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Modigliani, người họa sĩ lẫy lừng 
bi thảm nhất thế kỷ hai mươi 

 

ĐINH CƯỜNG 
 

  
Modigliani - chân dung tự họa 

 
òn nhớ, một buổi sáng thật tình cờ, 
Bạch Thái Quốc, người bạn thời còn 

làm trưởng ban Việt ngữ đài R.F.I tại Paris 
gọi qua Virginia hẹn phỏng vấn. Nói là 
nhân vừa xem triển lãm tranh Modigliani 
(Triển lãm mang tên  Modigliani, L’Ange 
au visage grave  tại Viện Bảo Tàng Mỹ 
Thuật Luxembourg từ 23-10-2002 đến 2-3-

2003 ) nhớ đến những tranh thiếu nữ của tôi 
vẽ ngày trước, cũng hai bàn tay dài, chiếc 
cổ dài, đôi mắt sương khói. Quả thật vậy, 
nhớ lại đầu thập niên 1960 ở Saigon, chúng 
tôi, những họa sĩ trẻ, đang hăng say vẽ, tìm 
tòi, sáng tạo ... đã tìm thấy ở Chagall, 
Modigliani, Klee ... một không khí hư thực, 
thơ mộng, gần thẩm mỹ phương đông, với 
thiếu nữ, ngựa, đồi, và trăng, bàng bạc khói 
sương, một tình yêu phơi phới : 
"Trong vườn tôi hoa phù dung đã nở 
  ngày rất hồng và chim hót rất xanh" 
 (Nguyễn Xuân Thiệp) 

Bức tranh cô gái cổ dài bị Lục Hà ( ca 
sĩ Hà Thanh ) cười đầu tiên là "Biển 
Nhớ" theo bản nhạc của Trinh Công Sơn 
vừa viết xong năm 1963. Cô gái ngồi rủ 
buồn trước biển, với con dã tràng màu đỏ 
thắm. Bị mê hoặc lúc nào không hay bởi 
những chân dung thiếu nữ của Modigliani, 
với chiếc cổ dài như con thiên nga, mà 
người họa sĩ đã phát hiện, như tìm được 
chân lý. Những năm đầu tiên khi đến Mỹ, 
có dịp đi các viện bảo tàng Mỹ Thuật, tôi 
đều tìm đến phòng có treo tranh Modigliani 
mà đứng lặng nhìn, xúc động : 
"... như sáng mai nào trong viện bảo tàng 
đứng cạnh những tranh Modigliani 
chất sơn dầu cũ kỹ hàng trăm năm 
như còn ám ảnh ta 
màu đỏ sậm, màu vàng chết 
và những đường viền đen run rẩy 
những khoả thân nằm ... " 
( Đinh Cường ) 

C
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Phải chăng, Modigliani người họa sĩ có 
mái tóc bồng, khuôn mặt u buồn, đôi mắt sâu, 
dáng cao sang, luôn quấn chiếc foulard màu 
đỏ sậm, quần velours nâu, xuất hiện ở cái 
xóm nghệ sĩ nổi tiếng Montmartre hồi đầu thế 
kỷ hai mươi, nơi tụ họp các họa sĩ tứ xứ kéo 
đến... Cuộc đời mà tôi được đọc qua nhiều 
sách, một cuộc đời bi thảm, ngắn ngủi. Tranh 
thường vẽ đơn độc một người. Đến Paris năm 
22 tuổi. 36 tuổi chết vì bệnh lao tại một nhà 
thương thí. Làm nhớ Quách Thoại : 
"Thoại ơi Thoại ơi không biết khóc 
  nhưng giòng nước mắt ướp mặn môi" 
 (Thanh Tâm Tuyền) 
 
Làm nhớ Thạch Lam, cũng chết vì lao phổi 
năm 33 tuổi tại làng Yên Phụ, ven Hồ Tây 
Hà Nội : 
"Chiều mưa bụi đã bay 
 à ơi cơn gió ẩm ngày 
 sao lòng con ấm những ngày năm xưa" 
 (Nguyễn Tường Giang) 
 

Ngoài những bài tập và những tranh vẽ 
khi theo học ở các trường Mỹ Thuật 
Florence, Venice tại Ý, kể từ 1906 cho đến 
gần lúc cuối đời, có thể Modigliani đã vẽ 
hàng ngàn bức , từ dessin chì, mực, đến 
những tranh nhỏ trên giấy bằng màu nước, 
sơn dầu. Một số xé bỏ, một số thất lạc khi 
âm thầm dời nơi trú ngụ. Modigliani vẽ rất 
nhanh, bất cứ lúc nào, ở đâu, trong cơn đói 
rã, trong cơn ho rũ rượi. Đổi từng dessin lấy 
rượu uống, chếnh choáng say... nói chuyện 
văn chương, triết học. Ông mê Nietzsche. 
Năm ông sinh ra là năm Nietzsche đã cho 
in Ainsi parla Zarathoustra (1883). Ông còn 
nói về Oscar Wilde, về Dante ... đọc thơ 
Baudelaire ... Đầu óc có khi hoang tưởng về 
một thế giới xa xăm nào. 

Năm 1907, gặp bác sĩ Paul Alexandre, là 
người mê thích, khách hàng đầu tiên mua 
tranh ông. Năm kế tiếp ông gởi bày 6 bức 
tại Salon des Indépendants. Với chất qúi phái 
, trữ tình. Bắt đầu gây huyền thoại. 
Modigliani được nổi tiếng là họa sĩ có sức thu 
hút bởi đôi mắt rực lửa, dáng dấp hào hoa ... 
được mấy cô gái giang hồ vây quanh. Nhưng 
ông đã kính trọng họ chân thật . 
"...một đời em mãi lang thang 
lòng lạnh băng giữa đau thương 
em về đâu hỡi em ? 
hãy lau khô giòng nước mắt 
đời gọi em biết bao lần ..." 
( lời ca Trịnh Công Sơn ) 
 
hoặc : 
Ớ các quận miền Bắc 
Có nhiều nhà điếm và nhiều trại lính 
Các cô gái nhà lành được người đời chìều 
chuộng 
Còn gái điếm được người đời khinh khi … 
( Nguyễn Bắc Sơn ) 
 

Khi Modigliani bị đau nặng, kiệt sức, 
chính những cô gái giang hồ và những 
người bạn nghệ sĩ nghèo đã góp tiền mua 
cho ông chiếc vé tàu để về Ý với mẹ, sau 3 
năm xa cách. Về lại Livorno, suốt mùa hè 
năm đó, được mẹ chăm sóc, sức khỏe được 
hồi phục, Modigliani hăng say vẽ lại. 
"Người Hành Khất", còn gọi là "Người 
Hành Khất Ở Livorno" , bức sơn dầu như 
lột tả được sự cùng khổ của một người ăn 
xin mù. Trở lại Paris, ông mang theo bức 
tranh này, vẽ thêm "Người Chơi Đàn 
Violoncelle" mà mẫu chính là người nhạc sĩ 
bất hạnh, nghèo khổ, với cây đàn cũ, sống 
cạnh phòng ông tại phố Falguière. 
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Tháng 3/1910, ông bày 6 bức tại Salon 
des Indépendants, có 2 bức gây xúc động 
mạnh này. Từ chỗ ở mới, ông kết thân với 
Brâncusi, nhà điêu khắc người Rumani, qua 
Paris trước ông 2 năm, sau này được xem là 
"nhà điêu khắc quan trọng nhất của thời 
hiện đại" (Jean Couteau). Năm 1911, 
Modigliani bày 7 tác phẩm điêu khắc và 
những tranh nhỏ vẽ bột màu, những 
dessins, tại xưởng vẽ người bạn : Soura 
Cardoso. Modigliani yêu thích Toulouse 
Lautrec, ngợi ca Douanier Rousseau, 
Picasso và Cézanne... trước khi gặp Van 
Dongen, Vlaminck, Soutine ... 

 
Modigliani tại studio 

Bateau- Lavoir, Montparnasse, 1915-16 
 
Năm 1915, ngưng làm điêu khắc, tiếp tục 

vẽ những bức sơn dầu cở lớn : những bức 
khỏa thân tuyệt tác còn để lại đến nay. Trữ 
tình, mãnh liệt, trên những đường lượn ngọt 

ngào, giai điệu thần tiên, đôi mắt như không 
tròng, buồn xa xăm. Chất sơn dầu dày, sẫm, 
có thể sờ mó đến tận miền xa xôi của xúc 
cảm. 

1914, chiến tranh thế giới lầm thứ nhất 
bùng nổ, cả xóm nghệ sĩ Montmartre, nơi 
cái nôi được xem là "Trường Phái Paris" , 
thất tán, quạnh hiu ... Modigliani bắt đầu 
tìm cảm hứng từ nghệ thuật Châu Phi. Phác 
thảo vô số hình vẽ để làm tài liệu ... Thời 
gian này, Modigliani đã gặp Beatrice 
Hastings, một nữ thi sĩ người Anh. Sống 
với nhau 2 năm, đầy sóng gió. Vẽ nhiều 
chân dung. Từ năm 1915 đến 1917, 
Modigliani gặp thêm nhiều người bạn qúi, 
nhà thơ Max Jacob, nhà thơ người Ba Lan 
Léopold Zborowski, André Salmon, Jean 
Couteau ... Có thể nói, vợ chồng Zborowski 
là những người bạn đã cưu mang, lo lắng 
cho Modigliani ân cần nhất. Tìm cách bán 
tranh , tổ chức bày tranh ... Tháng 12, 1917, 
Zborowski giúp Modigliani triển lãm tranh 
tại Galerie Berthe Weil. Lần này bày thêm 
các bức "khỏa thân" lớn, tuyệt đẹp, nhưng 
lại bị dư luận còn nghiêm khắc lúc bấy giờ 
chống đối, cảnh sát phải can thiệp, không 
cho trưng bày trước tủ kính galerie ... 

Mùa hè 1917, Modigliani gặp Jeanne 
Hébuterne, 19 tuổi, đang học hội họa tại 
Académie Colarossi, trẻ hơn Modigliani 14 
tuổi. Mối tình mãnh liệt nảy nở. Gia đình 
Hébuterne ngăn cản không được. Hai người 
tự làm đám cưới, với hai người bạn ký tên 
làm chứng : Zborowski và Czechowska. 
Jeanne Hébuterne dáng người thon thả, dịu 
dàng, trầm tư, Modigliani đã vẽ rất nhiều 
tác phẩm đặc sắc về nàng, với nhiều tư thế, 
với tất cả yêu thương ... Cũng từ đó, hai kẻ 
thanh xuân trải qua với nhau một cuộc sống 
lang thang, nghèo đói khắp phố Paris. Dời 
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từ chỗ ở này đến chỗ ở khác, không có tiền 
để thuê nơi làm xưởng vẽ. Sống trong "La 
Ruche", toà nhà xiêu vẹo, đổ nát trên đường 
Dantzig. Chagall, Kisling, Soutine và nhiều 
nghệ sĩ nghèo cũng đang ở nơi này. 

  
 Jeanne Hébuterne tại studio, 1919 

 
Trong khi ấy bệnh lao không tha. Ngày 

trước, khi mới đến Paris, trong những cuộc 
trao đổi, có người đã tỏ vẻ thương xót, 
nhưng Modigliani nhất định nói : không, tôi 
hoàn toàn hạnh phúc. Hạnh phúc vì được 
vẽ, dù chịu đói, nghèo. Ước muốn của 
Modigliani là đưa Jeanne Hébuterne về 
thăm mẹ ở Livorno đã không thực hiện 
được. Sức khỏe suy sụp nhanh chóng. Vẫn 
lang thang một mình với cơn ho rũ rượi, 
uống rượu càng nhiều hơn. 

Cuối năm 1918, Modigliani bắt đầu ho 
ra máu, vợ chồng Zborowski gom góp được 

ít tiền, gởi vợ chồng Modigliani về Côtes 
d’Azur , miền Nam nước Pháp để tịnh 
dưỡng trong vòng một năm, từ Nice qua 
Cagnes. Thời gian này có mấy bức nổi 
tiếng : "Thiếu Nữ Áo Xanh", "Đàn Ông Với 
Áo  Choàng Xanh", và 4 bức phong cảnh 
hiếm hoi. 

Ngày 29.11.1918 tại nhà bảo sanh Nice, 
Hébuterne sanh con gái : Jeanne 
Modigliani, sau này là tác giả cuốn sách 
đầy đủ, trung thật nhất về người cha: 
"Modigliani, sans légende" (Jeanne 
Modigliani mất năm 1984). Tháng 5.1919 
vợ chồng Modigliani bồng con trở lại Paris. 
Thời gian này, tên tuổi ông đã được nhiều 
người biết đến, có nhiều người tìm mua 
tranh. Nhưng ngậm ngùi thay, đó là lúc ông 
đang cảm nhận gần đến cái chết. Tuần cuối 
1.1920, Modigliani nằm liệt giường, sốt cao 
độ. Bác sĩ ký giấy đưa ông vào nhà thương 
thí . Sáng hôm sau, 24.1.1920 Modigliani 
trút hơi thở cuối cùng. Trước khi nhắm mắt 
còn thều thào : "Cara, cara Italia!" như 
nuối về quê hương nước Ý thân yêu, nuối 
về Mẹ ... 

Sáng sớm ngày hôm sau, Jeanne 
Hébuterne, đang có mang đứa con thứ hai, 
nhảy từ lầu 5 nhà cha mẹ, xuống đất, tự tử 
chết theo chồng. Còn gì bi thiết hơn, người 
họa sĩ với cuộc tình chung thủy này đã trở 
nên huyền thoại ... 

Mộ Modigliani và Jeanne Hébuterne 
sau đó được nằm chung cùng nhau tại nghĩa 
trang Père La Chaise ở Paris. Trên tấm đá 
bia mộ khắc ghi những giòng chữ : 
"Amedeo Modigliani, họa sĩ , sinh tại 
Livorno ngày 12.7.1884 . Chết tại Paris 
ngày 24.1.1920. Cái chết đã đến vừa khi 
ông đạt đến đỉnh danh vọng. 
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Jeanne Hébuterne , sinh tại Paris ngày 
6.4.1898. Chết tại Paris ngày 25.1.1920. 
Cặp tình nhân này đã chung thủy với nhau 
ngay cả trong cõi chết." 
 

Năm 1921, Zborowski tổ chức một cuộc 
triển lãm tại Paris để tưởng nhớ Modigliani. 
Báo chí đã đăng những bài ca ngợi nồng 
nhiệt. Các nhà sưu tập bắt đầu tìm đến. 
Trong số này, có bác sĩ Albert C. Barnes, 
nhà sưu tập người Mỹ ở Pennsylvania, đã 
mua rất nhiều tranh của Modigliani. Một bộ 
sưu tập tranh nổi tiếng, như đã thấy các viện 
bảo tàng bày tranh gần đây, mượn từ bộ sưu 
tập của gia đình bác sĩ Barnes. 

Khi đã chết, cũng như Van Gogh, tên tuổi 
của Modigliani mới được trọng vọng. Liên 
tiếp các cuộc triển lãm tranh ông tại Zurich, 
London, Geneve, New York , ... Bắt đầu 
1950, các viện bảo tàng lớn ở Mỹ, Anh, Pháp 
, Đức ... đồng loạt tìm mua tranh Modigliani. 

Không được may mắn như Picasso, 
người bạn cùng thời. "Picasso, tia mặt trời 
không bao giờ tắt", tựa đề một quyển sách 
đẹp khi Picasso vừa qua đời (8.4.1973). 
Picasso đã ở lâu đài, và chết cũng tại lâu đài 
của mình. 

Modigliani đã chết quá trẻ, buồn thảm 
trong cảnh đói nghèo, cùng cực , không 
được nhìn thấy cái hạnh phúc lớn lao sau 
này khi tranh mình thành vô giá. Và có phải 
như Modigliani đã thấy trước cái chết và sự 
bội bạc trên trần gian. Trước đó, trong bức 
thư viết cho người bạn, bác sĩ Paul 
Alexandre, ngày 6.5.1913, với câu cuối thư 
: "Le bonheur est un ange au visage grave." 
Hạnh phúc là được vẽ tranh, Modigliani 
luôn khẳng định như vậy. Nhưng phải 
chăng "Hạnh phúc là một thiên thần mang 
vẻ mặt sầu muộn." 

 

 
 Modigliani - Picasso - André Salmon 

Montparnasse, 1916 
 

Đôi mắt muộn sầu trong tranh thiếu nữ 
của Modigliani còn mãi ám ảnh tôi. 

 
Virginia 2003, chỉnh lại 5, 2014 

Đinh Cường 
Sách tham khảo 
- Modigliani sans légende (Jeanne 
Modigliani, éd. Grund , 1962) 
- Modigliani, Figures (Jean Dalevèze, éd. 
B. des Arts, 1971) 
- Modigliani (Christian Parisot, éd. Terrail, 
1992) 
- Tout l'oeuvre peint de Modigliani 
(Ambrogio Ceroni, éd. Flammarion, 1972) 
- Amedeo Modigliani, La Poésie du regard 
(Doris Krystof, éd. Taschen, 2000) 
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MỘT SỐ TRANH CỦA MODIGLIANI 
 

 
Chân dung thi sĩ 

 

 
Bé gái áo xanh 

 

 
Thiếu nữ với robe đen 

 

     
Người chơi đàn violoncelle 
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Chân dung Jeanne Hébuterne 
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SÀI GÒN CẢNH CŨ ĐƯỜNG XƯA 
Bến Chương Dương 

 
 

rở lại Cột Cờ Thủ Ngữ, chúng ta bắt 
đầu chuyến dạo chơi trên Bến 
Chương Dương, con đường đi dọc 

theo Rạch Bến Nghé đưa ta đến vùng Cầu 
Kho, Chợ Quán. 
 Rạch Bến Nghé là phụ lưu của Sông 
Bến Nghé tức Sông Sài Gòn hiện nay. Theo 
Gia Định Thông Chí, ngày xưa nơi đây 
thường có trâu và nghé đến tắm nên được 
đặt tên ấy. 
 Vào đầu thế kỷ XIX, Rạch Bến Nghé 
được gọi là Sông Sài Gòn (vì chảy qua 
vùng Sài Gòn tức Chợ Lớn hiện giờ) 
hoặc Sông Bình Dương (vì chảy qua Huyện 
Bình Dương). 
  Trước khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, 
Rạch Bến Nghé đã là con đường thương 
mại tấp nập ghe thuyền xuôi ngược. Người 
Pháp gọi Rạch Bến Nghé là Arroyo Chinois 
vì là đường thủy chảy qua Chợ Lớn nơi đa 
số dân cư là thương khách Hoa kiều, họ 
theo rạch này vận chuyển hàng hóa giữa 
Chợ Lớn và khu bến cảng tại Xóm Chiếu.  
   

 
Rạch Bến Nghé, (Khoảng 1950). 

 
Bến chương Dương, Cầu Ông Lãnh, 
khoảng 1950 
 
Rạch Bến Nghé từng giữ vai trò một giang 
cảng lớn, liên lạc với hệ thống sông ngòi 
chằng chịt chảy khắp vùng Lục Tỉnh. Rạch 
có bề rộng trung bình khoảng 60 mét, đáy 
không sâu nên mỗi khi nước ròng ghe 
thuyền thường mắc cạn nằm bất động trên 
lớp bùn non. Nhiều nhà máy xay lúa nằm 
dọc hai bên bờ rạch, gạo sản xuất ra một 
phần dành tiếp tế thị trường địa phương, 
một phần được xuất cảng. Ghe lớn đậu 
chen chúc bên các vựa gạo dễ gây trở ngại 
lưu thông. Để giải tỏa sự tắc nghẽn, nhiều 
kinh được đào thêm như Kinh Đôi, Kinh 
Tẽ. Bờ rạch phía Bắc (Bến Chương Dương) 
thuộc về nội thành, nhiều làng mạc đông 
dân nên mở mang, phát triển hơn bờ phía 
Nam (Bến Vân Đồn).  

Bến Chương Dương bắt đầu từ Cột Cờ 
Thủ Ngữ, nối tiếp với Bến Bạch Đằng, đến 
ngã ba Đại lộ Cộng Hoà, nối dài qua Bến 
Hàm Tử. Vào đầu thời Pháp thuộc, đoạn 
đường từ Cột Cờ Thủ Ngữ đến Cầu Ông 
Lãnh được đặt tên là Bến Arroyo Chinois. 

T
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Từ Cầu Ông Lãnh đến Đại lộ Cộng Hòa là 
Đường Dưới Sài Gòn - Chợ Lớn (Route 
Basse de Saigon à Cholon). Từ năm 1914, 
cả hai đoạn vừa nói cùng mang tên là Bến 
Belgique, để vinh danh nước Bỉ, một đồng 
minh của Pháp trong trận Thế Chiến Thứ 
Nhất. Đến năm 1955, Chính quyền Việt 
Nam Cộng Hòa đặt tên là Bến Chương 
Dương, một địa danh thuộc Tỉnh Hà Đông, 
nơi Tướng Trần Nhật Duật đánh bại quân 
Mông Cổ vào thế kỷ XIII. 
 Trước đây chỉ có khu phố bắt đầu từ 
Cột Cờ Thủ Ngữ đến đầu Đường Công Lý 
mới là nơi tập trung nhiều công trình kiến 
trúc tráng lệ theo kiểu Âu Tây. Lùi lại xưa 
kia dưới thời nhà Nguyễn, nơi đây thuộc 
vùng Chợ Sỏi, trên bờ nhà cửa khang trang, 
đường sá nhộn nhịp, người đi mua bán tấp 
nập, dưới rạch thuyền bè đậu san sát. Người 
Pháp gọi là Rue du Bazar. Sau ngày Thành 
Gia Định thất thủ, Chợ Sỏi trở nên tiêu điều 
như bao làng mạc trong vùng vì dân chúng 
bỏ đi không ở lại hợp tác với kẻ xâm lăng. 
Pháp tịch thu đất đai bỏ trống đem bán đấu 
giá. Các thương gia người Âu thừa thế đến 
thiết lập các hãng buôn trong khu Chợ Sỏi, 
sau đó các ngân hàng theo chân mọc lên. 
 Chúng ta thử tìm lại một vài địa danh 
và kiến trúc vào đầu thập niên 1970 nằm 
dọc theo Bến Chương Dương, đồng thời 
gợi lại một vài di tích của quá khứ có liên 
quan đến nơi ta đi qua. 
 

Khu phố kinh tế và tài chánh 
 Quãng đường đầu tiên trong chuyến du 
ngoạn của chúng ta bắt đầu từ Cột Cờ Thủ 
Ngữ đến Đường Võ Di Nguy. Ngay tại góc 
giáp với Bến Bạch Đằng là Hãng Descours 
& Cabaud, hãng này đã có mặt từ năm 
1900, là công ty nhập cảng sắt thép, các sản 

phẩm bằng kim loại, máy móc, tủ sắt, tủ 
lạnh, máy may, máy đánh chữ… Cạnh bên 
là Phòng Du lịch Việt Nam, cơ quan phát 
huy ngành du lịch, chuyên tổ chức những 
chuyến ngoạn cảnh, săn bắn… Tại góc 
Đường Võ Di Nguy, tòa nhà 5 tầng là nơi 
đặt trụ sở của Ngân hàng Phát triển Nông 
nghiệp. Xưa kia, hai công ty xuất nhập cảng 
và bảo hiểm là Hale của Anh (khoảng 
1870) và Engler của Đức (khoảng 1880) đã 
hiện diện tại đây, sau đó đến Ngân hàng 
Pháp Hoa (khoảng 1924). 
 Trên bờ rạch phía đối diện với Bến Nhà 
Rồng ta thấy tòa nhà Club nautique. Tại vị 
trí này năm xưa đã từng có một trạm xe 
tramway đi Chợ Lớn và một nhà kho kiểm 
soát hàng hóa của Sở Quan thuế.  
 Ngã tư Võ Di Nguy là cửa ngõ quan 
trọng đi sang Quận Tư, bên cạnh là Cầu 
Trịnh Minh Thế (tức Cầu Quay cũ) nối liền 
khu Thương cảng Khánh Hội với trung tâm 
Sài Gòn. 
 Đoạn kế tiếp nằm giữa hai Đường Võ 
Di Nguy và Tôn Thất Đạm. Kiến trúc đáng 
kể là Ngân hàng Hương Cảng & Thượng 
Hải, tòa nhà màu xám với 5 chiếc cột tròn 
nơi mặt tiền, xây vào khoảng 1870, trụ sở 
chính đặt tại Hương Cảng. Gần bên là Ngân 
hàng Trung Quốc, xuất hiện vào thập niên 
1950, trụ sở chính đặt tại Đài Bắc.  
  Chúng ta đi sang đoạn phố tiếp theo, 
nằm giữa hai Đường Tôn Thất Đạm và 
Pasteur. Nơi đây duy nhất chỉ thấy tòa nhà 
hùng vĩ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, 
xây vào năm 1930. Ngân hàng Quốc gia do 
Kiến trúc sư Félix Dumail thực hiện, mặt 
tiền bằng đá xanh Biên Hòa, trang trí theo 
phong cách Art Deco pha trộn những nét 
nghệ thuật Chàm và Khmer. Tên cũ của tòa 
nhà là Ngân hàng Đông Dương, tổ chức tài 
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chánh này đã hiện diện tại đây từ năm 
1875, nhưng vào thời ấy chỉ là ngôi nhà 2 
tầng nằm trong vòng rào bên góc Đường 
Pasteur, kích thước chỉ to bằng một phần tư 
ngân hàng hiện tại.  
 Từ Ngân hàng nhìn ra bờ rạch, phía bên 
tay phải thẳng trục với Đường Pasteur ta 
thấy cây Cầu Mống độc đáo, nối qua 
Đường Nguyễn Trường Tộ bên Quận Tư. 
Chiếc cầu thép này chỉ có một nhịp, gầm 
cầu cao cho thuyền bè dễ chui qua lại. Để 
tránh cho cái dốc cầu quá dài chắn ngang 
đường trên Bến Chương Dương, người ta 
xây hai lối đi lên thẳng góc với đầu cầu, 
chiều dài mỗi dốc lên chiếm cả đoạn đường 
lân cận. 

 
Cầu Mống nhìn từ Bến Vân Ðồn (Khoảng 1950) 
 
 Theo bản đồ Sài Gòn năm 1867, ngã ba 
Pasteur và Bến Chương Dương là cửa một 
con kinh đào dẫn nước đến Kinh Gallimard 
(Đại lộ Lê Lợi), liên lạc qua đến Sở Ba Son. 
 Đoạn phố tiếp theo nằm giữa hai đầu 
Đường Pasteur và Công Lý. Ở góc Pasteur 
là Ngân hàng Pháp Á. Tòa nhà 3 tầng này 
ra đời vào năm 1939, thuộc Công ty 
Diethelm của Thụy Sĩ, đã lập nghiệp tại đây 
từ cuối thế kỷ XIX, chuyên nhập cảng kim 
loại, máy móc, đặc biệt là dụng cụ khai thác 
nông nghiệp, đồn điền cao su… Kề bên là 

một cao ốc tân thời 11 tầng, tiêu biểu bên 
trong có trụ sở trung ương của Ngân hàng 
Sài Gòn và các công ty kỹ nghệ bột mì. Tại 
góc Đường Công Lý, tòa nhà 8 tầng của 
Nhà kinh doanh Lý Long Thân là nơi trú 
đóng của nhiều xí nghiệp danh tiếng về 
xuất nhập cảng như Savico, Tân Kiệt Y 
Oan, hoặc kỹ nghệ dệt như Vinatexco, 
Vinatefinco...  
 

 
Hãng Diethelm, góc Ðường Pasteur và Bến 
Chương Dương, (khoảng 1950). 
 
 Vào thập niên 1950, ở đoạn giữa 
Pasteur và Công Lý, dọc lề đường cạnh dốc 
lên Cầu Mống là bến đậu dành cho xe hơi 
chở hàng và xe cá tức là loại xe ngựa bốn 
bánh, mui trần, thường dùng chở hàng hóa 
đủ loại cung cấp cho các kho vựa, chợ búa.  
 Bước sang đoạn đường nằm giữa ngã 
ba Công Lý và Phó Đức Chính, tòa nhà 
khiến ta lưu ý tức khắc là Hội trường Diên 
Hồng, một kiến trúc bề thế chẳng mấy thua 
kém Ngân hàng Quốc gia. Tòa nhà này 
được xây vào năm 1924, cũng theo phong 
cách Art Deco, bên trong có đại sảnh rộng 
thênh thang và các văn phòng thoáng đãng, 
dùng làm Phòng Thương mại, nơi hội họp 
của các kỹ nghệ gia và thương gia. Vào 
những năm 1944-1945, Quân đội Thiên 
Hoàng biến nơi đây thành tổng hành dinh. 
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Đến năm Độc lập 1955, Chính quyền Việt 
Nam Cộng Hòa đổi thành Hội trường Diên 
Hồng và Nha Tổng Giám đốc Kế hoạch, 
cũng là nơi hội họp của Nghiệp đoàn 
Thương gia và Kỹ nghệ gia. Từ năm 1967 
còn là nơi đặt trụ sở của Thượng nghị viện.  
 Khoảng năm 1865, tại góc Đường Công 
Lý phía bên phải Hội trường Diên Hồng 
ngày nay, là nơi thành lập một trong những 
nhà buôn lớn đầu tiên của Sài Gòn, đó là 
Hãng Xuất nhập cảng Eymond & Delphin 
Henry, tòa nhà tường gạch mái ngói cao 2 
tầng, kiểu kiến trúc giản dị, một mặt nhà 
quay ra phía bờ rạch, mặt kia quay ra Đường 
Impératrice, tức là Đường Công Lý. Ít lâu 
sau Hãng Speidel của Đức quốc đến thay 
chân, hoạt động đến Thế Chiến Thứ Nhất thì 
ngưng. Công ty này chuyên về ngành xuất 
nhập cảng và bảo hiểm lại còn làm chủ hai 
nhà máy xay lúa trong Chợ Lớn.  

 
Hội Trường Diên Hồng, (khoảng 1957). 
 
 Nằm cùng một dãy với Hội trường 
Diên Hồng, về hướng Đường Phó Đức 
Chính, Hãng buôn Ogliastro đã khai trương 
tại đây từ năm 1875, kinh doanh nhiều 
ngành như xay xát lúa gạo, khai thác đường 
xe lửa Sài Gòn - Chợ Lớn, mở tiệm cầm đồ, 
xuất nhập cảng, bảo hiểm… Công ty này là 
một trong những cơ sở tồn tại lâu đời nhất 
tại Việt Nam, người sáng lập là Antoine 

Ogliastro, khởi nghiệp bằng nghề trồng hồ 
tiêu tại Hà Tiên. Trong cùng tòa nhà với 
công ty trên có trụ sở chính của Ngân hàng 
và Công ty Bảo hiểm Tín Nghĩa do ông 
Nguyễn Tấn Đời làm tổng giám đốc. Ngay 
tại góc Đường Phó Đức Chính còn có trụ sở 
của Tổng đoàn Công Kỹ nghệ Việt Nam.  
 Phía trước Hội trường Diên Hồng là 
một công viên cùng tên, trên một dải đất 
hình tam giác nằm giáp với bờ rạch và kéo 
dài đến chân Cầu Mống, giữa công viên có 
Đài kỷ niệm Thánh tổ Pháo binh, pho tượng 
An Dương Vương đứng trên bệ cao đang 
bắn nỏ thần.   
 Ngày xưa tại góc giao lộ Bến Chương 
Dương - Phó Đức Chính có trạm xe 
tramway thuộc tuyến "đường xe lửa giữa". 
Tramway từ bên Cột Cờ Thủ Ngữ chạy đến 
đây quẹo qua ngừng tại trạm, đưa đón 
khách xong lại tiếp tục lộ trình xuyên qua 
các khu phố cạnh Kho Dầu lửa, rồi theo 
hướng Chợ Đũi đi tới trạm cuối trong Chợ 
Lớn. Cũng tại giao lộ này, chiếc tramway 
từ Gò Vấp - Bà Chiểu chạy qua Bùng binh 
Cuniac trước Chợ Bến Thành, đi dọc theo 
Đường Alsace-Lorraine (Tên cũ của Đường 
Phó Đức Chính) đến đây quẹo tay phải theo 
"đường xe lửa mé sông" chạy về Ga Chợ 
Lớn - Bình Tây. 
 

Cầu Ông Lãnh 
 Chúng ta vừa rảo bước qua một khu 
phố kinh tế và tài chính có tầm vóc, nơi 
những cuộc giao dịch, mua bán diễn ra bên 
trong các dinh thự sang trọng, kiên cố. Tại 
khu vực này, đường phố sạch sẽ, lề đường 
rộng rãi, rợp bóng hàng cây me cổ thụ trồng 
rải rác từ Cột Cờ Thủ Ngữ đến Công viên 
Diên Hồng. Nhưng từ ngã ba Phó Đức 
Chính trở đi, quang cảnh Bến Chương 
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Dương thay đổi hẳn, ta thường gặp những 
căn nhà giản dị đan xen với đủ loại cửa 
hàng tiệm quán bình dân, chỉ có một số ít 
hãng xưởng và một vài cơ quan công 
quyền. Nhịp sống tại đây sinh động hơn, 
cảnh buôn gánh bán bưng diễn ra ngày đêm 
giữa phố xá, trong xóm nhà sàn ven rạch, 
trên thuyền bè đậu dọc theo bờ. 
 Đi một chốc ta đến Cầu Calmette, chiếc 
cầu bê-tông cốt sắt được xây vào giữa thập 
niên 1960 nối qua Đường Đỗ Thành Nhơn 
bên Quận Tư. Vào thời trước Đệ Nhị Thế 
Chiến, dãy phố giữa Phó Đức Chính và 
Calmette là nơi tập trung khoảng mươi tiệm 
bán đồ cũ, sắt vụn, nằm xen kẻ với đôi ba 
tiệm hòm. Dọc bờ rạch phía hai bên đầu 
Cầu Calmette là những vựa gạch ngói và 
vật liệu xây dựng. 
  Qua khỏi ngã tư Calmette chừng một 
chập ta sẽ gặp các Đường Ký Con và 
Yersin, trong khu vực Chợ Cầu Ông Lãnh. 
Vài mươi mét trước khi đến Đường Yersin 
ta thấy một di tích đáng kể là Miếu Thiên 
Hậu còn gọi là Chùa Bà, nơi trước kia có 
Quảng Triệu Hội quán của người Quảng 
Đông. Miếu được xây dựng vào cuối thế kỷ 
XIX, nhưng bị hỏa hoạn làm hư hại vào 
năm 1920, toàn thể đã được trùng tu lại như 
ta thấy hiện nay. 

 
Cầu Ông Lãnh, (khoảng 1950). 
 

 Ngày xưa Chợ Cầu Ông Lãnh tụ họp 
quanh ngã ba đầu Đường Boresse (nay là 
Yersin) mà trung tâm là ngôi nhà lồng nằm 
tại góc phố bên trái. Dân số ngày càng 
đông, khu vực chợ lan rộng qua phố 
phường chung quanh. Khoảng 1950, thêm 
hai ngôi chợ dài được xây dọc theo Rạch 
Bến Nghé, nằm đối xứng hai bên đầu 
Đường Yersin. Phạm vi chợ bao trùm cả 
cây Cầu Ông Lãnh, lấn qua Đại lộ Nguyễn 
Thái Học hòa lẫn với khu Chợ Cầu Muối, 
lấn cả xuống Rạch Bến Nghé với lớp lớp 
ghe xuồng đậu chật đến nửa dòng nước. 
 

 
Chợ họp trên Cầu Ông Lãnh (1989). 
 
Chúng ta đến đầu Đại lộ Nguyễn Thái Học, 
nơi có nhịp sống tấp nập nhất vì là một giao 
lộ nằm giáp chân Cầu Ông Lãnh. Cuối thế 
kỷ XIX tại giao lộ này còn sót lại dấu vết 
của cửa Rạch Cầu Ông Lãnh xa xưa. Rạch 
ấy chảy đến trước mặt Lò heo (chỗ Chợ 
Cầu Muối gần góc Đường Cô Giang - 
Nguyễn Thái Học), sau được đào vét lại 
làm con kinh thẳng tắp mà Pháp gọi là 
Canal de l’Abattoir, chảy tới Kho dầu lửa 
(khoảng ngã ba Cô Bắc - Nguyễn Thái 
Học). Theo Học giả Trương Vĩnh Ký, chiếc 
Cầu Ông Lãnh xưa xây bằng gỗ bắc ngang 
rạch vừa nói, cầu này do một ông lãnh binh 
cư ngụ gần đó cho xây. Tên cầu được dùng 
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đặt  tên cho cả khu vực. 
 Như vậy chiếc Cầu Ông Lãnh mà chúng 
ta thấy vào thập niên 1970 mang tên của một 
địa danh đã có sẵn từ đời nhà Nguyễn. Chiếc 
cầu bê-tông này xuất hiện từ năm 1929, hình 
dạng khá đặc biệt, đầu cầu phía bên Quận 
Nhứt có hai lối đi lên xây theo dạng tương tự 
như Cầu Mống, còn đầu cầu phía bên Vĩnh 
Hội chỉ có một đường lên xuống song song 
với Bến Vân Đồn. Cầu Ông Lãnh dành cho 
xe hơi lẫn bộ hành, nhưng lúc nào cũng tấp 
nập người gồng kẻ gánh mua bán qua lại 
khiến ta có cảm tưởng bên trên chợ nổi dày 
đặc ghe thuyền là một chợ treo nhộn nhịp 
nằm lơ lửng vắt qua dòng rạch. Đứng trên 
cầu nhìn về phía Đại lộ Nguyễn Thái Học, ta 
thấy Chợ Cầu Ông Lãnh nối dài qua Chợ 
Cầu Muối, rừng người mua bán đông nghịt, 
tràn xuống cả mặt đường. Dưới bóng hàng 
cây dầu, mái che sạp chợ tiếp nối nhau phủ 
kín hai bên lề.  
  Theo Học giả Trương Vĩnh Ký, từ Cầu 
Ông Lãnh đi xa thêm một chút sẽ gặp chiếc 
cầu gọi là Cầu Muối, vì vào thời Minh 
Mạng, có những chiếc ghe nhỏ đi biển gọi 
là ghe cửa đến đây bán muối. Một thời gian 
khá lâu sau ngày Pháp xâm chiếm, người ta 
còn thấy những đụn muối được che phủ 
dưới lớp lá cây. Chợ Cầu Muối ngày nay 
nằm trên Đại lộ Nguyễn Thái Học, tại nền 
cũ của Lò sát sinh, nơi trước kia từng có 
một lạch nước nối Rạch Cầu Ông Lãnh với 
Rạch Cầu Kho. 
 

Cầu Kho 
 Đoạn Rạch Bến Nghé từ Cầu Ông Lãnh 
đến Cầu Chữ Y là đoạn rạch chưa được xây 
cầu, người dân muốn qua lại hai bên bờ 
phải dùng đò ngang, những con đò chèo tay 
cặp bến nằm rải rác cả hai bên bờ Bến Vân 

Đồn và Bến Chương Dương.  
 Tiếp theo Cầu Ông Lãnh ta đi về hướng 
Cầu Kho. Trên khúc đường giữa Đề Thám 
và Huỳnh Quan Tiên ta còn thấy vài công 
ty lớn. Cách ngã ba Đề Thám chừng dăm 
phút tản bộ là tới vị trí cũ của Hãng thuốc lá 
Mitac, nơi tung ra thị trường những gói 
thuốc hút nổi tiếng hiệu Melia màu vàng. 
Tại đây trước kia có Hãng thuốc lá Trung 
Huê, sản xuất loại thuốc điếu thơm hiệu 
Mặt Trăng. Hãng thuốc Mitac ăn thông qua 
đến khu xưởng sản xuất to rộng bên phía 
Đường Cô Giang. Đi thêm vài bước, gần 
đấy ta thấy xưởng máy của Công ty Eiffel, 
tên cũ là Levallois Perret, đã xây dựng 
nhiều công trình bằng sắt thép tại Sài Gòn, 
có thể kể vài thí dụ như Nhà Bưu điện, Cầu 
Mống, Tháp nước trên Đường Pasteur, các 
cầu tàu trên Bến Bạch Đằng… Tiếp tục đi 
xa hơn, ta đến Công ty Renault, bán và sửa 
xe hơi. Tại đây vào thập niên 1920 đã có 
xưởng máy của Công ty Xe điện Đông 
Dương. Kế bên là con hẻm dẫn đến Chùa 
Thạnh Đức. Cũng không xa đấy trong ngõ 
hẻm hẹp, còn có Chùa Pháp Bửu.  
 

 
Bến đò Cầu Kho nhìn sang Vĩnh Hội, 
(khoảng 1925). 
 

Ngay cạnh ngã ba Bến Chương Dương 
- Huỳnh Quan Tiên là Cầu Rạch Bần, chiếc 
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cầu ngắn ngủn bắc qua Rạch Cầu Kho đang 
biến thành con lạch cạn dần, chảy song 
song với Đường Huỳnh Quan Tiên. Vào 
thời Gia Long, rạch này chảy từ Rạch Bến 
Nghé đi sâu lên tới Chùa Kim Chương (chỗ 
Tổng nha Cảnh sát), cặp theo đường Cái 
Quan (Đường Võ Tánh và Đường Nguyễn 
Trãi), xuyên qua khu Chợ Đũi rồi chảy 
thông với hào nước bao quanh Sở Đúc tiền 
(cạnh Đường Công Lý). Rạch Cầu Kho có 
nhiều nhánh, nhiều khúc mang tên khác 
nhau như Rạch Bần, Rạch Bến Chùa, Rạch 
Cầu Quan…  

 
Ðường Huỳnh Quan Tiên, (khoảng 1925). 
 
 Ngày xưa tại vùng này có chiếc cầu 
mang tên là Cầu Kho, và một ngôi chợ là 
Chợ Kho vì nơi đây có Kho Quản Thảo 
(hay Cẩm Thảo) do vua Gia Long cho xây 
để thu nạp thuế bằng hiện vật khắp Xứ Gia 
Định mang về, thường là lúa gạo chở đến 
bằng ghe thuyền. 
 Chợ Cầu Kho ngày nay nằm bên góc 
tay trái tại đầu Đường Phát Diệm. Gần đấy 
là Nha Lâm vụ. Xa hơn một chút ta sẽ gặp 
Cầu Bà Tiềm. Tương tự Rạch Cầu Kho, 
Rạch Bà Tiềm luồn lách sâu vô giữa các 
xóm nghèo, phần nhiều là nhà sàn nằm cuối 
những con hẻm chật chội. Dựa theo bản đồ 
Trần Văn Học 1815, ta có thể phỏng đoán 

là xưa kia Rạch Bà Tiềm và Rạch Cầu Kho 
nối liền nhau, giống như một hào thành bao 
quanh Kho Quản Thảo và vị trí Nhà thờ 
Cầu Kho ngày nay chính là trung tâm của 
kho ấy. Qua khỏi Cầu Bà Tiềm ta đi ngang 
qua ngõ hẻm thông qua tới Đại lộ Trần 
Hưng Đạo, hẻm này dẫn vào Chùa Thiên 
Phước và khu Cư xá Nguyễn Cảnh Chân 
trong đó đường đi ngang dọc cắt nhau như 
ô bàn cờ. 
  Ta đến ngã ba Đường Nguyễn Cảnh 
Chân, con đường được xây vào khoảng 
1950 bên trên vùng đồng lầy chằng chịt 
mương rạch trải rộng đến Đại lộ Gallieni 
(Đại lộ Trần Hưng Đạo). Nếu đi tiếp, ta đến 
Nhà máy BGI chuyên sản xuất nước cam, 
xá xị hiệu con cọp. Bên cạnh là kho hàng 
của Công ty Cao su Đất Đỏ. Từ đây đến 
Đại lộ Cộng Hòa là các cơ sở thuộc Nhà 
máy điện Cầu Kho.  
 Đại lộ Cộng Hòa là ranh giới của Quận 
Nhì Sài Gòn và Quận Năm Chợ Lớn. Từ 
1920 đến 1952 đường này mang tên Nancy, 
để kỷ niệm một thành phố tại vùng 
Lorraine, trong Thế Chiến Thứ Nhất đã 
chịu đựng sự tàn phá của đại pháo và phi cơ 
Đức nhưng đứng vững cho đến ngày chiến 
tranh chấm dứt. Chợ Nancy nằm trên Đại lộ 
Cộng Hòa, nếu đi về phía Đại lộ Trần Hưng 
Đạo, gần đến ngã tư ta thấy ngôi chợ nằm 
phía bên phải.  
 Đến đây ta kết thúc chuyến du hành ngắn 
ngủi trên Bến Chương Dương. Nếu tiến xa 
hơn ta sang Bến Hàm Tử, bắt đầu một chuyến 
đi khác, từ Chợ Quán vào Chợ Lớn. 

(Còn tiếp) 
 

MỸ PHƯỚC NGUYỄN THANH 
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MÓN QUÀ VU LAN 
  

mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ 
bóng mẹ năm nào nay đã xa  

đêm nằm nghe gió lùa thao thức   
mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà   

   
đời sống hôm nay  đầy đủ  lắm   

mà con không mẹ, chẳng còn cha   
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy   

giờ biết thương yêu thiếu mẹ già  
  

mẹ đã ra đi thời khó nhọc  
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba 
sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối  

con mắc tù lao phải vắng nhà 
                         

gian khó một đời cha mẹ gánh 
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha 

mẹ ơi sầu tủi đường xa xứ 
xin gửi hôm nay một chút quà 

               
tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu 

âm dương cách trở mấy đường xa 
nén nhang ngọn nến lung linh gió  

chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa  
 

MẠC PHƯƠNG ĐÌNH 
 
 

 

MY VU LAN  PRESENT  
  
I gazed in the album at my dear Mom’s picture 
And realized that now is so far-off her figure 
I listened to the rain as if on my heart flick  
The wind blow making me agitatedly nostalgic  
   
Although is abundant my current subsistence 
Neither my Mom nor my Dad stays in existence 
As a child I was so dull being by Mom kissed  
Now that I know whom to love, Mom is missed  
   
Mom departed this life during a difficult time 
Scurrying beneath the burden in our poor clime  
Until your last days on manioc hand to mouth 
While I was in prison as a “puppet” of the South  
   
Such a hard period Dad and Mom bore your part 
That feeling of gratitude I bury deep in my heart 
Dear Mom please accept from this sad son adrift 
On this commemorative day my little humble gift     
   
Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event  
Between life and death how far to suffer torment  
Joss-sticks and candles spark, the wind uprears  
I don’t cry but why my eyes get wet with tears  
     
Translation by 
 

THANH-THANH 
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CHI 

 

Phạm Hữu Bính 

     
(Tiếp Theo và hết) 
 

Chi lại đi dạy học với một niềm hân 
hoan, hãnh diện. Chi vẫn săn sóc từng 
em học sinh trong lớp và vẫn gần gũi với 
John hơn bất cứ học sinh nào khác. 
Nhưng Chi nhận thấy rõ ràng là John 
không nhanh nhẹn, hăng hái như lúc 
trước. John có vẻ mệt mỏi, đờ đẫn. Một 
hôm cầm tay John, Chi thấy đẫm những 
mồ hôi. Trán John hâm hẩm nóng. Chi 
bàn với cô giáo Jennifer rồi gọi điện 
thoại cho mẹ John. Nửa giờ sau bà 
Kriege đến đón con về đưa đi bác sĩ.  

Ngày hôm sau, John không đến học. 
Chi đoán John bi cảm, cần nghỉ ở nhà và 
không băn khoăn gì. Ngày hôm sau nữa, 
John vẫn vắng mặt, Chi cũng không thắc 
mắc gì. Nhưng khi John vắng mặt liền ba 
hôm nữa, thì Chi lo âu ra mặt. Cuối tuần đó 
Chi gọi điện thoại lại nhà John để hỏi thăm. 
Bà Kriege trả lời điện thoại và cho Chi biết 
John vẫn còn sốt; nhưng bác sĩ chưa biết rõ 
John bệnh gì. Bác sĩ đã lấy máu để thử 
nghiệm và hai ngày nữa mới có kết quả.” 
Chi ngỏ lời muốn đến thăm John và bà 
Kriege ân cần mời Chi đến ngay hôm đó.  

Nhà của ông bà Kriege ở trong một khu 
biệt thự mới xây, mỗi nhà một kiểu riêng 
biệt. Nhà nào cũng lớn với vườn tược rộng 
rãi có trồng cây cảnh và sân cỏ xanh tươi 
bao quanh. Bà Kriege đã đứng sẵn ở cửa để 
đón Chi. Bà đã không cho John ra cửa đón 
cô giáo vì sợ gió lạnh; nhưng John đã ra 

đứng sẵn ở đầu cầu thang. Khi thấy cô giáo 
lên đến nơi là nó ôm chầm lấy. Chi cúi 
xuống ôm lấy John và bồng nó lên rồi đi 
theo bà Kriege vào phòng ngủ của John. 
Chi thấy rõ ràng John gầy và xanh hẳn đi, 
hơi thở nóng hổi, vẻ mệt mỏi hiện ngay trên 
nét mặt. John nằm ngay xuống giường, đưa 
mắt nhìn mẹ và cô giáo. Chi lấy ra một con 
gấu nhồi bông, cúi xuống đưa cho John. rồi 
mỉm cười nói: “Cô biết em thích gấu nhồi 
bông. Cô có cái này làm quà cho em đây.” 
John đỡ lấy con gấu ôm vào lòng và nói 
khe khẽ: “Cám ơn cô.” rồi mệt mỏi nhắm 
mắt lại ngủ. Chi đứng nhìn John vài phút 
rồi từ biệt bà Krieger ra về. Ra đến cửa bà 
Kriege nói khe khẽ: “Cám ơn cô nhiều lắm. 
Nhưng nếu lần sau cô có đến thăm cháu, 
xin cô đừng mua quà cho cháu. Cháu có 
nhiều đồ chơi lắm rồi.” 

Ngày Thứ Hai, John vẫn vắng mật. Chi 
nóng lòng, gọi điện thoại lại nhà John; 
nhưng không có ai trả lời. Chi đoán chừng 
ông bà Kriege đã đưa con đi bác sĩ. Buổi 
chiều, vừa về tới nhà là Chi lại gọi điện 
thoại đến nhà John; nhưng vẫn không có ai 
trả lời.  

Sau khi ăn cơm tối xong, Chi lại gọi 
điện thoại nữa thì có tiếng ông Kriege trả 
lời. Ông Kriege cho Chi biết bác sĩ nói là 
John bị ung thư máu và phải ở trong bệnh 
viện để bác sĩ thử nghiệm thêm và chữa trị. 
Chi hớt hải muốn vào thăm John ngay; 
nhưng ông Kriege nói giờ thăm bệnh nhân 
đã chấm rứt. Chi đành hỏi số điện thoại ở 
nhà thương và số phòng của John để đi 
thăm ngày hôm sau. Chi quay qua nói với 
Khoa: “Ngày mai em sẽ đón bé Văn và cho 
nó ăn uống rồi anh chịu khó ở nhà trông 
con để em vào nhà thương thăm một học 
sinh đang đau nặng.” 
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Khi đến nhà thương ngày hôm sau, Chi 
thấy John đang ngủ li bì và bà Kriege đang 
ngồi bên giường cầm tay con. Bà Krieger ra 
hiệu cho Chi giữ yên lặng rồi thong thả đứng 
lên đưa Chi ra bên ngoài cửa phòng và ghé 
tai Chi nói nhỏ: “Bác sĩ nói cháu bị ung thư 
máu thuộc loại rất nguy hiểm. Cháu sẽ phải 
làm chemotherapy ngay ngày mai. Bác sĩ 
còn phải chờ kết quả cách chữa bằng 
chemotherapy rồi mới theo đó mà quyết định 
những phuơng pháp trị liệu kế tiếp.” 

Chi lặng người đi, không nói được một 
lời, chỉ biết nắm chặt lấy tay bà Kriege. Sau 
một hồi, Chi cố lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ 
với bà Kriege: “Chắc bà cũng mệt lắm. Bà 
để tôi ở đây với cháu. Bà nên đi ăn uống và 
nghỉ ngơi một chút. Tôi có thể ở đây với 
cháu đến 9 giờ.” Bà Kriege cúi đầu nói: 
“Nếu vậy thì cám ơn cô lắm. Tôi chạy đi 
một lúc rồi sẽ trở lại ngay. Nhà tôi sẽ đến 
thay thế cho tôi lúc 10 giờ. Nhà thương chỉ 
cho một người ở trong phòng để trông bệnh 
nhân thôi.” 

Bà Kriege đi rồi, Chi ngồi xuống chiếc 
ghế nhỏ bên giường, đưa tay nhè nhẹ cầm 
lấy tay John, nước mắt ứa ra chảy cả xuống 
má. Một lúc sau John cựa quậy rồi mở mắt 
ra. Thấy Chi, nó nở một nụ cười thật tươi. 
Chi sung sướng cúi xuống hôn lên má nó, 
hỏi khe khẽ: “Em mệt không?” John nói 
nhỏ: “Em mệt một chút thôi.” Chi cầm lấy 
một quyển truyện để ở cuối giường và hỏi 
John: “Em có muốn cô đọc cho em nghe 
một truyện không?” John đồng ý ngay: 
“Vâng, cô đọc cho em nghe một truyện.” 
Chi vừa đọc truyện vừa đưa mắt nhìn John. 
Chi mới đọc được hai trang thì John lim 
dim mắt lại và ngủ thiếp đi. 

Những ngày kế tiếp Chi đều đặn vào 
nhà thương tiếp tay bà Kriege trông nom 

John từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ tối mới về. 
Ông Hiệu Trưởng nghe tin một học sinh 
đau nặng và cô giáo Chi đã đến thăm em 
này hàng ngày thì cảm động lắm. Ông lại 
báo tin cho tờ báo Gazette. Một phóng viên 
đã tìm đến nhà thương để chụp hình John 
và cô giáo Chi. Một tuần sau trên trang nhất 
tờ Gazette có in một phóng sự dài dưới tiêu 
đề “MỘT CÔ GIÁO TẬN TÂM” với hình 
màu cô giáo Chi đang ngồi bên giường 
bệnh cầm tay John.  

Bệnh tình của John càng ngày càng 
nguy kịch hơn. Sau ba lần làm 
chemotherapy tóc John đã rụng hết. John 
hay nôn ọe, ăn rất ít và gầy dộc hẳn đi. Bác 
sĩ nói cho ông bà Kriege biết là ít có hy 
vọng gì John có thể qua khỏi được. Ông bà 
Kriege đã báo tin buồn này cho Chi. Cả ba 
người cùng đồng ý rằng số phận John đã 
như vậy thì buồn phiền, khóc than cũng 
chẳng ích gì. Cách tốt nhất là trong những 
ngày John còn ở đây, tất cả đều cố gắng 
đem lại cho John những phút thoải mái, 
sung sướng. Bà Kriege đã mua sẵn một 
bịch lớn những đồ chơi đưa cho Chi để Chi 
mỗi ngày mang lại cho John một món. John 
hình như đã quen với giờ giấc có cô giáo 
Chi đến thăm và thường cố thức để chờ 
Chi. Nó cười và đưa tay đỡ lấy món đồ chơi 
Chi mang đến và ôm chặt vào lòng. Chi cúi 
xuống ôm lấy nó và hôn lên má lên môi nó. 
John đưa tay ra cầm lấy tay Chi và nũng 
nịu: “Cô đọc một truyện cho em.” Rồi chỉ 
mấy phút sau là nó ngủ thiếp đi. 

John kêu đau đớn khắp người. Bác sĩ 
phải cho tiêm morphine để John khỏi cảm 
thấy đau; nhưng thuốc làm John ngủ li bì.  

Chi đoán chừng những ngày cuối cùng 
của John đã tới và xin phép nghỉ luôn ba 
ngày để ở trong nhà thương với John. Ông 
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bà Kriege cũng được nhà thương nhân 
nhượng cho ở luôn bên giường với con. 
Một buổi sáng, bà Kriege đang bế John 
trong lòng thì thấy John mở mắt nhìn vòng 
chung quanh như thể để ghi nhận mọi 
người thân một lần cuối rồi thân thể John 
mềm rũ, hai mắt đờ ra và nhắm lại. Bà 
Kriege kêu lớn tiếng lên: “Con tôi! Con tôi 
đi rồi!” Bà òa lên khóc. Chi cũng òa lên 
khóc theo. Ông Kriege đưa tay lên chùi vội 
nước mắt đang dàn dụa chảy xuống má. 
Bác sĩ và y tá thường trực đến ngay và sau 
khi khám nghiệm đã xác nhận là John vừa 
qua đời. 

Lễ cầu nguyện và viếng xác bé John 
được tổ chức vào 5 giờ chiều ngày Thứ Sáu. 
Số người đến tham dự rất đông đảo. Người 
ta đến để chia buồn với gia đình Kriege; 
nhưng người ta cũng tò mò muốn biết mặt 
cô giáo Chi mà tờ báo Gazette đã có nhiều 
bài ca tụng. Chi ngồi khiêm nhượng ở hàng 
ghế gần cuối phòng. Khi mọi người sắp hàng 
để lên viếng quan tài, Chi cũng thong thả đi 
lên. Nhưng khi đến bên quan tài thì Chi 
không ngăn được nỗi súc động nữa. Chi cúi 
xuống ôm lấy quan tài và òa lên khóc làm 
cho ai nấy đều mủi lòng.  

Lễ cầu nguyện chấm dứt. Mục sư đọc 
lời cầu nguyện cuối cùng. Ông Kriege đứng 
lên nói vài lời cám ơn. Mọi người yên lặng 
ra về. Ông bà Kriege lùi lại sau chờ Chi để 
cùng đi ra. Khi đã ra ngoài, ông Kriege ân 
cần cám ơn Chi một lần nữa trước khi từ 
biệt. Bà Kriege đứng lại nhìn theo Chi rồi 
quay sang nói nhỏ với chồng: “Anh ra xe 
trước ngồi chờ em. Em muốn nói với cô 
Chi cái này một chút.”  

Ông Kriege bước ra xe. Bà Kriege gọi 
với theo Chi: “Cô Chi, cô Chi.” Nghe tiếng 
bà Kriege, Chi đứng lại, chờ đợi. Bà Kriege 

đến bên Chi, đưa hai tay nắm lấy tay Chi, rồi 
nhìn thẳng vào mắt Chi khe khẽ hỏi: “Cô là 
mẹ ruột John, phải không?” Chi biến sắc 
mặt, mở rộng mắt nhìn bà Kriege một hồi rồi 
gật đầu nói: “Vâng. Tôi cũng đoán chừng rồi 
bà sẽ nhận ra. Bây giờ bà đã biết rồi thì tôi 
cũng nói cả mọi chuyện để bà biết.” 

“ Vào năm 1971, tôi đang là giáo viên 
thì nghe tin chính phủ có chương trình gửi 
những giáo viên ưu tú và giỏi Anh Ngữ 
sang Hoa Kỳ tu nghiệp để về dạy ở trường 
Sư Phạm. Tôi muốn tìm đường tiến thân 
nên sau giờ dạy học, tôi đi học thêm Anh 
Ngữ ở Hội Việt Mỹ.  

Tôi thường đến lớp Anh Ngữ sớm và 
cùng một vài người bạn ngồi uống nước ở 
trong snack bar. Một hôm người bồi bàn 
bưng nước ra đã vấp vào chân ghế làm đổ 
cả mấy ly nước vào người tôi. Tôi còn đang 
lính quýnh chưa biết làm sao thì một sĩ 
quan Hoa Kỳ ngồi bàn gần đó đã nhanh 
nhẹn đem đến cho tôi một nắm khăn giấy 
để tôi lau người và quần áo. Ông ta nhìn 
tôi, thương hại và nói: ‘Tôi có xe Jeep. Nếu 
cô muốn thì tôi có thể chở cô về nhà thay 
quần áo rồi lại chở cô về đây cho kịp lớp 
học.’ Không còn cách nào hơn, tôi bằng 
lòng làm theo lời ông ấy. Mấy ngày sau ông 
ấy lại vào snack bar khi chúng tôi đang 
ngồi uống nước ở đó. Ông ấy ngồi vào bàn 
nói chuyện với chúng tôi. Ông ấy tự giới 
thiệu là đại úy thủy quân lục chiến, tên là 
John Britta, có nhiệm vụ giữ an ninh cho 
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Chúng tôi vui mừng 
có dịp thực tập tiếng Anh và nhất là thấy 
ông ấy rất lịch sự.  

Cuối tuần sau đó John mời tôi đi ăn và 
đi khiêu vũ. Rồi chúng tôi yêu nhau tha 
thiết. John hứa sẽ đưa tôi về Hoa Kỳ vào kỳ 
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nghỉ phép tới để giới thiệu tôi với cha mẹ 
John và rồi chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn.  

Một hôm tôi đang dạy học thì nghe một 
tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển cả cửa 
kính. Sau đó radio loan tin một chiếc xe vận 
tải đã ngừng lại trước Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ; 
người tài xế bỏ xe chạy và mấy phút sau thì 
bom trên xe đã nổ. Bom đã nổ mạnh đến 
nỗi làm sụp hẳn phía trước Tòa Đại Sứ. Tôi 
sợ hãi, gọi điện thoại cho John; nhưng lúc 
đó, mọi liên lạc truyền thông với Tòa Đại 
Sứ đã hoàn toàn ngưng đọng. Tôi nóng lòng 
chờ tin John; nhưng không thấy John gọi 
điện thoại cho tôi. Tôi biết có chuyện chẳng 
lành. Tôi tìm đến chỗ ở của John và một 
người lính canh cho tôi biết John đã tử nạn, 
xác đã được đưa ngay về Hoa Kỳ.  

Tôi khóc thương John biết là bao. Một 
tuần lễ sau thì tôi biết tôi đã có bầu. Tôi lo 
lắng cho đời tôi và nhất là cho đứa con 
đang còn nằm trong bụng tôi. Trong xã hội 
Việt Nam, một người đàn bà có con lai sẽ 
bị coi là thứ đàn bà hư hỏng. Tôi sẽ phải bỏ 
việc dạy học; mà rồi tôi có biết làm gì khác 
để sinh sống đâu. Đứa con lai của tôi sẽ bị 
dè bỉu, chế diễu, sẽ chẳng dám đến trường 
học. Rồi nó sẽ thành một đứa trẻ bụi đời, 
lang thang đầu đường, xó chợ. Càng nghĩ 
tôi càng thấy xót xa, đau đớn. Có lúc tôi đã 
nghĩ đến chuyện phá thai. 

Nhưng mẹ tôi đã khuyên bảo tôi phải 
tìm giải pháp khác. Mẹ tôi khuyên tôi xin 
nghỉ việc tạm một thời gian, lên ở với cô tôi 
ở Đà Lạt cho đến ngày sinh rồi nhờ các bà 
sơ tìm cha mẹ nuôi người da trắng cho con 
tôi. Tôi nghe lời mẹ tôi. Tôi đứt lòng đứt 
ruột khi phải cho nó đi. Nhưng nghĩ đến 
tương lai của nó, tôi đành chịu đau khổ một 
mình. Tôi chỉ xin các bà sơ đặt tên nó là 
John. Tôi nhìn kỹ mặt mũi và thân thể con 

tôi một lần cuối Tôi thấy một vết đỏ thẫm 
to gần bằng đầu ngón tay cái trên mông 
phải nó.  

Năm 1975,  tôi theo gia đình di cư sang 
Hoa Kỳ. Tôi gặp chồng tôi bây giờ ở trong 
trại tị nạn Fort Chaffee và chúng tôi đã làm 
lễ cưới ngay trong trại. Chúng tôi được một 
con trai mười tám tháng. Tôi vẫn nghĩ đến 
đứa con mà tôi đã phải cho đi, băn khoăn 
không biết nó đã trôi dạt về đâu. Không 
ngờ trời run rủi, tôi được gặp lại nó. Tôi đã 
nhận ra những nét nó giống bố nó và nhất là 
vết đỏ trên mông nó. Tôi sung sướng như 
vừa tìm thấy thiên đàng. Tôi cám ơn ông bà 
đã thương yêu nó hết lòng. Thôi thì số trời 
cho nó được sống có bấy lâu. Nhưng nó đã 
mang lại bao nhiêu là tình thương cho ông 
bà và cho tôi. Tôi không có gì hối tiếc nữa. 
Cám ơn ông bà đã cho tôi được gần gũi với 
nó trong gần một năm nay.”  

Bà Kriege nghẹn ngào không nói được 
gì. Mãi một lúc sau, bà mới lấy lại được 
bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Chi, nói: 
“Chúng tôi cũng cám ơn cô rất nhiều.”  

Hai người đàn bà bịn rịn như không 
muốn rời nhau ra. Hai người đàn bà đã gặp 
nhau vì tình yêu một đứa trẻ. Đứa trẻ đó 
không còn ở trên trần gian này nữa. Nhưng 
hai người còn quấn quyện với nhau trong 
một tình thương cho đứa trẻ đã ra đi. 

 
Phút từ biệt đã tới. Hai người mẹ 

bước đi, mỗi người một ngả. Được một 
quãng hai người quay đầu nhìn lại nhau 
một lần cuối, mỗi người mang theo một 
nỗi niềm riêng.. 

    Hết 
 

PHẠM HỮU BÍNH 
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NHỮNG QUYẾN RŨ  
CỦA NỮ GIỚI 

 
Ai mà không mê cái đẹp? Từ thuở 

thiếu thời, nhìn thấy người đẹp là tôi đã 
mê man, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng. Thoạt 
đầu là vóc dáng quyến rũ đến não lòng. 
Khi mới lớn, người phụ  nữ đầu tiên mà 
tôi ái mộ chính là mẹ tôi. Suốt một thời 
thơ ấu rồi mấy chục năm ròng sau tôi 
được thấy dáng cao sang nơi mẹ. Nằm, 
ngồi, đi, đứng… lúc nào bà cũng uyển 
chuyển, khoan thai, tha thướt, nhẹ nhàng, 
cao sang. Tôi thích ngắm những lúc bà 
nằm nghiêng, tóc xõa sau lưng từng lọn 
dài như sóng gợn. Thật là bắt mắt! 

Quãng tuổi trăng tròn, tôi bắt đầu biết 
nhìn khuôn mặt. Thoạt đầu tôi chỉ thấy mặt 
trái soan là dễ ưa. Nhưng sau này mới nhận 
ra mỗi khuôn mặt có nét hấp dẫn của nó. 
Từ khuôn mặt tròn phúc hậu, khuôn mặt dài 
hiền thục đến khuôn mặt vuông cứng dắn – 
khuôn mặt nào cũng đẹp nếu nó thích hợp 
với cá tính biểu lộ nơi người phụ nữ. Riêng 
vầng trán tôi thấy trán phẳng như trán của 
bà hoàng Grace Kelly hay hơi tròn đầy như 
trán của nữ tài tử Elizabeth Taylor là tuyệt 
vời. Phụ nữ Á Đông không thiếu người có 
vầng trán đẹp, có phần trông gần gũi đáng 
yêu còn hơn gái Âu Mỹ. Có những khuôn 
mặt đem phân tích theo ước lệ thì thấy 
thường có khi hơi kỳ nhưng hòa hợp với cái 
cầm thon nhọn, sóng mũi thanh thanh, làn 
môi mọng chín trái sầu, nhếch lên đã đủ 
rung cảm người đối diện. 

Ngoài hai mươi, tôi bắt đầu bị thu hút 
bởi cặp mắt của nữ lưu. Ôi! Những cặp mắt 
đẹp! Mắt huyền nhung mở rộng với hai 

hàng mi dài cong chớp chớp hớp hồn 
người! Mắt lá dăm đằm thắm đa tình làm 
sao! Cặp mắt đẹp phải có tròng đen đủ to 
dù xanh, nâu hay huyền nhung. Qúy vị có 
đồng ý không? Thường thì mắt sâu và hai 
mí trông dễ mê hồn. Ấy thế mà nhiều đôi 
mắt một mí trông lại đa tình lắm. Lắm khi 
bối rối chẳng biết chọn cặp mắt nào lý 
tưởng cho mình! Bây giờ tôi thấy rồi, đôi 
mắt đẹp không phải chỉ thuần túy ở khuôn 
mắt, lớn nhỏ như thế nào cho đủ hớp hồn 
mà đôi mắt đẹp phải là đôi mắt nói lên 
được những gì ẩn sâu trong tâm hồn, có thể 
làm ngơ ngẩn người đối diện. Cặp mắt càng 
u huyền thêm dưới đôi chân mày đều đặn 
cong cong hay xếch cao tùy theo khuôn 
mặt, tùy theo ánh mắt đong đưa sóng sánh 
lửa bình minh rộn rã hay nhen nhúm vài tia 
hoàng hôn buồn đến lịm người. Dù mắt 
tròn, dù mắt xếch cũng nên có hàng mi rậm 
làm tôn cặp mắt sâu thêm, thăm thẳm ý tình 
thêm. Thảo nào lông nheo giả được phái 
yếu chiếu cố! 

Thế sóng mũi có cần không? Vừa đủ 
cao đủ thanh hợp với khuôn mặt, hai cánh 
mũi thon thon bắt mắt dẫn tia nhìn tha nhân 
xuống cặp môi hồng phía dưới. Có khi cái 
mũi hơi hếch trông lại dễ thương một cách 
tiếu lâm. Còn cặp môi thì sao nhỉ? Đôi môi 
đầy đặn, hai khóe miệng khẽ nhếch lên để 
lộ hàm răng ngọc trai trắng đều là đã gợi sự 
chú bên ngoài. Từ đôi môi mọng đáng yêu 
đó âm thanh của người đẹp vang nhẹ vào 
tai là đủ não lòng các đấng tu mi nam tử. 
Giọng nói, cung cách nói, với riêng tôi, bền 
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vững hơn cả những nét đẹp khác của nữ 
nhi. Tiếng hay có thể là trong như suối 
chảy, có thể là trầm ấm như như tiếng sáo 
diều lồng lộng, có thể là nhẹ nhàng như làn 
gió thoảng qua. Cần nhất là nói sao cho êm 
lòng người nghe, sao cho người đối diện 
chú ý. Dễ mà khó. Âm thanh có thể do trời 
phú mà cũng có thể nhờ luyện tập Giọng nữ 
giới khiến tôi lắng nghe không cứ tiếng bắc, 
trung hay nam mà lời lẽ phải ôn nhu, lịch 
sự hay cách luyến láy quyến rũ dễ rung 
động lòng người.  

Trên hết cả, cái đẹp nhất và đáng yêu 
nhất nơi người phụ nữ là tính tình và tâm 
hồn. Dù nhan sắc có “chim sa, cá lặn”, sau 
vài lần trò chuyện nếu lộ ra là người hời 
hợt, bề ngoài, ham danh vọng vật chất hoặc 
gian dối xảo trá thì cũng không thể là người 
phụ nữ đẹp. Tôi cũng ngại người háo thắng, 
đáo để, bướng bỉnh, đốp chát, hẹp hòi, nông 
cạn, chỉ thấy một đường phía trước như con 
ngựa có hai miếng che góc mắt thì  
nhìn thẳng mà đi, không thấy được ngoại 
cảnh tuyệt vời chung quanh. Những người 
này dù nhan sắc có nổi đến thế mấy mà sau 
khi tiếp xúc thấy lộ ra chân tính cũng không 
thể là người đàn bà quyến rũ.  

Những người thiên bẩm thông minh, 
phản ứng sáng suốt, nhậm lẹ chính là những 
người dễ thu hút tha nhân. Đấy là những 
người đáng nể, đáng trọng. 

Vẻ nhút nhát, dụt dè ở người đàn bà 
nhiều khi dễ chinh phục người khác phái. 
Nhưng không cần dụt dè quá đáng. E lệ, là 
tính tự nhiên trời phú. Nhưng phải luyện sao 
trở thành một nét thu hút để tạo tự tin. Chỉ 
cần tránh đừng đi quá trớn dễ trở thành sỗ 
sàng, gai góc, kích thích ngoại nhân khiến 
người ta khó chịu thấy mặt là muốn lảng 
tránh. Cuộc đời vốn đã nhiều thương đau, 

 
AU DEUX CLOCHES 

 
Si Béjart avait raconté 

Dans ses ballets nus de fantasme 
La pleine source  jaillie de songe 
En épousant sa belle nuit profane. 

Si Piaf avait regretté 
Son étoile filante d'une nuit de rétro 

A sa place d'autres font le guet 
Et chantent jusqu'au dernier mélo.  

Venez boire un verre d'amitié 
Aux Deux Cloches comme dans le temps 
Certains soirs on est sûr d'être le gagnant 

Du grand lots parmi les adieux. 
Venez rire et chanter aux Deux Cloches 

Même le rideau est déjà tombé 
On trouve la chanson pas si moche 
Même si l'orchestre a déjà rejoué. 

Quand Marylin était mariée 
Avec la cinéma déjà sonore 

Elle divorcait de ses films d'été 
Des années en scénarios moroses. 

Si Lamartine avait songé 
Aux lettres d'amour épanouies de rêves 

De sa plume naissait un monde 
De vie, d'espoir et d'ombre:de l'être cher. 

 
Diễm Hoa 

(5/2014) 
 

 
sống làm sao cho kẻ khác thoải mái, dễ chịu 
khi gặp mình. Sự cảm mến sẽ để lại khi chia 
tay trong lưu luyến, và thâm tâm người đối 
diện còn mong ngày tái ngộ. 
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Chợt nghĩ đến lòng ghen ghét, ganh tị 
nơi phụ nữ mà tôi sợ nhất. Tính này cũng rất 
“người” thôi. Trời sinh ra ai cũng ít nhiều có 
tính này. Nhưng chiến thắng được lòng ganh 
ghét mới thấy mình đáng giá. Vì từ ganh tị, 
ghen ghét đến thù hằn, thành sân hận mấy 
hồi. Ôi! Với những người này chỉ còn nước 
quay lưng đi. Bực mình thật khi phải nghĩ 
“tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Ngược lại 
cái đẹp tuyệt vời của người nữ là biết ái mộ 
người tài, biết trân qúy người giỏi, biết tôn 
trọng ý kiến của người khác, không nhất 
nhất bắt thiên hạ phải theo mình. 

Học thức có cần không? Với tôi kiến 
thức và sự hiểu biết quan trọng hơn bằng 
cấp. Nhiều người bằng cấp cao rất có khả 
năng trong lãnh vực của mình mà chới với 
khi ra đời trong cách xử thế. Sự học vô cùng 
rông rãi, học hoài trong cuộc đời. Học đi với 
Hành. Học nhiều mà không xử dụng vốn 
liếng thâu thập được có khác chi người ít 
học. Sự học đáng qúy không phải chỉ có ích 
cho riêng mình, cho gia đình mình mà còn 
phải trải rộng cho tha nhân, những người 
kém may mắn ít kiến thức, thiếu cơ hội cắp 
sách đến trường. Cuộc đời đáng trọng là 
mang sở học của mình giúp đỡ người khác 
trong khiêm tốn, nhẫn nại. Đó là những 
người đẹp mà tôi muốn nghiêng mình thành 
thật ngợi khen. 

Nghĩ thế nhưng không thể đòi hỏi tất 
cả những cái hay nơi người nữ nêu ở 
trên, chỉ cần vài điểm   là đủ vì chính bản 
thân mình nào có hơn người! “Nhân vô 
thập toàn”! Thật không có ý định moi 
móc chỉ trích ai mà chỉ mong được gặp 
gỡ như đã từng quen biết với những 
người đẹp khả ái quyến rũ. 

                                                                                      
NGUYỄN LÂN (12-2013) 

 
Nhà Văn  NGUYEÃN LAÂN 

Hoï vaø Teân:  Nguyeãn Laân           
Naêm sinh: 25/11/1937         
Nôi sinh: Haø Noäi , goác Hoäi An (Quaûng 
Nam), soáng nhieàu taïi Saøi Goøn. 
Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Sö Phaïm ban Khoa 
Hoïc Thieân Nhieân (1962) 
Cöû Nhaân Khoa Hoïc Sinh Vaät (1962) – Cao 
Hoïc Giaùo Duïc (1965) 
Giaûng Nghieäm Vieân Ñaïi Hoïc Y Khoa vaø 
Döôïc Khoa, Saøi Goøn. Giaùo sö chuyeân 
khoa Tuù Taøi ban Khoa Hoïc Thöïc Nghieäm 
caùc tröôøng Trung Hoïc Quoác Gia Nghóa Töû, 
Phuïc Hung, Huyønh Thò Ngaø vaø Gia Long, 
Saøi Goøn.  
Tôùi Hoa Kyø naêm 1977. 
Giaûng Nghieäm Vieân, phuï taù khaûo cöùu Vi 
Sinh, Kyù Sinh Truøng taùc ñoäng treân naõo boä 
taïi Ñaïi Hoïc Georgetown, DC. 
Taùc giaû boä saùch khaûo cöùu veà caây coû vaø söï 
hoã töông giöõa caây coû vôùi moâi tröôøng soáng 
cuûa chöông trình Ñeä Nhò caáp Trung Hoïc. 
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Taùc giaû cuoán saùch veà cô theå con ngöôøi cuûa 
chöông trình Tuù Taøi, Vieät Nam. 
Taùc giaû taäp saùch Biology cuûa chöông trình 
song ngöõ Indochina Institute taïi Ñaïi Hoïc 
George Mason, Virginia. 
Ñaõ coäng taùc vôùi tuaàn baùo Tieáng Noùi Thuû 
Ñoâ (DC), tam caù nguyeät san Coû Thôm 
(VA), Cau Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CA), Đặc 
San Gia Long và Liên Trường ở khắp nơi. 
Taùc phaåm vaên chöông: 
- Taäp truyeän ngaén SOÂI NOÅI xuaát baûn naêm 2003, 
goàm 8 truyeän ngaén choïn löïa,  daøi 270 trang  

- Truyeän daøi TÌM MOÄT COÕI VEÀ xuaát baûn 
naêm 2008., daøi 400 trang vôùi nhöõng baøi 
thô vieát theo nhieàu theå ñieäu laøm phuï baûn 
cho toaøn taäp. 
-  Nhieàu baøi thô ñaêng raûi raùc treân caùc baùo, 
caùc taïp chí taïi Virginia vaø Nam California. 
- Ñòa chæ göûi thö:   
  4120 Mangalore Dr. #302 
  Annandale, VA. 22003 
Soà ñieän thoaïi:    703. 942. 7320 (H),    
571. 594. 4818 (C) 
E-mail:  lanhoa@verizon.net  
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TÙ OÁN 
 

Mười mấy năm hao gầy ngóng trông, 
Mưa khuya trăn trở, gió mênh mông. 

Suy tư, dằn vặt nhầu chăn gối, 
Hoài bão tan tành, hận núi sông. 
Tủi với tiền nhân ca chính khí, 

Ngượng cùng hậu thế luận anh hùng. 
Tuổi tri thiên mệnh, hờn vong quốc. 

Oán Cộng thù, không đạp đất chung. 
 

Vũ Ðức Nghiêm 
 

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

THOÁNG BÂNG KHUÂNG  
 

Người qua êm nhẹ như dòng nước 
Mây phủ mơ hồ nỗi vấn vương 

Màu xanh lá mướt ngày hôm trước 
Tô thắm trang đời đượm nét thương. 

 

Thoảng hương dạ lý sương chiều lạnh 
Huyền ảo canh trường ngỡ dáng ai 

Trà khuya hơi ấm đêm cô quạnh 
Hạnh phúc xa vời sợi tóc mai. 

 

Gió ru chiếc lá chiều thu vắng 
Rơi chạm hồn tôi trở giấc nồng 

Xin người mang lại vàng hanh nắng 
Hong nụ cười xưa ửng má hồng. 

 

Tờ thư yêu dấu thời ươm mộng 
Chừng thoáng dư âm vọng bỗng trầm 

Tình bay xoải cánh chân trời rộng 
Phai bóng cố nhân lệ nhỏ thầm. 

 

Đt Minh Giang 

TÌNH QUÊ 
  

Xin gởi trọn nỗi niềm về non nước 

Mong sống mái nhà xưa phố Hội An 

Để chiều chiều ra ngắm cảnh Hoài Giang 

Và nhìn cù lao Chàm chim Yến lượn 

  

Các phố bày nhiều loại hàng lưu niệm  

Du nhân nhộn nhịp mua tặng người thân 

Chùa chiền quanh phố khách tấp nập xin xăm 

Đêm rằm, trên phố, trên sông đèn lồng mờ ảo 

  

Trăng sao lóng lánh thêm xinh phố Hội 

Du khách xôn xao rộn bến Bạch Đằng  

Thuyền con lờ lững gió hiu hiu thổi 

Trẻ nhỏ thả đèn bừng giỡn dưới trăng 

  

Hè, biển Cửa Đại sóng vờn vỗ nhẹ 

Nước trong xanh, bãi tắm sạch an toàn 

Tài tử giai nhân ngắm cảnh đẹp sang 

Nhóm nằm phơi nắng, nhóm bơi trong nước 

  

Dân Việt ta luôn một lòng ao uớc 

Nhà nước cùng dân diệt lũ xâm lăng 

 Độc lập tự do thật sự muôn phần              

Người người hồi hương xóm làng êm ả. 

 

Duy An Ðông 
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Phảng Phất 
 

Cao Nguyên 
 
Đã hết tuần đầu của Tháng Tư/2009. Bầu 

trời Miền Đông vẫn còn xám xịt, mưa lai rai 
kéo cái lạnh chạy dài từ Đông vào Xuân. Cây 
trong rừng muốn thay lá mà nắng chưa chìu. 
Vườn nhà, mấy khóm hoa tulip cố nhoi lên để 
khoe màu, mặc nắng mưa. Tội những cọng 
cây yếu hơn mùa trước vì thiếu nắng, cánh 
vẫn xòe ra gợi ánh mắt người, chờ nụ cười 
của hôm nay và ngày mai. 

Tiếng cười chưa khẩy lên trong không 
gian vắng lặng bên ngoài. Tôi đi tìm hương 
quá khứ trên những trang sách báo cũ tiếc 
hoài chưa chịu vất đi, sợ khối chữ nghĩa ân 
tình trở thành bụi thời gian. Có thể đó là sự 
đồng cảm với một người bạn văn: Mỗi lần 
dọn nhà, thấy sách báo mà thương, vất đi 
cũng nhẹ phần khuân vác, nhưng sợ lòng 
mình man mác những ưu tư! Sách báo in 
nhiều cũng tội cho rừng vơi màu xanh của lá, 
nước lũ vượt nguồn xoáy vỡ đất quê!  

Còn bao năm nữa ta mài mực  
viết phóng lên trời những dấu than!  
Đỡ tốn mực và tốn giấy, thì viết phóng lên 
trời chắc cũng vui dẫu chỉ là những dấu 
chấm than!! Tiếc là cứ loay hoay mãi với 
việc người, việc ta mà khất lần bữa viết. 
Hoặc cảm thấy đã viết đủ điều nên viết, viết 
thêm chưa chắc đã khá hơn với giòng nghĩ 
vốn đã trầm cảm.  

Nhặt tờ Phố Văn số 44 - tháng 10/2004, 
với chủ đề "Thu nói với người", chợt thấy 
mênh mông đời của mộng, cho dẫu muốn 
"gọi điêu tàn thức dậy".  
 

Mộng dằng dặc, mộng nặng đầy  
kéo hồn trầm ý, đè gầy lời tâm!  
 
Bật ra được hai câu thấm dòng hoang ngữ 
giữa chiều vơi, lại thấy nôn nao viết điều gì 
đó cho ta giữa khoảnh thời gian gác bút 
niệm đời!  
 

Ấy vậy mà vừa đọc lời Trần Doãn Nho 
giới thiệu tập truyện của Lâm Chương:"Tôi 
để ý, càng ngày, Lâm Chương càng viết 
ngắn đi... càng ngày anh càng kiệm lời 
hơn". Ngẫm mà hay! Sự kiệm lời của một 
nhà văn chuẩn mực là muốn nâng niu từng 
hạt chữ cho nghĩa tỏa hương thơm. Thấy 
mà ham.  

Tôi cũng muốn: thử xem một tháng thơ 
không viết/chữ nghĩa dư ra được bao nhiêu. 
Nín viết, kiệm lời thế mà mấy tháng qua, chữ 
dư ra không đủ lấp kín cái dấu hỏi em quăng 
vào mailbox của tôi: sao im lặng thế?  
  Giữa thời tress lây lan cùng khắp mặt 
địa cầu do tiếng vỡ của những đồng tiền rơi 
vào hố thẳm! Sự im lặng của chữ đồng 
nghĩa với sự khuất bóng của một nhân sinh. 
Và em thảng thốt nhìn khung trời vắng 
bóng chân thơ! Dẫu đã báo trước: mai anh 
cùng chữ ẩn cư /rảnh, mời em ghé cội từ 
thăm anh. Vậy mà vẫn sợ đóa hồng em chờ 
đặt vào đúng chỗ, hoặc tôi như chưa từng 
có mặt trong đời! Mà tôi thì vẫn muốn mình 
hiện hữu dầu chỉ là phảng phất:  
chẳng thế, thời xưa buồn mất nẻo  
bờ bến hồng hoang tự thuở nào  
bia đá rêu xanh lời đáy mộ  
đời lạnh mùa thương những khát khao  
trăng đã vì đêm bàng bạc sáng 
sao người không vì núi thẳm xanh 
  
Hôm nay viết chừng ấy, để em biết anh còn 
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có mặt, dấu chân thơ còn trên lối xanh của 
một thảo nguyên xưa! 
 
Đồng Hành 
 
xin đừng nói xấu tương lai  
dẫu trong quá khứ còn nghi hoặc lời  
cứ nhin hướng mặt trời rơi  
làm sao cảm được tuyệt vời bình minh  
 
Ô kìa. Nước đẹp, Non xinh  
màu cờ Tổ Quốc còn lung linh vàng  
ba giòng máu Bắc - Trung - Nam  
chảy từ huyết thống Văn Lang Lạc Hồng  
 
Hồng Hà - Trà Khúc - Cửu Long  
đang chờ khơi sóng xanh trong thuở nào  
bừng lên hải đảo, miền cao  
nguồn sinh lực mới vẫy chào Tự Do  
 
hãy thôi danh lợi mơ hồ  
hãy thôi tàn phá cơ đồ ngàn năm  
xin cùng khởi bước đồng hành  
góp công tái tạo bức tranh sơn hà  
 
bởi từ hồng thủy can qua  
đã làm hoen ố bao tòa sử kinh  
Người phân hóa . Đất điêu linh  
Nguồn xa . Cội nhạt trong tình cháu con.  
 
Cao Nguyên  
 
 
TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
Cao Nguyên là bút hiệu của Võ Tiến. 
Sinh năm 1945 tại Phú Yên / Việt Nam. 
Cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. 
Sinh hoạt Văn Học: 

  
 

- Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ  
- Hội viên Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ 
Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn  
- Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Hùng Sử 
Việt/Miền Đông Hoa Kỳ.  

  

  
Nhaø vaên dieãn giaû Nguyeãn Laân, Nhaø thô taùc 

giaû Cao Nguyeân vaø Nhaø Vaên Phong Thu 

trong buoåi Ra Maét Thi Phaåm Thao Thöùc, 

5/25/2014 taïi Virginia.          
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VỀ BÀI THƠ “RỪNG ƠI”  
trong thi phẩm “Thao Thức” của  

Nhà Thơ Cao Nguyên 
 

(Ðọc trong buổi ra mắt tập thơ Thao Thức 
của Nhà Thơ Cao Nguyên  - Lê Mai Lĩnh)  
 

Kính thưa quí vị, quí văn thi hữu,  
Tôi xin được nói về một bài thơ trong 

tập thơ Thao Thức, bài Rừng Ơi .  
Tôi đã đọc bài thơ Rừng Ơi từ nhiều 

năm qua, đọc không biết bao nhiêu lần. Mỗi 
lần đọc, cảm xúc tôi vẫn trào dâng, đọc đến 
lạc giọng theo tiếng khóc. Tôi bị lời thơ của 
Rừng Ơi chế ngự không còn tự chủ được 
mình, dù tôi cũng là một người làm thơ, 
biết nặng nhẹ từng câu chữ mình xử dụng.  
Với bài Rừng Ơi, tôi đã chiêm nghiệm và 
nhận ra, Cao Nguyên không phải là một thi 
sĩ. Cao Nguyên là một tín đồ của Thơ Giáo. 
Cao Nguyên không biết làm thơ, vì bài 
Rừng Ơi có ngôn từ vượt trên cõi thơ, chữ 
nghĩa hóa thân vào hồn thiêng lá cỏ của 
tình rừng núi cưu mang. Bởi Cao Nguyên 
sống với rừng tây nguyên nhiều năm. Nên 
khi lửa hận thù bùng lên đốt cháy rừng, 
không còn chỗ dung than, Cao Nguyên bay 
đi như con chim trốn lửa. Bay đi với những 
ngoái nhìn quặn thắt lòng đau:  
lúc ta đi, rừng sâu còn ngún lửa  
lửa hận thù, cháy quá nửa đời ta  
cháy bỏng màu da, làm sao lành vết sẹo  
chung niềm đau, ta chẻ máu nuôi rừng  
 
nửa máu ta có giúp rừng sống lại  
đất có mừng lá biếc nẩy chồi xanh  
cây có vui khi chim về hái trái  
hoa có cười cho hương toả vây quanh?  

Ngôn ngữ, hình ảnh, tư tưởng như thế 
không phải là thơ. Ngay lúc thoát khỏi hoài 
niệm, trí tưởng gợi lên một chuyến trở về 
nhìn lại rừng xưa:  
về xem nắng ghẹo hoa tươi rói mặt  
về thăm cây lành hẳn vết thương chưa  
về ngồi giữa nắng mưa nghe đất hát  
khúc đồng dao từ những khát khao xưa!  
 
Đó không phải là thơ . Đó là lời kinh của 
một tôn giáo mới mà ngôn ngữ Cao 
Nguyên vừa sáng lập.  
 
Thưa quí vị và quí văn thi hữu,  
Một bài thơ hay như Hữu Loan với Màu 
Tím Hoa Sim, như Hoàng Cầm với Đêm 
Liên Hoan, như Phùng Quán với Lời Mẹ 
Dặn … Là quà tặng của Thượng Đế dành 
cho tác giả. Cao Nguyên cũng nhận được 
quà tặng của Thượng Đế là bài Rừng Ơi.  
Trong cảm nhận của tôi, ngôn ngữ của 
Rừng Ơi vượt trên ngôn ngữ của thơ. Bởi 
đó là hồn của Rừng. Đạt đến điều đó, Cao 
Nguyên vượt trên danh vị của thi sĩ. Bởi vì 
anh gọi được hồn của rừng bằng chữ nghĩa, 
bằng màu sắc, bằng âm thanh … Những thứ 
mà một thi sĩ bình thường không thể nào 
gom đủ cho một tác phẩm. Nếu quí vị có 
thời gian chiêm nghiệm bài Rừng Ơi, quí vị 
sẽ nghe niềm đau của Rừng trong lửa đời 
oan nghiệt. Quí vị sẽ đồng lòng trắc ẩn với 
Rừng Ơi.  

Mỗi khi đọc Rừng Ơi, tôi không nén được 
tiếng khóc. Cảm xúc tôi hòa nhập vào từng  
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chữ, từng dòng thơ, tưởng chừng một phần 
cuộc sống của tôi bị đốt cháy, bị bứt lìa khỏi  

một kiếp người. Rừng và chúng tôi đã cưu 
mang lẫn nhau như chúng tôi đã cưu mang 
từng mảnh đất quê hương trong tim mình.  

Cảm ơn tiếng gọi tha thiết Rừng Ơi của 
Cao Nguyên. Tiếng gọi của hồn thiêng sông 
núi Việt Nam. Tiếng gọi làm nên phẩm giá 
của một tác phẩm chứa cả chân thiện mỹ. 
Rừng Ơi là một bài thơ tuyệt vời trong thi 
ca Việt Nam .  
thơ ta đó, rừng ơi! ru chút nhé  
ta chưa về thăm đất mẹ chiều nay  
sợ hàng cây còn long lanh ngấn lệ  
ta với rừng sẽ khóc giữa vòng tay!  
 
Thân mến chào quí vị, quí văn thi hữu.  

Lê Mai Lĩnh  
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Áo Trắng Học Trò 
 

Áo trắng ngày xưa đã nhạt rồi 
Theo dòng đời cuốn tuổi thơ trôi 
Còn đây năm tháng sầu xa cách 
Kỷ niệm mờ dần mộng ước rơi 

  

Thuở ấy hoa reo lá thắm cành 
Đường dài như hiểu giấc mong manh 
Ngại ngùng thư ngỏ chân chùn bước 

Tà áo thẹn thùng giấu mộng xanh 
  

 Tình anh theo gió mãi thầm thì 
Suối tóc nào hay anh đã si 

Gọi nắng về tô hồng má thắm 
Để hàng me rực bước em đi 

  

Sỏi đá sân trường cũng có nhau 
Còn anh một mối vướng tơ sầu 
Tương tư niềm nỗi vần thơ lạc 

Mực bút than buồn quặn nỗi đau 
  

Anh giờ xa mãi tận chân mây 
Áo nhạt phong sương vẫn ước đầy 

Cô bé mi nhon xưa diễm tuyệt 
Còn chăng vóc liễu dáng thon gầy? 

  
Uyên Phương Minh Nguyệt 

   
Uyên Phương Minh Nguyệt: 
Sinh quán tại Sài Gòn. Rời Việt Nam năm 
1979 và định cư tại Hoa Kỳ năm 1980. Cựu 
học sinh trung học Hùng Vương Sài Gòn 
VN. Cử nhân kế toán University of 
Houston (UH). Tác phẩm: Tập thơ Giữ Mãi 
Giùm Anh, do Cơ Sở  
Văn Học Cỏ Thơm xuất bản, Hoa Kỳ, 
năm 2011. 

 
 
Cộng tác với: Văn Học Nghệ Thuật Biên 
Khảo Cỏ Thơm (VA), Văn Đàn Đồng Tâm 
(TX), Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật Hải 
Ngoại CLBTNS, Nguyệt Báo Sóng Thần, 
Giao Mùa (VA), Tạp Chí Thế Giới Mới 
(TX), Báo Trẻ(TX). Thơ, ngâm thơ, hát và 
trình diễn hoạt cảnh đăng ở các websites 
online: youtube.com, motgocpho.com, 
vnthuquan.net, cothommagazine.com, 
vandandongtam.net,phunuviet.org, 
vantholacviet.net,  dactrung.net, 
vantuyen.net,vietbang.com, hatnang.net, 
hathaykhongbanghayhat.org, 
vietnamlibrary.informe.com,v.v. 
Những CDs gồm có: Những dòng thơ Uyên 
Phương Minh Nguyệt(1,2,3) do Uyên 
Phương Minh Nguyệt diễn ngâm, 
Những dòng thơ tình của TTKH, VHC, Bùi 
Giáng v.v. do Uyên Phương Minh 
Nguyệt diễn ngâm, 12 ca khúc gồm một số 
bài phổ từ thơ của Uyên Phương Minh 
Nguyệt do Uyên Phương Minh Nguyệt và 
Minh Khoa trình bày. 
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MÙA XUÂN BỎ LẠI 
 

Ỷ-Nguyên        
 

(Tiếp theo Cỏ Thơm 66) 
 

Viếng Mộ Cậu Em 
     Trước Tết vài ngày, tôi thuê bao một 
chuyến xe lam cho cả gia đình đi thăm mộ 
cậu Khôi.  Khi xe vừa tới đầu nghĩa trang, 
mẹ tôi đã oà lên khóc và kể lể đủ điều ... 
Mộ mới đắp nhưng đã mọc đầy cỏ dại.  Tôi 
thuê mấy đứa nhỏ dọn cỏ và tưới hoa đắp 
đất.  Đứng trước mộ phần cậu em, tôi lâm 
râm khấn nguyện trong khi mẹ tôi sai hai 
anh em Thi và An bầy các món ăn, hoa trái 
lên trên mộ.   Mọi người thắp nhang khấn 
vái dưới sức nóng và ánh nắng chói chan 
của buổi xế trưa. Ngước nhìn khói nhang 
mờ ảo cuồn cuộn bay lên, tôi hình dung 
thấy bóng người em trai út của tôi đang 
nhìn tôi mỉm cười. Tôi ôm ghì lấy mẹ mà 
lòng mình thương cảm dâng tràn.  
     Rời nghĩa trang, chúng tôi đến chùa 
Giác Ngạn chiêm bái Phật và viếng cốt bố 
tôi, anh Kỳ và cô Tâm.  Anh tôi hy sinh ở 
mặt trận Đồng Xoài, tháng 6 năm 1965 và 
được mai táng tại nghĩa trang Quân Đội Gò 
Vấp, về sau nghĩa trang này bị phá bỏ, mẹ 
tôi phải bốc mộ và đem thiêu cốt rồi đưa tro 
về chùa này. Bố tôi đau buồn sau cái chết 
của anh tôi nên lâm trọng bệnh và ra đi một 
năm sau đó.  Bây giờ cả ba người thân của 
tôi đều được gửi nắm tro tàn nơi cửa  
Phật tại chùa Giác Ngạn. Chắc chắn sau 
này mẹ tôi cũng sẽ đưa di cốt cậu Khôi về 
chùa này thôi.      
  

Viếng Thăm Nhà Cũ 
  Trên đường về, tôi ghé thăm căn nhà cũ 
ở đường Hùng Vương, Thị Nghè (bây giờ là 
Xô Viết Nghệ Tĩnh). Vì nhà cửa hai bên 
đường kiến thiết lại quá nhiều, khó mà nhận 
diện được căn nhà của mình.  Đi tới, đi lui, 
hỏi thăm vài người quanh đó và sau rồi cũng 
tìm được căn nhà thân yêu của vợ chồng tôi 
ngày nào.  Căn nhà mặt tiền mang số 3XX 
mà chúng tôi mua của ông bà Phùng, đang ở 
ngay trước mắt tôi. Ôi, không sao lý giải 
được những gì đã xẩy ra qua bao năm trường 
xa vắng. Càng nghĩ càng thấy nhức nhối, 
càng thấy vô lý. 
     Tôi đang đứng trước căn nhà có cửa kéo 
bằng sắt, trước kia chúng tôi sơn mầu đen, 
nay là mầu xanh dương bạc mầu nhợt nhạt, 
rỉ sét và bụi bậm.  Trước cửa nhà có treo 
một bảng hiệu "Hợp Tác Xã" do uỷ ban 
phường chiếm dụng từ sau năm 75 để dùng 
làm thí điểm bán gạo. Đấy, căn nhà lý 
tưởng của vợ chồng tôi, với bao công lao đã 
chắt bóp, dành dụm, tạo dựng lên, để rồi 
thời cuộc đổi thay, nó đã thuộc về kẻ khác. 
Nghĩ mà ngậm ngùi luyến tiếc.  Tôi vẫn 
tưởng như mình đang mơ!  Lòng thẫn thờ, 
tâm trí miên man....Tôi mường tượng thấy 
chị Mười, người giúp việc đang đứng trước 
cửa nhà đút cơm cho bé Phượng, đứa con 
gái út của chúng tôi.  Ông xã tôi đang rửa 
chiếc xe Suzuki đen bóng mà ông ấy rất 
nưng niu, cưng chiều vì nó là phương tiện 
di chuyển chính yếu của gia đình.  Và kià, 
Long, con trai tôi, và Ly, con gái tôi đang 
chạy nhẩy, đùa rỡn với mấy đứa bạn lối 
xóm.  Bên cạnh đấy, bà nội các cháu đang 
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phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, ngồi 
nhai trầu bỏm bẻm... Ôi, cũng tại nơi này, 
mà sao hôm nay tôi lại đứng đây một mình!           
  

Thăm Lại Toà Đại Sứ Mỹ 
    Rời đường Hùng Vương, tôi ghé qua toà 
Đại Sứ Mỹ trên đại lộ Thống Nhất (nay là 
đường Lê Duẩn) nơi tôi đã làm việc ngày 
xưa.  Con đường này vẫn thênh thang rộng 
lớn như ngày nào.  Người ta vẫn có thể đứng 
nhìn thẳng suốt từ đầu đường Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (Sở Thú) tới Dinh Độc Lập qua những 
hàng cây cao phủ bóng rợp hai bên đường.  
     Tôi dừng lại trước tòa nhà trắng 6 tầng 
lầu đã có lần mang tên "US Embassy - Toà 
Đại Sứ Mỹ".  Toà Đại Sứ Mỹ lúc đó bị bỏ 
trống và được canh gác cẩn mật.  Nghe nói 
chính phủ mới sẽ giữ lại cơ sở này cho 
người Mỹ trở lại trong nay mai. (bây giờ là 
Toà Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn - US Consulate 
in Sài Gòn) Mọi nơi, mọi chốn, mọi cảnh 
vật tại đây đã gợi lại trong tôi những kỷ 
niệm khó mờ phai... Tôi đang đứng trước 
toà cao ốc đồ sộ mà cách đây hơn 30 năm 
tôi đã dự buổi lễ đặt viên đá đầu tiên dưới 
sự hiện diện của Thủ Tướng Phan Huy 
Quát và đại sứ Mỹ Cabot Lodge.  Tôi làm 
việc cho Toà Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn cũng 
khá lâu, từ năm 1963 tới ngày mất miền 
Nam tháng Tư năm 1975.   
     Sau đó tôi viếng thăm công trường Hai 
Bà Trưng ngay sát bến sông Sài Gòn.  
Tượng hai Bà nay đã được thay thế bằng 
tượng Đức Trần Hưng Đạo ngạo nghễ, oai 
phong.  Phía bên này bờ sông là một nhà 
hàng nổi sang trọng của Úc Đại Lợi.   Nhà 
hàng này hình như dành riêng cho người 
ngoại quốc hoặc các đại gia vì giá biểu rất 
cao.  Người dân bình thường hay ngay cả 

người Việt hồi hương thứ tép riu như tôi 
chắc không dám bước vào.  
     Hôm ấy nước sông Sài Gòn vẫn phẳng 
lặng êm trôi, đẩy đưa những chuyến đò 
ngang như ngày nào từ bên này Sài Gòn 
sang bến Thủ Thiêm bên kia sông.  Ngay 
chỗ bến sông này đây, xưa kia ông xã tôi 
thường chở xe Suzuki đưa bốn mẹ con ra 
đây hóng gió và ăn khô mực hay khô bò 
vào những chiều cuối tuần.  Bây giờ hàng 
quán chiếm gần hết chỗ, khách tản bộ đi 
hóng mát khó mà tìm được một khoảng 
trống thoải mái cho gia đình.  Khách sạn 
Majestic ngó ra bờ sông Sàigòn giờ trông 
vẫn nguy nga ở góc đường Tự Do (Đồng 
Khởi bây giờ) và bến Bạch Đằng. Dưới lề 
đường, mấy bác xích lô ngồi chầu chực đợi 
khách.  Họ bập bẹ ít câu tiếng Anh "bồi" 
mời chào khách ngoại quốc.  Nhìn họ tôi 
liên tưởng tới câu chuyện được nghe kể lại 
là đã có nhiều sĩ quan của Quân Đội Việt 
Nam Cộng Hoà lúc trước, sau khi đi tù về 
phải sống vào nghề đạp xích lô, vá lốp xe 
đạp hoặc buôn bán hàng quán bên lề đường 
để kiếm sống, nếu không sẽ bị đưa đi vùng 
kinh tế mới, nên mới có câu vè thực mỉa 
mai:  "Đầu đường đại tá vá xe, cuối đường 
trung tá bán chè đậu đen".  Cuộc đời đổi 
trắng thay đen, lên voi xuống chó là vậy.    
      Hôm 28 Tết, tôi rủ mấy cô cháu gái đi 
thăm viếng chùa Vĩnh Nghiêm ở đầu cầu 
Trương Minh Giảng.  Ngôi chùa nổi tiếng 
của miền Nam một thời, giờ trông vẫn nguy 
nga và trang nghiêm dưới vòm trời xanh, 
vậy mà tôi có cảm tưởng như chùa không 
còn cái sắc thái tôn nghiêm như xưa kia.  
Một sự vắng vẻ quạnh hiu bao trùm. Được 
biết Hoà Thượng Thích Thanh Kiểm vẫn trụ 
trì ngôi chùa này nhưng các chư tăng an trú  
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tại đây bây giờ hầu hết là các sư trẻ mà 
người Sài Gòn gọi là "Sư Quốc Doanh".   
      Rời chùa Vĩnh Nghiêm, cô cháu chúng 
tôi đi ra coi chợ hoa trên đường Nguyễn 
Huệ.  Mọi người tản bộ len giữa những dẫy 
chậu hoa đủ loại, đủ mầu sắc bầy la liệt hai 
bên lối đi.  Dẫy này từng loạt hoa cúc vàng 
chói, dẫy kia hoa hồng tươi thắm như đang 
cười đón chúa Xuân.  Từng chậu quất, chậu 
kiểng được cắt tiả rất khéo léo công phu, bầy 
bán ở khắp mọi gian hàng.  Trời nắng chói 
chang, hơi nóng lại được dịp thiêu đốt thiên 
hạ mà mấy bà người Bắc vẫn phải cầm 
những cành mai, cành đào tuơi he hé nụ, 
mời chào khách hàng tại các góc đường. Kẻ 
bán nhiều hơn người mua. Thiên hạ dạo chơi 
chợ Hoa, chụp hình nhiều hơn đi sắm Tết.   
     Từ chợ hoa, chúng tôi đi sang phía rạp 
cinema Rex, băng qua một công viên nhỏ 
ngay trước Tòa Đô Chánh cũ là thấy Vũ 
trường Queen Bee. Bên kia đường là tòa 
nhà Quốc Hội của VNCH khi xưa. Dọc 
theo đường Lê Lợi, mấy cô cháu ghé vào 
vài tiệm sách mua ít sách dạy Việt ngữ và 
tự điển.  Tự nhiên lúc này tôi chợt nghĩ gía 
có ông xã đi cùng để ôn lại với nhau những 
kỷ niệm của hai đứa khi đang còn yêu yêu, 
giận giận ngày nào thì vui biết mấy. Những 
đường phố này ngày xưa rất quen thuộc với 
tôi.  Hai đứa tôi thường dung dăng dung dẻ 
trên khắp các đường phố.  Rạp Rex hay rạp 
Eden là hai nơi chúng tôi thường có mặt 
mỗi chiều thứ Bẩy hay Chủ Nhật cũng như 
tiệm kem Mai Hương (nay là tiệm kem 
Bạch Đằng) ở góc đường Pasteur/Lê Lợi, 
tiệm nước mía Viễn Đông cùng những xe 
đu đủ khô bò ở góc đường Pasteur sau Bộ 
Công Chánh là những nơi chúng tôi không 
thể thiếu xót. Hôm nay nhìn lại dấu tích 

xưa, kỷ niệm cũ tôi thấy hồn mình tràn lên 
một niềm luyến nhớ mông lung khó tả. 
 

Đón Xuân Ất Dậu 
    Chiều 30 Tết, tôi phụ mẹ và mợ Khôi 
nấu nướng thức ăn để cúng rước Ông Bà.  
Những món ăn thuần túy của người Bắc mà 
mẹ tôi thường nấu lúc xưa vào những ngày 
Tết nhất là cá thu kho với chân giò và dưa 
chua.   Một nồi thịt kho tầu, vài đĩa thịt 
đông, giò chả, nem chua và bánh chưng 
mua ở chợ Dakao. Trước Tết mẹ nén một 
vại dưa hành thực lớn để dành, ăn hết tháng 
Giêng vẫn còn.  
Ngày trước lúc còn ở nhà với mẹ, mỗi 
chiều 30 Tết, tôi thường giúp mẹ dọn dẹp 
nhà cửa, lau chùi lư đồng, bát nhang, sắp 
xếp hoa trái lên bàn thờ và đợi tới giao thừa 
cúng vái Tổ Tiên xong đưa mẹ đi lễ Lăng 
Ông, xin lộc đầu năm. Sau khi tôi lập gia 
đình mẹ cũng ít đi lễ đêm mà thường đợi vợ 
chồng tôi lên chúc tết rồi sau đó đưa cụ đi 
lễ Lăng Ông và nhiều ngôi chùa khác.  Bây 
giờ mẹ tôi tuổi đã cao nên cụ chỉ nấu xôi 
chè, một mâm cơm chay để cúng các cụ, và 
một mâm ngũ quả để trưng bầy trên bàn thờ 
Phật ba ngày Tết.  
     Tôi hồi hộp chờ đón giờ phút thiêng 
liêng của đêm giao thừa, tiễn đưa năm cũ, 
đón mừng năm mới. Nhìn quanh trong 
xóm, nhà nào cũng bầy hoa quả, đèn nhang, 
xôi chè, bánh mứt để chờ cúng giao thừa. 
Những tràng pháo dài hằng thước đã được 
treo sẵn ở trước hiên nhà.  Ngoài đuờng lộ, 
thưa thớt vài chiếc xe gắn máy phóng 
nhanh về nhà cho kịp giờ đón giao thừa.  
Còn nửa tiếng đồng hồ nữa tới 12 giờ đêm.  
Pháo bắt đầu nổ rền vang khắp mọi nơi.  
Lắm lúc tiếng pháo nổ qúa lớn làm tôi liên 
tưởng ngay đến tiếng súng và tiếng đạn 
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pháo kích trong đêm giao thừa Tết Mậu 
Thân năm 1968. 
     Những mùa Xuân xa xưa, người dân đốt 
pháo mừng đón chúa Xuân.  Đêm nay, lần 
đầu sau cuộc chiến, thành phố Sài Gòn lại 
được chìm trong tiếng pháo.  Nhưng sao tôi 
vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ vì hoả hoạn có 
thể xẩy ra bất cứ lúc nào.  Đã lâu dân chúng 
Sài Gòn không được đốt pháo (1975-1993), 
năm nay được đốt pháo thả dàn nên họ cố 
tận hưởng giây phút này, có lẽ vì sợ rằng 
những năm kế tiếp chẳng biết còn được tự 
do đốt pháo như vầy nữa không?  Pháo nổ 
vang trời.  Mùi thuốc pháo nồng nặc như 
mùi thuốc súng lọt vào nhà qua các khe hở 
của vách gỗ, làm tôi sặc sụa, ngột ngạt khó 
chịu. Tôi phải lấy khăn tay nhúng nước 
lạnh để che phủ lấy mặt.  Nhức đầu vì 
những tiếng pháo chát chúa liên tục, tôi bịt 
chặt cả hai tai và đứng sát ngay truớc quạt 
máy để mong hít thở chút ít không khí sạch, 
không quyện mùi khói pháo. 
    Đúng nửa khuya, khi đồng hồ trên tường 
vừa buông 12 tiếng... chuông Chùa  đâu đó 
ngân vang , nhà Thờ chuông đổ liên hồi 
như hoà nhịp cùng dân gian đón mừng Năm 
Mới. Nhà nhà thắp nhang khấn vái dưới 
mái hiên.  Pháo lại nổ rền hơn nữa, tưởng 
chừng như chẳng bao gìờ ngừng.  Báo chí 
ngoại quốc chỉ trích Việt Nam than nghèo 
mà tiền pháo tiêu cho Tết năm này lên tới 
hàng tỉ bạc?  Sự thực là vậy, nếu bạn được 
chứng kiến cảnh pháo đốt ở Sài Gòn năm 
Ất Dậu này, bạn cũng sẽ công nhận điều đó 
qủa không sai. Tiếng pháo vẫn cứ ròn rã 
liên tục nổ tới 3, 4 giờ sáng.     
     Sáng ngày Mồng Một Tết, pháo vẫn nổ 
tưng bừng như để đón mừng Xuân mới.  
Tại nhà mẹ tôi, các cháu, chắt, đầy đủ 
không thiếu một ai đến chúc tuổi mẹ tôi.  
Cháu Khánh xông đất bằng một bánh pháo 
dài, nổ ròn rã trước khi mọi người bước vào 

nhà chúc tuổi bà ngoại, bà cố.  Hôm nay 
nhà mẹ tôi chật ních con cháu. Mẹ tôi mừng 
lắm! Nhìn cụ thực vui và hân hoan trong bộ 
aó dài lụa mầu nâu nhạt điểm những cánh 
hoa mai trang nhã, vấn tóc trần, chân đi đôi 
hài cườm nhung, mà tôi nghĩ đã lâu lắm rồi 
kể từ khi bố tôi qua đời hơn hai chục năm 
qua, bây giờ mẹ mới có dịp xỏ chân vào.  
Vòng vàng xuyến vàng cùng chuỗi ngọc, 
bông tai mà mẹ cất kỹ từ lâu hôm nay mẹ 
đem ra đeo vào người hết, tôi thấy mẹ trông 
sang trọng hẳn lên. Với nước da trắng hồng, 
hàm răng đen nhánh hạt na, cười nói và 
chúc mừng con cháu vây quanh bà đã thể 
hiện nét khoẻ đẹp thanh lịch của một lão bà 
dù cụ đã ở gần tuổi tám mươi.  Ngắm dáng 
dấp mẹ, tự nhiên lòng tôi bừng lên một 
niềm vui khôn tả.  Mọi người chuyện trò 
vui vẻ.  Các cháu tỏ vẻ thích thú vì có cô từ 
Mỹ về ăn Tết!  Thực hạnh phúc thấy các 
cháu tề tựu tại nhà mẹ tôi trong ngày đầu 
Xuân như vậy.  Tôi không dám nghĩ tới 
những điều gì khác hơn là tận hưởng những 
giây phút yên vui thanh thản này bên mẹ 
già và bên các cháu. 
      Ngày Tết có khác, các cửa tiệm đều 
đóng cửa.  Đường phố thưa người, ngoại 
trừ thiên hạ ăn diện đi lễ nhà thờ, lễ chùa 
xin xâm, hái lộc hay đi chúc Tết họ hàng.  
Đây là dịp để mấy xe taxi, xe ôm, xe xich 
lô đạp kiếm tiền trong 3 ngày Tết; những 
người ăn mày ăn xin nhận được tiền bố thí 
khá hơn ngày thường tại các cổng chùa, 
cổng miểu hay cổng nhà thờ.  Một cảnh 
thanh bình đang diễn ra ngoài sức tưởng 
tượng của tôi. Tôi đang thực sự đón nhận 
một mùa Xuân yên vui nơi quê hương … 
Ngày Xuân với nắng ấm của miền Nam mà 
tôi đã từng được nuôi dưỡng trong chuỗi 
ngày thơ ấu giờ như trở lại khiến tôi cảm 
thấy lâng lâng khó tả.  Tôi nhắm mắt lại để 
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tận hưởng giây phút thiêng liêng này, vì 
biết rằng mình sẽ mất nó trong nay mai.  
 

Tạm Biệt Sài Gòn 
     Thế rồi ngày vui cũng qua mau… 
     Ngày 12 Tết, tôi lên đường trở về Mỹ 
trong một sáng Xuân còn ngập đầy xác pháo.  
Lòng nôn nao với buồn vui lẫn lộn.  Ngày về 
tôi háo hức bao nhiêu, ngày lên đường trở lại 
Mỹ, tâm tư lại bồn chồn bấy nhiêu.      
     Hôm đó, mẹ tôi và các cháu đều có mặt 
tại phi trường TSN để tiễn chân tôi.  Mẹ 
khóc sướt mướt như lúc đón tôi, làm tôi 
mủi lòng rơi lệ.  Một tháng trời qua đi quá 
nhanh, ngày nào tôi hồi hộp thấy lại quê 
hương mà hôm nay lại sắp phải xa lià mảnh 
đất thân yêu một lần nữa.  Tôi về mẹ mừng, 
mẹ vui; hôm nay tôi đi mẹ lại nuôi hy vọng, 
mong đợi ngày về của tôi...  Mẹ ôm tôi nức 
nở, dặn dò khuyên nhủ đủ điều như không 
muốn rời tôi ra trong vòng tay gầy guộc, 
run rẩy của người.   
 ...Những bàn tay vẫy những bàn tay                                           
 ...Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt                                   
 ...Buồn ở đâu hơn ở chốn này ...                                                 
(Bóng Người Trên Sân Ga -Thơ Nguyễn Bính) 
     Bóng dáng mẹ hiền thân yêu khuất dần, 
khuất dần trong lớp người bịn rịn, tiễn đưa.  
Tôi lủi thủi theo sau đoàn du khách bước 
lên cầu thang ra sân bay.  Tâm trạng băn 
khoăn.  Lúc đi tôi mang theo tất cả những 
mong ước, để rồi trở về trong sự ước mong.    
    Ôi! những cuộc chia xa sao muôn-đời-
vẫn-thế … 

Ỷ Nguyên (Maryland  
 (Trích "Từ Một Vùng Ký Ức ")      

 
TIỂU SỬ 

Nguyễn Thò Yeán, bieät hieäu YÛ Nguyeân . 
Sinh taïi thaønh phoá Caûng Haûi Phoøng. Nhaân 
vieân Toaø Ñaïi Söù Hoa Kyø (1963-1975) taïi 

Saøigoøn. Taïi thaønh phoá Albuquerque, NM 
ñaõ laøm vieäc vôùi Chöông Trình Ñònh Cö; 
Phuï Taù Giaùm Ñoác Trung Taâm Coäng Ñoàng 
(1975-2005); Asian Outreach Director 
trong giai ñoaïn taùi tranh cöû cuûa Thò Tröôûng 
Martin Chavez. Daïy Vieät Ngöõ qua chöông 
trình Continuing Education cuûa Vieän Ñaïi 
Hoïc UNM. Phoù Chuû Tòch Hoäi AÙ Myõ Tieåu 
Bang NM. Hieän cö nguï cuøng phu quaân 
Phaïm Baù taïi North Potomac, Maryland - 
USA. Ñaõ tham gia trong ban bieân taäp: - 
Taäp San Höông Vieät, Coäng Ñoàng Ngöôøi 
Vieät tieåu bang New MexicoHieân ñang hôïp 
taùc vôùi:- Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm taïi 
Mieàn Ñoâng Hoa Kyø- Nguyeät San Kyû 
Nguyeân Môùi taïi Mieàn Ñoâng Hoa Kyø- 
Nguyeät San Buùt Tre taïi tieåu bang Arizona- 
Ñaëc San Nguoàn Ñaïo, Chuøa Giaùc Hoaøng — 
Washington DC 
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Tên thật Đỗ Tràng thị Mỹ Hạnh. Sanh 
quán Đà Nẵng. Lớn lên ở Sàigòn và định cư 
tại Hoa Kỳ từ 04/1985. Hiện cư ngụ và làm 
việc tại tiểu bang Maryland. Cộng tác với 
Cơ Sở Cỏ Thơm từ 1996, hiện là Tổng thư 
ký.  Chủ biên Tuyể̉n Tập Thơ Cỏ Thơm 
"Mùa Tình Yêu", 2000.  Viết tùy bút và 
làm thơ dưới bút hiệu Ý Anh. 

 

Con đường 
 

Sáng bình minh chiều hoàng hôn 
Những chuyến xe đi mỏi hồn 
Nhìn lên từng con dốc ngược 
Mây như sóng đổ dập dồn. 

 

Khô theo nắng trắng theo mưa 
Con đường hiu quạnh mùa đưa 
Những chuyến xe đi không tới 
Nơi người buồn hoài đứng đợi. 

 

Sáng đổ sương chiều mây khói 
Quạnh quơ tìm người để hỏi 
Con đường chơ vơ quay lại 

Mình tôi thả giấc mơ dài. 
 

Ý Anh 

Về Lại CHỐN XƯA 
 

Anh về lại chốn xưa 
Em không còn đó nữa. 

Những lời hẹn hò truyện đôi lứa 
Của hai đứa mình như còn vang vọng 

mãi đâu đây. 
Nhớ ngày xưa, bên sóng nước Hồ Tây 

Nắng vàng trải nhẹ trên hàng cây 
phượng vĩ. 

Đường Cổ Ngư ve sầu kêu rền rĩ 
Như tấu dùm mình  nhạc khúc chia ly 

Anh ngậm ngùi rời Hà Nội ra đi 
Nhưng vẫn nghĩ sẽ  có ngày tái ngộ 
Ai ngờ định mệnh vô tình làm tan vỡ 

Mối tình đầu cứ ngỡ đẹp như mơ. 
Bao năm qua anh sống với đợi chờ 

Ưóc vọng có ngày trở về quê cũ 
Nào ngờ em không chờ gặp anh 

được nữa 
Mà đã trốn vào giấc ngủ ngàn thu. 

 

Hồng Thủy 
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MỘNG ĐỜI VÀ THỜI GIAN 

   

----------- 
 

Trần Tam Nguyên 
 

Ngồi bên cửa sổ em ngắm nhìn những 
đám mây bay trên bầu trời ngập tràn ánh 
nắng, "màu nắng vàng không nồng lắm và 
trong như lọc, da trời xanh lơ lơ một thứ 
màu xanh e lệ của một thời tiết muốn đẹp 
nhưng còn ngập ngừng". Bóng chiều lần 
lượt chạy từ triền núi xuống đồng ruộng rồi 
chợt mất, chỉ còn để lại một trạng thái triền 
miên nửa vời. Chiều xuống dần và đêm 
đến, những ngôi sao trên trời đã hiện ra. Em 
nghe đâu đây vang vọng lời ca buồn tình tứ: 
"Không có em buồn vui với ai, không có em 
lụa gấm nhạt phai", Và  "em là phấn thơm 
cho đời chút hương, làm hồng chút môi cho 
anh nhờ!". Rồi những lời ca thật buồn: "Có 
lẽ nào phố buồn đến thế, để hàng cây ngơ 
ngác đèn khuya. Có lẽ nào tôi buồn đến thế, 
có lẽ nào quãng đường xa thế, để bàn chân 
không muốn tìm về". Em chợt cảm thấy 
những kỷ niệm chạm vào làn da giống như 
em đi xuyên qua những cánh cửa trong suốt 
và em nghĩ đến ca sĩ Isabelle Boulay, nàng 
bỗng dưng nhớ đến người yêu khi đi trên 
đường phố Montréal bằng lời ca: 
Vào những ngày cuối tháng mười  
Sang đầu tháng mười một  
Bầu trời Montréal màu hồng  
Rồi biến thành màu xanh 
 
Em đi vội vã 
Một mình giữa đám đông người 
Trên đường phố Montréal rộn rã 

Em bước đi rồi chạy trên con đường dốc 
Mont Royal  
Những hàng cây đã trụi lá 
Những đàn sáo xanh đang chui vào tổ 
Con đường đất đi xuống thật dồn dập nhịp nhàng  
Em bỗng nhớ đến người yêu! 
Người yêu dấu ơi!    

 
Em đã đọc thuộc lòng những lời kinh 

cầu nguyện trường cửu mà người ta lập lại 
mỗi khi muốn giúp đở một trái tim đổ vở, 
nhưng những lời nói đó không làm được gì 
cả. Không có gì trong lời nói đó và chẳng 
bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho một 
người tự cảm thấy đang ở trong một tình 
trạng đen tối nhất bởi vì người đó đã bị mất 
người mình yêu. Nếu hy vọng trống rỗng là 
thế giới bên ngoài thì ngược lại đối với em 
nó quý giá gấp hai lần ở thế giới bên trong. 
Địa ngục hiện hữu, và em biết rằng bây giờ 
sự khủng khiếp của nó nằm ở nơi này và nó 
chỉ được làm những mảnh vụn của thiên 
đàng. Và con đường từ thiên đàng trên trời 
xuống đến địa ngục chấp nối qua em: mưa 
rơi. Phải có một sự hỗn mang nội tâm để có 
thể sinh ra một ngôi sao nhảy múa và những 
nàng thơ là những bóng ma và chuyện đó 
xảy đến khi những nàng thơ đó bước vào sân 
khấu cuộc đời mà không được mời.   

Người ta không học hỏi được gì cả khi 
đọc những cuốn sách. Người ta chỉ học hỏi 
được khi bị va chạm những cú thật đau. 
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Không có gì bi thảm hơn là gặp một người 
ở tận cùng đau khổ, lạc mất trong mê lộ 
cuộc đời. Jacques Brel đã hát lên lời ca: 
"mầy ơi, mầy không phải chỉ một mình, 
mầy đừng khóc nữa đứng trước mọi người 
chỉ bởi vì môt cô bé lở cở, bởi vì một cô gái 
tóc hung giả, mầy hãy thôi đi, tao biết mầy 
có trái tim chan chứa, nhưng mầy phải nâng 
nó lên. Hãy tin tao là cuộc đời không dâng 
tặng cho mầy đâu, nếu muốn có một cuộc 
đời mầy phải đánh cắp lấy nó". Bạn bè là 
những thiên thần nâng đở khi đôi cánh của 
chúng ta không còn nhớ làm thế nào để bay 
lên. Một tình yêu lớn là hai giấc mơ gặp 
nhau và hai người đồng lỏa thoát chạy đến 
chỗ tận cùng của sự thật và chính số phận 
phân phát những tấm thẻ bài trong cuộc 
chơi cờ bạc, trong cuộc đời, nhưng chính 
chúng ta chơi những tấm thẻ bài đó.  

Nhìn những hình ảnh ngày cưới, em tự 
hỏi không biết những gì đã xảy ra và làm 
thế nào tình yêu này đã có thể biến mất? Và 
nhất là nó đã biến đi đâu. Phải chăng tình 
yêu có thể như một cái bóng và một người 
nào đó dẫm lên và mang nó đi theo? Cũng 
có thể quá nhiều ánh sáng đã gây nguy 
hiểm cho tình yêu, hay có lúc ngược lại, 
không có ánh sáng, cái bóng của tình yêu tự 
xóa sạch và kết thúc bỏ đi.  

Con người không còn thời giờ để hiểu 
biết gì cả, họ mua nhiều thứ làm sẵn ở các 
tiệm tạp hóa, nhưng trên đời không có tiệm 
tạp hóa nào bán tình bạn bè nên nhiều 
người không có bạn. Và địa ngục nằm tất 
cả trong hai chữ: cô độc. Cô độc là chỗ sâu 
tận cùng của thân phận con người. Con 
người là động vật duy nhất biết tự cảm thấy 
cô đơn và biết đi tìm người khác. Hạnh 
phúc là một bong bóng bọt xà-bông, nó 
thay đổi màu sắc giống như móng cầu vòng 
và nó vở tung khi có người chạm đến. Yêu 
một người cũng là yêu hạnh phúc của người 

đó, tình yêu giống như chất thủy ngân trong 
bàn tay; hãy giữ cho bàn tay mở ra, nó sẽ 
lưu lại trong lòng bàn tay, hãy thử nắm chặt 
bàn tay lại, nó sẽ lọt qua giữa các ngón tay.  

Phương đông không khác phương tây, 
ngày xưa cũng như ngày nay, nội dung của 
cuộc sống luôn luôn gồm những mâu thuẫn 
to nhỏ, gồm những điều bắt con người phải 
lựa chọn và thỏa hiệp. Đó là một chuỗi 
tranh chấp triền miên ở ngoại cảnh và trong 
nội tâm, mà bất cứ sự thỏa hiệp nào cũng 
làm đau chính mình. Phải chăng đó chính là 
bi kịch của con người?  

Mâu thuẫn giữa người và người dường 
như tăng vọt trong một xã hội văn minh, 
một thế giới toàn cầu hóa này. Hình như 
chúng ta không nằm trong mùa xuân của 
loài người, mà ngược lại, ở vào giai đoạn 
khắc nghiệt của mùa đông đầy sự lạnh buốt 
của lòng người và giông bão của các vấn đề 
xã hội của con người. Nhưng cũng như 
trong thiên nhiên, trong những ngày đầy 
bóng tối và giá lạnh, sức sống và vẻ đẹp 
vẫn ẩn nhẫn chờ chực để được thể hiện. 
Xưa nay nhiều người đã cảm nhận điều đó. 
Có ước mơ và có thiết tha thì sẽ có một 
ngày, lúc đầy đủ điều kiện, sức sống và vẻ 
đẹp sẽ trở thành hiện thực như cành thông, 
cành đào, cành mai đã khoe sắc ngay giữa 
mùa đông. Con người vẫn sẵn sàng quên 
những thương tổn của những ngày tháng 
qua, của một đoạn đời, để sống với khát 
vọng và thêu dệt mộng đời. 

  Một người đàn bà gặp một người 
đàn ông dơ bẩn hư thừa và quyết định làm 
người đó trở thành một người trong sạch, 
đôi khi bà ta có thể thành công. Và chuyện 
thường xảy đến là một người đàn bà gặp 
một người đàn ông trong sạch và quyết 
định làm người đó trở thành dơ bẩn hư thừa 
thì bà ta luôn luôn thành công. Sự thỏa mãn 
của một người tùy theo hoàn cảnh, tâm 
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trạng của người đó: một người cởi ngựa 
không được ngồi trên lưng ngựa để chạy 
luôn một mạch mười dặm đường thì thật 
không thoải mãn, một người lái xe hơi 
không được lái chiếc xe một mạch một 
trăm cây số thì không thỏa mãn, một ông 
vua ngày xưa đi đến biên giới của nước 
mình mà không được vượt qua biên giới thì 
thật sự không thỏa mãn. Những gì người ta 
gọi là một lý do để sống cũng là một lý do 
tốt đẹp để chết. 

Một loài hoa mọc từ ao hồ, đầm lầy, từ 
lòng đất ẩn mật và dơ bẩn, đó là hoa sen, 
loài sen đã thu nhận cát bùn và chuyển hóa 
thành một đóa hoa đều đặn, hài hòa, tinh 
khiết và đầy hương thơm cao quí. Gốc của 
nó ở trong bùn đất nhưng ngọn của nó đón 
nắng và gió, tỏa hương sắc cho đời. Người 
ta nhận thấy những hạt nước nằm trên lá 
hoa sen đều cuốn tròn lại như những hạt 
ngọc trai và lăn đi rất nhanh, chúng cuốn 
theo cát bụi và không để lại chút dấu vết 
trên lá. Như thế hoa sen có tính chất bất cấu 
nhiễm, không dính mắc cát bụi thế gian, 
không có chỗ cho sự ràng buộc. Những tính 
chất đó khiến hoa sen trở thành biểu tượng 
của sự giải thoát, của sự thành tựu, là đạo, 
là con đường của sự chuyển hóa.  

Tinh thần của những tiểu thuyết gia là 
nơi cư ngụ, hay có thể là nơi bị chiếm hữu 
bởi các nhân vật của họ, tất cả giống như 
tinh thần của một người đàn bà dân quê tin 
dị đoan hay tinh thần của một người điên bị 
ma quỷ ám. Người đọc có thể được xem 
như là nhân vật chính trong cuốn tiểu 
thuyết, cũng giống như tác giả, và cuốn tiểu 
thuyết được làm giàu theo trí tưởng tượng 
của người đọc, không có người đọc thì 
chẳng làm được gì cả. Thời gian đọc sách 
luôn luôn là thời gian bị đánh cắp. Vì vậy 
không còn ngờ vực lý do tại sao người ta 

tìm thấy trong đường xe điện ngầm là thư 
viện lớn nhất của thế giới.   

Chuyện những tác phẩm hợp tác sáng 
tác không có gì là khác thường và đặc biệt 
gì cả. Thí dụ như truyện vẽ Manga của 
người Nhật. Tập thể nhóm người đưa ra 
những ý tưởng và dựng lên một sơ đồ tóm 
lược, những người vẽ phát họa những nét 
chính và những người phụ tá thêm vào đó 
những chi tiết và những màu sắc của hình 
vẽ. Có rất nhiều thí dụ giống như thế trong 
việc sản xuất ở cơ xưởng, chẳng hạn như 
sản xuất những cái đồng hồ báo thức, Trong 
văn chương cũng thế, đặc biệt là trong tiểu 
thuyết tình cảm. Phần lớn các nhà văn được 
thuê trong đó bằng lòng sáng chế những 
câu chuyện thích ứng với sự "biết như thế 
nào" được ấn định bởi nhà xuất bản. Đó là 
một hệ thống chia công việc không hơn 
không kém. Nếu không, người ta không thể 
đạt được việc sản xuất số nhiều.   

Trong toàn thể vũ trụ với mặt trời mặt 
trăng và những ngôi sao ở đằng xa, với 
những dải ngân hà mà chúng ta hầu như 
không biết gì cả, với lịch sử đầy sôi nổi ồ ạt 
hình như không có ý nghĩa gì, với những 
hậu quả, với những người họa sĩ, nhạc sĩ 
của thời gian làm cho chúng ta ngượng 
ngùng bởi sự tồi tệ của chúng ta.  

Đây rồi, tất cả thay đổi, tất cả đều 
giống nhau, đó là sự bí mật của thế giới. Sự 
bí mật này có một cái tên: thời gian. Thời 
gian đi qua, thời gian trôi chảy, thời gian 
chạy trốn, thời gian biến mất và nó luôn 
luôn ở đó. Nó bỏ đi và nó ở lại đó, nó thay 
đổi và nó chẳng đổi thay.  

 Em đã viết nhiều lần về thời gian 
nhưng vì chẳng có gì tốt hơn và cũng chẳng 
có chuyện gì khác. Em nghĩ rằng không nói 
về thời gian thì con người sẽ đi qua dưới sự 
yên lặng trước cái chìa khóa đời sống của 
con người và thế giới. Thượng đế hay sự 
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ngẫu nhiên và sự cần thiết đã thúc đẩy thời 
gian từ nơi vũ trụ đi ra và để lại cho thời 
gian thực hiện một mình công trình còn lại. 

Con người không biết gì về thời gian, 
bởi vì không một ai biết nó là gì cả. Chúng 
ta biết được nguyên liệu bằng cách phân 
tích thành những yếu tố càng lúc càng nhỏ 
hơn và đã đặt cho chúng những tên tổng 
quát mà người ta không biết hay có lẽ hầu 
như nó không là gì cả, nhưng những điều 
đó nói lên sự thật và đã làm cho những 
người trẻ mơ tưởng đến: nào là những 
nguyên tử, những dương tử, những trung 
hòa tử, những điện tử, những quang tử, 
những hạt cơ bản, wimp, neutrino không 
khối lượng, đang xuyên qua hằng tỉ cơ thể 
mờ đục nhất. 

Chúng ta hiểu biết về ánh sáng, nó đã 
gây rối rất nhiều cho chúng ta. Pythagore 
tưởng tượng rằng ánh sáng đến từ mắt 
hướng về đối tượng vật thể như một ngọn 
đèn pha hay một ăng-ten dây trời rất mềm 
mại. Descartes còn tin rằng vận tốc của ánh 
sáng là vô tận và tiến nhanh tức thời. Người 
ta đã phải đợi khá lâu để khám phá ra vận 
tốc của ánh sáng rất lớn và rất nhanh như 
nó được định rõ: ba trăm ngàn cây số một 
giây đồng hồ. Sự khám phá này đã thay đổi 
lịch sử khoa học và biến đổi hình ảnh mà 
chúng ta có thể tạo dựng thế giới. Bản chất 
của ánh sáng đã chấm dứt chiếu xuyên qua 
ban ngày. Hai nhà thông thái Newton và 
Huygens đứng ra chủ trì, thứ nhất, ánh sáng 
được tạo ra bởi những phân tử, thứ hai, nó 
được tạo ra bởi những làn sóng. Người ta 
phải đợi đến Niels Bohr và Louis de Brolie 
để biết được rằng ánh sáng là những phân 
tử gợn sóng.  

Chính tư tưởng hay ý nghĩ này từ lâu 
rất huyền bí và gần giống như một linh hồn 
không thể nào nói được gì ngoài những trừu 
tượng sùng kính, rồi cuối cùng chúng ta 

cũng hiểu biết được nó. Với Einstein và 
nhóm bạn đồng nghiệp –gia đình Hubble, 
Planck, Bohr, Heisenberg- nửa đầu thế kỷ 
thứ 20 là sự thành công của vật lý, toán 
học, nửa sau của thế kỷ là của sinh vật học. 
Sinh vật học phân tử chú trọng đến não bộ, 
thần kinh, những cơ quan tiếp hợp và đến 
những liên hệ gần gủi, rồi đến toán học. 
Đến cuối cùng những tiến bộ phi thường 
được chấm dứt bằng cách tạo ra những 
phép lạ làm cho mọi người  thức tỉnh và sợ 
sệt. Những nhà thần kinh sinh vật học là 
những phù thủy toàn năng và phúc đức của 
thời kỳ chúng ta đang sống. Tư tưởng con 
người ngày nay là đối tượng của một sự 
hiểu biết cùng danh nghĩa với nguyên liệu, 
nước, ánh sáng, không khí và cùng những 
nguồn gốc của vũ trụ. 

Chúng ta không biết gì về thời gian, 
không ai có thể nói gì với một chút xác 
định rõ ràng về bản chất của nó. Chúng ta 
có thể đo lường nó, chia nó ra, sắp đặt theo 
ý muốn. Sự nắm vững thời gian là một 
trong những biểu tượng của quyền hành, 
một cách nào đó là để làm cho quen với 
thời gian. 

Ở La mã vào năm 708 đến năm 46 
trước Tây lịch, Jules César đã cải cách sự tổ 
chức thời gian bị xáo trộn và làm lại cuốn 
lịch tây phương Julien theo những lời cố 
vấn của nhà thiên văn Hy lạp Alexandrie de 
Sosigène, theo đó một năm được gọi là một 
năm hổn nhập có bốn trăm năm mươi lăm 
ngày. Vào mùa thu năm 1582, vào những 
ngày khác nhau tùy theo mỗi quốc gia, giữa 
ngày 4 và 15 tháng 10 ở nước Ý đại lợi, 
giữa ngày 9 và 20 tháng 12 ở nước Pháp, 
Grégoire 13, với sự kinh sợ của Montaigne, 
người nói về những giao dịch trong những 
bài phê bình đã gạch sổ một đường bằng 
bút mười ngày trong lịch sử thế giới để tạo 
dựng cuốn lịch Grégoire như chúng ta còn 
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sử dụng đến ngày nay. Không ai được sinh 
ra và cũng không ai chết, không có gì xảy 
ra giữa ngày 4 và ngày 15 tháng mười năm 
1582 ở Ý đại lợi, và giữa ngày 9 và ngày 20 
tháng mười hai ở nước Pháp. Mười ngày kỳ 
lạ này không bao giờ hiện hữu. Vào năm 
1792, chừng 10 hay15 năm một thỏa ước 
quốc gia sáng chế ra cuốn lịch cộng hòa với 
những tên mỗi tháng rất thi vị và một chút 
buồn cười theo sự tưởng tượng của Fabre 
d'Églantine.  

Lưỡng hà địa Mésopotamie là Irak 
ngày nay, Trung hoa, Ấn độ ngày xưa, Ai 
cập với những vua cổ Ai cập phụ trách về 
việc thời gian trôi qua. Chúng ta biết rằng 
những người Maya thuộc trung Mỹ ám ảnh 
bởi thời gian đã có một cuốn lịch được 
nghiên cứu rất kỹ lưỡng, ngay cả có nhiều 
thứ lịch chồng chất lên nhau. 

Chúng ta có thể nói về thời gian, chúng 
ta có thể cắt nó thành những mãnh vụn và 
đặt tên những mãnh vụn này. Chúng ta 
không biết nó đến từ đâu và nó tạo thành 
bằng những thứ gì. Nó lẫn lộn với chúng ta 
và với thế giới chung quanh chúng ta. Chúng 
ta không thể thoát khỏi sự đi ngang qua 
không định chỗ của nó, bởi vì chúng ta 
không biết được nó nên chúng ta bỏ mặc 
nguồn gốc, bản thể và ý nghĩa của nó. Nó là 
gần nhất, sâu thẳm nhất của những bí mật 
nằm chung quanh chúng ta. 

Theo nguyên tắc, người ta có thể nói 
được những gì nó không làm. Nó không 
làm ra những phân tử và nó cũng không 
làm ra những gợn sóng, nó không cứng 
ngắt, không phải là chất lỏng, không là chất 
hơi. Nó không phải là ý tưởng, không là 
một tình cảm, nó không nằm dưới mắt 
chúng ta như mặt trời hay mặt trăng. Các 
nhà vật lý học thường bảo đảm rằng nó có 
thể đảo ngược hay ngay cả nhiều khi nó 
không có chút gì là sự thật, nó là một ảo 

ảnh và nhỏ hơn nữa trong cái nhỏ vô cùng 
và có thể nó tự vượt qua chính nó, nhưng 
con người già nua dần và chết vì thời gian 
trôi qua. Và lịch sử cứ tiếp tục.  

Thời gian trong đời sống hằng ngày 
không đặt cho chúng ta một vấn đề gì cả, nó tự 
đi đến, không có đơn giản hơn, cũng không 
phải là đương nhiên và thật khó tin, nó phức 
tạp dữ dội khiến người ta nghĩ đến nó gần như 
ý nghĩ và sự đau khổ.       

Thời gian tạo thành ba phần rất quen 
thuộc ngay cả đối với trẻ con bảy tuổi và 
những nhà thông thái gọi là ba thực thể: 
quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Nếu phải giải thích thế giới của chúng ta 
trong tinh thần cho là thế giới này đến từ một 
vũ trụ xa lạ theo một định luật thì có lẽ chúng 
ta phải định rõ từ bắt đầu bởi dòng chữ: 
"tương lai còn chưa ở đó, quá khứ không còn 
ở đó, chúng ta sống trong hiện tạỉ" thì có vẻ 
đối với chúng ta xuôi chảy từ nguồn gốc và 
không còn nghi ngờ rất khó hiểu.  

Tương lai ở đâu? Không ở đâu cả, nó 
không hiện hữu, nó không che dấu trong 
một hang động hay phía sau ngọn núi hay 
dưới đáy biển. Hãy đừng tìm nó trong 
những đám mây hay trong một ngân hà 
khác, không ở trong một vũ trụ thay đổi mà 
nó lăn tròn trên chúng ta. Homère đã nói 
với sự tráng lệ: "tương lai ở trên đầu gối 
của các thánh thần". Nó nổi lên từ chốn hư 
không mà nó không có gì vội vàng hơn là 
thay đổi hiện tại.  

Nó đợi chờ xuất hiện với một sự kiên 
nhẩn khó chịu, nó vênh váo sốt ruột phía sau 
vật cản. Nó không thể nào đến trước mà 
cũng không đến chậm trể. Tương lai là đúng 
theo luật lệ, theo nghĩa vụ, không bao giờ 
lưỡng lự, không bao giờ sai lầm, nó làm ông 
già Noël để phát những quà tặng mơ ước, nó 
rơi xuống với lưỡi hái trong ác mộng quỷ 
quái trong thế giới đầy kinh ngạc. 
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Tương lai không gì khác hơn là một 
quá khứ bị tù treo. Quá khứ ở đâu? Quá 
khứ ở trong đầu ta, mẹ của ta cũng ở trong 
đầu ta, Talleyrang và Jules César cũng cho 
là thế. Và rồi trận nổ lớn khởi nguồn vũ trụ 
cũng ở trong đầu ta, ta thề nó không ở chỗ 
nào khác. Quá khứ là một kỷ niệm nằm 
trong đầu óc chúng ta. Tất cả vũ trụ và tất 
cả những biến cố được sắp đặt ở trong đó, 
dưới hình thức những cuốn sách, những 
chữ, những số, những màn ảnh, những tài 
liệu hay những dấu vết. 

Hiện tại là một thứ nhỏ nhắn bị mắc kẹt 
giữa quá khứ và tương lai, đến độ hầu như 
không hiện hữu. Khi tương lai lao đầu trên 
chúng ta, nó thật sự vội vã tự thay đổi thành 
quá khứ, nó chỉ mất một chút thời giờ để 
thở than, một nháy mắt, một ánh chớp dưới 
hình thức mỏng manh của hiện tại. Người 
ta có thể hầu như cho rằng thời gian chỉ là 
một ý tưởng nhảy vượt qua giai đoạn của 
hiện tại. Tất cả thi sĩ làm thơ thời gian, tất 
cả những người yêu khai thác nó: hiện tại 
không lâu dài, nhanh hơn mũi tên, trốn 
chạy, chóng tàn nhanh hơn đời con phù du, 
nhưng nó không bao giờ được sinh ra để chỉ 
chết lập tức. Đó là sự hão huyền vô lối mà 
Faust de Goethe cầu xin nó chậm trở lại. Và 
lúc ta nói đây thì nó đã quá xa ta rồi.                                                                                                          

Một trong những mấu chốt tất nhiên và 
những bí mật của thế giới mà chúng ta đang 
sống là thời gian đi qua trong một hiện tại 
vĩnh viễn luôn luôn đang hôn mê bất tỉnh. 
Giữa một tương lai chưa hiện hữu và một 
quá khứ chỉ hiện hữu chui vào trong một thứ 
mơ hồ trong suốt, một loại giấc mơ không 
thể có được. Đó là một thứ vắng mặt đợi chờ 
hồi hộp mà chúng ta gọi là hiện tại. Không 
một ai sống nơi khác ngoài cái giới hạn chập 
chờn mơ hồ giữa quá khứ và tương lai. 
Trong một hiện tại này đã vắng mặt không 
có một bề dày nào cả nhưng nó cùng một 

lúc, tự lo liệu như nó muốn như chỉ có một 
sự thật duy nhất. 

Thời gian là một sự đảo ngược vĩnh 
viễn, đầy đối nghịch, một tội lỗi và một từ 
bỏ không giải thích khiến người ta buồn 
cười. Đối lại, vĩnh cửu là sự giản dị, không 
phải là sự kéo dài vô tận của thời gian mà là 
sự vắng mặt của thời gian. Nhưng chúng ta 
thường lục lạo dưới thời gian, thường đăt 
những sắc lệnh, thường đóng kín trong 
những bức tường không thấy được của nó 
khiến chúng ta phải nuốt chửng tất cả. Sự 
độc tài hình như khiến chúng ta luôn luôn 
đến với nó và khiến chúng ta không thể nào 
nghĩ đến thứ gì khác ngoài sự cai trị của nó. 

Chúng ta là những người chiến thắng 
không gian với hình thức sức mạnh của 
chúng ta, và bị thất bại trước thời gian bằng 
hình thức bất lực của chúng ta. Chúng ta 
không thể phản ứng trên tương lai bắt đầu 
từ hiện tại, không thể nhớ được hay lập lại 
sự kiện được bắt đầu từ hiện tại vì chúng ta 
là những tù nhân của một hiện tại hầu như 
không hiện hữu. 

Tương lai không chỉ là tấm thảm nằm ở 
đâu đó trước mặt chúng ta, luôn luôn sẵn 
sàng trải ra trên thế giới, mà nó cũng còn là 
quá khứ kéo dài và làm việc bởi thời gian. 

Dĩ nhiên thời gian có một thứ gì mới 
mẽ, nó tưởng tượng, nó sáng chế, nó đem 
đến cho chúng ta sự không biết, và một thứ 
sáng tạo liên tục, nhưng nó không thể làm 
những gì nó muốn. Nó phải theo đòi hỏi 
của quá khứ nắm chắc và thắt chặt đầu nó. 
Quá khứ là những gì cản trở tương lai trở 
thành bất cứ gì. 

Khi đời sống và con người còn chưa 
hiện hữu, tương lai ở gần sát quá khứ và 
ngoại trừ ở lúc bắt đầu khởi thủy, lúc đó tất 
cả thay đổi với vận tốc nhanh chóng, nhưng 
nó tiến đến rất chậm chạp. Từ khi con 
người xuất hiện đã cho nó một xiềng cổ 
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chắc chắn, nghiêm trọng, con người khuyến 
khích nó, thúc đẩy nó và cho phép nó thay 
thế sự cần thiết mù quáng ngự trị trước nó 
trên nọa tính, không cử động của sự vật. 

Nhờ vào tư tưởng, tương lai càng lúc 
càng sáng tạo hơn. Trước tiên nó tham gia, 
hành động bằng sự hoan hỉ ngấu nghiến dày 
vò, nó ném quá khứ vào bóng tối với một 
sự nghi ngờ. Nó lấy sự nối tiếp của thượng 
đế và đầu của nó cũng quay cuồn một chút. 

Cuộc chơi của quá khứ này đang cung 
ứng cho tương lai và tương lai này đang đến 
lượt thay đổi thành quá khứ, chỉ còn một thứ 
để nói: điều nó đến mà người ta không biết 
từ đâu và cứ tiếp tục tốt đẹp hơn nữa. 

Điều thường xuyên nhất là chúng ta 
quên thời gian. Chúng ta thường hỏi với 
dáng điệu mơ hồ là mấy giờ? Ngày mấy? 
và chúng ta thấy nó đi bằng vận tốc rất 
nhanh càng lúc càng nhanh so với sự già 
nua của chúng ta. Nó bỏ đi, nó biến mất, nó 
bỏ rơi chúng ta và nó không bao giờ rời 
khỏi chúng ta. 

Chúng ta đi vào cuộc đời nhờ người mẹ 
của chúng ta và lên bờ trong những trận bảo 
tố của thế giới này để trở thành lính cứu 
hỏa, chưởng khế, thợ hớt tóc, người chăn 
trừu hay người nuôi trẻ con… Ít nhất cho 
đến ngày nay, chúng ta còn phương tiện 
duy nhất để đi xuống trong bóng tối của 
chúng ta nhờ vào sự soi sáng của mặt trời 
và chúng ta đi ra khỏi nơi đó bằng cái chết 
của chúng ta. 

Chúng ta đến từ đâu? Có giống đực, 
giống cái, có sự ham muốn, có tình yêu, có 
phôi thai học, có sinh vật học, có phổ hệ 
học lạc mất trong đêm tối. Chúng ta đi đâu? 
Chúng ta quay trở lại thành cát bụi và 
những con trùn đi dạo trên nắm xương tàn 
và trong da thịt tan rã mà chúng ta đã từng 
chăm sóc. Có thể chúng ta đi về phía bên 

này hay bên kia, một nơi khác? Chúng ta có 
thể nào thỏa mãn về những giải thích máy 
móc để làm nhỏ lại thế giới, cuộc đời, lịch 
sử, của những con người xa lạ to lớn như 
những giấc mơ của họ – chính là chúng ta- 
của một trò chơi phi lý và ngẫu nhiên được 
làm bởi luật lệ? Phải nhớ một điều là ở con 
người có một tình cảm mờ ảo và cảm hứng 
đến một thứ khác. 

 
Con người trước tiên muốn sống còn 

và tiếp theo sau là những người tài ba đã 
làm lay chuyển thứ tự được thiết lập và để 
lại đằng sau họ những dấu vết của họ đi 
ngang qua, vô vọng thấy được đời sống của 
họ lạc mất trong cát bụi và rơi vào lãng 
quên. Họ muốn cuộc đời xem đó giống như 
một ý nghĩa. Lúc đó họ ca hát, họ chải 
chuốt, họ sử dụng đất hay gỗ hay đá hay vải 
tơ lụa hay giấy để sáng chế ra những đồ vật, 
họ làm cách mạng hay sáng tạo những cuốn 
sách, họ để lại phía sau họ những lâu đài. 
Họ đau khổ và hy vọng. Và họ ngắm nhìn 
những đám mây trên bầu trời, nước chảy, 
biển đẹp, những ngôi sao sáng tỏ ban đêm. 
Họ muốn biết những gì xảy ra hay những gì 
được làm ở những ngôi sao đó. Họ nhìn 
những người khác chết. Họ sẽ trở thành 
những người chết. Họ nhận thức rằng 
những ngày, những mùa nối liền nhau. Ở 
mọi nơi đều có sự bắt đầu rất đẹp và những 
từ giả, những rời bỏ rất buồn. Họ không 
nghĩ nhiều đến thời gian là một trò phức tạp 
nhưng họ cảm thấy rằng tất cả đi qua và 
chấm dứt vì thời gian trôi qua. Và họ thích 
kéo lâu dài cuộc đời. Giấc mơ và mộng đời 
của con người được cố bền giữ trong một 
con người mà họ không biết gì cả.  

 
Trần Tam Nguyên 

(Paris)                    
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WWHHYY  WWOORRRRYY??    
 

There are two things to worry about. 
Either you are well, or you are sick. 

If you are well, then there is nothing to worry about.   
But if you are sick, there are two things to worry about. 

Either you will get well, or you will die. 
If you get well, then there is nothing to worry about. 

But if you die, there are only two things to worry about. 
Either you go to heaven or to hell. 

If you go to heaven, there is nothing to worry about. 
If you go to hell, you will be so darn busy shaking hands 

with old friends, you won’t have time to worry. 
 

(From: California Retired Teacher Association Newsletter) 
  

LLOO  LLẮẮNNGG  LLÀÀMM  CCHHII??   
  

Hai điều lo lắng trong ta: 
Một là mạnh khoẻ, hai là ốm đau. 

Nếu mà khoẻ, lo gì đâu 
Nếu mà đau ốm, lo mau hai điều. 
Hoặc bình phục, hoặc chết tiêu 

Nếu mà bình phục, vui nhiều, lo chi. 
Nếu mà lỡ phải chết đi. 

Hai điều lo lắng: “Ta về nơi đâu, 
Thiên đàng hay địa ngục sâu?” 

Lên thiên đàng được, vui mau, lo gì. 
Nếu mà xuống địa ngục kia 

Bận cùng bạn cũ lia chia đón chào 
Bắt tay đấu hót ồn ào 

Hết lo với lắng, có nào rảnh rang! 
 

(Tâm Minh chuyển ngữ - April 2014) 
 


