơn 13 trang. Chỉ có khoảng hơn 
chục bài theo thể thơ “lục bát”. Còn lại tất 
cả là thơ tự do, phá thể… 
     Người ta thường có ấn tượng là thi sĩ có 
một cuộc đời khác biệt hẳn với cuộc đời 
của thế nhân thường tình. Thi sĩ nhìn thấy 
những đối tượng mà đôi mắt trần tục của 
những con người thường không thể nhìn 
thấy. Nhiều người còn thần tượng hóa thi 
sĩ, cho thi sĩ là một kẻ vì phạm tội nên bị 
phát vãng từ trên thiên cung xuống dưới 
dương trần. Thật ra thi sĩ cũng chỉ là một 
con người bình thường và đối tượng của 
thơ, chất liệu cấu tạo nên những vần thơ 
không phải từ trên trời cao rơi xuống mà 
chính là những vui buồn, sướng khổ, 
những ước vọng, những ơn cao nghĩa 
nặng trong cuộc đời này mà thôi. Huỳnh 
Công Ánh đã chỉ ghi lại trung thực những 
điều đó dưới con mắt thi nhân.   
     Trong bài thơ “Ơn Nghĩa Trùng Trùng” 
Huỳnh Công Ánh viết những lời tha thiết để 
trước hết là ghi nhớ công ơn của hai đấng 
sinh thành:  
          “Ơn cha mẹ 
          Ơn đất trời  

          Ơn người đã dựng nên tôi xác hồn 
          … 
          Ơn tuổi thơ 
          Tiếng ru hời 
          Võng đưa lời mẹ à ơi ngọt ngào 
          Da vàng 
          Xương trắng 
          Máu đào 
          Cơm cha, sữa mẹ, tôi cao lớn dần.” 
      
     Rồi ghi nhớ đến công ơn của Thầy giáo 
và Cô giáo nơi mái học đường:     
 “Mái trường 
Thầy, cô ân cần 
Dạy tôi hiểu thấu nghĩa ân muôn trùng…” 
 
     Kế đến là tình nghĩa với vợ con, với gia 
đình và bà con họ hàng thân thuộc:  
              
“Ơn vợ hiền 
Ơn ân tình  
Ơn ấm nồng mái gia đình dung thân 
Ơn các con 
Ơn họ hàng 
 Ơn sâu, nghĩa nặng tôi mang đời đời.” 
          … 
“Ơn nghĩa sâu 
Mong đáp đền 
Ơn em tuyệt diệu nên duyên vợ chồng 
Ơn yêu ai 
Yêu hết lòng 
Ơn nguyền đi hết đường trần bên nhau…”  
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Có lẽ chính bản thân mình bị thiếu thốn 
vòng tay nồng ấm của cha mẹ từ hồi còn 
nhỏ tuổi nên thi sĩ bộc lộ tình thương con 
nồng nàn: 
 
“Biết mấy thương con, con có biết  
Đời ta rời cha mẹ thuở lên năm 
Nên lơ láo cả đời khao khát 
Chút thiêng liêng ấm áp mái gia đình.”     
                               

Trong một số bài thơ khác Huỳnh Công 
Ánh đã đặc biệt ghi nhớ ơn nghĩa với vợ 
mình một cách rất nhiệt tình: 
          “Ơn em trong hồn anh cùng khắp 
          Hồn anh có bao giờ chết đâu…” 
      
          “Tạ ơn em đã  
          Cùng tôi ấm nồng…” 
 
          “Xuân Hạ 
          Thu Đông 
          Em mãi 
          Trong lòng…” 
 
          “Anh ngồi đọc chuyện phu thê 
          Ở trang kết cuộc toàn đề tên em…” 
 
          “Nhìn em con mắt trổ mầm xuân…” 
                                    
          “Em mới là thi sĩ 
          Vì từ em 
          Anh đã viết thành thơ…” 
     Đọc những dòng này một thân hữu của 
thi sĩ là Việt Phương đã phải thốt lên: 
“Chao ôi! Nịnh đầm khéo quá, chắc chúng 
tôi cũng phải mượn những câu thơ này để 
tán tỉnh bà xã ở nhà.” 
     Huỳnh Công Ánh cũng không quên hình 
ảnh thân thương của các người bạn của 
mình. Tưởng niệm một bạn tù, từng là phi 
công, bị chết trong trại tù cộng sản thi sĩ viết:   
          “Trên mắt, trên môi anh 
          Đã bầm tím vết căm hờn 

          Hai tay buông xuôi 
          Nỗi hận thù chưa rửa được 
          Chiếc chiếu bó thân anh…”  
                               
     Khi được giải thoát khỏi ngục tù, lúc 
thăm bạn, tình cảm dâng tràn: 
          “Bắt tay bạn nghe lòng thật ấm  
 Ấm lạ thường dù chưa nhắp chén cay…”  
                                           (Thăm Bạn) 
 
     Tại hải ngoại, nhận thức được nhiều khi 
có những mâu thuẫn giữa các bạn bè có 
chính kiến khác biệt, thi sĩ đã khéo léo nhắc 
nhở là chớ gây chia rẽ, thờ ơ vì như thế là 
u mê và chỉ làm quà cho giặc: 
 “Quên mất rằng chỉ mỗi kẻ thù chung 
Là cộng sản vô thần, độc tài, bán nước…”  
 
     Tất nhiên một cái ơn nghĩa to lớn và 
đáng ghi nhớ nhất trong số những ơn nghĩa 
trùng trùng là ơn Tổ quốc, giống nòi, quê 
hương. Không bao giờ quên bản thân mình 
là dân Việt: 
          “Ơn Tổ Quốc 
          Ơn giống giòng 
          Ơn Việt Nam đã nối vòng tử sinh.” 
 
     Công lao của các bậc tiền bối trong sử 
sách cùng với hình ảnh quê hương nào là 
bờ tre, bụi chuối, nào là bóng dừa, vườn 
cau… mãi mãi khắc ghi trong tâm hồn thi 
sĩ, chẳng dễ mau quên: 
 “Quê mẹ đó bời bời xa tăm tắp 
Mấy ngàn năm Đinh, Lê, Lý, Nguyễn, Trần 
Tiền nhân dày công bao đời xây đắp 
Xương máu anh hùng tô thắm giải giang sơn…”         

* 
     Hàn Mạc Tử vốn là người được nuôi 
dưỡng trong môi trường Thiên Chúa Giáo 
thế mà khi làm thơ đã nhiều lần nói lên cái 
ảnh hưởng bàng bạc và sâu xa của Phật 
giáo. Khi thì viết rằng: “Thơ tôi thơm huyền 
diệu / Mọc lên đạo từ bi…” Trong bài khác 
lại viết: “Trời từ bi cảm động ứa sương 
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mờ…” Ngay trong bài “Thánh Nữ Đồng 
Trinh Maria” thi sĩ họ Hàn cũng đặt bút viết: 
“Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu với bình minh / Chiếu 
cùng khắp ba nghìn thế giới.” 
     Chính vì cái tư tưởng Phật giáo đã lắng 
sâu trong hồn dân tộc, trong nếp sống hàng 
ngày nên trong thơ Huỳnh Công Ánh, 
người cũng được nuôi dưỡng trong Thiên 
Chúa Giáo, độc giả cũng thấy xuất hiện 
những hình ảnh Phật giáo. Trước hết là 
“Niết Bàn”, “thiền”, rồi đến “luân hồi” và 
hình bóng “Phật Đà”:   
          “Niết Bàn gần lắm không cần với  
          Đã sẵn trong tâm một chữ thiền...”                              
 
          “Luân hồi nghĩa là loanh quanh quay lại  
          Ta ở điểm nào trên vòng ấy bánh xe?...” 
 
          “Bánh xe em, vòng luân hồi kiếp kiếp  
          Quay muôn đời cứ thế kéo theo tôi…”  
 
          “Nam mô Phật, niệm không ngừng 
          Cầu ơn cứu độ đễ đừng rời nhau.”  
 
     Bàng bạc trong thơ còn có những từ 
ngữ khác đặc biệt của Phật giáo như “cõi 
tạm”, “cõi ta bà”, “sắc không”, “tiếng chuông 
Bát nhã” và “cầu kinh siêu độ” v.v… 

* 
     Một điểm rất độc đáo trong thơ Huỳnh 
Công ánh là thi sĩ hầu như đã nghĩ sao viết 
vậy. Lời thơ rất mộc mạc nhưng vẫn đầy 
nhạc tính. Điển hình là bài thơ có tựa đề là 
“Chu Đáo”:           
“Món chu đáo, món mặn nồng 
 Kho cùng với món thương chồng đường xa 
Món đảm đang, món thiết tha 
Món dịu dàng nữa mở ra thơm lừng 
Dỡ cho anh đầy một thùng 
Mỗi ngày ăn món thủy chung em làm.”  
 
     Hoặc khi đòi trả công trong bài “Ân Cần”: 
          “Vá hộ anh  
          chỗ rách này 

          Trả công anh vẽ  
          lông mày em cong 
          Dùng dằng mãi  
          chưa hài lòng 
          Thêm nụ hôn nữa  
          Được không? 
          Ừ liền.”  
     Và bàng bạc trong tập thơ độc giả bắt 
gặp những từ ngữ rất bình dị, mộc mạc 
như “càu nhàu”, “mắc dịch”, “lành nhành”, 
“chậm dìa”, “cù lần”… Lúc thì cười “nắc 
nẻ”, khi thì “te tua”, có thời “lí lắc”, lúc thì 
nằm “chèo queo”, rồi còn hình ảnh chạy 
“lia” và ôm eo ếch “chắc nụi” v.v…. 
     Từ bình dị, mộc mạc dòng thơ nhiều khi 
lại thản nhiên gợi ra những hình ảnh rất dí 
dỏm, hóm hỉnh, tạo ra những nụ cười khá ý 
nhị. Khi cho con lên 3 bú sữa mẹ, con chê 
là hôi mùi thuốc rê, thi sĩ thản nhiên viết: 
          “Sao lạ vậy cà 
          Thôi để mẹ hỏi 
          Ông già mày coi.”  
     Đôi khi lại muốn đóng vai chú cuội ngấp 
nghé dưới ánh trăng: 
           “Ánh trăng sáng ngà 
          Núp sau gốc đa 
          Dưới ao em tắm 
          Anh là cuội già.”  
     Trong bài “Mơ Bị VC Bắt Lại” từ ngữ 
thật độc đáo:  
          “Đang ngủ đá vào mông em cái bịch 
          Em hét lớn! Sao vậy? Anh đá em  
          Không, anh đá lũ địch 
          Nó chụp anh kéo vào lại trại giam...”  
      Quả thật Hùynh Công Ánh không hề 
than mây, khóc gió. Trong thơ không thấy 
đề cập chi tới “bờ môi trái mộng”, không 
thấy hình ảnh “khoé mắt trời sao” và cũng 
chẳng có “da em lụa là”… Tuyệt nhiên 
không thấy đề cập chi tới “động hoa vàng”. 
Vắng bóng “chốn Thiên thai”. Còn đâu 
“rừng ái ân”… 
     Phải chăng Huỳnh Công Ánh đã chọn 
đường đi khá biệt lập trong thi ca nhưng lại 



SỐ 65                                                                                                                                   169 

rất đặc sắc. Vì thái độ tất yếu của thi nhân 
vẫn là sự chân thành, chân thành với đời 
và nhất là trung thành với chính mình. Nếu 
không có sự chân thành đó thì thi nhân sẽ 
không còn là thi nhân nữa. 

* 
     Thi sĩ Huỳnh Công Ánh là một chiến sĩ 
nêu cao ý chí chống lại chế độ cộng sản rất 
tích cực. Cái ngày mà cộng sản thường gọi 
là ngày “giải phóng” thời thi sĩ của chúng ta 
khẳng định: 
          “30 tháng 4 
          Ngày giao hàng của phường buôn 
dân bán nước 
          30 tháng 4 
Ngày tủi hờn của người vì tự do tranh đấu 
          Ngày tổ quốc vấn khăn tang 
          Ngày Việt Nam trong đêm đen 
Ngày dẫn cuộc đời anh đi vào nhà giam…”  
 
     Kể từ đó dân Việt lầm than trong kiếp tù 
đày, cảnh sống tang thương khắp trong xã 
hội, kẻ đi làm lao nô, người trở thành nô lệ 
tình dục ở nước ngoài : 
 “Cả giống nòi quằn quại bởi lũ cuồng điên 
Họng súng, lưỡi lê, trại tù khắp mọi miền…”  
 
Khi còn những lao nô, em bé bán mình 
Những trẻ thơ không đủ áo, đủ cơm…” 
 
      Đất nước đang trên bờ vực thẳm rơi 
vào kiếp nô lệ ngoại bang, bị Hán hóa:          
 
 “Ôi lịch sử đang đến hồi mạt vận 
Lũ vô thần dâng, nộp, bán nước non…”  
 
     Thi sĩ nói lên cái ước nguyện của mình. 
Đây cũng là tiếng nói thiết tha của toàn dân 
Việt cả ở trong nước lẫn hải ngoại: 
 “Muốn sống còn về lại với người thương  
Anh em ta chỉ còn có con đường 
Phá ngục tù, không còn loài quỷ đỏ  
Về chung xây lại cả nước Việt Nam…” 
          “Thề một ngày diệt lũ vô thần 

          Để người Việt Nam 
          Được làm người Việt Nam.”  
     Tại hải ngoại, với tinh thần quật cường 
bất khuất Huỳnh Công Ánh luôn nêu cao 
hình ảnh ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Ngọn cờ 
chính nghĩa này luôn luôn in đậm trong tâm 
khảm. Trong Đại hội Hưng Ca thi sĩ viết: 
“Gặp người, người gặp ta lần ấy 
Cờ Vàng bay bay trong mắt nhau…”  
            
 “Hôm nay lục lại ngày tháng cũ  
Vẫn hồn tôi lồng lộng ánh Cờ Vàng…”  
 
          “Hai mươi lăm năm rồi 
          Em vẫn là em gái nhỏ 
          Mà Triệu Trưng linh hiển 
          Hiện trong hồn 
          Vững bước dưới bóng cờ 
          Vàng ba sọc đỏ  
          Ước vọng giống nòi 
          An lạc, quang vinh…”  
     Xuân Diệu trước khi bị nhuộm đỏ bởi 
chủ nghĩa vô thần đã hứng chí mà cho rằng 
thi nhân là “Một con chim đến từ núi lạ, 
ngửa cổ hát chơi.”  Người nghe có cảm 
tưởng rằng trong cuộc đời này thi sĩ chỉ là 
một người quá xa lạ giữa loài người xa lạ. 
      Nhưng Huỳnh Công Ánh của chúng ta 
không phải là một con chim đến từ núi lạ. 
Con chim này đã trốn thoát khỏi cái lồng tù 
ngục cộng sản, cái loại nhà tù chẳng lạ lẫm 
chi vì thường được che đậy dưới danh 
xưng xảo quyệt là “trại học tập cải tạo” mà 
ai cũng hay biết. Sau khi vượt trốn thành 
công khỏi trại tù thi sĩ lại thêm một lần nữa 
trốn khỏi cái lồng tù ngục lớn hơn, đó là đất 
nước Việt Nam dưới ngọn cờ máu. May 
thay cuộc vượt biên tới bến bờ tự do cũng 
thành công. 
     Hơn nữa Huỳnh Công Ánh không ngửa 
cổ hát chơi. Thi sĩ kiêm nhạc sĩ này đã hát 
lên với giọng ca hùng tráng, truyền cảm 
trong phong trào Hưng Ca VN do chính anh 
sáng lập. Hát đòi Tự do, đòi Dân chủ và 
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Nhân quyền cho người dân Việt. Anh đóng 
vai ca nhạc sĩ vừa sáng tác, vừa hát những 
ca khúc đấu tranh, quyện với tiếng đàn độc 
tấu tây ban cầm rất tài hoa của chính anh: 
 “Bút thay gươm, lời hát rền thay bom 
Khắp năm châu, lảnh lót vạn tiếng chuông…”   
     Tự nhủ cùng nhau rằng bằng câu hát lời 
ca coi như đã tham dự vào cuộc hành quân 
diệt cộng. Một lòng nuôi ý chí quang phục 
quê hương, giành độc lập cho đất nước, và 
xây dựng một Việt Nam không cộng sản, 
có tự do, dân chủ, và nhân quyền’’ : 
“Anh em mình, bởi thế mãi ngược xuôi 
Đem niềm tin vang tỏa nỗi ngậm ngùi 
 Mong quê mẹ giống nòi thôi quằn quại…”  
         Văng vẳng tiếng Mẹ Việt Nam kêu gọi 
bên tai: 
          “Mẹ đang chờ, mẹ đang đợi 
          Đợi đàn con từ khắp muôn nơi  

          Quay về 
          Giành lại quê hương….”  
     Thi ca của Huỳnh Công Ánh quả thật là 
tiếng nói của lòng người, là cảm xúc chân 
thành, nói lên cái ước vọng của con người. 
Cầu mong sao điều mong ước của thi sĩ, 
và có lẽ của chung người dân Việt ở khắp 
mọi nơi, sớm trở thành hiện thực trong 
tương lai: 
“Quê hương sẽ một ngày kia quang phục 
Tự do, nhân quyền và nòi giống quang vinh” 

* 
      Vườn hoa văn học nghệ thuật hải ngoại 
lại một lần nữa mở rộng đôi cánh cửa đề 
đón thêm một bông hoa đầy khởi sắc, đó là 
thi phẩm: “ƠN NGHĨA TRÙNG TRÙNG” 
của Huỳnh Công Ánh. 

Ngô Tằng Giao 
(Tháng 8 năm 2013)          

 
 

Trong buổi ra mắt sách Ơn Nghĩa Trùng Trùng của Nhà thơ Huỳnh Công Ánh tại 
Annandale, Virginia ngày 4 tháng 8, 2013.   

Từ trái: Huỳnh Công Ánh, Lữ Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Dung,  
Ngô Tằng Giao và Nguyễn Ngọc Bích..
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NHỚ THƯƠNG U-MINH 
 

Kính tặng anh lính chiến VNCH và phu quân tôi. 
Đại hội họp bạn, vào ngày 31 tháng 8 năm 2013 

của SĐ21/BB “Sét Miền Tây” ở Nam CA 
 

 
Đêm Tân Uyên thương câu hò Cái Nứa 
Cơm lửa rơm, cá kho nghệ vàng tươi 
Tháng mười một trắng cành bông so đũa 
Cuống mật ngọt ngào đượm thắm bờ môi 
 
Qua Xẻo Muồng nhớ thuốc rê giấy quyến 
Chòi lá sơ sài gió tạt mưa xuyên 
Thôn xóm tiêu điều trong cơn chinh chiến 
Trời tối thui đơm đớm rộ lên đèn 
 
Về Cần Thơ, ghé thăm ngôi trường cũ 
Phan Thanh Giản còn loang vết đạn bom 
Sân trường lớp học con đường tình sử 
Ngày xanh ơi, những kỷ niệm vui buồn 
 
Đường về ngoại sình lầy mưa sùi sụt 
Hồn trũng buồn theo vết tích quê hương 
Đón đưa em cổng trường Nông Lâm Súc 
Học trò nghèo không giữ được người thương 
 
Sáng Cham-pa, chiều Ya-li, Ái Tử… 
Khuya trăng lên, thôn Hòa Hảo êm đềm 
Tiếng kinh kệ đưa vào hồn cô lữ 
Chợt rời xa những lo lắng muộn phiền 
 
 

 
Châu Đốc, Vĩnh Bình, Khe Xanh, Đồng Tháp... 
Lội nước quá lưng, rừng, núi... cheo leo 
Nắng cháy da dưỡng quân chiều Đá Bạc... 
Suối trong veo bát ngát uốn chân đèo 
 
Trời rựng sáng quân về U Minh Thượng 
Trú chân “sư đoàn hai mốt” bản doanh 
Mưa nhiệt đới, mây âm u tám hướng 
Trùm Pon-sô, màn đen phủ xây thành 
 
Bên nước đục ngọt, bên trong lờ lợ 
Bao hiểm nguy đời lính chiến phong sương 
Hành trang nặng ba-lô niềm thương nhớ! 
Phép thường niên là mơ ước bình thường 
 
Giờ nữa vòng trái đất... xa xôi quá! 
Sau giặc tràn vào cưỡng chiếm miền Nam 
Chưa thảnh thơi, dù xứ người giàu, lạ... 
Dân khổ đau... nên nhiều việc phải làm... 
 
Bốn Vùng Chiến Thuật bôn ba xuôi ngược 
Yêu quê mình, yêu đời lính bộ binh… 
Chiều U Minh con vắt, rừng tràm, đước... 
Ôi cố hương, sao quằn nặng thâm tình! 
 
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
ĐT: (530)822 5622 

Email: dtdbuon@hotmail.com 
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LÊ MAI LĨNH 
TRÊN NHỮNG CHẶNG 

ĐƯỜNG GAI LỬA 
 

Thái Tú Hạp  
 

rong khoảng thời gian chiến tranh bùng 
vỡ khốc liệt trên quê hương thân yêu, 
Trường Bộ Binh Thủ Đức được xem 

như điểm hẹn của tuổi trẻ lên đường “xếp 
bút nghiên theo việc đao cung”.  Hầu như 
các nhà thơ nhà văn miền Nam đã từng có 
tác phẩm đăng trên tạp chí Bách Khoa, Văn, 
Văn Học, Khởi Hành... đều hiện diện trên 
các mặt trận bốn vùng chiến thuật. Ở khắp 
các chiến trường xa, trong mỗi phút giây là 
mỗi thách thức với định mệnh. Nhưng đối 
với người lính trẻ lúc nào cũng tỏ ra can 
trường, vẫn an nhiên tự tại, vẫn xem cái chết 
tựa như lông hồng có gì phải quan tâm lo sợ 
“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu. Cổ lai 
chinh chiến kỷ nhân hồi”. (Sa trường say 
khướt cần chi?  Xưa nay chinh chiến mấy 
khi trở về) (Vương Hàn – Chi Điền dịch) 
Xem cuộc chiến như trò chơi. 
“Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi 
Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí 
Lũ chúng ta sống một đời vô vị 
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau”... 
(Nguyễn Bắc Sơn) 

Ngông nghênh bạt mạng coi đời như cỏ 
rác, biểu tượng thái độ tuổi trẻ lúc bấy giờ. 
Vô nghĩa, phi lý,cuộc chiến không có niềm 
tin ở tương lai trước âm mưu xâm lược 
thâm độc của kẻ thù Phương Bắc.  Cuộc tử 
sinh bất ngờ đến độ người lính không còn 
cảm giác buồn vui.  Ở mặt trận có thể thiếu 

nhiều thứ nhưng không thể nào thiếu thơ 
trong tâm hồn đã trót mang nghiệp vào 
thân. Chính nhờ cái thế giới thơ văn này, tôi 
đã quen biết và nhớ đến hầu hết các bằng 
hữu chung cùng thế hệ đầy những bất hạnh, 
trong giòng lịch sử thăng trầm u uẩn đó.  
Trong những bằng hữu quen tên nhưng 
chưa bao giờ gặp mặt này, có nhà thơ 
Sương Biên Thùy (bút hiệu của Lê Mai 
Lĩnh), anh dùng vào những năm 1958 qua 
những tác phẩm của anh xuất hiện trên các 
tạp chí Văn Nghệ ở Sài Gòn.   

Sau cuộc tang thương trầm thống, chúng 
tôi chẳng khác nào bầy chim trên giàn lửa, 
hốt hoảng bay lên tung cánh ra khắp phương 
trời để hít thở không khí tự do bát ngát tình 
người. Không ngờ nơi đất khách quê người, 
tôi gặp lại nhà thơ Sương Biên Thùy. Anh đã 
đến định cư ở thành phố Hartford thuộc tiểu 
bang Connecticut, Hoa Ky, và tiếp tục làm 
thơ, viết văn, làm báo sau nhiều năm nghiệt 
ngã đau thương tận cùng ở các trại tù Cộng 
Sản từ Nam ra Bắc: Trảng Lớn, Long 
Khánh, Long Giao, Hoàng Liên Sơn, Lao 
Kai, Vĩnh Phú, Thanh Hóa, Gia Rai... Cái 
khí khái của người lính ngày xưa vẫn còn 
lẫm liệt bất khuất trong máu huyết Lê Mai 
Lĩnh “Tất cả chúng ta đều là những kẻ chiến 
bại trước sự đói nghèo của nhân dân. Trước 
quê hương khổ đau, chúng ta đều có tội, dẫu 
khoác cho nhau màu áo nào. Trái tim, máu, 
nước mắt tôi đây ngày trở lại, sau 3102 ngày 
khổ sai trong 10 nhà tù Cộng Sản từ Nam ra 
Bắc, xin trao tặng quê hương và bạn bè...”. 

T 
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Anh đã cố hết sức vắt óc moi tim, nhớ cho ra 
những tác phẩm sáng tác trong các trại tù, 
trong mọi tình huống khó khăn nguy hiểm, 
nhất là trong những giây phút bị dòm ngó 
theo dõi để tạo chứng cớ trả thù anh bằng 
những ngón đòn độc hiểm. Nhưng anh 
không bao giờ chết. Thi sĩ không bao giờ 
chết. Như Y Uyên, Bùi Giáng, Nguyễn 
Mạnh Côn, Vũ Hoàng Chương,  Đinh 
Hoàng Sa, Phan Nhự Thức... Còn hơi thở là 
còn tiếp tục làm thơ. Cho dù bàn viết ở nơi 
viễn xứ không khác gì những nghiệt ngã đau 
xót về vật chất như ở quê nhà, nó cũng đầy 
dẫy những tra tấn tinh thần kẻ sĩ.  Nhưng 
chúng ta vẫn hiên ngang lên đường vượt qua 
tất cả mọi khó khăn. Khi anh còn đang ở 
trong những trại tù CSVN, anh ngang ngạnh 
bướng bỉnh không cúi đầu khuất phục, 
chống đối chế độ đến cùng, anh đã từng bị 
kỷ luật Kiên Giam suốt 3 tháng ròng rã 
nhưng vẫn không dập tắt lửa trong hồn anh. 
Ngục tù đối với những người lính chiến kiên 
cường lẫm liệt, chẳng khác như trạm dừng 
chân, nhà chí sĩ Sào Nam Phan Bội Châu đã 
từng nói  
“Cũng là hào kiệt, cũng phong lưu,  
chạy mỏi chân thì phải ở tù 
Thân này vẫn còn, còn sự nghiệp 
Bao nhiêu nguy hiểm ngại ngùng chi”.  

Khi nhà chí sĩ này bị bắt vào ngục thất 
ở Quảng Châu. Đến Cụ Tây Hồ Phan Chu 
Trinh, khi bị quân Pháp bắt đày ải ngoài 
đảo Côn Lôn, Cụ đã nhận định: “Những kẻ 
vá trời khi lỡ bước. Nam nhi hà sá chuyện 
cỏn con”. Nhà thơ Lê Mai Lĩnh đã nuôi 
dũng khí miệt mài thầm lặng sáng tác và 
anh đã gom góp lại bằng trí nhớ hơn năm 
mươi bài thơ có lửa, có tình yêu và quê 
hương, giao cho nhà xuất bản Sông Thu 
chúng tôi lo chuyện in ấn phát hành. Cõi 
thơ Lê Mai Lĩnh có cái khí khái của 

Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Trần Dần, 
Nguyễn Chí Thiện... 
...Cười, không thể được 
Khóc, chẳng phải hay 
Giận mình, đời hèn mọn 
Bất lực và nhỏ nhoi 
Trước trăm muôn buốt nhói 
Giữa nỗi đau nhân quần 

  Đọc lại thơ Ức Trai 
Soi rõ tài thao lược 
Đời múa hát vung vươm 
Dựng lên người tầm thước 
Muôn năm sau sử sách còn ươm... 
(Nguyễn Trãi) 

Ra khỏi trại tù trên chuyến tàu cuối 
năm trở về mái ấm gia đình, Lê Mai Lĩnh 
không tỏ ra thái độ khiếp nhược sợ hãi, anh 
tự tin vào hồn thiêng sông núi, vào sự phẫn 
nộ của lòng dân đói khổ, và tự hứa với 
chính anh là phải tiếp tục con đường đấu 
tranh giành lại tự do dân chủ: 
Chúng không giết được chúng ta 
Sau ngày 30 tháng 4... 
Chúng không giết được chúng ta  
trong bóng tối 
đói rét và sự lãng quên 
Nơi núi rừng âm u Việt Bắc 
Ta đã ra ánh sáng 
ta đã về đất sống 
Nhất định chúng ta phải thắng 
Nhất định chúng ta phải thắng... 
(Chuyến Tàu Cuối Năm) 

Đọc thơ Lê Mai Lĩnh, chúng ta hình dung 
ra ngay quê hương Quảng Trị miền địa đầu 
giới tuyến, nơi anh đã sinh ra đời trong cái 
thời tiết đầy nghiệt ngã, khủng khiếp của mưa 
nắng Hạ Lào. Của truyền thống bà Mẹ Gio 
Linh cắn răng nuôi thù đi nhận đầu con giữa 
chợ.  Nhớ lại những ngày tái chiếm Cổ 
Thành, Quân Đội VNCH được thế giới vinh 
danh... Giòng sông Thạch Hãn như ông đồ 
già trầm mặc chuyện thế sự nghìn năm đổi 
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thay hưng phế... Nhưng tôi vẫn yêu Quảng 
Trị có Thánh Đường La Vang, có ngôi trường 
Nguyễn Hoàng với hai hàng cây phượng vỹ, 
yêu những nét nhạc đầy ắp âm hưởng nồng 
thắm quê hương của Hoàng Thi Thơ, và tiếng 
hát ngọt ngào trữ tình của Như Quỳnh... 

Bên cạnh những bài thơ có lửa, chiếm 
đa số trong thi tập Thơ Lê Mai Lĩnh, chúng 
tôi tìm thấy cái thế giới nhẹ nhàng êm ả 
tình yêu lãng mạn, khá thơ mộng của anh. 
...Em có biết 
Một tối Đông Xuân người ta chôn anh 
Huyệt, là nơi trái tim em ngự tọa 
Và nhờ thế, anh phục sinh, sống lại... 
...Anh hứa, 
sẽ nổi gió cho diều em lên cao 
cho tài năng, 
nhan sắc em lên cao 
Nhưng hãy ở lại mặt đất 
cùng anh nghe em 
trái tim nồng, hỡi người yêu dấu”. 
(Anh Hứa) 

Trong thơ, Lê Mai Lĩnh dùng nhiều từ 
ngữ rất hiện thực, thường tình như những 
mẫu đối thoại thân thương giữa hai người 
bạn, giữa hai người lính, thoạt nghe như 
khó chịu, nhưng ngẫm nghĩ cảm nhận được 
trọn vẹn cái tình thâm rất dễ thương, đại 
khái như: Ba người anh dữ dằn, tôi biết 
mình nhỏ con, trói gà không chặt, chơi bạo, 
chơi xa, cầm khẩu súng trong tay, nẩy cò, 
làm thơ, uống rượu... tự nhiên chơn chất 
không hoa hòe hoa sói điệu nghệ. Tuy 
nhiên, trong những cái tầm thường, đôi khi 
cũng cần thiết cho đời sống, nhất là khi 
chúng ta rời bỏ tất cả những cái tầm thường 
đầy kỷ niệm đó, để phải mỗi ngày nhìn 
ngắm những cảnh trí giả tạo chung quanh: 
“...Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối.  
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng.  
Giải nước đen giả suối chẳng thông dòng...  

Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm.  
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu...”  
(Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ) 

Có thể hằng ngày chúng ta chạy đuổi 
theo đời sống ở miền đất quá mênh mông 
này, chưa quen, nên vẫn có cảm tưởng như 
thời gian qua quá nhanh, một thoáng  đã 
hơn mười năm, hai mươi năm, giật mình 
tưởng chừng cuộc đời như bóng câu qua 
cửa sổ. Mỗi người đều tự lựa chọn cho 
chính mình một phương hướng nhân sinh 
phù hợp với tuổi đời. Càng “tri thiên 
mệnh”, càng cảm thấy cuộc tử sinh thật vô 
thường, chuyện đến đi nơi thế gian này 
cũng chỉ: 
“nào ai tỉnh, nào ai say?  
Chí ta, ta biết.  
Lòng ta, ta hay.  
Nam nhi sự nghiệp ư?  
Hồ thỉ. Hà tất, tiêu dao.  
Cùng sầu với cỏ cây”  
(Hồ Trường - Dương Bá Trạc) 

Nhưng với nhà thơ Lê Mai Lĩnh thì lúc 
nào lửa cũng hừng hực trong tim. Có lần, 
tôi phỏng vấn anh trước khi anh dự tính cho 
xuất bản thi tập Lê Mai Lĩnh, chính anh đã 
thố lộ chí hướng phải đạt đến. “Tiền bạc 
không làm mình bất tử, nhưng tham gia vận 
động lịch sử làm mình sống mãi với thiên 
thu”. Anh đang đi theo con đường gai lửa 
của Nguyễn Trãi, khí khái của Nguyễn Thái 
Học (không thành công thì thành nhân)... 
và cầu mong anh sớm được toại nguyện.   
Sống trong đời, ai cũng nuôi ước mơ, nếu 
không có ước mơ, chắc đời sống sẽ trở nên 
vô nghĩa.  Người xưa đã bảo: “Thà thắp lên 
ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa hoài 
trong bóng đêm”. 
 

Thái Tú Hạp
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ĐAM MÊ THẦM KÍN CỦA LUCIA 

 

Phương-Duy TDC 
 

1- 
Chiếc xe buýt “ Dragon Tour”  khởi 

hành từ Westminster, Nam California đã 
đến  Las Vegas  sau một thời gian dài chạy 
nhanh băng qua vùng sa mạc chỉ trồng toàn 
những loại cây thấp, cằn cỗi mọc hai bên 
đường tráng nhựa. Nhìn xa xa những đỉnh 
núi vẫn còn tuyết phủ trắng xóa. 

Toàn bước xuống xe và kéo túi hành lý 
vào khách sạn Riviera Casino & Hotel  nằm 
trên đại lộ Nam Las Vegas. Đây là một 
building nhiều tầng cao, rộng lớn, chớp 
chớp ánh đèn nhiều mầu ngày đêm. Sau khi 
xong thủ tục thuê phòng, chàng nhận chìa 
khóa rồi theo thang máy lên dãy lầu 8. Tắm 
rửa xong xuôi, thay áo quần sạch sẽ và ấm 
hơn. Chàng  đi xuống  phòng kéo máy, chơi 
bài của khách sạn. Phòng rất rộng rãi, trang 
trí mỹ thuật nhưng quá yên lặng.  

Chàng nhìn các máy, mỗi dãy dài cả 
trăm máy mà chỉ có một hai người ngồi 
chơi. Chẳng bù mấy năm trước đây, khách 
nào đến chậm phải chờ người đứng lên, 
mới có chỗ ngồi chơi.  

Không khí thời huy hoàng đó rất vui 
nhộn, ồn ào, tiếng nhạc reo inh ỏi kế tiếp 
nhau không ngớt khi có người trúng lớn. 
Ngồi chơi một lát, nhìn quanh chẳng thấy 
khách, chàng đứng lên tìm các dãy khác, 
mong thấy đông khách chơi mới hào hứng. 
Chàng đã đổi chỗ năm lần, không phải bị 
thua phải đổi máy mà vì chàng hôm nay 
đang thời vận đỏ, thắng nhiều và thắng lớn  
 

nữa là khác. Số tiền ghi trên giấy biên nhận 
đã lên đến vài ngàn. Nếu ngày trước, khi 
thấy thắng nhiều tiền là chàng ngưng không 
chơi nữa, đứng dậy ngay đi đến quày đổi 
tiền, đếm tiền bỏ vào ví cho chắc ăn. 
Nhưng lần này, trong phòng im lặng quá, 
tuy thắng mà không thấy hào hứng vì máy 
có reo lên mà chỉ có mình chàng nghe. 
Trước kia, đông người chơi, hễ có người 
trúng  lớn, nghe tiếng  máy reo, là mọi 
người  tạm ngừng chơi nhìn xem người nào 
mà được may mắn thế!  Tâm lý chung của 
người chơi bài bạc là thích không khí hào 
hứng; còn được hay thua thì cũng  chỉ là 
phụ, bỏ ra ít tiền và nhiều thì giờ để thử 
thời vận và giải trí là chính. Toàn đi qua hai 
ba dãy máy không có khách. Đến dãy cuối 
phòng, chàng thấy có hai người khách ngồi 
cách nhau, chàng chen vào máy phía giữa. 
Thấy được một số tiền lớn rồi, chàng hăng 
hái bỏ nhiều tiền vào máy hy vọng sẽ trúng 
lớn hơn. Thần may mắn cũng còn theo phù 
hộ chàng: tiếng nhạc reo to và kéo dài! 

Bà lão người Hoa bên cạnh nói to một 
tràng tiếng Tàu, Toàn không hiểu bà nói gì, 
chỉ nghe được vài âm “ta hẩu, ta hẩu”... nên 
chàng hiểu “rất tốt, rất tốt” thôi. Cô đầm trẻ 
tuổi bên cạnh cũng ngừng chơi, nhìn sang 
và nói “Va bene... duecento  dolares...”. 
Lần này, chàng hiểu rõ nghĩa câu nói này: 
“Tốt thật!...hai trăm đô-la...” và nhờ câu nói 
này chàng cũng biết thêm “cô  

đầm láng giềng” là một cô gái người Ý. 
Chàng  cố gắng vét trong trí nhớ  mớ “tiếng 
Tàu Chợ Lớn” hồi còn ở Việt Nam, nói lớn 
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với bà già người Hoa bên cạnh để mong bà 
vui cũng như cám ơn Bà: 

“ Lụ mụ, siê siê  nì ! Nì hẩu ma? ” (Lão 
mẫu, cám ơn Cụ! Cụ có khỏe không?”)  

Rồi quay sang cô gái chàng nói một hơi dài: 
“Grazie. Per  forvare, parli più 

lentamente. Parlo italiano. “ (Thành thật 
cám ơn. Xin cô vui lòng nói chậm chậm 
một chút.  Tôi nói được tiếng I-ta-ly.) 

Cô gái rất ngạc nhiên khi nghe câu nói 
đúng giọng Ý của Toàn nói với mình. Bỗng 
người  đẹp cất  giọng Bắc, nói một câu 
tiếng Việt, đủ cả dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, 
ngã... để đáp lại: 

“Xin lỗi, Ông là người Việt?  Mi 
chiamo.... Lucia (tên tôi là Lucia). 

“Còn cô cũng là người Việt? Tên tôi: 
Toàn Nguyễn.” 

“Không, tôi là người Ý, quốc tịch Ý, sinh 
ra tại  Milano, nước Ý, nhưng có một nửa 
phần máu  Rồng Tiên luân lưu trong người.” 

 
2- 
Vận may lại đến thêm với Toàn, ngoài 

số hên về cung tài lộc bài bạc, nay thêm số 
đỏ về cung bạn bè. Lucia cho biết nàng đến 
sòng bài Las Vegas bằng phi cơ từ New 
York ngày hôm qua. Nàng đi một mình, 
không quen ai nên thấy hơi cô đơn, lạc lõng. 
Nay tình cờ gặp một người Việt biết một ít 
tiếng Ý nên nàng cảm thấy vui vui và lạ lạ. 
Nàng muốn làm quen để cùng vui chơi trong 
những ngày nàng đi du  lịch ở nơi này. 

Nàng hỏi Toàn: 
“Vận hên của anh còn... nhưng Lucia 

hỏi anh còn muốn tiếp tục kéo máy nữa 
không? Hay  muốn đứng dậy dạo chơi với 
Lucia một lát?  

Si? No?”  

Toàn đứng dậy ngay, nở một nụ cười 
rồi nói: 

“Si! (Vâng)  “È vero.” (được quá!) 
Lucia đề nghị: 
“Bây giờ chúng mình đi ăn. Sau đó đi 

dạo phía ngoài phố để xem sinh hoạt Las 
Vegas về đêm. Anh đồng ý không? Em 
không rành nơi đây lắm, tùy anh dẫn dắt.” 

“Ý kiến của em rất hay, thôi chúng 
mình đi ăn.” 

Toàn chọn một ristorante italiano sang 
trọng để ăn tối với người đẹp. Ngồi nơi nhà 
hàng ăn của Ý này, Toàn để toàn quyền 
Lucia gọi thức ăn. Nàng nói bằng tiếng Ý 
khi order món ăn nào nàng thích. Chàng 
ngồi nghe Lucia nói với bồi bàn như để có 
dịp ôn lại ngôn ngữ Ý-đại-lợi chàng đã học 
thuở còn là sinh viên xa xưa mà nay mới có 
cơ hội thực hành. 

“Un  tavolo per due personas, per favore.” 
Chàng hiểu: “Xin vui lòng dành một 

bàn cho hai người.” 
“Potrei  vedere il menu”(xin cho xem 

thực đơn) 
 “la lista  dei  vini?”(cho  xem  list các 

loại rượu vang?) 
“Vorrei  vino  rosso, per  favore”(Vui  

lòng cho tôi ruợu  vang đỏ) 
Nàng chỉ vào thực đơn rồi nói: 
“Antipastro...”(Món  khai  vị...) 
Chỉ hàng tiếp theo: 
“piatto  principale...” (Món ăn chính...) 
Cuối cùng: 
“ ....acqua,  due  tazzas  di  caffè, por 

favore” (Nước, hai tách cà phê) 
Dưới  ánh đèn nhiều mầu nơi nhà hàng, 

Toàn nhìn Lucia không chớp mắt, càng nhìn 
càng trông  nàng xinh đẹp và tươi trẻ hơn lúc 
Lucia ngồi ở máy đánh bạc nơi sòng bài. 
Chàng tự nhủ: “sao mà mình gặp hên thế!“. 
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Chờ thức ăn mang ra, Lucia nhìn Toàn 
và hỏi nhỏ: 

“ Xin lỗi anh, em đặt vài câu hỏi thật 
thân tình nếu có gì làm phật lòng anh, xin 
anh bỏ qua nhé. Anh có vướng bận gì 
không trong thời gian này, vợ con, công 
việc làm, tiền bạc tổn phí... có thể rong chơi 
với Lucia một thời gian ngắn được không?” 

“Tuy mới gặp em nhưng anh rất vui để 
giải đáp thắc mắc của Lucia. Không bận bịu 
thê nhi, không lo việc đi làm vì anh chủ 
một business riêng, nghỉ hay làm do anh 
quyết định, tiền bạc thì cũng tạm đủ để vui 
chơi trong một thời gian vừa phải. Anh qua 
Mỹ định cư cũng trên hai mươi năm. Lúc 
đầu mới qua lo bù đầu đi làm vừa kiếm 
sống vừa đi học thêm. Sau đó tốt nghiệp đại 
học rồi ra mở business tư. Chưa có lúc nào 
thật sự rảnh rang để đi chơi xa với bạn bè 
nhiều ngày. Nay nếu Lucia thấy có thể chọn 
anh làm bạn thì cũng là dịp may để anh 
thực hiện ý nguyện rong chơi nhiều ngày 
với bạn, nhất là bạn gái ngoại quốc mỹ 
miều như em thì còn gì thú vị hơn?” 

“Thế thì tốt! Tối nay em sẽ trả phòng, 
dọn về ở chung với anh. Anh phải “take 
care” cho người em gái bé bỏng của anh kể 
từ giờ này, anh chịu không?” 

 
3- 
Sau khi ăn xong, rời nhà hàng hai 

người bạn tay trong tay tìm hơi ấm khi đi 
dạo chơi các đường phố và một số sòng bài.  
Lucia thích nhất là đứng trên một cây cầu 
bắc qua hai bên bờ một con lạch nhỏ xây 
dựng tượng trưng một đại lộ, nói đúng ra 
một thủy lộ ở Venice thu nhỏ lại. Đôi bạn 
nhìn một chiếc gondola, thuyền đáy bằng, 
trước mũi vươn cao mà du khách thường 
thấy ở bên Ý, chở  khách dạo chơi trên 

những con sông đào trong thành phố 
Venice, đang chở đôi tình nhân nam nữ âu 
yếm nhau, trong khi người điều khiển chiếc 
thuyền tình vừa chèo vưa hát những tình  
khúc nổi tiếng của Ý. Giọng hát opera 
không cần máy khuếch âm mà nghe vẫn rõ 
ràng. Giọng rất ấm và vang xa những ca 
khúc nổi tiếng của dân tộc I-ta-li-a: như 
“Arrivederci Roma, O Sole Mio, Volare, 
Santa Lucia, O Marenariello...” thật du 
dương, thật lãng mạn của dân tộc Ý đa tình. 

Nghe những tình ca này, cô gái Ý Lucia 
trẻ trung, đa tình không tự chủ nỗi nữa, 
nàng quay sang người bạn trai vít đầu 
chàng xuống trao một nụ hôn dài vừa thỏa 
tình vừa thêm hơi ấm giữa  đêm thu lạnh ở 
Las Vegas, một trong những thiên đàng ăn 
chơi và bài bạc trên địa cầu. 

Toàn đưa Lucia đi thăm nhiều nơi nữa: 
khu khách sạn sòng bài “New York, New 
York”, khu “Tour Eiffel”, khu “Hải Tặc”... 

Trời về khuya, đôi bạn cảm thấy thấm 
lạnh, Lucia đề nghị nên trở về khách sạn. 
Phòng khách sạn đang mở máy sưởi nên rất 
ấm. Lucia đưa tay bật TV lên để nghe dự 
báo thời tiết và tin tức. Trong một bản tin 
tức, xướng ngôn viên loan tin:  

 “... năm 2010 có nhiều sòng bài, khách 
sạn tại thành phố này phải đổi chủ hoặc 
đóng cửa vì mức thu nhập quá yếu kém ...”  

Nằm gối lên tay Toàn, mặt sát mặt của 
Toàn, Lucia kể: 

“Mẹ em vượt biển, được một tầu buôn 
của Ý vớt đưa về Ý. Được chính phủ Ý 
chấp nhận cho định cư. Khi bà đi làm, được 
một chủ nhà hàng ăn người Ý thương yêu 
và sau đó bà kết hôn với ông ta. Bà tiếp tục 
chăm sóc nhà hàng. Bốn năm sau, em ra đời 
tại thành phố Milano. Bố em rất thương yêu 
quý mến mẹ con em. Em đi học và tốt 
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nghiệp đại học bốn năm. Sau đó em lấy 
người chồng Ý cùng học với em. Chẳng 
may, bốn năm qua,  người bố  thân thương 
của gia đình em qua đời để lại toàn bộ gia 
tài kếch xù và ristorante cho mẹ con em 
quản lý. Mẹ em không có bà con nào sống 
tại Ý, nên cảm thấy cô quạnh khi tuổi càng 
ngày càng cao. Có mấy bà cô, ông cậu, bà 
dì ở New York viết thư rủ mẹ em sang sống 
ở New York cho gần bà con, gần cộng đồng 
người Việt. Mấy người bà con đó nhờ luật 
sư làm thủ tục đưa mẹ con em sang Hoa Kỳ 
với lý do bỏ số vốn lớn mở nhà hàng ăn Ý 
như ở bên Châu Âu. 

Em kết hôn năm năm, không có con cái 
gì nên khi gia đình em có ý định sẽ định cư 
ở Mỹ, em chia tay với chồng em để đi theo 
hầu hạ mẹ em lúc tuổi già.  

Mới qua Mỹ được vài tháng, sẵn có 
nhiều tiền ba em để lại, em xin phép mẹ em 
làm một chuyến du lịch cho biết nước Mỹ 
trước khi về lại New York trông coi nhà 
hàng với mẹ em. Em bay sang Las Vegas 
và gặp anh đầu tiên. Anh biết đôi chút tiếng 
Ý nên hợp với ý muốn của em. Em sẽ nhờ 
anh đưa em đi chơi vài nơi ở tiểu bang 
Arizona, California, Washington State và 
vài nơi nữa tùy anh lựa chọn. Sau cùng em 
về lại New York lo làm ăn. Nếu anh không 
vướng bận thê nhi cũng như công việc làm 
ăn riêng của anh, anh  thích làm quản lý 
một ristorante thì theo em, em sẽ giới thiệu 
với mẹ em để anh nhận công việc. Tiền du 
lịch từ nay về sau, em chi trả, nếu anh 
muốn đóng góp thì tùy hỷ. Em cần anh 
chăm sóc và thương yêu em trong lúc 
chúng ta cùng đi du lịch. Nơi nào nổi tiếng, 
thắng cảnh nào đẹp, em mong anh đưa em 
tới để vui chơi. Đối với quan niệm của 
người Ý, đời sống rất ngắn ngủi nên phải 

tận hưởng nhưng phải sống cho thủy chung, 
thánh thiện”.  

Về phần Toàn, nhiều người bạn gái 
Việt, Hoa đã chung sống với Toàn “như vợ 
chồng” trong thời gian lâu rồi nhưng khi 
gặp cô gái Ý lai Việt, chàng thấy khác lạ. 
Giống như ăn một tô bún bò và một dĩa bít-
téc. Cùng là thịt bò mà mùi vị, khẩu vị khác 
nhau xa. Thân hình Lucia, cô gái lai âu tây 
đẫy đà hơn, săn chắc hơn, vòng nào cũng 
đạt tiêu chuẩn. Lại thêm dòng máu lãng 
mạn của Ý, lối sống cởi mở của người tây 
phương khác với lối sống khép kín của gái 
Á đông nên trên giường ngủ cũng như nơi 
công cộng rất hợp với đam mê của Toàn.  

Nàng thủ thỉ bên tai Toàn: 
“Trong các bản tình ca nổi tiếng  nước Ý 

của em, em thích nhất bản Serenata của 
Toselli. Nhưng các CD khó tìm thấy bản 
nhạc này mà đa số, gần như dĩa CD nào 
cũng xen kẽ những bản O Sole Mio, Volare, 
Santa Lucia, Come Back To Sorrento.” 

Toàn giải thích: 
“Em biết tại sao mà bản Serenata rất 

nổi tiếng trên thế giới mà ít xuất hiện trong 
các CD ở Ý cũng như Âu Mỹ vì... lý do 
“đạo đức”. Tác giả Enrico Toselli sáng tác 
bản Serenata năm 1900 lúc ông mới ở tuổi 
“teen”. Nhạc sĩ sinh ra ngày 13 tháng Ba 
năm 1883 tại Florence, Ý và qua đời ngày 
15 tháng Giêng năm 1926 cũng tại sinh 
quán. Ông là một người chơi dương cầm và 
soạn nhạc. Thời trẻ tuổi, ông là một tay 
dương cầm thủ có hạng trong các ban nhạc 
hòa tấu  nổi tiếng ở Châu Âu. Bản nhạc trữ 
tình  Serenata “ Rimpianto” Op. 6-No 1 
được nhiều người biết và thích. Nhưng sau 
đó, ông bị một scandal tình ái lăng nhăng 
với Bà Công tước, vợ của một vương tước 
một quốc gia bên Âu Châu. Bà này bỏ 
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chồng vì mê nhạc và đi theo ông nhạc sĩ 
này. Họ thành hôn với nhau năm 1907, chỉ  
được vài năm ngắn ngủi vì sống với nhau 
không có hạnh phúc như trước kia họ mơ 
tưởng. Họ ly dị năm 1912. Họ có với nhau 
một người con trai tên Carlo Emanuele 
Toselli (sinh 7 tháng 5 1908 và mất 1969) . 
Các triều đình bên Châu Âu lúc bấy giờ 
không bằng lòng scandal của Toselli vì thế 
các nhạc phẩm khác của Toselli dù có hay 
như bản Serenata cũng tạm quên lãng” 

Toàn nói tiếp: 
“ Khi nào Lucia qua California, anh sẽ 

dẫn em đến các tiệm bán nhạc như 
Rasputin, Border Music để tìm CD có bản 
nhạc Serenata em thích. Riêng anh, đã mua 
được đĩa CD có bản nhạc này là  “A Ticket 
to Italy” và CD Enrico Toselli “Le romanze 
ritrovate” hát bằng tiếng Ý rất hay. “  

 
4- 
Toàn đưa Lucia đi thăm thắng cảnh 

Grand Canyon ở tiểu bang Arizona theo lời 
yêu cầu của nàng. Tuy mới vào những ngày 
cuối của mùa thu, nhưng khí hậu Arizona là 
xứ sa mạc khắc nghiệt nên đổi thay tùy lúc, 
có lúc nóng cũng dữ mà lạnh cũng không 
kém, chẳng theo ngày hay đêm. Sáng sớm 
đôi bạn rời khách sạn, lên xe buýt du lịch.  
Sương mù và khí lạnh ban mai còn trùm 
toàn vùng sa mạc Las Vegas. Lucia uống 
cạn ly cà phê nóng mang theo mà vẫn 
không thấy ấm hơn chút nào dù trên xe buýt 
đang mở máy sưởi. Nàng ngồi sát vào 
Toàn, ngả đầu lên vai Toàn, tay nắm hai tay 
Toàn mà hơi nóng của người Toàn cũng 
chưa làm Lucia bớt lạnh.  

“Em cảm thấy thế nào?”, Toàn hỏi. 
“Em lạnh...” 

“Ngậm viên kẹo ho bạc hà này rồi 
choàng thêm chiếc áo ấm của anh. Lát nữa 
mặt trời lên, sẽ nóng hơn. Em nên nhắm 
mắt ngủ tiếp, tối hôm qua em thức gần như 
suốt đêm để vui chơi nên em chưa ngủ đủ 
giấc đấy.” 

“Khi nào mới đến nơi?” 
“Xe còn đưa du khách ghé thăm 

Hoover Dam, đập thủy điện lớn nhất nước 
Mỹ, rồi sau đó mới trực chỉ Grand Canyon. 
Phải 2 giờ trưa may ra mới đến nơi.” 

Mặt trời đã xóa tan lớp sương mù dày đặc 
buổi sang, chiếu sáng xuống sa mạc Nevada và 
Arizona tỏa nhiều nhiệt lượng hơn. Trời ấm 
dần khi mặt trời lên cao và có màu đỏ đậm. 
Lucia chợp mắt được một thời gian khá dài. 
Nàng thức giấc, cảm thấy bớt lạnh và dễ chịu  
hơn vào lúc xe buýt đang rẽ vào khu Hoover 
Dam. Toàn nhìn Lucia và hỏi: 

“Cưng tỉnh ngủ chưa? có bớt  lạnh và 
khỏe chưa? Chuẩn bị xuống xe và lội bộ 
thăm khu Hoover Dam hùng vĩ.” 

Tấm bảng sơn hàng chữ lớn chào mừng 
Hoover Dam hiện ra phía trước. Như một 
hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, Toàn 
bắt đầu rót vào tai cô bạn Lucia những điều 
mà nàng đang muốn biết khi hai người đang 
nối gót theo đoàn du khách. Toàn nói: 

“Du khách đến Las Vegas thường thích 
đi viếng Hoover Dam và Grand Canyon sau 
khi đã bỏ nhiều ngày đêm thử thời vận đỏ 
đen ở các sòng bài tại đây. Hoover Dam là 
một trong những công trình xây dựng vĩ đại 
của nước Mỹ. Đập này khởi công từ năm 
1931và hoàn thành năm 1935. Đập ngăn 
dòng nước của con sông Colorado để tạo ra 
hai hồ nước. Hồ thứ nhất là hồ Mead (1935) 
và hồ nước thứ hai là Mohave cùng hoàn 
thành đập Davis trong năm 1950.  



180                                                                                                                          CỎ THƠM 

Khi xây đập nước này 5,218 công nhân 
có thể làm việc trên đồi cao cùng một lúc. 
Hoover Dam cao 726.4 feet, chiều ngang 
660 feet phía đáy và đã cần đến 4,360,000 
khối yard bê-tông và có thể cung cấp vào 
khoảng 150 tỉ kilowatts điện, đủ nhu cầu 
năng lượng cho hàng triệu cư dân sử dụng 
trong hai mươi năm.” 

Lucia và Toàn tay trong tay nối đuôi du 
khách đi vòng quanh đập để chụp ảnh, quan 
sát  những cảnh vật chung quanh. Từ trên 
cao nhìn xuống phía đáy đập, nước chảy rì 
rào. Mặt trời đứng bóng rọi xuống nước 
phản chiếu những tia sáng nhiều mầu sắc 
rất đẹp. Xem Hoover Dam trong vòng hai 
tiếng đồng hồ rồi du khách lên xe để tiếp 
tục vào địa phận bang Arizona. 

  
5- 
 Khi ngồi trong xe, Toàn đưa chai nước 

cho Lucia. Lucia từ chối vì nàng không 
thấy khát.  

Toàn giải thích cho Lucia: 
“ Em phải uống nhiều nước liên tục tuy 

em không cảm thấy khát. Uống nước để giữ 
sức khỏe.  Theo bản chỉ dẫn cho du khách, 
vì phải cuốc bộ nhiều giờ để xem phong 
cảnh Grand Canyon dưới thời tiết khắc 
nghiệt giữa nóng và lạnh chênh lệch nhiều, 
nên cần phải ăn uống đủ chất bổ, hoặc  
dùng những thức ăn có nhiều muối như 
potato chips,  salty snacks.  Uống nước 
hoặc loại “sport drinks”  tạo  nhiều năng 
lượng, bổ dưỡng nếu phải đi bách bộ trong 
vòng 30 phút. Thức ăn giúp cho thân thể đủ 
sức đi bộ còn  phải uống  nửa lít nước và 
muối giúp cho thân thể bồi đắp khi bị điện 
giải  (electrolytes) sau lúc đi bộ nhiều giờ. 
Sau chuyến du lịch về, buổi tối phải ăn 
nhiều hơn thường ngày. Dịp này không 

phải là thời gian kiêng ăn “diet” vì nếu 
thiếu bồi dưỡng sẽ bị bệnh sau vài ngày đi 
chơi. Cưng nghe rõ chưa?” 

Nghe Toàn nói xong, Lucia mở chai 
nước “tu” một hơi rồi bóc gói potato chip 
và các loại nuts ra nhâm nhi ngay. Nhìn 
thấy thế, Toàn khen Lucia: 

- Anh rất vui khi được “take care” một 
cô  bé rất “ngoan” và dễ mến! 

Đến khu vực Grand Canyon,  xe buýt 
dừng lại tại khu Grand Canyon Visitor 
Center có quán sách, văn phòng chỉ dẫn du 
khách, khu ăn uống, chỗ mua đồ lưu niệm 
để hành khách ăn trưa và thư giãn một lúc.  

Lucia theo sát Toàn vào khu mua đồ 
lưu niệm. Nàng mua hai chiếc “mugs” có in 
hình Grand Canyon tại quày hàng của 
National Geographic.  

 Đôi bạn đưa máy ảnh nhờ một du 
khách chụp ảnh hộ khi hai người đứng 
trước tấm phóng ảnh rất lớn có dãy núi 
Grand Canyon hùng vĩ. Sau đó, tay trong 
tay, đôi bạn dắt nhau vào nhà hàng ăn trưa 
và mua thêm nước để uống khi đi viếng 
cảnh Grand Canyon. Toàn nói với Lucia: 

“Năm nay, Grand Canyon National Park 
tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 90 nhưng thật ra 
người ta đã khám phá và đến xem phong 
cảnh này từ những ngày xa xưa, nghĩa là lâu 
lắm rồi. Tổng thống Wilson đã ký lệnh công 
nhận Grand Canyon National Park ngày 26 
tháng 2 năm 1919.  Từ ngày đó đến nay có 
nhiều công lệnh, và nhiều vị Tổng thống ký 
những  quyết định tu sửa công viên.  Đến 
năm 1975 “ Grand Canyon Enlargement Act 
“cho phép công viên nới rộng  thêm như khu 
vực chúng ta trông thấy hiện  hữu.” 

Vừa đi Toàn vừa nói cho Lucia  biết 
thêm một vài khái niệm về nơi đến thăm 
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viếng. Lucia chú ý nghe và rất thích thú 
kiến thức  khái  quát  này. 

“Grand Canyon chia ra thành hai 
“Rims”: South Rim và North Rim cách nhau 
theo đường bộ 215 miles (356 km). South 
Rim ở trên độ cao 7,000  feet (2,100 m) có 
nhiệt độ 50-80  độ F (10-30  độ C) về mùa 
hè và 20-50  độ F  (- 7 đến 10 độ C) về mùa 
đông. North Rim ở độ cao 1,000 feet (300m) 
và chênh lệch vào khoảng 10 độ F (6 độ C), 
khí hậu lạnh hơn so với South Rim.  

South Rim mở cửa đón du khách suốt 
năm trong khi North Rim chỉ mở cửa giữa 
tháng Năm cho đến giữa tháng Mười. Tuyết 
phủ đầy North Rim về mùa Đông và ít tuyết 
hơn ở South Rim. “ 

Theo dòng du khách đi thăm viếng, 
Lucia và Toàn đi bộ băng qua công viên rất 
rộng để đến địa điểm quan sát núi đá Grand 
Canyon. Nhìn cây cối trong công viên chỉ 
còn một ít  lá đổi sang màu đỏ, màu vàng 
bám vào cành cây. Đống lá rụng xuống các 
gốc cây bị khí hậu lạnh ẩm ướt nên đổi mầu 
sậm và bùn. Mặc dù đã xế trưa, du khách 
vẫn còn giẫm chân trên vài đám tuyết chưa 
tan hết. Chỉ nghe tiếng gió thổi mạnh, 
không nghe tiếng chim chóc hay thú vật 
nào khác. Tiếp theo, đoàn du khách  bách 
bộ theo đường mòn  nhìn  mặt trời chiếu 
xuống dãy Grand Canyon từng phút từng 
giờ thay đổi cường độ và góc độ ánh sáng, 
mầu sắc trên các dãy núi đá trước mặt. Có 
lúc du khách hít gió mạnh đập vào mặt 
mình. Nghe tiếng nước chảy rì rào một cách 
mơ hồ vì dòng sông Colorado đang luân 
lưu từ dưới vực sâu trong khi du khách ở 
trên bờ rất cao. Cảnh rất lạ và đẹp, thật thần 
tiên!  Nhất là khi có dịp xem mặt trời lúc 
bình minh, xem mặt trời khi hoàng hôn ánh 
sáng như kéo chạy trên dãy núi đá thay đổi 

mầu sắc thật tuyệt vời. Những nơi mà du 
khách đứng xem cảnh hùng vĩ của Grand 
Canyon ngày hôm nay là món quà rất quý 
của nhiều thế hệ trước đây đã bỏ rất nhiều 
công sức để tạo nên. Du khách được thụ 
hưởng công lao, trí tuệ của nhiều người 
đóng góp vào. Những công trường  hiện 
nay vẫn tiếp tục những công trình nới rộng, 
mở mang đường xá, xây dựng thêm tiện 
nghi và tạo sự hấp dẫn thêm cho du khách 
những ngày tháng tới. Sau những giờ đi 
ngắm hàng dãy núi đá dài bất tận của Grand 
Canyon, du khách lên xe trở về lại Las 
Vegas. Toàn quay sang Lucia và hỏi: 

“Lucia, le piace?” (Lucia, em thích chứ?) 
Lucia mỉm cười, trả lời ngay: 
“Si, mi piace...” ( Vâng, em thích...)  
Lucia rất vui vì được Toàn hướng dẫn 

chuyến đi chơi xa ở ngoài trời  được chiều 
chuộng và thương yêu như nàng mong ước. 
Nàng thủ thỉ với Toàn: 

“Chuyến du lịch này với anh, em sẽ 
nhớ mãi!” 

Cô gái Ý dơ tay lên vẫy và nói: 
“Arrivederci Grand Canyon! “ (Tạm 

biệt Grand Canyon) khi xe buýt từ từ 
chuyển bánh.  

Một luồng gió rất  mạnh thổi qua, 
những chiếc  lá rụng nơi sân xi-măng  ở chỗ 
đậu xe bốc lên và xoay tít trên không. Lucia 
tưởng tượng như Thiên Nhiên vẫy tay chào 
nàng. Nàng mỉm cười đưa tay lên môi làm 
một động tác “hôn gió” để đáp lại. 

 
6- 
Chiếc xe buýt của hãng du lịch 

“Dragon Tour” về đến bến tại thành phố 
Westminster lúc 8 giờ tối. Toàn và Lucia 
nhận hành lý và gọi taxi đi về nhà. Nhà 
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Toàn là một biệt thự tọa lạc trên một con 
đường nhìn ra biển Thái Bình Dương. 
Lucia bước xuống xe, Toàn kéo hành lý của 
nàng và của chàng, hướng dẫn Lucia đi vào 
nhà. Toàn mở cửa, bật đèn. Một phòng 
khách lộng lẫy dưới ánh sáng êm dịu từ 
chùm đèn tỏa ra. Lucia thốt lên tiếng khen: 

 “Nhà của anh Toàn đẹp quá!” 
Bản tính “tò mò” cũng như muốn 

“double- check” của Lucia nổi lên. Nàng 
nói ngay với chủ nhà: 

“Anh Toàn, chỉ cho em bathroom, 
em cần…” 

Toàn dẫn Lucia đến bathroom, tiện tay 
chàng bật đèn hộ nàng. Lucia nhoẻn một nụ 
cười rồi nhỏ nhẹ: ”Cám ơn Anh”. Lucia 
bước vào trong, nàng gài cửa rồi quan sát, 
nàng lẩm bẩm: “Đúng là tổ ấm của một ông 
độc thân”! 

Sở dĩ nàng muốn vào phòng này không 
vì nhu cầu cá nhân mà muốn biết Toàn có 
đúng “không bận thê nhi” như chàng đã thổ 
lộ hai ngày trước đây khi gặp nàng lần đầu 
tại Las Vegas. “Mùi đàn ông” phảng phất 
với những đồ dùng bày trước mắt nàng như 
lotion after shave “Aqua Velva Ice Balm”, 
chai “ California L’eau de Cologne en 
atomiseur pour hommes”  cùng một chiếc 
khăn tắm mầu sậm duy nhất. Chẳng có một 
đồ đạc hay dấu vết gì của phái nữ nơi đây 
cả. Nàng yên chí đi ra phòng khách. 

Toàn nhủ Lucia đi theo chàng. Toàn 
giới thiệu các phòng trong nhà để Lucia 
tiện sử dụng: 

“Đây là hai phòng ngủ. Em chọn phòng 
nào cũng được rồi kéo hành lý vào. Lấy quần 

áo ra treo vào tủ. Đây là phòng ăn và bếp. Đây 
phòng giặt, sấy quần áo. Trong khi em sắp xếp 
áo quần, tắm rửa… anh lái xe ra phố mua một 
ít thực phẩm, rau cỏ, tối nay chúng mình nấu 
cơm ăn tại nhà. Ngày mai sẽ tính chuyện đi ra 
ngoài phố ăn nếu em thích.” 

“Vâng, ý kiến này hợp với Lucia. Em 
đề nghị với anh, tối nay em sẽ nấu món ăn 
của Italia đãi anh, Lucia từ nhỏ đến lớn,  
mẹ em không có nhiều thì giờ rảnh rỗi để 
truyền cách nấu những món ăn Việt cho 
em. Em lấy chồng người Ý năm năm chỉ ăn 
món ăn Ý và nấu toàn món Ý. Em chỉ biết 
làm một món “đặc sản Việt Nam” duy nhất  
là món “chả giò cua bể” mà mẹ em thường 
làm riêng cho gia đình ăn vì bố em và em 
rất thích món ăn này. Rồi mẹ em bận trông 
coi nhả hàng ristorante italiano cũng chỉ 
nấu toàn món ăn của Ý nên em chẳng học 
được món ăn Việt Nam nào thêm.” 

“Đi chợ, anh mua cho em loại thịt bò để 
làm beefsteak, rau xà lách đủ loại đã làm 
sẵn đóng gói, chai Italian dressing (light), 
một hũ Dijon Mustard with honey, cà 
tomate, hai củ hành tây lớn mầu trắng 
(white onions)… và đừng quên  chai  rượu 
vang đỏ loại Cabernet Sauvignon, OK!” 

 
7- 
Mùi chiên xào đồ ăn trong bếp tỏa ra 

thơm lừng. 
 Toàn nhìn Lucia mang “tạp dề” đang 

đứng trước bếp trổ tài nấu nướng rất thiện 
nghệ. Nàng như người nhạc công điều 
khiển dàn trống đang “solo”  trong một ban 
nhạc, tay nàng bốc miếng  thịt bò bỏ vào 
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chảo, tay khác đảo nấm, hành, cà chua, 
ớt… thêm chút nuớc Maggi, bơ Bretel,  
thêm gia vị. Hình như theo một thứ tự, lớp 
lang có sẵn trong đầu nàng. Toàn quan sát tỉ 
mỉ thấy Lucia không lúng túng, không lo 
âu, có lẽ vì nàng đã quá quen nấu những 
món ăn này. 

Toàn hỏi nàng: 
 “Potrei vedere il menu, per favore?” 
(“ Tối nay cho anh thưởng thức 

món ăn nào?”) 
Lucia trả lời: 
“Em nói chậm để anh nhớ hoặc ghi vào 

giấy nhé: 
“ Menu gồm có “Crema di funghi” hoặc 

“Zuppa di cipolle”, anh thích loại nào?” 
“Món “xúp nấm”, “xúp hành”. Em cho 

xúp hành nhé!” 
“OK, nghe tiếp: 
“Spaghetti aglo, olio e peperoncino”, 

nghe rõ không?”. 
Như một thông dịch viên, khi nghe 

xong một câu tiếng Ý do Lucia nói, chàng 
dịch ngay ra tiếng Việt đề Lucia kiểm lại 
chàng có hiểu sai ý của nàng không. 

“Rõ, mì xào tỏi, dầu và ớt” 
“Đến món chính:“Bistecca di manzo”  
(Bít-téc) 
Lucia khen: 
 “Đúng, giỏi… 
 tiếp theo “Insalata di pomodori” 
(Xà lách trộn cà chua…) 
“Vino rosso”  
(Rượu vang đỏ) 
“Tráng miệng: 
 “Frutta”, Caffè, Tè con limone, Acqua…” 

(Trái cây, Cà phê, Trà chanh và Nước…) 
Lucia nhìn Toàn bằng một ánh mắt âu 

yếm như người vợ trẻ mới vừa về nhà 
chồng, nàng nói: 

“Không ngờ “một bồ tiếng Ý của anh” 
cũng kha khá nhỉ!”.  

Toàn chuẩn bị bàn ăn. Chàng đặt các 
ly, đĩa, muỗng, nĩa. Một  lọ hoa hồng giữa 
bàn. Hai đèn cầy mầu xanh ngọc. Chai rượu 
vang đỏ Cabernet Sauvignon chàng chọn do 
Robert Mondavi Napa Valley sản xuất. 
Mondavi là người chế tạo rượu vang Hoa 
Kỳ rất nổi tiếng  được thế giới biết tên tuổi. 
Gia đình Ông từ nước Ý di cư sang Hoa Kỳ 
sinh sống từ nhiều thập niên ở cái nơi của 
rượu vang nổi tiếng của Hoa Kỳ: “Napa 
Valley, California”. 

(Còn tiếp một kỳ) 
 

 
 

©PHƯƠNG-DUY 
TRƯƠNG DUY CUỜNG 

                   (California)      
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GAËP GÔÕ NÖÕ SÓ 
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

---------- 

Hoà Tröôøng An 
Ñaây laø chöông cuoái cuøng trích trong taäp Buùt khaûo “Naùo Nöùc Hoäi Traêng Raèm” cuûa 

Nhaø vaên Hoà Tröôøng An ñöôïc Cô Sôû Coû Thôm xuaát baûn naêm 2007.  Caùc chöông vieát về 
Moäng Tuyeát Thaát Tieåu Muoäi, Bình Nguyeân Loäc, Vi Khueâ, Tröông Anh Thuïy, Nguyeãn 
Thò Thuïy Vuõ, Traàn Bích San ñaõ ñöôïc Ñaëc San Coû Thôm laàn löôït ñaêng taûi tröôùc ñaây.  
 

oâi voán thích vaên chöông vieát veà queâ 
höông ñaát nöôùc vaø vaên chöông vieát veà 

hoài kyù.  Toâi thích phong tuïc taäp quaùn vaø vaên 
minh Nöôùc Trung Hoa.  Coù leõ phong tuïc taäp 
quaùn cuûa Nöôùc Vieät Nam chuùng ta chòu aûnh 
höôûng saâu ñaäm neàn vaên minh taäp quaùn cuûa 
ñaát nöôùc coù dieän tích vó ñaïi treân baøn ñoà theá 
giôùi naøy chaêng? Cho neân khi ñoïc quyeån hoài 
kyù Les Mondes Que J'ai Connus cuûa Nöõ Só 
Pearl S. Buck toâi raát thoáng khoaùi.  Baø nöõ só 
ngöôøi Myõ naøy soáng moät phaàn ba cuoäc ñôøi 
treân ñaát Nöôùc Trung Hoa. Söï nghieäp vaên 
chöông vó ñaïi cuûa baø cuøng Giaûi Nobel Vaên 
Chöông daønh cho baø vaøo naêm 1939 laø ôû 
coâng trình khai thaùc taäp quaùn vaø phong tuïc 
cuûa ñaát Nöôùc Trung Hoa maø nôi aáy thaân 
phuï cuûa baø mang caû gia ñình (trong ñoù coù 
baø) ñeán truyeàn giaùo Tin Laønh.  

Toâi chöa bao giôø ra khoûi Nam Kyø Luïc 
Tænh, nhöng ai caám toâi mô Mieàn Baéc töø 
thuôû bieát ñoïc tieåu thuyeát.  Nôi aáy coù boán 
muøa xuaân haï thu ñoâng, coù möa phuøn, coù 
hoa ñaøo, chim sôn ca, chim hoïa mi, coù hoa 
söõa... Ñoù laø nhöõng ñaëc saûn cuûa Queâ Baéc 

chuùng ta qua nhieàu taùc phaåm vaên chöông 
cuûa Nhoùm Töï Löïïc Vaên Ñoaøn, cuûa caùc Nhaø 
Vaên Traàn Tieâu, Toâ Hoaøi, Maïnh Phuù Töù, 
Nguyeãn Coâng Hoan... vaøo Thôøi Tieàn 
Chieán vaø nhaát laø caùc taùc phaåm (tieåu thuyeát 
cuõng nhö bieân khaûo) cuûa Toan AÙnh sau 
thôøi kyø Nam Baéc chia ñoâi v.v... Toâi theøm 
aên gaïo Taùm Thôm, nhaõn Höng Yeân, döa 
La, huùng Laùng, nem Baùng, töông Baàn, 
nöôùc maém Vaïn Vaân, caù roâ Ñaàm Seùt, caù 
dieác, traùi saáu, traùi muoãm, traùi nhoùt, traùi 
hoàng bì, chim ngoùi, maém röôi qua hai cuoán 
Moùn Ngon Haø Noäi vaø Thöông Nhôù Möôøi 
Hai cuûaVuõ Baèng.  Laïi coøn thaéng caûnh Haø 
Noäi, Laïng Sôn, Ñoà Sôn, Saàm Sôn. Hai baõi 
bieån Ñoà Sôn vaø Saàm Sôn naøy ñaõ ñöôïc 
Hoaøng Ngoïc Phaùch (qua cuoán Toá Taâm) vaø 
Khaùi Höng (qua hai cuoán Troáng Maùi vaø 
Baên Khoaên) khai thaùc nöõa chi!  Ñaáy, töø 12 
tuoåi toâi ñaõ mô Mieàn Baéc qua saùch vôû.  
Ngöôøi ôi, nhöõng giaác mô treân trang saùch 
bao giôø maø chaúng loäng laãy, chaúng haøo 
höùng, haû ngöôøi? Nhöng khi ra haûi ngoaïi, 
haàu nhö chaúng ai vieát veà Mieàn Baéc, tröø 

T 
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nhöõng thi taäp cuûa Thi Só Leâ Ngoïc Hoà. Toâi 
ñôïi chôø moät caây buùt goác Baéc Kyø naøo ñaõ 
töøng di cö vaøo Nam vaøo thuôû hoa nieân cuûa 
toâi coù theå oân laïi dó vaõng ñeå vieát veà Haø Noäi, 
vieát veà Mieàn Baéc. Nhöng söï chôø ñôïi ñoù 
nhö naøng coâ phuï ñôïi ngöôøi choàng laõng töû 
ñaõ boû nhaø ra ñi, khoâng coøn göûi veà moät 
boùng chim taêm caù, roài baët tin bieät töùc traûi 
qua bao naêm roäng thaùng daøi.    

Theá roài vaøo naêm 1995, tình côø ñoïc 
trong chöông muïc saùch oác cuûa Toå Hôïp 
Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø, toâi chôït 
thaáy giôùi thieäu cuoán Phöôïng Vaãn Nôû Beân 
Trôøi Haø Noäi.  Coù phaûi ñaây laø quyeån hoài kyù 
vôùi coâng trình thaép saùng thôøi hoa nieân röïc 
rôõ laãn tuoåi thanh xuaân moäng aûo coù bieát bao 
kyû nieäm töôi thaém cuûa taùc giaû hay chaêng?  
Coù phaûi ñaây laø quyeån töï truyeän vôùi nhöõng 
vaän söï coù thaät nhö maûnh göông trong saùng 
troän laãn nhöõng ñôït khoùi mô maøng phieâu 
dieãu cuûa oùc töôûng töôïng hay chaêng?  
Nhöng taùc giaû Nguyeãn Thò Ngoïc Dung laø 
ai?  Moät khuoân maët chính khaùch phuï nöõ?  
Moät khuoân maët trong caùc boä moân ngheä 
thuaät?  Hay ñaây laø moät aùi nöõ cuûa moät nhaân 
vaät xeânh xang trong chieác caåm baøo, ngöïc 
ñeo theû ngaø vaø tay caàm hoát ngaø vaøo thôøi 
xa xöa?  Hoaëc ñaây laø moät phu nhaân cuûa 
moät oâng tai to maët lôùn trong guoàng maùy 
haønh chaùnh ôû Mieàn Nam vaøo hai Thôøi Kyø 
Coäng Hoøa?  Nhöng maø khoâng.  Ñaây laø 
ngöôøi vôï cuõ moät nhaø vaên löøng laãy vaø sau 
ñoù laø ñöông kim phu nhaân cuûa moät nhaø 
cöïu ngoaïi giao Hoa Kyø.  

ÔÛ hình bìa sau cuûa quyeån Phöôïng Vaãn 
Nôû Beân Trôøi Haø Noäi, toâi nhaän thaáy qua taám 

aûnh maøu, taùc giaû duøng maøu xanh ñeå phuïc 
söùc vaø trang söùc: aùo maøu bích luïc chen hoa 
saäm maøu thuùy luïc thuùy lam, hoa tai naïm 
vieân baûo thaïch trong suoát maøu bích ngoïc 
(hoaëc coù theå laø hai vieân bích ngoïc cuõng 
khoâng chöøng).  Ngöôøi trong aûnh coù caëp 
maët hôi nhoû, nhöng caùi nhìn long lanh vaø 
bao la vôøi vôïi.  Nuï cöôøi chò töôi saùng döôùi 
lôùp son maøu hoàng ñaøo.  Haøm raêng chò ngaén 
goïn, ñeàu ñaën nhö haït löïu vaø boùng loän nhö 
haït traân chaâu.  Moät ngöôøi baïn haøng xoùm 
coù laàn baûo toâi:  

- Raêng ngaén thì beàn chaéc vaø laâu ruïng.  
Laïi ñeïp nöõa.    

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, moät teân tuoåi 
môùi trong coõi vaên chöông Vieät Nam vuøng 
Ñoâng Baéc Hoa Kyø!  Trong taám aûnh chuïp 
chung vôùi Nöõ Só Cao Mî Nhaân in ôû bìa sau 
quyeån AÙo Maøu Xanh (cuûa Cao Mî Nhaân), 
chò maëc aùo xanh maøu “saphir” (maøu thuùy 
ngoïc/maøu ngoïc phí thuùy) raát töôi saùng, raát 
hôïp vôùi maøu traéng cuûa chieác quaàn xa-tanh 
tuyeát nhung.  Vaø neáu chò Ngoïc Dung hôïp 
vôùi nhöõng maøu xanh thì chò cuõng hôïp vôùi 
maøu vaøng.  Cöù xem taám aûnh chò maëc aùo 
maøu hoaøng yeán ñeo kieàng trôn baèng vaøng 
trong taám aûnh in treân bìa sau cuoán Saøi Goøn 
Naéng Nhôù Möa Thöông thì roõ.  Chieác aùo 
vaøng nhö soùng saùnh naéng ban mai laøm chò 
raïng ngôøi veû meänh phuï Xöù Hueá hôn, cao 
sang thanh thoaùt hôn.   

Qua trung gian chò Tröông Anh Thuïy, 
moät thaønh vieân cuûa Toå Hôïp Xuaát Baûn 
Mieàn Ñoâng Hoa Kyø, toâi ñöôïc laøm quen voùi 
chò Nguyeãn Thò Ngoïc Dung.  Chò nhôø toâi 
vieát baøi Baït cho quyeån Saøi Goøn Naéng Nhôù 
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Möa Thöông vaø môøi toâi coäng taùc vôùi Tam 
Caù Nguyeät San Coû Thôm.  Töø ñoù, caû hai 
lieân laïc nhau qua nhöõng böùc thö ñaùnh maùy 
kyù teân treân giaáy traéng noõn nhö loâng caùnh 
thieân nga, trong caùc cuoäc ñieän ñaøm khaù 
daøi.  Caû hai phöông tieän ñaøm ñaïo ñeàu aêm 
aép nhöõng giai thoaïi, nhöõng huyeàn thoaïi, 
luoân caû nhöõng truyeàn kyø trong giôùi vaên 
ngheä só kim coå Ñoâng Taây.  Thöôøng laø 
nhöõng huyeàn thoaïi haáp daãn nhö tình tieát 
trong caùc pho thieân phöông daï ñaøm Xöù Ba 
Tö. Thöôøng laø nhöõng giai thoaïi soáng ñoäng 
nhö treân nhöõng trang giaáy ngoïc coát cuûa 
quyeån UÙc Vieân Thi Thoaïi cuûa nhaø thô 
Ñoâng Hoà.  Vaø nhöõng truyeàn kyø thì hö laãn 
thöïc, giaû laãn chaân pha troän vaøo nhau nhö 
nhöõng voùc gaám deät chæ tô cuøng vôùi kim 
tuyeán hoaëc ngaân tuyeán.  Gaëp nhöõng ñoaïn 
haøo höùng, chò cöôøi doøn daõ vaø trong saùng 
nhö nhöõng maûnh vôõ cuûa pha leâ.  Chò hoûi 
baèng gioïng ngôø vöïc:  

- Theá aø anh?  Thaät haû anh?  
Than oâi, trong truyeàn kyø vaø huyeàn 

thoaïi, vaän söï coù thaät chæ laø moät nhuùm gaïo 
moùng chim ñem naáu moät noài chaùo, chæ laø 
moät thìa nhoû boät huyønh tinh khuaáy thaønh 
moät soong hoà boät maø thoâi! 

Naêm 1998, toâi qua Virginia ra maét 
quyeån Theo Chaân Nhöõng Tieáng Haùt do Toå 
Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø xuaát 
baûn.  Luùc ñoù, beân Phaùp vaøo muøa Ñoâng.  
Ngoïn gioù töø Baéc Cöïc thoåi xuoáng coäng vôùi 
ngoïn gioù vuøng hoang daõ Taây-baù-lôïi-aù thoåi 
qua laøm xöù Phaùp laïnh coùng.  Nhöng vuøng 
Virginia thì vaøo gaàn cuoái thu.  Lôùp laù vaøng, 
laù maøu cam, laù ñoû rôi ruïng ñeå caây coái trong 

röøng, trong ruù, treân söôøn ñoài trô caønh xöông 
xaåu.  Toâi coù dòp gaëp chò Ngoïc Dung, aûnh 
sao ngöôøi vaäy.  Chò duyeân daùng, luùc naøo 
cuõng cöôøi ñieàm ñaïm.  Nhìn chò, toâi caûm 
nhaän ngay ñaây laø moät yù chí to lôùn vaø cöùng 
raén trong moät theå xaùc nhoû nhaén maûnh mai.  
Tieàm löïc vaø yù chí cuûa chò nhö nhöõng hoøn 
than nguùn löûa hoaøi hoaøi döôùi lôùp tro moûng, 
chæ coù dòp thuaän tieän laø kheâu böøng böøng 
ngoïn löûa thaép saùng, laøm aám aùp caên beáp 
trong tieát haøn nhuaän muøa ñoâng.  Maø quaû 
vaäy, toâi ñoaùn khoâng laàm: sau naøy duø baän 
vieäc noäi trôï, chò vaãn vöøa vieát laùch vöøa chaêm 
soùc Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm khi anh 
Löu Nguyeãn Ñaït taïm taùch rôøi ñeå chaêm lo 
cho Taïp Chí Tö Töôûng Vieät.  

Kyø vieáng D.C. vaøo naêm 1998 ñoù, chò 
ñaõi toâi böõa côm toái vôùi 3 caëp uyeân öông: 
anh Nguyeãn Huy Long & chò Tröông Anh 
Thuïy, anh Löu Nguyeãn Ñaït & chò Phuøng 
thò Haïnh, anh Phoù Hoàng Haø & chò Thuùy 
Dieäm, laïi theâm coù chò Quyønh Anh, anh Haø 
Bænh Trung.  Moùn canh chua ñaäu baép ôû 
tieäm Vieät Royale ngon tuyeät vôøi.  Moùn soø 
xaøo töông ñen raát laï mieäng.  Nhöng noù laø 
caùi höôùng ñeå cho caùc ngheä só ôû 
Washington, D. C. ñaõi toâi lieân tieáp vaøo caùc 
ngaøy hoâm sau.  Canh chua vaø soø xaøo töông 
ñen!  Ôi laø canh chua vaø soø xaøo töông ñen! 
Neáu khoâng phaûi laø ngöôøi ñang maéc chöùng 
caûm cuùm nhö toâi, ñöông söï seõ ruøng mình 
luoân!  Sau ñoù, moïi ngöôøi keùo ñeán anh chò 
Ñaït & Haïnh, duøng traø, aên taøu huû chan nöôùc 
ñöôøng ñaëc saùnh vaø thôm ngaùt muøi göøng.  
Vaø laïi coù caû tieát muïc vaên ngheä boû tuùi.  Chò 
Ngoïc Dung haùt baøi “Suoái Mô” cuûa Vaên 
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Cao.  Tieáng haùt saùng loàng loäng cuûa chò, 
saùng vaø aám aùp nhö aùnh naéng, chöù khoâng 
saùng laïnh leõo nhö aùnh traêng.   

Cuõng kyø ñoù, chò Ngoïc Dung ñeán nhaø 
chò Tröông Anh Thuïy döï tieäc khoaûn ñaõi 
caùc thaân höõu sau buoåi ra maét Theo Chaân 
Nhöõng Tieáng Haùt.  Vaø trong böõa tieäc do vôï 
choàng Voõ Sö Hoà Böûu khoaûn ñaõi toâi, chò 
cuõng coù maët. 

Vaøo dòp Teát döông lòch naêm 1999, chò 
göûi cho toâi moät baêng cassette nhöõng baøi 
chò haùt.  Phaûi noùi laø chò choïn nhöõng baûn coù 
giaù trò ngheä thuaät hôïp vôùi caûm quan cuûa toâi 
nhö baûn “Ñaøn Chim Vieät” cuûa Vaên Cao, 
“Noãi Loøng” vaø “Chieàu Vaøng” cuûa Nguyeãn 
Vaên Khaùnh, “Dö AÂm” cuûa Nguyeãn Vaên 
Tyù, “Bieät Ly” cuûa Doaõn Maãn, “Nöûa Hoàn 
Thöông Ñau” cuûa Phaïm Ñình Chöông v.v.   
Theo toâi nghó, chò chæ choïn toaøn nhöõng ca 
khuùc sang troïng, quí phaùi ñeå haùt.   

Gioïng haùt cuûa chò Ngoïc Dung noàng 
aám, coù veû chuyeân nghieäp ñöôïc maùy 
karaoke toâ ñieåm phaàn nhaïc ñeäm vôùi phaàn 
hoøa aâm tuyeät haûo neân caøng taêng theâm aâm 
saéc quyeán ruõ.  Ñaây laø gioïng haùt aám aùp vaø 
noàng naøn nhö baêng phieán, ôû choùt ñuoâi loùe 
leân aâm vang thanh thanh vaø laûnh loùt.  Khi 
xuoáng traàm, gioïng chò khaøn vaø aám noàng 
nhö queá, khi leân cao gioïng chò ngoït nhö 
maät ong vaø saùng nhö pha leâ, nhö göông 
baùu.  Coù luùc gioïng chò khoan thai dòu nheï 
nhö doøng soâng chaûy eâm ñeàm döôùi naéng.  
Gioïng khoâng ñieäu ñaø, khoâng chôi fantaisie 
böøa baõi.  Moät gioïng ñôn giaûn nhö gioïng 
cuûa nöõ danh ca Moäc Lan tröôùc naêm 1975 
maø toâi nghó ñoù laø gioïng meänh phuï.  Caùi 

laûnh loùt luùc leân cao laøm toâi nghó ñoù laø 
nhöõng ñôït gioù chöôùng noåi leân xoân xao vaøo 
muøa Teát maùt dòu.  Vaø caùi khaøn khaøn laøm 
cho gioïng chò theâm gôïi caûm nhö mang aâm 
höôûng tieáng ñaïi hoà caàm.   

Töø khi con chim yù nhi Ngoïc Dung caát 
gioïng líu lo trong caùc lôùp cuûa tröôøng nöõ 
trung hoïc Tröng Vöông ñaõ ñöôïc coá giaùo sö 
Thaåm Oaùnh voán laø moät nhaïc só tieàn phong 
phaûi quan taâm chuù yù.  Gioïng aáy sao maø 
moûng, thanh vaø ngaân vang töø caùc thanh ñôùi 
deûo meàm vaø buoàng phoåi töôi non thoaùt ra.  
Roài ñoù, sau nöûa theá kyû troâi qua, thaày troø 
gaëp laïi nôi choán Hoa Ñoâ (Washington, 
D.C.), tieáng haùt aáy vaãn moûng vaø thanh nhö 
thuôû naøo.  Nhöng noù ñöôïm theâm aâm saéc 
khaøo khaøo vaø aám cuùng nhö khoùi nhang 
baïch ñaøn vaø noàng naøn nhö traàm höông 
baùch hôïp ñöôïc ñoát trong ngaøy raèm nguyeân 
tieâu, khi boùng traêng troøn ñaàu tieân cuûa moät 
naêm môùi hieän treân neàn trôøi laáp laùnh sao. 
Tieáng haùt ñoù khi ra haûi ngoaïi ñöôïc Coá 
Nhaïc Só Nhaät Baèng uoán naén theâm phaàn kyõ 
thuaät ñeå caát leân trong nhöõng cuoäc tieáp taân 
hay trong caùc böõa daï yeán roän raøng baèng 
höõu lieân taøi vaø saønh ñieäu. 

 Vaên chöông, aâm nhaïc, hoäi hoïa voán laø 
ba sôû thích raát beàn bæ ñoái vôùi chò Ngoïc 
Dung.  Duø naêm thaùng troâi qua, duø muøa 
ñoâng cuoäc ñôøi coù tôùi hay khoâng tôùi, chò 
vaãn beàn loøng ñeo ñuoåi chuùng.  Caû ba nhö 
ba caây caûnh khoâng sôï tieát maïnh ñoâng buoát 
giaù.  Nhaùnh thanh tuøng vaãn phôùt nheï moät 
lôùp tuyeát nhung moûng nhö phaán raéc.  Laù 
thuùy truùc ñöôïc traùng moät lôùp baêng moûng 
laáp laùnh aùnh pha leâ.  Hoa hoàng mai ñoû nhö 
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son töôi roïi aùnh maây hoàng treân lôùp giaù 
cöùng nhö göông. 

Baêng nhaïc cuûa chò laø moùn quaø quyù cho 
baïn beø trong dòp Teát Kyû Maõo.  Noäi caùi 
vieäc chò choïn nhaïc phaåm ñeå trình baøy, 
ngöôøi nghe cuõng bieát chò coù khieáu thöôûng 
ngoaïn cao.  Toâi töï höùa seõ vieát moät baøi veà 
gioïng haùt naøy. 

Naêm 2001, toâi laïi laøm cuoäc Myõ du vôùi 3 
giai ñoaïn haønh trình.  ÔÛ giai ñoaïn thöù nhaát 
toâi gheù thaêm caùc vaên höõu ôû Washington, 
D.C. vaø aên Taát Nieân taïi nhaø anh Löu 
Nguyeãn Ñaït coù xen moät buoåi vaên ngheä haøo 
höùng.  Kyø ñoù, chò Ngoïc Dung bò bònh cuùm, 
nhöng vaãn töôi cöôøi thanh lòch trong chieác 
aùo tô luïa maøu xanh ñaëc bieät cuøng maøu vôùi 
khaên phu-la.  Maøu xanh naøy thaém röïc hôn 

maøu bích ngoïc, oùng aû hôn maøu ngoïc thaïch 
hoaøng gia.  Ñuùng laø maøu xanh loâng chim 
coâng, raát hoøa hôïp vôùi taûng hoa maøu hoàng 
queá in treân khaên phu-la, vôùi maøu son hoàng 
haïnh toâ treân moâi.  Bôûi ñang luùc xanh xao vì 

beänh, laïi phaûi döï daï hoäi neân chò môùi toâ son 
thaém ñaäm nhö theá, chöù thöôøng nhaät chò 
duøng maøu son hoàng ñaøo töôi saùng maø thoâi.  
Giai ñoaïn thöù hai, toâi ñi California ra maét 
hai cuoán saùch Taäp Truyeän Ma (taäp truyeän), 
Chaân Dung Nhöõng Tieáng Haùt II (kyù söï vaên 
hoïc ngheä thuaät) vaø ôû chôi taïi Quaän Cam 10 
ngaøy.  Sau ñoù, toâi trôû veà Virginia ra maét 
cuoán buùt khaûo Taùc Phaåm Ñeïp Cuûa Baïn. 
Ngöôøi ñoùn toâi taïi phi tröôøng laø chò Ngoïc 
Dung.  Chò laïi ñöa toâi duøng côm vôùi anh 
Löu Nguyeãn Ñaït vaø chò Phuøng thò Haïnh 
tröôùc khi toâi theo caëp Ñaït & Haïnh veà bieät 
thaát cuûa hoï ôû thaønh phoá Fairfax, Virginia.  
Cuõng vaãn moùn canh chua ñaäu baép baát huû.  
Cuõng vaãn moùn soø xaøo töông hoät ñen. Vaø coù 
theâm vaøi moùn thònh soaïn nöõa.  

Hoâm ra maét saùch, chò Ngoïc Dung maëc aùo 
maøu tía pha xaùm; ñoù laø maøu röôïu vang Coâte du 
Rhoâne hôi taùi raát trang nhaõ coù theâu moät taûng 
hoa traéng chen loaùng thoaùng hoa ñoû laù xanh 
phía tröôùc.  Chò duøng söu boä traân chaâu goàm ñoâi 

Trong buoåi ra maét «Taùc Phaåm Ñeïp Cuûa Baïn» cuûa Hoà Tröôøng An  
taïi Virginia ngaøy 30 thaùng 1, 2001. 
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hoa tai vaø hai xaâu chuoãi ñeo coå ñeå trang söùc.  
Chò aên maëc trang ñieåm khoâng göôïng nheï maø 
cuõng chaúng maïnh tay, coát laáy caùi saùng maùt vaø 
töôi thaém cho nhaân dieän voùc daùng cuûa mình.  
Theo toâi, chò maëc quoác phuïc ñeïp hôn AÂu phuïc 
vì chæ coù caùi aùo daøi coå truyeàn môùi laøm voùc daùng 
chò thon thaû vaø meàm maïi.  Sau ñoù, moät tuaàn, 
ngöôøi ñöa toâi ra phi tröôøng ñeå toâi trôû veà Phaùp 
cuõng chính laø chò Ngoc Dung, nhöng laïi coù 
theâm phu quaân chò voán laø nhaø cöïu ngoaïi giao, 
OÂng Robert Senser ñaõ töøng laøm vieäc taïi Toøa 
Ñaïi Söù Myõ ôû Saøi Goøn.   

Töø tieäm buùn oác ôû Falls Church, chò 
ñöa toâi ñeán vieáng nhaø chò ôû thaønh phoá 
Reston ñeå yeát kieán ñaáng tröôïng phu cuûa 
chò chæ trong voøng naêm phuùt, tröôùc khi caû 
ba cuøng ra phi tröôøng.  Nhaø chò coù nhieàu 
moùn ngoaïn haûo vaø vaøi taám tranh sôn daàu 
cuûa Nguyeãn Trung.  Toâi chöa kòp quan saùt 
thì chò giuïc toâi ra xe keûo khoâng seõ ñeán phi 
tröôøng treã naûi.  Hoâm ñoù, treân ñoaïn ñöôøng 
ñeán nhaø chò, toâi coù baûo chò:  
  - Hoài môùi lôùn, boïn baïn beø chuùng toâi öa 
thoùi thôøi thöôïng, kieåu caùch.  Ñi ñaâu tuïi toâi 
cuõng mang keø keø theo maáy cuoán saùch cuûa 
OÂng Albert Camus hay vaøi cuoán saùch cuûa oâng 
Jean Paul Sartre, duø tuïi toâi chöa ñoïc noåi moät 
caâu.  Nghó laïi, sao toâi maéc côõ ñeán ruøng rôïn!  

Chò Ngoïc Dung baûo:  
  - Giôø ñaây tuïi mình laïi thích ñoïc saùch 
vieát veà queâ höông ñaát nöôùc.  Chuùng mình 
cuõng chaúng caàn tìm hieåu maáy oâng aáy vieát 
nhöõng gì, vieát ra sao?  Chuùng mình ñaâu 
coøn nhoû daïi gì maø tìm hieåu nhöõng ñieàu 
khoâng caàn thieát cho vaên chöông mình.  Hoài 
môùi lôùn, toâi thích xem xi-neâ hôn.  

Boán naêm troâi qua. Taïp Chí Coû Thôm 
vaø Cô Sôû Xuaát Baûn Coû Thôm vaãn trô gan 
cuøng tueá nguyeät, duø vaän nöôùc beân queâ nhaø 
haõy coøn cau maët vôùi tang thöông.  Treân 
soùng lôùp pheá höng, taám loøng yeâu tha thieát 
vaên chöông cuøng yù chí saét ñaù ñaõ höôùng 
daãn chò Nguyeãn Thò Ngoïc Dung saùng taùc 
theâm taäp truyeän Moät Thoaùng Maây Bay 
(2001) sau thi taäp Ñieåm Trang Laøm Daùng 
Cuoäc Ñôøi (1999).  Cô Sôû Coû Thôm tôùi nay 
ñaõ xuaát baûn gaàn 30 taùc phaåm ñuû loaïi (thô, 
vaên xuoâi, bieân khaûo, buùt kyù).  Chò ñaõ hoaøn 
taát quyeån buùt kyù Non Nöôùc Ñaù Vaøng, 
nhöng chöa xuaát baûn (1).  Nhôø oùc quan saùt 
tinh nhueä, nhôø nieàm rung caûm saâu saéc neân 
loái vieát buùt kyù cuûa chò raát töôi, raát höùng 
khôûi khoâng keùm loái vieát buùt kyù cuûa nöõ só 
Minh Quaân qua cuoán Trôøi AÂu Qua Maét 
Vieät hay cuûa Nguyeãn Hieán Leâ qua cuoán 
Baûy Ngaøy Trong Ñoàng Thaùp Möôøi.  Naêm 
ngoaùi (2004), sau chuyeán veà Vieät Nam aên 
Teát, chò coøn cho toâi bieát:  
  - Toâi ñang vieát buùt kyù (2) veà chuyeán veà 
thaêm Vieät Nam ñaây, anh aï. 

Phöôïng Vaãn Nôû Beân Trôøi Haø Noäi vaø Saøi 
Goøn Naéng Nhôù Möa Thöông cuûa Nguyeãn 
Thò Ngoïc Dung laø hai taùc phaån aên khaùch, 
phaûi taùi baûn hai laàn, ñaõ ñuû söùc ñöa taùc giaû 
leân moät cöông vò saùng suûa treân vaên ñaøn. 

Ñoïc hai taùc phaåm ñaàu tay naøy, chuùng ta 
baét gaëp söùc soáng thaám nhuaàn caùc maïch vaên 
vaø chaûy cuoàn cuoän vaøo taâm hoàn ñoäc giaû.  
Chò vieát vaên baèng kinh nghieäm soáng chöù 
khoâng baèng taøi lieäu cheát choùc vaø khoâ cöùng.  
Chò khoâng nhoài nheùt nhöõng vaán ñeà lôùn lao 
nhö toân giaùo, xaõ hoäi chính trò, luoân caû thôøi 
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Nguyeãn Thò Ngoïc Dung
vaø Hoà  Tröôøng An,  

VA  01/30/2001 

söï noùng hoåi hay caùc khoa hoïc nhaân vaên 
khaùc vaøo vaên chöông.  Chò chaân thaønh vaø 
khieâm toán, bieát gì vieát naáy, khoâng laøm daùng 
trí thöùc.  Chò khaùc vôùi nhöõng keû thôøi thöôïng 
kieåu caùch (les snobs) khaùc, hoï daùm duøng 
boán chaân ngaén nguûn cuûa con thaèn laên oâm 
caùi coät nhaø to taùt, vieát toaøn chuyeän treân trôøi 
döôùi bieån bao la vaø khoâng töôûng treân caùc 
chöông saùch traøng giang ñaïi haûi, laøm ñoäc 
giaû meät khôø khaïo ngaát ngö.  Coøn chò chæ 
vieát nhöõng vaán ñeà tuy 
taàm thöôøng maø gaàn guõi 
vôùi taâm tình mình, khoâng 
quôø quaïng naém baét nhöõng 
aûo aûnh trí thöùc phuø du. 
  Vaøo thôøi buoåi naøy, 
thieân haï hay ñöa caùc vaán 
ñeà khoa hoïc nhaân vaên to 
taùt vaøo vaên chöông.  
Nhöng coi chöøng ñoù.  
Neáu hoï khoâng xöû duïng 
chuùng ñuùng ñaén, saép ñaët 
chuùng ñuùng choã, khoâng 
bieán hoùa chuùng thaønh 
ngoân ngöõ vaên chöông 
ñuùng luùc thì nhöõng vaán 
ñeà to taùt ñoù chaúng nhöõng 
khoâng laøm cho taùc phaåm 
khoâng trôû thaønh moät vaên 
phaåm vó ñaïi, maø coøn laøm 
cho vaên chöông ñöông söï trôû neân keäch 
côõm, bieán taùc giaû trôû thaønh ngoâng ngheânh, 
keû khoe khoang kieán thöùc moät caùch loá 
bòch.  Vaên chöông caàn söï soáng hoàn nhieân, 
lai laùng, doài daøo.  Noù raát kî nhöõng taøi lieäu 
khoâ khan, cheát choùc, khoâng gaây rung caûm 

cho ñoäc giaû.  Noù phaûi laø moät sinh vaät ngaäp 
traøn nhöïa soáng.  Nhöõng vaán ñeà chính trò, toân 
giaùo, xaõ hoäi v. v... neáu khoâng ñöôïc taùc giaû 
giuùp chuùng khoaùc laáy caùi ngoân ngöõ vaên 
chöông, neáu ñöông söï khoâng duøng chuùng ñeå 
döïng neân nhöõng hoaït caùch keát hôïp baèng 
nhöõng neùt taïo hình thì taùc phaåm seõ hoûng to, 
hoûng naëng moät caùch theâ thaûm!  Vaø neáu 
chuùng cöù bò taùc giaû laïm duïng böøa baõi töùc 
nhieân ñöông söï laøm cho taùc phaåm mình neáu 

khoâng bieán thaønh caùi xaùc 
thoái tha hö vöõa thì cuõng 
thaønh caùi xaùc öôùp cöùng ñô 
laïnh ngaét. 
  Ñoïc xong Phöôïng Vaãn 
Nôû Beân Trôøi Haø Noäi vaø Saøi 
Goøn Naéng Nhôù Möa 
Thöông, chuùng ta môùi bieát 
Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn 
Ñoâng Hoa Kyø tinh teá laø 
döôøng naøo khi choïn noù ñeå 
xuaát baûn.  Vaø chaéc khoâng 
nhieàu thì ít caùc baïn ñoäc giaû 
khi ñoïc xong hai quyeån 
naøy seõ caûm thaáy caùi hôi 
maùt phôi phôùi cuøng dö aâm 

ngoït lòm töø quyeån saùch 
thaám sang taâm hoàn vaø traùi 
tim mình. 

HOÀ TRÖÔØNG AN 
Chuù thích: 
(1) Buùt kyù “Non Nöôùc Ñaù Vaøng” ñaõ ñöôïc 
xuaát baûn naêm 7/21/2007. 
(2) Buùt kyù “Böôùc Laï Ñöôøng Queâ”  ñaõ ñaêng 
troïn trong Baùo Coû Thôm. 
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Đi thăm anh Hồ Trường An 
-------------------- 

VŨ NAM 
 

Kể từ mùa thu năm 2009, nhân ngày 
Thu Tao Ngộ, tôi có dịp đến Paris để cùng 
các văn thi hữu ra mắt Tuyển tập Món Ăn 
Theo Bước Di Tản, gồm nhiều người viết, 
đến ngày 17 tháng 8 mùa hè vừa qua tôi 
mới gặp lại anh Hồ Trường An, nơi thành 
phố anh ở, Troyes, nằm cách Paris khoảng 
200 Km về hướng đông nam. 

So với năm 2009, hôm gặp thấy anh 
ốm hơn nhiều, dù trông anh vẫn khỏe. 
Đang mùa hè mà da mặt anh rất trắng, ắt 
hẳn anh ít được đi ra ngoài để tắm nắng 
như những người khác trong mỗi mùa hè. 
Mà muốn đi ra ngoài với anh cũng đâu có 
dễ dàng! Anh đang ngồi xe lăn, khó di 
chuyển, căn Apartment lại ở trên tầng cao 
trong một chung cư. Dù có thang máy 
nhưng việc đi lên xuống ắt hẳn là khó rồi. 
Chưa kể anh Bernard, người bạn ở chung 
với anh còn bận đi làm 
mỗi ngày. 

Tháng 8 nghỉ hè tôi 
qua thăm anh lúc nào 
cũng được. Nhưng hẹn 
tới hẹn lui rồi cũng thống 
nhất là ngày thứ bảy, 
17.8. Chiều ngày 16 
tháng 8 chúng tôi đến 
Paris, ngủ qua đêm ở 
khách sạn. Sáng hôm 
sau chúng tôi đi vòng 
vòng ở Paris khoảng 2 
tiếng đồng hồ rồi  mới 
trực chỉ đi Troyes.  

Con đường từ Paris 
đến Troyes này lần đầu tiên 
chúng tôi đi, nên cũng bị 

lạc đôi chút.  
Từ miền Tây Nam nước Đức, nơi ráp 

ranh thành phố Strasbourg của Pháp tôi đã 
chạy nhiều lần qua Pháp. Lúc theo hướng 
nam để đến Marseille, lúc đi hướng tây 
nam để đến Bordeaux, lúc theo hướng tây 
để đi Paris. Đi hướng nam để xuống biển 
ấm Địa Trung Hải, Monaco, Nice, Cannes, 
Marseille..., là đi tiếp qua Tây Ban Nha.  
Nước Pháp đã giúp chúng tôi vào những 
ngày hè nóng nực vì có bãi biển dài, đẹp. 
Tôi đã có dịp xem một bô phim tài liệu dài 
về các vùng biển quanh nước Pháp do đài 
truyền hình Đức chiếu, thật ngoạn mục. Đi 
hướng tây để vào Paris xem tháp Eiffel, 
Khải Hoàn Môn..., đến quận 13 tìm mua 
thức ăn VN, đi xa hơn nữa là đến vùng 
biển Normandie, đến vùng biển nằm giữa 
nước Pháp và Anh... Đi về hướng tây nam 
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là đi Bordeaux, đi thăm vùng biển lạnh Đại 
Tây Dương, thăm Làng Mai v.v...  

Chúng tôi đi nhiều lần qua Pháp thành 
như hình rẽ quạt. 
Về đất đai Pháp cũng lớn hơn Đức, nên 
trên đường đi thường gặp những cánh 
rừng, cánh đồng, đồng cỏ lớn hơn những 
cánh rừng, đồng lúa ở nước Đức nhiều. Có 
những đoạn đường, nhất là ở miền nam 
nước Pháp, mà ở hai bên đường hơi giống 
hai bên đường ở những đường làng VN. 
Những mái nhà, lúc thấp, lúc cao, cách 
kiến trúc hai nước hao hao giống nhau. 
Cũng dễ hiểu thôi vì hai nước đã bao năm 
đã gắn liền với nhau về nhiều mặt rồi. Điều 
hao hao giống nhau này người viết không 
bao giờ tìm thấy ở trên nước Đức. 
Đi thăm anh HTA kỳ này có anh bạn, mà lúc 
anh HTA đến vùng Tübingen, Reutlingen, hai 
thành phố của chúng tôi ở, anh HTA đã gặp. 
Anh HTA đã nhận ra ngay và còn nói lần đó 
đã tặng anh bạn này hai cuốn sách. Qua vậy 
mới biết trí nhớ anh HTA còn quá tốt. 

Anh ngồi trên xe lăn, dẫn tôi vào phòng 
riêng của anh. Thấy hình Phật thờ trên cao 
(anh HTA ăn chay trường). Đầy sách chung 
quanh bốn bức tường, vây quanh một 
giường ngủ. Một bàn, trên đó có một 
Computer. Một chong đèn. Chắc gia tài anh 
nhiêu đó. Thấy tay mặt anh nằm yên, mọi di 
chuyển lay động chỉ có tay trái, tôi hỏi anh: 

„ Anh viết ra sao?“. Anh đưa hai ngón tay 
của bàn tay trái lên trước mặt tôi. Đó là câu 
trả lời của anh. Sau đó ra ngoài nghe ai nói 
anh viết được đâu hai ba cuốn sách rồi, 
trong cách viết như vậy: hai ngón tay chạy 
trên bàn phím máy Computer. Tôi thấy nễ 
phục! Anh kiên trì với chữ nghĩa văn 
chương quá! 

Trong khi các chị Kiệt, Mây Thu, Mỹ 
Hòa bận bịu trong bếp lo cho buổi trưa cho 
bảy tám người ăn; anh Huỳnh Tâm, Đỗ 
Bình, Mỹ Phước Nguyễn Thanh ngồi trò 
chuyện với „phái đoàn“ tụi tôi; Bernard ra 
phố mua thêm rượu, bia, tôi ra trước nhà 
anh HTA ít phút để xem cảnh và chụp ảnh. 
Trước nhà anh, bên dưới là dòng sông, mà 
hai đầu đã khuất bởi những tàn cây. Nước 
trong xanh, những cành lá xòe ra dọc hai 
bờ sông, khung cảnh không thật tuyệt đẹp, 
nhưng cũng cảm thấy được ít nhiều sự thơ 
mộng khi đứng trên Balkon của căn nhà từ 
trên cao mà nhìn xuống bên dưới. 

Cám ơn anh HTA, cám ơn anh 
Bernard, cám ơn các chị làm cơm trưa. 
Chúng tôi đến làm bận rộn các anh chị quá! 

Anh Đỗ Bình tôi đã gặp trong ngày Thu 
Tao Ngộ rồi. Cách anh nói chuyện rất 
duyên dáng, làm MC rất hay, nhưng hôm 
gặp ở nhà anh HTA thấy hình như anh còn 
rất nhiều tài (không phải chỉ là nhà thơ mà 
lâu nay tôi vẫn nghĩ). Anh hiểu biết rất 
nhiều về thơ văn, lý luận trình bày sâu sắc 
về tình hình chính trị, sinh hoạt cộng đồng, 
báo chí v.v... Gặp anh Huỳnh Tâm, cây viết 
mà tôi biết được qua những chuyện „Người 
Rơm“ đăng trên các Website, cũng không 
phải là vừa. Cũng một cây lý luận. Gặp mới 
biết anh Huỳnh Tâm còn viết cho rất nhiều 
ở các Website khác. 

Anh Mỹ Phước Nguyễn Thanh thật 
hiền, ít nói. Chị Mỹ Hòa ca sĩ của Ban Tam 
Ca „Ba Con Mèo“ ngày xưa ở Sài Gòn nói 
chuyện rất vui, có những nhận xét, ý kiến 
sâu sắc về ca nhạc lẫn văn chương. Hình 
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như trong vài bài viết thỉnh thoảng anh HTA 
có nhắc đến chị Mỹ Hòa, người bạn văn 
nghệ cũng cư ngụ ở Troyes. Anh Kiệt cũng 
ít nói. Anh chị đến chắc để chị phụ nấu ăn 
do anh HTA nhờ nhân dịp có bạn bè đến 
thăm, tôi nghĩ vậy vì thấy chị làm nhiều 
món ăn cho bữa ăn trưa hôm đó. Chị Mây 
Thu cũng bận rộn trong bếp nên tôi cũng 
không chuyện trò được nhiều, dù trước đó 
ít ngày khi nói chuyện với nhau bằng điện 
thoại vài lần về chuyến đi về Troyes, tôi 
nghe được giọng nói đầy chất miền Nam 
của chị, giọng ấm trầm, làm lòng mình có 
chút rung động. Một giọng nói thật đặc biệt! 

Rất tiếc, vì anh bạn đi chung có hẹn với 
bạn ở Paris nên chúng tôi phải từ giả anh 
HTA, Bernard và các anh chị để về lại Paris 
sớm. Không thể tiếp tục trò chuyện với các 
anh chị dù lòng rất muốn, nhất là về chuyện 
văn thơ. Nghe chị Mây Thu nói hôm đó hơn 
10 giờ 30 đêm anh chị mới về đến nhà.   

Xa xôi quá, gặp một lần rồi không biết  
bao giờ mới gặp lại! Không biết bao giờ các 

anh chị mới qua vùng Stuttgart, Tübingen, 
Reutlingen của chúng tôi? Cứ chờ vậy. 

Đường đi Paris đi và về Troyes thật 
rộng rãi, ít xe, nhưng không phải là muốn 
chạy bao nhiêu thì chạy như ở Đức. Vì trên 
nước Pháp tốc độ ở xa lộ bị giới hạn, nên 
thỉnh thoảng cũng có Police canh chừng. 
Vừa chạy vừa sợ nó „bắn tốc độ“. 

Bài viết ngắn cho kịp số báo Cỏ Thơm 
ra kỳ này nên tôi không viết được đầy đủ, 
chi tiết được. Nhưng rút lại chỉ có một điều 
đáng nói: Đi thăm được anh HTA tôi rất 
mừng. Hẹn hoài nhưng bây giờ mới thực 
hiện được. Thấy anh ốm hơn bốn năm về 
trước, nhưng anh còn minh mẫn, trí nhớ 
còn tốt, cũng mừng. Xin hẹn một dịp khác 
nha anh HTA! Cám ơn Anh cùng cầu chúc 
Anh sức khỏe, an khang. Thân chào các 
Anh Chị trong ngày 17 tháng 8 ở nhà anh 
HTA. Hẹn có ngày gặp lại. 

Đức Quốc 23. 8. 2013 

Vũ Nam
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Nhà Báo Vũ Văn Hoa 
Chủ nhiệm Nhật Báo Việt Nam Mới viếng thăm Virginia  

 

 
Nhà báo Vũ Văn Hoa, thân hữu, Nhà  thơ Hoàng Dung,  

Tồng Thư Ký VNM Ðào Khanh, Nhà thơ Hoàng Song Liêm và Phu Nhân 
 

 

Nhà văn Lệ Thị Nhị, Nhà báo Ðào Khanh, thân hữu Thuý Hiền,  
và Chủ Nhiệm Ðặc san Cỏ Thơm Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
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Chuyện “cờ bịch” ngày xưa ở 
Việt Nam 

 

Văn Quang 
Viết từ Sài Gòn 

 
uần cuối tháng 8-2013 này, dư luận tại 
VN đang sôi nổi về đề tài cờ bạc nhân 

dịp chính phủ VN vừa có tờ trình cho nghị 
định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua 
chó và bóng đá quốc tế (nghị định về cá 
cược), cùng với nghị định hoạt động kinh 
doanh casino (nghị định về casino). Có 
nhiều nỗi băn khoăn được đặt ra, như: mỗi 
ngày cá cược không được quá 1 triệu 
đồng, mỗi lần chơi ít nhất là 10.000 đồng; 
tại sao không được cá cược bóng đá trong 
nước; vào casino có cần xác minh nhân 
thân và nhân đó họ bàn luôn đến chuyện 
có hay không nên thành lập những khu mại 
dâm hợp pháp. Dư luận đã có chiều hướng 
đồng tình với sự “mở cửa” cho phép những 
hoạt động này. Nhưng từ lúc ra nghị định 
đến những hướng dẫn thi hành cũng rất 
phức tạp và có thể sẽ còn thay đổi, có 
nhiều chi tiết thực tế đáng quan tâm hơn. 
Nên kỳ báo sau, tôi sẽ bàn với bạn đọc về 
vấn đề hiện nay. Kỳ này, tôi ghi lại vài điều 
về ký ức cờ bạc ngày xưa cùng đôi chút kỷ 
niệm về những người bạn có mặt trong các 
cuộc chơi đó. Những kỷ niệm riêng tư gom 
lại, hy vọng phản ảnh được một phần của 
những cuộc chơi cờ bạc thuở xa xưa, tôi 
không có tham vọng trình bày đầy đủ về 
món ăn chơi này. 
 

Biết có hại vẫn làm 
Ai cũng biết “cờ bạc là bác thằng bần”, 

ngay từ hồi còn học trường làng, chúng tôi 
cũng đã được học bài này và nhớ mãi câu 
này. Dĩ nhiên ai cũng biết, cũng nhớ, 

nhưng người ta vẫn đánh bạc, cũng như 
ngay trên bao thuốc lá có ghi rõ “hút thuốc 
lá dễ bị ung thư” nhưng người ta vẫn hút. 
Sau này có nhiều vị đã bỏ được, còn khối 
vị vẫn phì phà như không có gì xảy ra, 
trong số đó có tôi. Tôi xin tỏ lòng ngưỡng 
mộ các vị đã đoạn tuyêt với thuốc lá. Tôi bỏ 
vài tháng, nhưng sau này không đi chơi, 
không “cờ bịch” nữa, chẳng còn cái thú gì. 
Vả lại khi ngồi gõ máy, cứ thấy “thiếu thiếu” 
một cái gì ấy, có lẽ là thiếu thứ tạo thêm 
cảm hứng nên lại hút thuốc lá “cho đời lên 
hương”. Tôi biết đó chỉ là “ngụy biện” cho 
cái thói hư tất xấu của mình, nhưng “không 
thích bỏ thì cứ hút”. Tám bó có lẻ rồi, mà 
mình hút thuốc lá đã hơn “60 năm cuộc 
đời” có chết vì ho lao hay ung thư đâu. 
Khối ông từ bé tới lớn không hút thuốc, vậy 
mà lăn quay ra chết vì bệnh ung thư phổi. 
Như ông Thái Thủy từ nhỏ tới già không 
hút thuốc, thế mà chết vì bịnh phổi đấy các 
cụ ạ. Thế có “phản khoa học” không? Tôi 
chịu thua! 

Tôi lại nhớ đến câu nói của ông bác sĩ 
Hà Xuân Du, khi ở San Jose về VN, ông ấy 
nói “anh hút thuốc lá lâu năm, có khi cơ thể 
anh quen với chất nicotin rồi, thiếu nó, anh 
bịnh đấy”. Tôi không biết ông bạn tôi nói thật 
hay nói đùa, tuy vậy tôi cũng cứ tin như thật 
để có thêm lý do mua thuốc lá đều đều.  

Cũng xin nói thêm là, tôi chỉ hút thuốc 
lá có cái tên SAIGON. Tôi khoái cái tên ấy 
từ ngày ở “tù cải tạo” ra cho nên nhất định 
chỉ hút thuốc lá Saigon. Ông nào ở Mẽo về 
cho ba số 5, Cravena, xì gà gộc… tôi đem 
đổi hoặc đem cho hết. Một tút thuốc ba số 
5 đổi được hơn hai tút thuốc Saigon, bởi 
thứ thuốc lá tôi hút bây giờ ở VN, một gói 

T 
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chỉ có giá 11 ngàn VN, chỉ bằng nửa đô la 
Mỹ. Song, giá cả chưa phải là chính, vẫn 
chỉ là cái tên tôi thích “THUỐC LÁ 
SAIGON”. Tuy vậy tôi vẫn đề nghị với bạn 
không nên hút thuốc lá. Còn tôi không bỏ 
được thì có chết cũng mang theo SAIGON 
trong túi áo. 

 
Trở lại với chuyện “cờ bịch”. Dù là “vui 

chơi, giải trí” hay táng gia bại sản cũng là 
“cờ bịch”. Chữ này vốn là chữ của tôi dùng 
trong các bài phóng sự và nó đã được “bảo 
chứng” khi nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh cũng 
đã có lần dùng trong bài viết của mình và 
ông còn cẩn thận ghi thêm sau hai chữ “cờ 
bịch” là “chữ của anh Văn Quang”. Chắc 
ông cũng chỉ có ẩn ý muốn nhắc lại vài kỷ 
niệm của anh em chúng tôi thời xa xưa 
thôi. Ông Nguyễn Đạt Thịnh hơn tôi vài ba 
tuổi và tốt nghiệp khoá 6 Trường Võ Bị Đà 
Lạt. Hồi sau tết Mậu Thân 1968, còn cấm 
trại “chăm phần chăm em ơi”, chúng tôi 
cũng ngồi đánh phé còm với nhau ở phòng 
báo chí. Hồi đó tôi đã về Đài Phát Thanh 
Quân Đội, anh Thịnh làm Trưởng phòng 
Báo Chí. Đánh phé còm cho đỡ buồn, bất 
kể cấp bậc, quan cũng như lính, ngồi vào 
chơi cùng nhau rất “bình đẳng bình quyền”. 
Cũng “tố”, cũng “tháu cáy” như điên. Rất 
hào hứng, đến nỗi có những anh em thích 
“chăm phần chăm” ở trại hơn là ở nhà với 
vợ. Chúng tôi bày ra cái trò này để anh em 
chơi cho đỡ “trốn cấm trại”. Ngay trong Cục 
Tâm Lý Chiến, buổi tối đã có 3 bàn phé 
còm. Ngoài phòng báo chí, ở trong phòng 
vi âm của đài phát thanh QĐ, máy lạnh 
24/24, cũng có “sòng bài” nhỏ cho các ông 
nhạc sĩ, biên tập viên, phóng viên “oánh thả 
cửa”, nhưng dĩ nhiên là có kiểm soát, 
không vượt quá giới hạn. Nhật báo Tiền 
Tuyến do cụ Hà Thượng Nhân cai quản 
cũng có sòng xì phé và mạt chược còm.  

Nhân nhắc tới chuyện cũ tích xưa này, 
tôi điểm lại đôi nét về chuyện “cờ bịch” tại 

VN, trong giới hạn thời gian, không gian 
nhỏ và bạn bè mà tôi biết, tất nhiên không 
thể nói hết. 

 
Cờ bạc trước 1945 

Tôi lấy cái mốc thời gian đó như nhiều 
ông bạn có tuổi bây giờ thường hay nghĩ 
đến. Thực ra từ hồi trước năm 1945, tôi chỉ 
biết vài thứ cờ bạc ở làng tôi. Miền Bắc hồi 
đó chỉ có xóc đĩa hay còn gọi là “lắc đĩa”.  
Ngay trong nhà tôi, cứ vào dịp Tết hoặc 
ngày giỗ ông nội tôi, thường tổ chức một 
canh xóc đĩa gồm nhiều vị “chức sắc” và 
điền chủ trong huyện đến chơi, đôi khi có 
cả các vị ở huyện khác thân quen với gia 
chủ cũng tới ngồi sòng. Có khi lên đến 50 - 
60 người. Canh xóc đĩa này được coi là 
khá lớn, giấy “bạc con công” như bươm 
bướm. Thường là chừng hơn chục cái 
chiếu hoa cạp điều được trải trong dài 
trong dãy nhà khách khá lớn của nhà tôi. 
Nhà khách được thắp sáng trưng bởi mấy 
cái đèn “măng sông” và đèn đất. Canh bạc 
bắt đầu ngay từ chiều cho tới sáng hôm 
sau. Nhà tôi chỉ lập sòng mỗi năm một lần. 

Tôi còn nhóc nên chỉ biết có mỗi cách 
đánh là chẵn lẻ. Tôi khoái nhất là khi sắp mở 
đĩa để quyết định thắng thua. Nhà cái hô 
hoán lung tung, khi cả “làng” đặt tiền và đặt 
cược xong mới mở. Cái cử chỉ mở bát rất 
phóng túng, rất “tay chơi”, rất chuyên 
nghiệp. Cái bát được nhón lên cho khỏi va 
chạm làm ảnh hưởng tới cái đĩa, nhưng vừa 
lên khỏi đĩa là cái  bát được vung mạnh bật 
ra xa nằm quay cu lơ. Mọi con mắt để dồn 
vào 4 đồng trinh trong đĩa sấp ngửa ra sao, 
nó có ảnh hưởng tới số phận hên xui, có khi 
tới cả vận mạng mình. Bởi có những ván bài 
rất lớn, bằng cả cơ nghiệp của một số “bá 
hộ” mà bây giờ người ta gọi là “đại gia miệt 
vườn”.  (Ban muốn biết chơi xóc đĩa xin vào 
đường link này  
http://www.youtube.com/watch?v=m64zHK
AOSNA).  
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Sau xóc đĩa là những bàn bài nhỏ như 
chắn cạ, tổ tôm, đánh lú thì hầu như những 
nhà khá giả trong làng, ngoài tỉnh đều tổ 
chức đánh với hàng xóm, bạn bè mua vui. 
Cũng đôi khi có những sòng chắn cạ tổ tôm 
chuyên nghiệp, hầu hết họ ở gần phố, gần 
chợ, gần những “xóm cô đầu”. Còn ở làng 
khi có hội hè cũng tổ chức vài món chơi 
phổ thông như cờ tướng, tổ tôm điếm, tùy 
theo phong tục của từng làng.  

Ở cổng các trường học, nhất là vào dịp 
có kỳ thi, thường có mấy bàn “bầu cua cá 
cọp” đứng dụ mấy cậu học sinh. Nó thoáng 
cho mình thấy cái con cờ bằng gỗ úp 
xuống là con cua, nên mình tưởng  bở 
nhào vào đặt vài xu, khi lật lên lại là con cá 
nên nhiều anh thua hết cả tiền cơm.  

Cảnh hát cô đầu và hút thuốc phiện thời xa xưa 
Nói thêm một tí là cái thú “cờ bịch” của 

các cụ thời đó, nhiều nhất và “tốn kém đến 
mất nghiệp” là xóc đĩa, thường đi kèm với 
cái thú hút thuốc phiện và “đi hát cô đầu”, 
các ông anh và ông chú tôi đi hát cô đầu 
gọi tắt là “đi hát”, hoặc đi hút thuốc phiện là 
“đi hít”. Hồi đó, chưa có những loại ma túy 
ghê gớm như bây giờ. Phải bảnh lắm mới 
hút thuốc phiện và đi “hát cô đầu” được. Có 
lẽ nhiều bạn còn nhớ, hai phố cô đầu nổi 
tiếng đất Bắc xưa là Quán Bà Mau ở Hải 

Phòng và Khâm Thiên ở Hà Nội. Ở thành 
phố có vài dancing, hầu hết là trong các 
khách sạn lớn. Dân văn minh lắm mới đi 
nhảy với mấy “ông Tây bà đầm”.   

Đó là vài thú chơi thường thấy thời tôi 
còn thơ ấu từ trước 1945 ở miền Bắc, còn 
ở miền Nam, tôi không biết nhiều nhưng 
chắc chắn là dân miền Nam không đánh 
xóc đĩa, theo tôi biết thì phần đông người 
miền Nam và miền Trung chơi tứ sắc, bài 
cào, sập sám và cờ tướng. 

 
Cờ bạc ở VN trước 1975 

Phần đời khôn lớn của tôi ở miền Nam, 
có thể kể từ năm 1953, khoảng gần mười 
năm sau tôi mới biết “cờ bịch”. Thoạt đầu là 
đánh chắn với mấy ông bạn “Bắc Kỳ chính 

hiệu con nai”. Tôi biết lơ mơ chắn cạ từ 
hồi còn nhỏ ngồi bên mẹ. Thế nên khi 
ông bà Quốc Phong rủ đánh chắn là tôi 
hăng hái nhận lời. Rồi đến Phạm Đình 
Chương rủ đến nhà đánh chắn cho bà cụ 
mua vui. Bàn chắn đó chúng tôi gọi là 
nhà “bà cụ Hoài Bắc”.  

Sau đó, tôi biết đánh xì hay còn gọi 
là đánh phé. Từ năm 1960 có thể gọi là 
thời kỳ bột phát của xì phé. Bàn xì phé 
có mặt lung tung đủ mọi nơi, từ cổng Đài 
Phát Thanh Sài Gòn, đến nhà Ân Shell, 
ông Tú Vopco, hay ở trong các hóc hẻm 
như nhà ông Hà Huyền Chi, Nguyễn 
Đình Toàn… Hai ông này thuộc loại 

“kinh tế suy thoái” nhưng đánh bài như công 
tử, chẳng kém ai. 

Sau đó vài năm, đến phong trào chơi 
mạt chược cũng nẩy nở rầm rộ như chơi 
phé. Ít năm sau, tôi bỏ chơi phé, một trò 
chơi “không khoan nhượng” chỉ nhằm “giết” 
lẫn nhau dù là bạn bè thân thuộc, bởi nếu 
không thế thì không còn là đánh phé, phải 
giấu kỹ con bài tẩy, hở ra là “chết”. Chơi mạt 
chược có tính “gia đình” hơn, có thể khoan 
nhượng được. Nhưng hầu hết là chúng tôi 
chơi mạt chược còm, “láng” rất ít. Có thua 
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nhiều lắm cũng chỉ mất một ngày lương chứ 
không thể so sánh với các sòng đại gia.  

 
Những sòng bài có bảo kê 

Sau sự kiện đám Bình Xuyên tan tác, 
kéo theo Kim Chung Đại Thế giới đóng cửa, 
nhiều sòng bài các kiểu mọc lên và một số 
sòng bài lớn nhất thời đó thường được bảo 
kê bởi một vài thế lực lớn. Tôi biết khá rõ 
những địa chỉ bảo kê này qua nhà phóng sự 
gia Phan Nghị thường lăn lộn ở khắp “chốn 
giang hồ”, ông cho tôi biết từng địa chỉ và 
chính ông cũng được các đại ca thỉnh thoảng 
chi cho một tí tiền đi ăn chơi. Nhưng nay các 
vị đứng đầu bảo kê hoặc con em các vị ấy 
cầm đầu  bảo  kê đã mất, tôi không nhắc lại 
làm gì cho “mất đoàn kết”.  

Hầu hết các sòng bài đó là sóc đĩa, xì 
phé, sì dách và cũng có những tổ chức bịp 
bợm rất tinh vi. Ngay trong tổ chức đánh 
phé ở nhà tư cũng có nơi bịp. Tôi còn nhớ 
có lần ông Phan Lạc Phúc và tôi đến nhà 
một ông ở khu Chợ Cá Trần Quốc Toản 
đánh phé. Đánh kiểu nào cũng thua. Tôi 
khám phá ra bài có dấu. Liền dùng chiêu 
“gậy ông đập lưng ông”, lấy lại đủ tiền. 
Đánh xong ván đó, tôi nháy ông Phúc ra về 
ngay. Chính vì sợ bị bịp nên sau này, 
chúng tôi lập một club fermer chừng 7-8 
anh em bạn biết nhau, chơi cho yên tâm. 
Mỗi tuần, thay nhau tổ chức đánh bài ở một 
nhà, không chơi với người lạ. 

Vào thời này trường đua ngựa cũng 
được phép tổ chức khá bài bản, nhưng 
chưa có “đua chó”, bởi thời đó không nhiều 
“đại gia chơi chó” như thời nay. Cá độ bóng 
đá cũng chỉ có giới hạn nhưng hầu như các 
ông bạn tôi rất ít người đến trường đua 
Phú Thọ. (Tôi sẽ nói ở bài sau).  

 
Vài cá tính cờ bịch 

của các ông văn nghệ sĩ 
Nói đến cờ bịch, tôi nhớ lại vài tính 

cách chơi bài của các ông bạn tôi. Tôi chỉ 

nhắc đến vài ông có cá tính đặc biệt mà tôi 
tin rằng sẽ không ai viết tới, dù có viết tiểu 
sử các ông ấy rất cẩn thận. Những nét rất 
nhỏ nhưng lại là “giai thoại” mang theo hết 
cuộc đời mình.  

Tôi nghĩ, bạn đọc cũng có những mẩu 
chuyện tương tự, chuyện lớn có thể không 
nhớ, nhưng kỷ niệm rất nhỏ lại cứ nhớ 
hoài. Gặp nhau là nhắc lại để tiếc thương 
những gì đã qua mà chỉ có “chúng mình 
biết với nhau”. Mới chỉ tuần trước đây thôi, 
một ông bạn tôi ở Úc về, chúng tôi gặp 
nhau trong một quán ăn, ông ấy còn nhắc 
lại một ván bài với ông Quang “hói” khi chơi 
ở báo Tiền Tuyến cách đây gần nửa thế kỷ. 
Từng chi tiết sống động như mới xảy ra 
tháng trước.  

 

 
Tài tử Lê Quỳnh và Kiều Chinh trong phim 
Hồi Chuông Thiên Mụ  

 
Lại phải nói về cái sự đánh phé của 

ông Quang “hói”. Ông đánh phé hùng hục, 
“cái gì cũng theo”, ông có biệt danh là Pôn 
Húc, nên ăn tiền của ông “ngon” như đi ăn 
phở 79. Ông Quang “dù” và ông Quốc 
Phong chủ báo Kịch Ảnh cũng nóng tính 
không kém. Tài tử Lê Quỳnh đánh chắn 
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không khá lắm nên thua xiểng liểng. Hoài 
Bắc - Phạm Đình Chương đánh phé rất 
“chắc”, có đôi lớn mới theo, khi ông ấy ra 
tiền là kể như ăn chắc nên được đặt cái 
nick name là “gánh gánh về”. Mai Thảo thì 
luôn uể oải kể cả khi đánh chắn hay đánh 
phé còm, mắt cứ lơ mơ như buồn ngủ. 
Dường như ông này không có máu ăn thua 
đủ. Ông Thái Thủy khi đánh phé, cứ có bài 
lớn là tay run run, mặt mũi xanh dờn như 
gặp cướp, nên đối thủ đoán được ngay. Cụ 
Hà Thượng Nhân chơi tổ tôm rất có “đẳng 
cấp” nhưng khi đánh phé thì cụ nhát gan, tố 
mạnh là cụ “chạy có cờ” ngay. Ông Anh 
Ngọc không đánh phé, có thời ở gần nhà 
tôi, ông và ông Cung Tiến cùng vài anh em 
khác hay chơi “băng ky”. Tôi không khoái 
trò này không hiểu luật chơi ra sao. Nghe 
nói sau này, qua Mỹ rồi ông cũng chơi mạt 
chược ở nhà, có bà Nhung phụ tá. Nhưng 
nay “người” hơi yếu rồi nên ông Hoàng 
Song Liêm thông báo là “người” chỉ  cầm 
vài ván cho đỡ buồn tay thôi.  

Ông Duy Trác vốn là luật sư, ông chơi 
mạt chược cũng từ tốn khoan thai như vậy. 
Nhạc sĩ Y Vân vẫn lao vào chơi mạt chược 
và vốn là dân đói rách “có hạng”, song 
nhưng lại hay thua. Ông Nhật Bằng chơi 
rấy hay và rất kỹ tính, cả nhà ông đều chơi 
mạt chược rất giỏi, có khi vợ chồng con cái 
ngồi chơi với nhau, chắc là chơi ăn “búng 
tai” thôi. Đó là vài “sự kiện” đáng nhớ. 

 
Những ông không chơi cờ bịch 

Có những ông không bao giờ bén 
mảng đến làng cờ bịch và dancing. Ông 
Hoàng Hải Thủy tức Công Tử Hà Đông viết 
phóng sự rất “ác liệt”, nhiều độc giả cứ 
tưởng công tử “ăn chơi kinh lắm” nhưng 
ông không hề chơi bất kỳ món nào. Ông là 
một ông chồng mẫu mực. Ông Tạ Quang 
Khôi cũng vậy, ông tự nhận là Giáo Gian 
nhưng thật ra ông rất hiền, tốt tính, chỉ hay 
giận vặt, không nhảy đầm, không cờ bịch 

dù suốt đời chơi với hầu hết anh em văn 
nghệ sĩ vì ông từng làm “nhớn” ở Phòng 
Văn Nghệ của đài PT Saigon. Ông Uyên 
Thao cũng là một người “chân chỉ”, cuộc 
sống của ông là “cày” và “cày”. Làm nhiều 
đến nỗi anh em… phát ghét. Lê Xuyên còn 
hiền lành hơn, không cờ bịch rượu chè, 
thậm chí không bước chân đến phòng trà 
nghe nhạc. Ông Nguyên Sa và ông Huy 
Phương cũng vậy, có lẽ ảnh hưởng từ 
“nghề làm thầy giáo” nên các ông ấy không 
“văng mạng” như chúng tôi…  

Đặc biệt là mấy ông đạo diễn, làm phim 
“xã hội đen”, phim “giang hồ uýnh lộn tơi 
bời”, bắt diễn viên chơi bài bịp như làm xiếc 
nhưng đạo diễn lại chưa cầm đến con bài 
bao giờ, như Hoàng Vĩnh Lộc, Lê Hoàng 
Hoa, Hoàng Anh Tuấn… 

Còn khá nhiều những ông như thế nữa. 
Nhưng tính theo tỷ lệ, ước chừng có 10% 
các “bố văn nghệ” không cờ bịch, không 
nhảy nhót. Còn hầu hết là ít nhiều có cờ 
bịch, có nhảy nhót, có cá độ và những món 
linh tinh khác. 

Trong một ngày gần đây, tôi sẽ có dịp 
viết tỉ mỉ về “cuộc đời ái tình sự nghiệp” 
riêng của từng ông này nhưng tất nhiên là 
những chuyện “đàng goàng” chứ không có 
cờ bịch. 

Từ mạt chược  
đến các phòng trà tiệm nhảy 

Cùng với mạt chược là các phòng trà, 
tiệm nhảy mọc lên nhanh chóng.  Sau 1954, 
cô đầu “rượu” ngoài Bắc “dô Nam”, một số 
lớn chuyển sang nghề làm gái nhẩy, thoạt 
tiên là “vào học nghề” ở các tiệm nhảy 
matinée có giá rất rẻ như Lai Yun ở đường 
Tổng Đốc Phương trong Chợ Lớn. Các ông 
Huy Sơn, Nguyễn Ái Lữ hiện ở Mỹ, chắc 
chưa quên, thời chúng ta còn rách, còn “xê li 
bạt”, những buổi chiều thứ bảy, chủ nhật 
thường la cà vào đó để nhảy bốn chục một 
ly nước, ngồi hàng giờ với các em Hương 
khàn – sau này còn biệt danh là “Hương 
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National” để phân biệt với Hương Suziki, em 
Hải 44, em Lan mập… Ông Toàn Phong 
thời còn trẻ, dường như cũng có vài lần đặt 
gót giầy “đời phi công” đến nơi đó rồi?  

Trong khi đó các phòng trà tiệm nhảy ở 
Sài Gòn cho giới trung lưu ngày một nhiều 
và sang trọng thêm. Phòng trà Anh Vũ ra 
đời sớm rồi cũng tàn sớm ở đường Bùi 
Viện. Sau đó đến Tự Do, Mỹ 
Phụng, Baccara, Đại Nam, Queen 
Bee, Olympia, Versaille, Moulin 
Rouge… nhiều quá kể không xuể. 
Các nam nữ ca sĩ bắt đầu xuất 
hiện và tạo được tên tuổi nhờ 
phòng trà ca nhạc chứ không phải 
từ các đài phát thanh. Nhưng sau 
bước khởi nghiệp ban đầu, các 
đài phát thanh lại rất quan trọng, 
bởi đài phát thanh là mảnh đất 
cho các ca nhạc sĩ lan tỏa tên tuổi 
nghệ sĩ của mình và “nuôi” tên 
tuổi đứng vững trong làng giải trí 
toàn quốc và cho tới tận mai sau. 
 

Sau 1975, cờ bịch Sài Gòn  
biến tướng ra sao 

Những năm đầu, khi tôi còn nằm kỹ 
trong các trại tù cải tạo và các ông được 
gọi là “hào hoa phong nhã” của nền cờ bịch 
Saigon cũng di tản ra nước ngoài. Ở trong 
các trại cải tạo, chúng tôi tự làm những con 
bài mạt chược bằng gỗ, làm bàn bằng tre, 
ngồi đánh cho vui và cá độ đá bóng bằng 
vài điếu thuốc lá. Ở ngoài thành phố 
Saigon “đi dép lốp”, anh nào cũng rách như 
tổ đỉa, ăn bo bo thấy mẹ, làm gì có “cờ 
bịch” nữa. Nhưng chục năm sau, thành phố 
khá lên và những ông “hào hoa” còn kẹt lại 
có tí tiền từ bà con ở nước ngoài gửi về, lại 
tấp tểnh cờ bịch. Khi đi tù về, chúng tôi lại 
bắt đầu tụ họp đánh mạt chược cùng nhau, 
trước hết là ở nhà ông bà Đằng Giao - Chu 
Vị Thủy vào chủ nhật hàng tuần. Chỉ có vài 
anh em rất thân chơi với nhau, vậy mà vẫn 

có kẻ xấu miệng rêu rao chúng tôi tụ họp 
để “bàn chuyện chính trị”. Ngày thường 
chơi ở nhà ông Khương “trực thăng”. Rất 
đông vui. Nhưng chỉ một thời gian, từng 
người lần lượt ra đi nên cả hai chốn hẹn hò 
đó đều ngưng hoạt động. Cho tới bây giờ 
tìm được một bàn mạt chược ở Sài Gòn hơi 
khó, chỉ còn vài nơi duy trì được nếp cũ.  

 
Văn Quang, Kiều Chinh, Đằng Giao, Phan Nghị.  

 
Và cho tới nay rất ít ông cán bộ và 

thanh niên biết chơi mạt chược. Các ông ấy 
chơi thứ khác. Sang Macao, Campuchia, 
Las Vegas chơi toàn đô la Mỹ và euro, cá độ 
bóng đá, đi karaoke, chơi ma túy, đi dancing 
săn chân dài. Hoặc ở vài tỉnh thành và thôn 
quê, một số anh có tiền lại quay về với thú 
cổ điển là xóc đĩa và thú “điền viên” là đi nhà 
nghỉ với “rau sạch”. Nền “văn hóa ngoại tình” 
phát triển như rươi. 

Trong kỳ sau tôi sẽ bàn với bạn đọc về 
những thứ cờ bịch hiện nay và chi tiết cái 
nghị định về cờ bạc của chính phủ VN cùng 
những dư luận của đa số người dân và khi 
thực hiện sẽ gặp những lợi hại ra sao. 

 
Văn Quang 
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