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Tản Mạn Garage Sale 
                                                                

Nguyễn-Phú-Long 
 
       "Con Sáu-Cân vừa ăn hết một bát cơm 
đầy, nó đưa tay chìa chiếc bát không, gào 
thêm cơm. Đang bực mình, mụ Bẩy-Cân 
sẵn tay cầm đũa, bèn đập luôn con bé một 
cái vào khoảng giữa hai trái đào và hét lớn, 
"Con mẹ mày!". Có tiếng kêu "Đốp", chiếc 
bát không, từ tay con Sáu-Cân rớt xuống 
trúng ngay hòn đá lớn, thành mẻ một 
miếng to tướng, tiếp theo là cái tát làm con 
nhỏ ngã lộn nhào." 
      "Phong-tục thôn này có chỗ đặc-biệt là 
các bà sinh nở thường thích đặt tên tục cho 
con theo cái số cân lạng của đứa bé lúc 
mới lọt lòng. Lão Bẩy-Cân cầm chiếc bát 
vỡ về ngồi trên bậc cửa hút thuốc, nhưng 
vì lo buồn quá thành quên cả rít, ánh lửa 
trong cái nõ đồng của cây điếu dọc trúc 
Trương-Phi cứ yếu dần rồi tắt ngủm.  Sáng 
sớm hôm sau lão Bẩy-Cân lại như cũ, từ 
thôn Lỗ-Trần, lão bơi thuyền lên tỉnh xế 
chiều mới trở về với cái bát đã chắp." 
      "Trong bữa cơm chiều hôm đó, lão nói 
với mẹ, bà cụ Chín-Cân, bẩy mươi chín tuổi, 
rằng, chiếc bát đã đem lên tỉnh chắp, vì chỗ 
mẻ lớn quá, cho nên phải bắt tới mười sáu 
cái đinh đồng, mỗi cái ba đồng tiền vị chi hết 
bốn mươi tám đồng tiền tất cả." 
      Trên đây là đoạn kể trong truyện Sóng 
Gió của đại văn-hào Lỗ-Tấn, nói về thời-
gian Hồng-Tú-Toàn khởi-nghĩa cuối đời 
Mãn-Thanh, bên Tầu, Giản-Chi dịch, Xuân-
Thu ở Cali xuất-bản đã phơi bầy cái hoang-
mang, lo sợ trước cảnh loạn-ly với cuộc 
sống nghèo-nàn, thấp kém của gia-đình lão  
Bẩy-Cân ở thôn Lỗ-Trần ven sông, nghèo 
đến nỗi có một cái bát ăn cơm đã mẻ cũng 
phải bơi thuyền mang lên tỉnh chắp lại mất  

 
bốn mươi tám đồng tiền. Vậy thì làm sao ở 
đấy có hiện-tượng garage sale như nhiều 
nơi chúng ta hiện đang sống bây giờ! 
       Bây giờ, mùa hè, vào những ngày cuối 
tuần thỉnh-thoảng hay thấy cửa garage một 
hai nhà mở rộng, ở đó người ta bầy la-liệt, 
ngổn ngang đồ cũ với tấm giấy lớn, viết  
nguyệch-ngoạc, sơ-sài,nét đậm " Garage 
sale " để tại nơi dễ nhin ngõ-hầu lưu ý, mời 
gọi khách qua đường dừng chân mua bán. 
      Chủ nhà làm vậy để thải ra mớ đồ 
không còn dùng tới nữa, dọn-dẹp nhà cửa 
cho sạch- sẽ thoáng-đãng, mà ngược lại 
khách đến tham-quan thì có khi loanh-
quanh lại nhìn thấy thứ còn cần. Người bán 
kẻ mua đều có lợi do giá-cả so với thương-
trường thì cách-biệt một trời một vực. 
      Đôi khi "bảng hiệu" lại viết Yard sale. 
Bởi vì gia chủ có sẵn miếng đất trống bên 
nhà nên đã bầy hàng ra đó cho rộng rãi, đi 
lại dễ dàng. Tương-tự ta còn thấy moving 
sale nữa và dù ai cũng hiểu tất cả chỉ là nơi 
bán đồ cũ, giá rẻ. Nghe moving sale có vẻ 
hơi đồ-sộ, to tát. Á nhà này sắp move đi nơi 
khác đây! Như thế hi vọng ở đó bán nhiều 
đồ hấp-dẫn hơn, xịn hơn, dễ deal hơn. 
     Thật sáng-sủa, rõ-ràng... mua bán hàng 
trong garage thì gọi là garage sale, ngoài 
vườn thì viết yard sale...cái tiếng Ăng-Lê 
quả là minh-bạch chặt-chẽ, tuy nhiên đôi 
khi nó cũng bị lựng-khựng phải dài dòng 
như trường-hợp diễn-tả khuân, vác, đội, 
mang, xách, cầm, bưng... 
      Dạo qua những tư-gia bán garage sale 
chúng ta thường gặp nhiều nhất là loại 
hàng của trẻ em: Đồ chơi bằng nhựa xanh 
đỏ, xe đạp ba bánh, xe tập đi, banh tròn, 
bóng bầu dục... nhưng nói chung thì ta có 
thể tìm thấy nhiều thứ khác nữa, thượng 
vàng hạ cám thôi thì đủ cả, như giầy dép, 
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quần áo, ghế da, bàn gỗ, nồi niêu xoong 
chảo, bình thủy tinh cắm hoa, khung hình... 
lẽ dĩ nhiên toàn là second hand thôi! 
      "Ra đường thấy cánh hoa rơi.. cũ người 
mới ta " nhiều thứ sài rồi dùng lại cũng tốt 
chán tỉ như mấy đồ làm vườn chẳng hạn. 
Có gã thanh niên vừa nhanh tay mua được 
cái cuốc, cái xẻng vác trên vai, nghênh-
ngang, khiến vài "kẻ đến sau" nhìn theo tiếc 
hùi-hụi. Kìa lại một vị lớn tuổi, tóc bạc phơ, 
cứ đứng ngắm khối cement đúc hình ngôi 
chùa cổ kiểu Nhật-Bản. Như thế là trong nhà 
này chắc có cụ cao niên cũng ưa thích nét 
đẹp phảng-phất Á-Đông, bây giờ chán rồi 
hay đã quy tiên rồi? Người dưng làm sao rõ 
được, mà chuyện đó ăn nhằm gì, bèn mua 
về tô-điểm vườn cảnh ở sau nhà cho "Có 
cây có đá sãn sàng." 
      Mua bán kiểu garage sale không phải là 
một nghề-nghiệp thường-xuyên, chẳng chú 
trọng đến lời lỗ, nên chủ nhà phụ-trách điều-
hành với tinh-thần luôn cởi-mở,dễ-dàng, bà 
kê cái bàn, cái ghế ngồi làm việc với ly cà-
phê trên tay, ngó lăng-xăng chỗ nọ chỗ 
kia...một cụ già chống gậy lượm cái đồng-hồ 
để bàn, chạy pin tiến đến, bà đứng dậy, liếc 
nhanh vào miếng giấy nhỏ đề giá 2 đồng, cụ 
già cười cười, trả một đồng, rồi quay đi chẳng 
thiết-tha, làm bà chủ phải gọi lại, bằng 
lòng...vừa bán vừa cho ấy mà, giữ chỉ chật 
nhà, có sài tới nữa đâu! Mới mấy mùa hè 
trước bà đã mở garage bán sale một lần. 
Tưởng vậy là yên ngờ đâu chỉ sau vài năm, 
đồ bất khiển-dụng lại ùn ùn chả biết từ đâu 
kéo về, nay phải làm thêm lần nữa... 
      Nói "đồ cũ chả biết từ đâu kéo về..." là 
bà chủ đưa-đẩy cho vui thôi, thì ngay như 
cái đồng-hồ nhỏ có chuông báo thức vừa 
bán với giá một đồng bà còn nhớ rành-rành 
chứ dù mấy năm cũng đã làm sao quên 
được. Hồi ấy con trai bà, đang ngồi lớp 
cuối bậc trung học, buổi sáng cứ ngủ li- bì, 
chẳng lo dậy sửa soạn tới trường, nên bà 
phải ra Sears tìm mua với giá 9$99 (chưa 

tới mười đồng!) để cậu ấm bớt rời nhà quá 
trễ. Giấy biên lai còn ở trong kia. Thời-gian 
trôi mau quá, mới thoáng cái mà nay chẳng 
còn bao lâu nữa "thằng bé" đã sắp tốt-
nghiệp đại học rồi! 
      Già và trẻ thật khác biệt, người nằm 
hoài ngủ chẳng được, kẻ thì mặt trời lên 
cao còn mê-man đâu "ke" tới giờ xe bus 
vàng đang chờ ở bến-đợi. Lại nữa, người 
thì mới nghĩ đến chuyện đem đồ ra garage 
bán đã ngại, lũ nhỏ biết thì mừng. Hôm nay 
có em trong gia-đình thấy việc mua bán lạ 
lạ, vui vui bèn nhân dịp nghỉ học nên cũng 
chạy loanh- quanh giúp đỡ, đôi khi các em 
còn có sáng-kiến cũng kê cái bàn nhỏ, pha 
bình nước chanh, thả mấy cục đá bồng-
bềnh để kiếm thêm chút tiền bỏ túi.  
      Nhiều người ngừng xe đến với garage 
sale thực sự không cần-thiết mua bán chi. 
Họ đi vòng vòng như tản-bộ gặp thứ gì hay 
hay mới "động não", nên mua chăng? Mua 
về để chỗ nào? Đang tư-lự, thấy em nhỏ 
tập buôn bán thật hào-hứng, mặt trời mùa 
hè, lên cao, nhiệt-độ hơi nóng, bèn lấy ra 
mấy đồng tiền cắc mua một ly nước vừa 
uống từ từ vừa nói nho nhỏ, một mình: 
"Bên kia hàng mẹ, bên này hàng con..." 
      Đảo mắt qua góc đường đối diện, một 
dây máng nhiều bộ đồ lớn từ gốc cây 
dogwood sang tới cành xồi la-đà kia, bộ nào 
mầu sắc cũng đẹp, cũng mới, dưới thảm cỏ 
xanh mượt-mà, laị xếp hàng ngay-ngắn 
nhiều đôi giầy đàn-bà còn để nguyên trong 
hộp như chưa dùng tới làm ai cũng nghĩ ông 
bà chủ nhà đây phải là người giầu có, sang-
trọng, quý-phái, dù không thể bằng phu-
nhơn cựu tổng-thống Macos của Phi-Luật-
Tân xưa, nghe nói bà Macos đã để lại 
khoảng hai ngàn đôi giầy đủ loại mà chẳng 
nghe nói hai ngàn đôi giầy ấy về sau ra sao!    
      Đôi khi đi trên đường, do những miếng 
giấy với mũi tên hướng dẫn gắn trên cột 
đèn, gốc cây, bãi cỏ cứ lần theo quẹo trái 
quẹo phải một lát là sẽ thấy nơi bán garage 
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sale. Cả con phố thường chỉ gặp một hai 
nhà mở garage sale âm-thầm lặng-lẽ. 
Nhưng có lúc dân cư-ngụ một vùng gần 
nhau cũng tổ chức khuân đồ ra bán cùng 
một ngày gây nên cảnh nhộn-nhịp đông-
đúc người qua kẻ lại cười nói, xe đậu nối 
đuôi dài như con rắn hai bên lề. Cái nhộn-
nhịp đông-đúc ấy cũng hay diễn ra ở nơi 
khuôn-viên nhà thờ do các members tổ-
chức. Họ chở hàng tới, đứng bán, cuối 
ngày kiếm được bao nhiêu thường tình-
nguyện cúng vào nhà thờ để dùng cho 
những ích lợi chung, một hành-động công-
quả rất đáng khuyến-khích.  
      Nhớ hồi xưa, ở đất Nghìn Năm Văn Vật, 
trước cuộc đổi đời 1954, cũng thấy quang-
cảnh như thế. Đúng ra còn sầm-uất hơn thế 
nhiều. Ngay cuối đường Khâm-Thiên cùng 
những con phố gần hồ Thiền-Quông, trường 
Anh-Văn Ziên-Hồng... mấy bác phu xích-lô 
dừng xe đậu rải-rác, miệng ngậm điếu thuốc 
rê phì phèo, mát ruột, ngắm những tà áo 
Lemur đủ mầu sắc phơi diễn hấp-dẫn máng 
toòng-teng trên tàng cây phượng-vĩ, trong 
khi dân ta thì đầu tắt mặt tối tuôn ra vỉa hè 
bán đổ bán tháo mọi thứ có thể bán được 
với tinh-thần bỏ của chạy lấy người, trước 
khi hối hả xuống Hải-Phòng lên tầu há mồm 
di cư vào Nam. Nhưng tại đó chỉ xẩy ra một 
lần duy-nhất, không phải là garage sale, dù 
sau này, hàng năm  "Phượng Vẫn Nở Bên 
Trời Hà-Nội." 
       Chủ nhà Garage sale rất tự-do, thoải-
mái, không sợ xóm-giềng than-phiền, không 
cần patent, chẳng phải đóng thuế, thường 
bắt đầu làm việc từ sáng sớm, đến khoảng 
hai ba   giờ chiều lúc khách qua lại đã thưa 
là ngưng. Nhưng ngoài việc móc túi đếm 
xem tiền bạc kiếm được bao nhiêu, một vấn-
đề nhỏ sau cùng cũng cần giải-quyết, là, 
cuối ngày mấy món ế-ẩm chẳng bán được  
phải gọi cơ-quan thiện-nguyện, cho người, 
cho xe đến chở tới trụ-sở mới xong. 

 

 

NHỚ THI NHÂN 
 

Ngâm vịnh xong lòng buồn man mác 
Nhớ thi nhân tản mác khắp nơi, 

Người thì xa lánh cõi đời, 
Người đang lưu lạc phương trời xa xăm. 

 
Nhớ thi nhân đau nằm bệnh xá, 
Lái thuyền đời sức quá hư hao. 

Trải bao sóng cả gió gào, 
Trầm luân bể khổ khi nào mới ngưng? 

 
Nhớ thi nhân không ngừng rên xiết 

Trong ngục tù thơ viết hăng say, 
Quyết tâm tranh đấu tới ngày 

Nhân quyền toàn thắng, chung xây tình người. 
 

Nhớ thi nhân than đời gian khổ, 
Đường trần đi đầy hố chông gai. 

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai, 
Giãi bày tâm sự qua vài vần thơ. 

 

Phương Du Nguyễn Bá Hậu 
 

(Paris) 
 

 
      Cơ quan thiện-nguyện bèn đem về vuốt-
ve, lau chùi, o-bế lại, mã-giá rồi trưng-bầy 
nơi cửa hàng với máy tính tiền, thu-ngân-
viên, với tên hiệu Goodwill Store để ai 
shopping thì đến, khách mua lần này phải 
trả thuế cho chú Sam đàng-hoàng, hàng-
hóa cứ đi lòng vòng  hơi giống hai câu thơ 
trong bài Thề Non Nước của Tản-Đà: " Non 
xanh đã biết hay chưa ? Nước đi ra bể lại 
mưa về nguồn." 

Thời buổi tân-tiến, nay mới phát  
sinh thêm hình-thức mua bán đồ cũ qua 
mạng điện-tử từ nhỏ như cây đàn, cái điện-
thoại cổ đến lớn thí-dụ những loại xe hơi 
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đắt tiền còn cáu cạnh. Hình-thức này có lẽ 
thoát-thai bởi một tờ báo tuần chuyên đăng 
những quảng-cáo bán đồ cũ,   bây giờ 
chẳng thấy nữa, muốn gì, hồi đó cứ mua 
báo về, khoảng 50 xu, dò địa chi, số điện-
thoại, món đồ mình cần, để rồi người mua 
kẻ bán hẹn-hò trực tiếp với nhau và như 
thế thì không thễ kể là garage sale được. 
      Cũng chẳng kể là garage sale được, 
khi ta tới một nơi thường-xuyên bán những 
đồ cũ, mà lại cài răng lược cả những cửa 
tiệm chuyên bán mấy mặt hàng mới tinh, 
đó là chợ trời. Vào chợ trời dù mua hay 
không có chợ bắt phải trả tiền như đi xem 
chớp-bóng ở rạp ciné vậy. Chợ trời là 
thương-mại, không mang tính tài-tử, nhất 
thời như garage sale. 
      Chắc mọi người đều đồng ý, bây giờ tất 
cả chúng ta sẽ chẳng ai bị rơi vào hoàn-
cảnh sống bi- đát như hai bố con Chử-
Đồng-Tử đời Hùng-Vương thứ Ba! Nhưng 
cũng không nên nghĩ rằng: Nay ở nhà thì 
cần có giầy đi trong nhà, tập thể-thao thì 
phải có giầy thể-thao, giầy đá banh, giầy dự 
tiệc. "Hôm qua anh tới chơi đây, Giầy jaune 
anh diện..." Hôm nay anh lại đến, anh phải 
mang đôi giầy khác chứ!. Xỏ lại giầy jaune ư 
? Quê chết! Thế là, chỉ với đôi giầy đi dưới 
chân thôi, không biết bao nhiêu cho vừa. 
      Chẳng rõ có phải nhìn thấy cái tình-trạng 
nhiêu-khê quá mức vậy không mà cụ Trần-
Trọng-Kim (1883-1953) đã nhận xét qua câu 
viết trong tác phẩm Nho Giáo in lần đầu vào 
khoảng 1930, NXB Văn-Học đã tái-bản năm 
2003 như sau: "Xét cho kỹ, sự tiến-hóa thái 
quá về vật-chất vị tất đã hay cho sự sinh 
hoạt của loài người." 
      Dù đã có tiếng chuông cảnh báo quý 
bắu ấy, sự sinh-hoạt của loài người cứ thế 
tiếp diễn mãi. Hết lớp này tới lớp khác và 
lớp nào thì cũng bận-rộn, hối-hả, mệt-mỏi 
với thời-gian sống như bị lôi cuốn hết vào 
trong guồng máy. Guồng máy phát-triển 
kinh-tế? 

      Thực sự, thuở trước hoặc ngay cả bây 
giờ, một số đông-đảo chẳng thích bị bỏ vào 
cái guồng máy đó. Nguyễn-Bỉnh-khiêm 
(1491-1585) đã bầy tỏ: "Ta dại ta tìm nơi 
vắng vẻ, Người khôn người kiếm chốn lao 
xao."  Đọc hai câu thơ rõ ràng quan Trạng 
không dại, "người khôn" ở đây nhiều kẻ 
cũng muốn "dai" như Trình-Quốc-Công cho 
nó nhàn nhã nhưng khốn nỗi, cũng còn 
phải tùy vào hoàn-cảnh, khả năng, tùy vào 
nhiều lý do này nọ, gia-đình, xã-hội rằng 
buộc. "Ở trên trông xuống người ta trông 
vào". Nên ít kẻ đủ điều-kiện thoát ra để 
theo được lắm! Và cuộc sống vẫn cứ như 
dòng nước    trôi khó cưỡng lại.. 
     Một điều không chối cãi được, ai cũng 
biết, lệ thuộc vào vật-chất như thế cũng 
chẳng thoải-mái gì. Có khi nó làm cho 
người ta trở thành lẩn-thẩn, khó khăn, mất 
thì giờ. Nó đi ngược với tinh-thần đa năng, 
đa hiệu, tiện-lợi. Cuộc sống nhiều khi cũng 
cần thoải-mái, phiên-phiến đôi chút và 
nhiều lúc phải biết linh-động sử-dụng 
những gì có sẵn chứ. 
       Tỷ dụ, một buổi trưa, tự nhiên thấy sầu 
đời, có ông lão ôm cái chai ra chợ mua cân 
rượu đổ vào, mang về. Cái chai dùng để 
đựng rượu. "Rượu ngon phải có bạn 
hiền."...bèn ới nhau xếp vòng tròn, rượu 
vào lời ra, chén chú chén anh, túy lúy. Rồi 
đến lúc hết sầu đời, "trời đất lăn quay", bạn 
hiền chẳng thấy nữa. Sao "thằng chả" nói 
ngang quá xá vậy cà! Sẵn cái chai không, 
bèn choảng lên đầu kẻ bất đồng chánh kiến 
cho bõ ghét. Cái chai lúc đó chẳng phải để 
đựng rượu mà trở thành thứ vũ khí. Đấy 
cũng là sự đa năng đa hiệu của cái chai.  
      Hình ảnh trên đây thường dẫn đến 
chuyện gặp phú-lít, đi nhà thương, giấy tờ, 
tiền bạc rắc-rối. Song phương diện khác nó 
thể hiện chút bộc-trực, chất-phác, xuề-xòa, 
vui vui, kỷ-niệm, có thể trở thành giai-thoại 
biết đâu! Nó đã từng sẩy ra nhất là ở quê- 
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THƯƠNG TRẬN ĐỊA 
 

Nước mắt tôi nhỏ xuống phận người 
Hồn oan gục ngã chiều Ba Mươi 

Tháng Tư mất nước mồ phiêu dạt 
Mãi mãi còn nguyên giọt máu tươi. 

 
Ai về Xuân Lộc hư linh cảm 

Núi Chứa Chan vần vũ mây trôi 
Chớp mắt thời gian đầu bạc trắng 
Giọt sầu, giọt đắng, giọt đầy vơi. 

 
Nước mắt tôi khô cạn không lời 
Đường đi xa mãi quê hương ơi ! 

Tháng ngày màu trắng pha sương đục 
Đốt nén hương lòng thương nước tôi. 

 
Lai Khê còn đó rừng xanh thẳm 

Long Khánh xa xăm cuối nẻo trời 
Người lính già nua thương trận địa 
Mưa rơi, mưa rơi, chiều mưa rơi. 

 

Đăng Nguyên 
 

Virginia, 5‐2014 

hương yêu dấu mà giáo-sư Nguyễn-Văn-
Trung thuộc trường đại học Huế trước 
1975 có lần lấy làm thí-dụ trong một bài nói 
về tự-do. 
        Tóm lại garage sale là một hoạt động 
bình-thường, đại-chúng, nó luôn sẩy ra tại 
những vùng đất người dân tương-đối sung-
túc, và nó chắc chắn không là một hiện-
tượng đặc-thù. Ở Việt-Nam cũng có một 
loại hoạt động gần như thế, cũng bán đồ 
cũ, cũng không hẳn là thương mại. 
      Trong sách Tìm Về Bản Sắc Văn-Hóa 
Việt-Nam của Trần-Ngọc-Thêm (Nguồi từ 

báo Góc-Nhìn) cho biết "người bán muốn 
bán nhanh lấy may cho việc làm ăn quanh 
năm, còn người mua tới chợ  ra về không 
khi nào về tay không, người ta miệt-mài 
lầm-lũi và háo-hức đi hàng chục, hàng trăm 
cây số... để rồi khi tan chợ lại miệt-mài 
quay về ." và sự điều-hành chỉ hơi khác 
thôi, chẳng phải ở tư-gia, chỉ mở một năm 
một lần vào ngày cố-định, nơi cố-định, tên 
gọi là chợ viềng. Chợ viềng là danh từ 
chung chẳng có trong từ-điển, không hiểu 
nghĩa là gì. 
      Xin trích thêm một đoạn nữa trên báo điện 
tử của ông Thu-Tứ cho vấn-đề sáng tỏ: 
      "Chợ viềng Liễu-Đề họp ngày mồng 6 tết. 
Chợ viềng Lạng mở ngày 7 tháng Giêng. 
Chợ viềng Nam-Trực mở ngày 8 đầu năm 
mới. Chợ viềng bán cây giống, cây kiểng, thịt 
bò thịt bê thui bầy  la-liệt từ cổng chợ vào dài 
đến vài cây-số và nhiều nhất là bán đồ cũ. 
Người ta có  thể mang đến chợ bất cứ vật 
dụng gì trong nhà đã qua sử-dụng, bất kể 
còn nguyên vẹn hay sứt vỡ, từ quý giá như 
đồ thờ tới đồ thông thường đĩa chén, nồi 
mâm, bình vôi, bát điếu..."  
      Ngẫm kỹ, garage sale ở đâu thì cũng là 
cách giải quyết một loại nhu cầu cần thiết 
cho đời sống khỏi tồn đọng. Cách giải 
quyết này đỡ phí-phạm, nhẹ nhàng, giản-
dị, đại chúng, cũng hay, cũng tâm-lý, cũng 
thành-công. Và quan trọng là kẻ mua người 
bán hết sức hỉ hả, hài lòng, thân thiện. 
Lướt qua những hình ảnh trình bầy về 
garage sale trên đây vậy là chúng ta đều 
biết cả rồi. Vào mùa hè nó còn diễn ra hoài 
hoài bởi cái lòng ham muốn của con người 
dư tiền của thôi thúc ưa hưởng thụ, ưa 
thay đổi, bởi cái cung quá nhiều so với cái 
cầu và bởi sự cạnh-tranh phục-vụ tìm hết 
cách lôi cuốn mời gọi triệt để của những 
nhà chế-tạo, nhà sản-xuất, nhà buôn.   
 

                        Nguyễn-Phú-Long 
(Virginia) 
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SANG HÈ 

      Trường Thy 

Ngôn ngữ hàng ngày ta thường nói: 
xuân về, hè đến, thu sang, và đông tới. Ở 
đây khi có người nói sang hè, hẳn nhiên có 
mang một ý nghĩa nào đó. Phải chăng muốn 
nói ta đã từ những ngày mùa hạ quê hương 
với xóm giềng, phường phố bước sang 
khung trời hạ ly hương, trong những ngày 
lưu vong trên xứ người. 

Hôm nay đây ngồi trên đất lạ, quê xa nói 
chuyện mùa hè, thực ra có những phân vân 
không biết bắt đầu ra sao, từ câu chuyện nào. 
Trong cái “thực ra” đó, dù bắt đầu bằng tự 
sự nào, cũng dẫn ta về với khởi đi từ những 
mùa hè ấu thơ, những ngày còn nằm trên 
võng nghe tiếng mẹ ru hòa nhịp theo: 
- tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa 
(Ðoàn Văn Cừ) 
và Anh Thơ phụ họa thêm: 
- các bà già đưa võng hát, thiu thiu 

Bên cạnh hạnh phúc của mùa hè ấu thơ 
ấy cũng không xóa đi những mùa hè bất 
hạnh, thiếu vắng niềm vui, và nhà thơ Ðông 
Hồ đã viết lên tâm sự của trẻ mồ côi: 
- ... em nhớ: một buổi trưa mùa hạ 
- buổi trưa nặng nề, trời oi ả 
- tựa cửa lớp học em rầu rầu 
- nghe tiếng ríu rít đàn chim sâu 
- trước sân bè bạn em nô đùa 
- riêng em buồn cảm thân bơ vơ! 

Buồn vui gì đi nữa, tuổi thơ cũng tiếp 
nối một thời cắp sách, ngồi trong lớp học 
mà lòng bồn chồn, mắt cứ liếc nhìn qua 
song cửa rồi chợt thấy vui lên vì những 
bông phượng sân trường đã thấp thoáng báo 

tin hè về, trên đường phố hay đâu đó vang 
vang khúc nhạc tưng bừng với lời ca: 
“trời hồng hồng.. . sáng trong trong... ngàn 
phượng rung nắng ngoài song...” 

Những ngày còn trên quê hương, đối 
với thời tuổi trẻ, nói đến Hè không thể 
không nói đến mùa thi. Phượng vỹ đã mặc 
nhiên mang tên “Hoa Học Trò”, chia sẻ 
niềm vui với học trò trong nắng hạ, trong 
những ngày tạm xếp sách vở để vui với gió, 
với trăng, với khúc ca đồng dao, với chiều 
tắm mát nơi dòng sông, với sáo diều vi vu 
trên không trung, thì phượng cũng đã là tri 
kỷ của sỹ tử khi mùa thi bắt đầu: 
- hôm nay ngày thi 
- bao nhiêu người đi 
và rồi cuối mùa thi cũng chỉ có hoa phượng 
thầm nói lên tâm sự học trò: 
- thi ơi là thi 
- sinh mi làm chi?! 

Tuổi học trò là thế, thời học sinh là thế, 
hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng, và nồng 
nàn như nắng hạ, song cũng nhiều âu lo 
trong tháng năm đèn sách. 

Chu kỳ thời gian vẫn quay đều theo vận 
nước ố xuân vẫn qua, hè vẫn đến, thu vẫn 
sang, và đông vẫn về; tuổi trẻ học trò cũng 
trưởng thành đi vào cuộc sống. 

Bao nhiêu thanh niên nam, nữ từ thập 
niên ’50 đến ’70 đã đầm đìa mồ hôi nơi các 
quân trường qua những mùa hè, đã đẫm 
máu trên các chiến trường để bảo vệ tự do. 
Nói đến đây không thể bỏ qua mùa hè khốc 
liệt 1972 mà nhà văn Phan Nhật Nam đã 
đặt cho cái tên: “Mùa Hè Ðỏ Lửa” .Mùa hè 
lịch sử ấy đã hừng lên nét kiêu hùng qua 
những vần tạm coi như là sử thi trong “Bài 
Ca Cổ Thành”(*) 
Muôn năm dòng máu kiêu hùng 
 Tuyến đầu tổ quốc trùng trùng khói tên 
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 Cổ Thành đau uất ngày đêm 
 Sói lang cộng phỉ làm hoen máu người 
 Anh đi giao hẹn cuộc đời 
 Thần Trời, Cọp Biển tái hồi vinh quang (**) 
- Giặc Hồ phơi xác ngổn ngang 
- Ðem thân làm thú dã hoang bạo tàn 
- Nghe đây ố truyền thống Việt Nam 
- Không dung qủy đỏ, vô thần, ngoại lai 
- Bước chân hùng giữa trần ai 
- Ðôi tay dũng sỹ vươn vai phất cờ 
- Xua tan bè lũ cộng nô 
- Vùng lên đập nát ý đồ Mậu Thân 
* Thành Ðinh Công Tráng, Quảng Trị 
** Thiên thần mũ đỏ (Binh chủng nhẩy dù), 
Thủy Quân Lục Chiến trong QLVNCH.  

Những mùa hè Việt Nam, dù là dĩ vãng 
trong tâm tưởng hay hiện thực của ngày 
hôm nay, vẫn là những mùa hè mang nét 
đặc thù; trong những gì gọi là độc đáo ấy 
vẫn nổi bật lên bóng dáng quê hương, tình 
yêu tổ quốc, và tình tự dân tộc. 

Ta đã từng nghe tâm sự của người xưa 
qua những câu thơ: 
- đêm nghe tiếng quốc gọi vào hè 
- cái nóng nung người nóng nóng ghê! 
và rồi cụ Tú Vị Xuyên cũng một lời than, 
than cho phận mình và phận đời: 
- trời không chớp bể với mưa nguồn 
- đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn! 

Ngày xưa trên quê hương mỗi khi mùa 
hạ đến, rộn tiếng ve ngâm trên cành cây, 
tiếng dế kêu nơi vỉa hè v.v., những thanh âm 
đó cũng đã đi vào hồn thơ Nguyễn Khuyến 
trong “Ðêm Mùa Hạ” 
- Tháng tư đầu mùa hạ 
- Tiết trời thực oi ả 
- Tiếng dế kêu thiết tha 
- Ðàn muỗi bay tơi tả 
- Nỗi ấy biết cùng ai 
- Cảnh này buồn cả dạ 

 

Ca dao vạt áo 
 

hè về trang sách ngủ yên 

sân trường hoa phượng lập tuyên ngôn buồn 

phố phường khép muộn hoàng hôn 

vi vu tiếng sáo chon von đỉnh trời 

ngập ngừng hoa nắng chiều rơi 

nhìn em môi tím trên đồi sim xưa 

áo em tà nắng nhạt thưa 

mong manh chiếc võng chiều đưa gío về 

nghiêng buồn lọc đãi đam mê 

hồi sinh dấu tích môi thề đồi sim 

chân chim cánh vạc đi tìm 

trời khuya đất lạ mầu sim ru hời 

một nửa hồn tím lên ngôi 

một nửa hồn xám đem lời đi rao 

đường quê hương kín lối vào 

con thuyền ngôn ngữ nghẹn ngào triều lưu 

tình tự vành nón nghiêng xiêu 

ca dao vạt áo hắt hiu trở mùa 

câu thề lời nói dối xưa 

đong đưa thế hệ lên vừa độ xa. 

 

xuân bích 
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- Biếng nhắp năm canh chầy 
- Gà đà sớm giục giã 

Trở lại với “tiếng võng đưa” theo điệu 
ru bằng lời ca dao, Ðoàn Văn Cừ đã viết: 
- nghe tiếng võng đưa 
- ru hồn mơ 
- trong lời thơ 
- dân tộc 
- mơ màng lắng nghe tiếng khóc 
- của thời măng sữa xa xôi. 

Và ngày nay những mùa hè nơi xứ 
người, đã xa rồi những ngày giành nhau 
chiếc dùi trống để liệng qủa bàng nơi sân 
trường, cũng mất rồi những phút giây mà 
Jean Leiba (Lê Văn Bái) kể lại bằng thơ: 
- em nhớ năm em mới lên mười 
- tóc em buông xõa chấm ngang vai 
- ngây thơ nào biết em xinh đẹp 
- cùng trẻ bên đường đánh chắt chơi 
- anh đi qua đó đứng nhìn em 
- em vứt sành đi vội đứng lên 
- dắt tay cười nói xô nhau chạy 
- em vấp vào anh ngã xuống thềm 
 

Mấy ai còn lại những tờ “Lưu Bút 
Ngày Xanh”, những trang thư tình vụng dại 
thuở ban đầu, hoặc những lời chia tay trên 
trang giấy mầu ép hoa phượng đỏ tràn đầy 
tính học trò! 

Tất cả chỉ còn là trong tâm tưởng, trong 
những phút giây hồi ức dưới nồng độ của nắng 
hè trên miền đất tạm dung này. 

Ðiển hình như ta thấy, khi có dịp bắt gặp 
tâm sự của một nhà thơ như Cao Ðồng Khánh 
trong “Uẩn Tình Kẻ Xa Xứ”: 
 Tôi một bữa ngồi yên như bàn ghế 
Nắng rọi trong đầu những trắng bao la 
Còn đôi mắt tôi ở Nhà Bè, ở Gia Ðịnh 
ƠƯ Ngã Tư Bẩy Hiền ly nước mía, má, môi 
Em đạp xe mini trời gió mềm trong áo 

Thành phố bập bềnh trôi giữa nắng mênh mông 
 Sợi tóc chẻ hai gần đường xích đạo 
Vạt áo sau lưng khép hở Saì Gòn... 

Hè không hẳn chỉ với hoa phượng đỏ 
mang tình học trò, rực trời đô thị, mênh 
mang hè phố xưa như Hà Nội, Hải Phòng, 
Huế, Sài Gòn, v.v.; trong cái tưng bừng rực 
rỡ của trời hạ với 
“...cành mềm mềm... gió ru êm... lọc mầu mây 
bích lọc qua mầu duyên...” mà mùa hè vẫn 
thấp thoáng dung nhan mầu tím, mầu của yêu 
thương thầm kín, của nhắn nhe và l?m nhớ 
như những vệt môi sim xưa ngày nào. 

Và, nếu như tình cờ hay có dịp nào đó 
lạc vào một công viên đầy hoa phượng tím 
như ở thành phố Westminster, California, 
hãy để một mình trên biển hoa mầu ấy ma 
tận hưởng cái buồn man mác đầy thi vị của 
xa xăm gần như mơ hồ năm tháng trong 
những ngày xa quê hương nhớ về... 
 
      TRƯỜNG THY 

(Oklahoma) 
 

 
 

Xuân Bích 
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KHOẢNG CÁCH 
                                                           

Đỗ Bình 
 

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

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

ông vẫn được thả, lý do già yếu, bệnh tật. 
Họ thả ông và bắt buộc ông phải đi kinh tế 
mới chịu sự quản thúc của địa phương. Ông 
chép miệng nghĩ:«Cái xã hội nầy ; đâu mà 
chẳng phải nhà tù! Thật là mỉa mai cho 
những danh từ trí thức, khoa bảng thường 
được người đời qúy trọng nhưng nhà nước 
CS có xem ra gì đâu!»  

Không phải họ không biết ông là một 
giáo sư giỏi nghề, nhưng họ đâu có đào tạo 
ông, không những thế họ còn xem ông là 
gián điệp của Mỹ, thì làm sao dùng ông! Ở 
đất nước này người ta chỉ biết Đảng, người 
ta đồng hóa yêu đảng là yêu nước nên xúm 
nhau ca ngợi Đảng, và thích sống với ảo 
ảnh qua những chiến công chống Tây 
chống Mỹ, họ hô hào chống đến nỗi nhân 
dân nheo nhóc thiếu cả manh quần tấm áo 
mà đất nước nào hề có thật sự được độc lập 
tự do! Bao xương máu của người dân vô tội 
bị đổ trong cuộc chiến chỉ làm rạng danh 
cái thiên đường bịp!  

Ông ngậm ngùi cho dất nước đang thiếu 
từng củ khoai, miếng sắn nhưng «lại thừa» 
những nhà khoa học, triết học, luật học, nghê 
thuật..vv... Đã có Đảng, đảng kiêm hết, kiêm 
luôn chiếc thòng lọng xiết cổ dân! Khi ông 
hiểu và thấm thía sự tàn ác của chế độ Cộng 
sản thì đã muộn! Ông lủi thủi trong nông 
trường để sống qua ngày, rồi một hôm ông 
chợt khám phá ra một đìều:«Muốn tồn tại 
trước bạo lực để chờ cơ hội giải thoát, phải 
tự biến thành tượng đá.» 

Thật vậy, họ xem ông như  loài cỏ 
mục, đồ phế thải, một người mất trí không 
còn năng lực lao động! Cũng nhờ thế mà 
ông lần mò về được Sài Gòn, ông tá túc nhà 
một người bà con để tìm đường vượt biên. 
Nếu so với những người bất hạnh khác từ 
kinh tế mới trốn về ông là một trong số 
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những người may mắn còn có thân nhân ở 
lại thành phố. Những người có dính dáng 
hay thuộc thành phần chế độ cũ muốn ở lại 
Sài Gòn giữa buổi giao thời không phải dễ, 
nhưng chẳng phải người nào được ở lại 
thành phố cũng dính dấp với những người 
phía kia. Đó là do sự mách bảo, được bà 
con ngoài Bắc chạy hàng xuôi vào Nam 
mách bảo:"Phải thí cho cán bộ địa phương 
chút vàng, và đừng bao giờ tình nguyện đi 
kinh tế mới, cứ bám rể ở lì thành phố rồi 
mọi việc sẽ qua! ". Do đó ông mới còn chỗ 
tá túc dù phải gặp những khó khăn về hộ 
khẩu. Cũng may nhờ có người em dâu rất 
tháo vát, trước kia bà ấy là dược sĩ, nay đổi 
nghề bán thuốc tây dạo ở chợ trời, giữa thời 
buổi củi châu gạo quế này kiếm đủ sống 
cũng là may! Có thế, bà mới có chút tiền 
nhét cho công an khu vực, công an phường 
họ mới làm ngơ cho ông Giáo. 

 Thời gian ở đây, ông Giáo gặp lại người 
anh cả, cũng là giáo sư dạy ở đại học Tổng 
Hợp Hà Nội, nay đã hưu trí. Ông ở ngoài Bắc 
đi cùng con gái vào thăm các em. Do hoàn 
cảnh chiến tranh, thấm thoát cũng đã mấy 
chục năm anh em mới gặp lại nhau, thế mà 
ngay phút đầu chiến tranh lạnh lại bùng lên. 
Hai anh em không biểu lộ sự hân hoan, hai 
người chẳng thèm nhìn nhau, họ tỏ thái độ 
dửng dưng, nếu trong lòng họ có mềm ra thì 
cũng chẳng ai biết. Những cặp mắt mỏi mệt 
do thời gian đã làm nhạt tinh anh, nhưng khi 
nhìn nhau vẫn chóe lửa, thì làm sao lăn được 
một giọt nước mắt! 

Không gian trong căn phòng trở nên 
tĩnh lặng, không khí càng thêm ngột ngạt. 
Người em dâu thấy vậy vồn vã: 

-Anh Cả và cháu Ngọc đi đường xa, 
chắc mệt? 

Người anh cả cười nói: 

-Già rồi cũng mệt, thím út ạ! 
Ông ngồi xuống ghế nói tiếp: 
-Xe hỏa của xứ ta còn tệ quá, đã chật chội 

nóng bức còn chạy chậm như rùa. Đã thế mà 
bà con ta lại ồn ào như cái chợ! Muốn chợp 
mắt một tí nào có ngủ được! 

Ông Giáo đứng bên cửa sổ hướng mắt 
lên hàng hoa giấy, bỗng nghe anh mình nói 
liền khẽ hứ giọng mũi không nói một lời, 
ông tiến lại đứa cháu, nét mặt của ông trở 
nên tươi sáng. Ông mỉm cười nhẹ đưa tay 
xoa đầu đứa cháu gái mà lần đầu gặp, sau đó 
gương mặt của ông lại lạnh toát, rồi bỏ lên 
lầu. Người em dâu thấy hai anh như vậy nên 
bối rối, liền mời ông anh cả và người cháu 
dùng chút bánh và nước ngọt, sau đó bà dẫn 
bố con họ lên phòng nghỉ, chỉ vào hai 
phòng. Ngọc nhìn phòng ngủ bày biện 
khang trang, bức tranh sơn dầu treo ngay 
trên đầu chiếc giường Hồng Kông trải drap 
trắng mướt, cạnh là chiếc đèn ngủ. Ngọc nói: 

-Nhà thím sang quá Cháu cứ ngỡ mình 
đang sống trong phim… 

Người thím mỉm cười không nói, bà 
chạnh lòng thương cho Ngọc, con của một 
cán bộ cao cấp mà lại bỡ ngỡ trước những 
thứ vật chất rất tầm thường ở Sài Gòn nầy. 
Ngọc chưa dứt bàng hoàng, bỗng ngước 
nhìn người thím và cảm thấy bà có một nét 
đẹp rất quí phái và tươi mát dù tuổi đã 
ngoài ba mươi, bà cũng đang ngắm nhìn 
mình với ánh mắt đầy tha thiết. Ngọc bẽn 
lẽn mắt hướng về bức tranh nói: 

-Sài Gòn lộng lẫy và đẹp quá, thím nhỉ? 
Ngày mai thím dẫn cháu đi dạo phố nhé! 

-Nghỉ đi cho đỡ mệt, chút ra ăn cơm. 
Ngày mai thím sẽ dẫn cháu đi dạo và sắm đồ. 

Nói rồi bà khép cửa phòng cho Ngọc và 
xuống lầu đi thẳng vào phòng ăn làm cơm. 
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CHO TÔI TÌM LẠI 

Cho tôi tìm lại vở học trò 
Của người yêu dấu, của tôi xưa, 

Ở đầu trang chữ in hai nét, 
Ghi chút tình thơ dại đơn sơ. 

 
Cho tôi tìm lại những con đường, 
Có dấu chân tôi và người thương. 
Những chiều mưa nhỏ rơi trên phố, 
Tay nắm trong tay chẳng biết buồn. 

 
Cho tôi tìm lại những hàng cây, 
Tháng sáu mưa màu lá đổi thay. 

Tôi đi e ấp bay tà áo, 
Và mắt buồn như mong nhớ ai… 

* 
Hay là chỉ có những mùa hoa? 

Ru lòng phượng thắm của đôi ta, 
Chia tay thầm gửi lòng mong đợi,  
Vọng tiếng ve sầu kêu thiết tha. 

 
Hay là chỉ có những bồi hồi? 

Chia tay người ở khúc quanh đời, 
Như dòng sông nhỏ chia trăm ngả, 
Đổ nhịp muôn trùng ra biển khơi. 

 
Hay là cúi xuống ngậm ngùi thôi? 
Bạn cũ, tình xưa, thất lạc rồi! 

Trăm năm tiền kiếp sao không hẹn, 
Để những bài thơ dang dỡ lời. 

 

Nguyễn Mây Thu 

(Paris, 13‐05‐2014) 

Tiếng ho thúng thắng của người anh cả 
vang lên âm buồn có đoạn dài , có đoạn đứt 
khúc làm tiều tụy thêm dáng vóc gầy gò lưa 
thưa nhúm tóc bạc phơ. Khuôn mặt của ông 
rất giống ông Giáo, nếu không lệch tuổi tác, 
người ta có thể lầm tưởng là anh em song 
sinh. Ở chung nhà cả tuần mà hai người vẫn 
tránh nhau. Nhưng hôm nay là ngày giỗ 
ông bà nên buộc lòng anh em phải ra cúng 
lễ  và đối thoại nhau. Trước bàn thờ gia 
tiên, người anh môi run run, mặt xúc động 
lên tiếng trước: 

-Chú vẫn khỏe? 
Ông Giáo bừng cặp mắt đỏ, đôi gò má 

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

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

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

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

Ông Giáo gằn giọng: 
-Thôi, xin cảm ơn lòng tốt bác 

đảng của anh! 
Người anh vẫn nhìn ra cửa trầm giọng nói: 
-Mãi đến bây giờ, vào đây tôi mới vỡ 

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

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

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

Ông hạ giọng nphân trần : 
…Đành rằng phải phấn đấu mới vô 

được đảng nhưng trong đảng đâu phải ai 
cũng nhiệt thành cả?..Cũng có người nầy kẻ 
nọ chứ! Trừ một số ít lãnh đạo, quán triệt 
được đường lối tư tưởngchủ nghĩa  Cộng 
Sản, còn lại hầu hết người ta chẳng hiểu gì 
về Cộng sản, họ vô đảng là chỉ hòng kiếm 
cơm, nhắm vào tem phiếu thôi. Hơn nữa 
không vô mà được hả? Bộ máy đảng sẽ sẵn 
sàng nghiền nát những đối tượng tiêu cực. 
Họ trì triết phê bình rồi trù dập có nước mà 
tự tử! Hồi năm 46 chú mới qua Pháp, anh 
về, lúc ấy cả nước đang sôi sục khí thế 
chống thực dân thì anh cũng phải lên đường 
vào chiến khu như bao nhiêu người khác 
thôi. Chú xem bản thân gia đình ta đấy: Nào 
địa chủ, lại còn phong kiến quan lại theo 
Tây, cả anh lẫn chú và em Thảo lại du học 
Pháp, thuở đó Hà Nội có mấy người?Làm 
sao mà họ không phê phán về quan điểm lập 
trường của gia đình ta theo Pháp, Mỹ,  khi 
mà em Thảo thì ở lại luôn bên Pháp, còn chú 
mang cả gia đình di cư vào Nam, dẫn theo 
chú Út, chỉ có Bố là ở lại vì bệnh tình lúc đó 
quá nặng nên không thể theo gia đình chú 
được! Vả lại bố muốn yên nghỉ gần ông bà, 
do đó mẹ phải ở lại trông nom bố thì anh có 
muốn vào Nam cũng không đành! Chú đi lúc 
ấy là phải, anh đã chứng kiến nào là chỉnh 

huấn, nào là cải cách ruộng đất. Chú còn 
nhớ, chính anh đã khuyên vợ chồng chú và 
chú út nên đi, đừng bịn rịn, bố mẹ ở lại đã 
có anh lo?… 

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

  -Sau khi bố mẹ qua đời, tôi nào được 
yên thân. Bao nhiêu năm miệt mài trong 
chiến khu thế mà vẫn bị dòm ngó. Tôi bị 
người ta nói bóng gió, xỏ xiên  nhiếc móc 
nào là trí thức phản động, địa chủ cường 
hào, quan lại bóc lột, thân nhân bám theo 
Mỹ Diệm. Xuýt tí nữa thì bị dính vào vụ án 
"Nhân Văn Giai Phẩm". Tôi bị quy tội quan 
hệ với những người trí thức tiểu tư sản 
trong nhóm Nhân Văn. Chao ôi! Những 
người trí thức văn nghệ sĩ đó cũng bao 
nhiêu năm miệt mài trong kháng chiến, thế 
mà chỉ vì muốn bảo vệ chút tự do tư tưởng, 
tiếng nói riêng tư phát từ đáy lòng khác với 
đảng, mà bị trù dập, họ sống dở chết dở! 
Tôi thật là may, Trời thương đã che chở 
mới thoát qua. Chú đừng tưởng họ quên 
quá khứ của gia đình ta, dù tôi cũng đã 
đóng góp biết bao công sức trong thời gian 
kháng chiến! Có lẽ nhờ số ruộng đất của 
ông bà nội, ngoại cùng dãy nhà ở Ha Nội 
của bố mẹ đều dâng hiến tất cho nhà nước 
trước khi các cụ qua đời mà tôi mới được 
yên thân, nhưng họ vẫn ruồng bỏ như một 
thứ ghẻ lạnh! Kể từ ngày dó tôi quyết tâm 
vô đảng, tìm cái vỏ bọc che thân, và tôi đã 
lập gia đình, tuy muộn nhưng bớt bị dòm 
ngó. Mẹ cháu Ngọc là giáo viên nhỏ hơn tôi 
hai giáp tuổi, chị em sau bị chết trên đường 
sơ tán! Ngày hay tin các em bị đưa đi cải 
tạo, tôi có nhờ một vài người bạn thân tìm 
người chạy để bảo lãnh các em ra. Nhưng 
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họ khuyên đừng dính vào tội gián điệp và 
tâm lý chiến, nhất là lúc ấy nội bộ của các 
ông lớn đang phân hóa, người theo Tàu, kẻ 
theo Liên Sô, còn những ai đã từng vào 
công tác trong Nam đều bị nghi biến chất 
phục Mỹ. Do đó tôi đã ngần ngại không 
dám, khiến điều ấy dày vò tâm hồn tôi mãi 
đến hôm nay!  

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

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

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

 -Chồng em ra sao?  
Ông biết người em dâu đã lầm nên vội 

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

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

út có chuyện gì, điều mà anh đau lòng là 
anh thân già, lặn lội đường xa đến thăm chú 
mà chú lại không chịu ra gặp, lấy cớ là 
bệnh. Anh lại quay lại huyện Như Xuân ngủ 
một đêm, hôm sau trở lại trại Thanh Phong 
nhờ đến người cán bộ  trưởng trại, họ cho 
công an dẫn chú ra, sau đó công an rút lui 
để anh gặp riêng chú. Nhìn chú thiểu não 
trong bộ đồ tù mà anh đứt ruột, hình ảnh 

thời thơ ấu của chú bỗng hiện ra trong trí 
anh. Hồi đó anh em ta thường hay dắt chú đi 
chơi, mỗi lần như thế chú Út tthường đòi ăn 
quà của những người bán hàng rong Bờ Hồ. 
Giờ, gặp mặt đứa em út thân yêu thì chú lại 
xem anh như kẻ thù! Dẫu xa cách mấy chục 
năm không gặp nhau, anh vẫn nhận ra chú 
vì chú út rất giống mẹ, dù  lúc đó chú ấy để 
râu. Chú ấy cứ im lặng và quay đi không 
thèm nhìn mặt anh .Anh rất giận định quay 
về nhưng chợt nghĩ dù sao anh cũng là anh 
cả, lại hơn chú hai mươi mấy tuổi. Anh đắn 
đo chưa biết mở lời ra sao, chẳng lẽ anh em 
cứ ngây như tượng đá ?! Anh cảm thấy sự 
bất hạnh cứ đeo đuổi gia đình mình mãi! 
Chợt anh nhớ đến bố mẹ, và anh liền hỏi:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chẳng biết ngày nào về. Nhưng mẹ con em 
thế nào cũng liệu. Ở lại đây ngày nào là 
phập phồng lo ngày đó, chẳng biết họ đến 
bắt khi nào. Gần cả năm nay em đã nhiều 
chuẩn bị..Anh cả vào đúng lúc, anh có 
muốn đi vượt biên với gia dình em không?  

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

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

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

muốn đi với gia đình thím Út không?  

Đôi mắt người anh cả đỏ lên vì quá xúc 
động. Ông mếu máo hỏi như than: 

 -Các em không sợ anh đi tố giác à?  
 -Qua trực giác, em tin là anh cả không 

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

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

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

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

Nghe anh cả trình bày tấm lòng khiến 
ông giáo và người em dâu đều bùi ngùi và 
đồng cảm. Họ tiếp tục tâm sự, kể lể cho 
nhau nghe những vui buồn của quãng thời 
gian bao năm xa cách. Bao nhiêu đắng cay 
phiền muộn của người anh cả chất chứa 
trong mấy chục năm bỗng được xả ra, ông 
cảm thấy tâm hồn được nhẹ nhõm. Tuy sức 
khỏe đã kém, lại được rượu ngon nên ông 
uống quá nhiều, người đã nhũn ra nhưng 
môi vẫn nhấp, hòa với những giọt nước mắt 
lăn dài trên má. Ôâng nức nở nói: 
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 -Suốt mấy chục năm,, anh ao ước gia 
đình anh em mình được đoàn tụ, thế mà 
nào có trọn ước mơ! Ôi bao cảnh não 
lòng. Chiến tranh đã cướp đi bao tuổi 
thanh xuân và xương máu của những 
người vô tội chỉ vì chủ thuyết hư vô. 
Người chết thì oan khuất, tức tưởi, còn 
người sống thì lơ láo. Kẻ chiến thắng cô 
đơn trong vinh quang và lạc loài giữa đất 
nước. Kẻ bại thì người biệt xứ, kẻ ở lại lớp 
tù đày, lớp đói khát câm nín như chiếc 
bóng trên chính quê hương trong chua xót 
tủi nhục!…  

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

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

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

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

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

  
Sau hai tuần lễ lênh đênh trên biển cả, 

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

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

 

Đỗ Bình 
(Paris)
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Tưởng Nhớ 
 
 

Không có em đời là bóng tối 
Mây xám giăng bầu trời lạnh băng 
Hoa không nở những ngày u ám 

Nắng không giăng bờ sông vắng bóng em 
 

Ngóng em anh tương tư thao thức 
Khắc khoải đêm ngày nhớ dáng xưa 

Thả hồn thơ thẩn trên trang giấy 
Bao nhiêu mộng ước chẳng thành thơ 

 
Không có em anh người cô độc 

Đếm thời gian từng phút chờ mong 
Gió lạnh ngoài song hay lạnh trong lòng 

Ly cà phê đắng nồng cay lắng nguội 
 

Ngày em đến lòng anh mở hội 
Hoa tưng bừng khoe sắc hồng tươi 

Nắng trở về bên gót chân thoi 
Anh ngây ngất hay chăng trong mộng tưởng 

 
Khi em về bình minh rạng rỡ 

Gió thênh thang hẩy tóc bay ngang 
Em đọc thơ anh còn bỏ dở 

Nhoẻn miệng cười đến xao động tim anh 
 

Ngắm em bước dạo bên dòng suối 
Lúc hoàng hôn xuống tím lưng trời 

Dáng huyền ảo không gian chuyển sóng 
Sóng phấn hương cho say đắm tình nồng 

 
Này em hỡi đừng rời anh nhé 

Nếu mộng vàng anh sẽ ngủ lâu 
Trao tặng em tình mình bất diệt 

Mộng bên em cho đến thuở bạc đầu 
 
 

Diệm Trân 

 

 

TIỂU SỬ TÁC GIẢ 

 

Diệm Trân sinh trưởng tại Sài Gòn,  
Hòn Ngọc Viễn Đông. Nghe thì thơ mộng 
nhưng Diệm Trân hồi nhỏ vẫn tiếc không 
được sinh ở Đà Lạt như hai người anh.  

Diệm Trân cùng gia đình di cư qua Hoa 
Kỳ năm 1975 và đã từng sống ở hai tiểu 
bang Illinois và Washington trước khi cư 
ngụ tại Virginia. Diệm Trân hiện là công 
chức làm về thống kê.  

Diệm Trân đồng xuất bản sách song ngữ 
Những Tấm Lòng Nhân Ái/Unforgettable 
Kindness cuối năm 2011. (Độc giả có thể 
chọn mua sách in hoặc ebook trên 
Amazon.com. Sách in cũng có thể được mua 
tại TranEntertainment trong Eden Center 
hoặc qua liên lạc với tác giả/dịch giả). 

Diệm Trân sinh hoạt với Cỏ Thơm và Văn 
Bút Hải Ngoại Miền Đông Bắc Hoa Kỳ và 
thường đăng bài viết tiếng Anh trên mạng 
(http://rockingchaircorner.blogspot.com/). 
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MƯỜI NĂM KHÔNG GẶP 

 

 Phương Duy TDC  
 
(Lời tác giả: Mười năm sau khi gặp 

Marisa tại biển Baja California - truyện ngắn 
BIỂN TÌNH* đã đăng trong CỎ THƠM số 
63 - Duy gặp lại Maria và cuộc tình) 

 
1-  
Đang ngồi ở quày tính tiền cho khách, 

Duy thấy một người khách  phụ nữ trẻ tuổi 
bước vào tiệm ăn, kéo ghế ngồi ở bàn gần 
cửa ra vào.  

Duy nhắc người hầu bàn đem thực đơn 
ra tiếp khách. Người hầu bàn Trung Hoa 
tiến đến bàn số 10.  

Thiếu phụ nói: 
“ Un café nada más, por  favor.” (Cho 

tôi  một cốc cà phê đen  thôi) 
Anh ta bỗng quay lại hướng Duy và nói 

bằng tiếng Tàu: 
“Sín-sáng, cô này nói tiếng Tây Ban 

Nha, ngộ không hiểu được muốn ăn món 
gì. Sín-sáng nghe giùm ngộ...” 

 “OK, tôi đến ngay”. Duy nói với 
người hầu bàn. 

 Đến gần người khách, Duy trông mặt 
hơi quen quen, chàng hỏi bằng tiếng espanol: 

“Senorita,  que quiere comer o beber?” 
(Xin cô cho biết cô cần ăn hoặc uống gì?) 

“Queria... un café nada más, por 
favor”(Tôi chỉ cần một cốc cà phê thôi) 

Người khách nói bằng tiếng espanol 
sau khi trả lời Duy: 

“Tôi trông ông quen quá. Ông có qua Mỹ 
lần nào chưa... hay có đến thành phố San José 
thuộc tiểu bang California chưa?” 

“Xin lỗi, Marisa hay Maria đây?” Duy 
hỏi lại với một giọng ngạc nhiên và thích thú. 

Thiếu phụ đáp: 
 “Maria!” 
“Hola, amiga!  Me llamo Duy. Cómo 

está usted?” (Chào cô bạn! Tôi là Duy đây. 
Cô mạnh khỏe chứ?) 

Duy nhớ lại ngay chuyện chàng suýt 
chết đuối ở biển Baja California bên Mễ khi 
chàng gặp Marisa, cô gái Liêu Trai “Biển 
Tình” (*), chị song sinh của Maria cách đây 
gần mười năm. 

 
2- 
Mười năm trôi qua  quá nhanh. Maria 

bây giờ trông hơi khác trước kia, thân hình 
đẫy đà và sexy hơn. 

Duy hồi tưởng lại quá khứ... 
Sau khi đi chơi bên Mễ về, Duy tiếp tục 

làm chung với Maria. Thuở đó Maria còn 
trẻ, vào khoảng mười bảy hay mười tám. 
Thân hình nàng cân đối rất đẹp. Hàng ngày 
Duy làm việc chung với nàng. Tuy mặt đối 
mặt nhưng ngăn cách bằng những ô cửa 
kiếng dày. Chàng biết Maria cũng có cảm 
tình với chàng, có thể một lúc nào đó Maria 
cũng yêu chàng. Chàng thấy có nhiều lúc 
Maria nhìn chàng đắm đuối hoặc muốn nói 
điều gì. Nhưng vì bản tính chàng trai Á 
đông, chàng vẫn nhút nhát  khi thấy Maria 
chưa qua khỏi tuổi thành niên. Chàng e ngại 
dính vào “Trái Cấm”  là dính “biển tình lai 
láng” nếu có chuyện gì trục trặc, đưa ra pháp 
luật thì nguy. Cho nên Duy lúc nào cũng rất 
thèm Maria muốn ngấu nghiến nàng ngay dù 
có nhiều lúc Maria tỏ tình, ôm ấp, hôn chàng 
say đắm, kích thích chàng tột độ mà Duy 
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vẫn phải giữ mình  “như nhà tu hành” vậy. 
Chàng đâu có hiểu gái Mễ yêu cuồng, sống 
vội và biết “chuyện đời” từ lúc mười hai, 
mười ba tuổi cơ! Chàng nhủ thầm: cứ nuôi 
mối tình đam mê xác thịt này, chờ vài năm 
nữa Maria bước qua tuổi hai mươi mốt hẵng 
hay. Nhưng chàng không còn dịp để chờ! Ít 
lâu sau đó, chàng tìm việc nơi khác, nên xa 
cách Maria. 

Gặp lại Maria tại Canada lần này, Duy  
nghĩ  là “đúng lúc quá”, trái cây đã chín 
muồi, ăn rất khoái khẩu!” 

Maria hỏi ngay Duy: 
“Tại sao lúc trước anh đang làm chỗ 

chung với em, rồi duyên cớ nào anh bỏ 
ngang công việc và đi đâu, đi với ai?  Làm 
em nhớ anh lắm và tìm hỏi các bạn anh, 
nhưng không ai rõ, họ chỉ biết anh đã sang 
Canada thôi.” 

“Trong  một chuyến đến Vancouver, B.C 
bên Canada nghỉ hè, tôi gặp một người bạn 
Hoa kiều trước  kia cùng ở Chợ Lớn bên Việt 
Nam đang định cư  tại đấy. Anh nói với tôi: 
Anh có người bà con bên Hongkong mới di 
dân sang thành phố này đang cần tuyển một 
người làm, phụ giúp để quản lý một tiệm ăn 
Tàu. Điều kiện phải biết nói tiếng Pháp, tiếng 
Việt, tiếng Espanol, ngoài tiếng Anh dĩ nhiên, 
nếu biết thêm chút  ít tiếng Tàu nữa thì rất tốt. 
Lương trả cao và việc làm cũng tương đối 
khỏe hơn việc đang làm bên Mỹ. Tôi nhận làm 
công việc này. 

“Sao anh không về từ giã bạn bè?” 
Maria hỏi. 

“Khi tôi nhận công việc làm ở nhà 
hàng ăn vì quá cận kề ngày khai trương nên 
không thể về lại San José từ giã bạn bè 
được. Tôi chỉ gửi một lá thư cho công ty, 
yêu cầu gửi lương sang cho tôi và để tôi 
nghỉ việc.” 

Maria nũng nịu nói: 
“Lúc đó em giận anh lắm và bây giờ... 

cũng chưa nguôi giận!” 
“Thôi, cho anh xin lỗi. Gặp lại nhau lần 

này là chuyện hy hữu đáng nhớ đời. Anh sẽ 
đền bù những gì trong gần mười năm em đã 
giận anh”. Duy vừa cười vừa nói và nháy 
mắt, tình tứ với Maria. 

Nhìn thực khách vào tiệm ăn mỗi lúc 
một đông, Duy nói nhỏ với Maria: 

“Maria, bây giờ anh đang bận tiếp 
khách, em lấy taxi đi về phòng anh, chiều 
nay anh về đưa em dạo chơi thành phố 
Vancouver thơ mộng này.” 

Nói xong chàng đưa chìa khóa phòng 
và ghi địa chỉ cho Maria. 

Maria hôn chàng và bước ra khỏi tiệm 
ăn “ Hongkong Đại Tửu Gia”. 

Thành phố Vancouver là một nơi mà 
cộng đồng người Hoa kiều sinh sống đông 
nhất ở Bắc Mỹ. 

Người Trung Hoa đã di dân sang 
Vancouver từ giữa thế kỷ thứ 19. Ngày nay 
thành phố nằm về miền tây nước Canada,  
thuộc bang British Columbia ,Vancouver có 
khu Chinatown rộng lớn, buôn bán sầm uất 
là một trong những “Phố Tàu” lớn của vùng 
Bắc Mỹ. 

Những ngôi chùa, dinh thự nhà cửa 
kiến trúc theo lối Trung Hoa nhan nhản tại 
thành phố lớn vào hàng thứ ba của nước 
Canada. Tiệm ăn mà Duy đang quản lý là 
một trong những đại tửu gia bán những 
món ăn nấu theo lối Trung Hoa nổi tiếng tại 
thành phố này. 

 
3- 
Duy miên man nhớ lại những sở thích dễ 

thương của Maria: Maria rất khoái ăn trái cây. 
Nàng thường tỏ bày với Duy là ăn trái cây 
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không làm cho thân thể phụ nữ mập phì, làm 
cho da dẻ mịn màng, xinh đẹp hơn. Duy cũng 
thích ăn trái cây tuy không cùng ý nghĩ như 
cô bạn gái của chàng. 

 Những ngày cuối tuần, Maria tháp 
tùng với Duy đi chợ trời lớn The Flea 
Market of San José để “săn” trái cây và ăn 
trong tuần.  

Rồi những ngày Duy có dịp xuống San 
Diego thăm bạn bè, nàng đều nhắc Duy mua 
trái cây cho nàng. Trái cây trồng bên Mexico 
xuất cảng sang San Diego rất nhiều loại vừa 
ngon, vừa tươi mà giá lại rẻ nữa. Maria rất 
khoái ăn ổi, ăn nhãn, ăn xoài, ăn mía, uống 
nước dừa tươi. 

Hôm nay gặp lại nhau tại thành phố 
Vancouver, một nơi “nhiều trái cây nhập cảng 
tại các nước bên Á châu và Thái Bình 
Dương” là dịp hai người bạn tay trong tay 
trực chỉ đến các gian hàng rất lớn bày bán trái 
cây trong khu Phố Tàu.  

Đủ loại trái cây như chôm chôm, măng 
cụt, lòn bon, hồng giòn, hồng mềm, ổi xá lị, lệ 
chi, lựu, xoài, mận, quít, mít, sầu riêng, đào... 
bầy hàng dãy đủ màu sắc trông thật hấp dẩn 
con mắt và nước bọt cũng ...tiết ra nhiều! 

Đi một vòng quanh chợ, cốp xe của 
Duy không còn chỗ trống nào có thể xếp 
thêm trái cây mà Maria đã mua nữa. Cũng 
may mà nàng không thích ăn những trái cây 
địa phương như táo, lê, cam, nho, chuối, 
kiwi, dâu.... 

Vừa đi bên cạnh người bạn gái, Duy 
nhìn ngắm Maria đắm đuối. Chàng thấy 
Maria như lạ hẳn, rất khác xưa. Chàng liên 
tưởng đến thân hình Marisa mà chàng đã 
dày vò bên Mexico ngày xưa... Chàng cảm 
thấy rạo rực. Maria bây giờ, sau mười năm 
xa cách nay đã chín muồi. Nàng không còn 
những nét e thẹn, rụt rè của thiếu nữ trẻ khi 

chàng mới quen. Thân hình nàng nảy nở 
đầy đủ và thật hấp dẩn người bạn trai bên 
cạnh. Mặt nàng ửng hồng, tóc bới cao, gáy 
tròn trịa, mắt long lanh, môi gợi cảm. Nhìn 
là Duy muốn hôn và cắn vào nàng ngay. 

Và ngày hôm nay lần đầu tiên Duy 
thấy Maria mặc váy ngắn. Chiếc váy bó sát 
vào thân hình và bờ mông tròn  nhô lên của 
nàng. Nàng có cặp chân dài, thon thả và 
khỏe mạnh. 

Nhớ lại ngày xưa, mỗi khi đến chỗ làm 
việc, tất cả nhân viên, nam cũng như nữ đều 
phải mặc đồng phục với quần tây dài, áo tay 
dài nên những phần thân thể trẻ đẹp của các 
thiếu nữ ít được bộc lộ ra ngoài. 

Duy nhìn mãi thân hình tròn gọn và 
bước đi nhún nhẩy của Maria. Chàng không 
che  dấu được tất cả sự thèm muốn ôm ấp 
ngay thân hình vệ nữ đó. 

Thấy Duy nhìn mình không chớp mắt, 
Maria hỏi: 

“Em lạ lắm sao mà anh nhìn kỹ vậy?” 
“Bonita y Sexi!”(Em xinh đẹp và gợi 

tình lắêm!). Duy trả lời. 
“Đi bộ khá lâu, em thấy mỏi chân rồi, 

chúng ta nên tìm một chỗ ngồi nghỉ chân 
một chốc” Maria đề nghị. 

“Muy bien! (Rất tốt!). Chúng ta mau đi đến 
quán cà phê vỉa hè đàng kia. Cưng ráng bước 
vài bước nữa là có thể ngồi nghỉ thoải mái.” 

“Si, amigo.” (Vâng) 
“Em uống gì?” 
“Un café con leche, por favor! (Xin 

cho em ly cà phê sữa). 
Duy gọi một tách cà phê sữa cho Maria và 

một tách cà phê đen cho chàng. 
Trong lúc chờ bồi mang cà phê ra, 

chàng hỏi Maria: 
“Từ dạo anh xa em đến nay, em sống như 

thế nào? Vui? Buồn? Chồng ? Con?” 
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ANH RU  
EM NGỦ MỘNG LÀNH 

 
Em ơi ... 

 
Anh ru em ngủ mộng lành 

Mây hồng mây trắng mây xanh vòng tình 
Anh ru em ngủ xiêu đình 

Hoa chanh mắc cỡ hoa quỳnh ngây thơ 
 

Anh ru em ngủ mộng mơ 
Gió hồng gió trắng gió chờ vòng yêu 

Anh ru em ngủ nâng niu  
Hoa cau trong trắng ngoài trêu gót giày 

 
Anh ru em ngủ mộng say 

Khói hồng khói trắng khói bay lưng đồi 
Anh ru em ngủ đỉnh trời 

Hoa mai khoe tết đẹp đôi chim hồng 
 

Anh ru em ngủ mộng bồng 
Lửa hồng lửa trắng lửa đồng tình ca 

Anh ru em ngủ ngọc ngà 
Hoa đồng cỏ nội phù sa ngọt ngào 

 
Anh ru em ngủ mộng sao 

Nước hồng nước trắng nước trào lệ vui 
Anh ru em ngủ thôi nôi  

Hoa tiên vẫy bút tuyệt vời tinh anh 
 

Anh ru em ngủ mộng lành…  
 

Em ơi ... 
 

MD.08/08/11 

Luân Tâm 
 

Với giọng trầm trầm Maria kể: 
“Sau khi anh đi, em tiếp tục làm ở 

công ty cũ thêm một năm nữa. Tự nhiên 
em cảm thấy buồn chán cho công việc 
đang làm. Có người bạn giới thiệu em qua 
làm cho một công ty điện tử. Lương khá 
hơn và công việc cũng nhàn hơn. Ở đó em 
quen với người bạn trai, kỹ sư. Hai đứa 
thương nhau và hẹn ngày sẽ thành hôn. 

 Một kỳ nghỉ hè năm kế tiếp, hai đứa 
cùng đi du lịch ở đảo Maui, bang Hawaii. 
Chúng em rất vui trong chuyến du lịch 
“Thiên Đàng Hạ giới” đó. Nhưng có lẽ 
người bạn trai của em không biết  “tục lệ” 
(hay “mê tín dị đoan”) của dân địa phương 
đảo Maui:  

“Đừng bao giờ bạn mang một vật gì 
của đảo ấy về nhà, cho dù chỉ là một hòn 
sỏi nhỏ. Vì rất xui xẻo!” 

Maria kể với giọng buồn buồn: 
“Người bạn trai của em là người thích 

sưu tập những vật kỷ niệm tại mỗi địa 
phương mà anh đến  viếng cảnh nên mang 
theo về nhà hai viên đá nhỏ có hình  dạng 
đặc  biệt  và óng ánh., Nhiều  người bạn 
đồng hành và các dân trên đảo đều khuyên 
anh ta nên tránh điều cấm kỵ, nhưng anh 
vẫn không đổi ý. Sáu tháng trôi qua, hai 
đứa đang yêu nhau  nồng nàn, bỗng tự 
nhiên thấy chán nhau và sau đó đành chia 
tay vậy. Từ đó em chỉ còn giao thiệp với 
những cô bạn gái cùng làm chung việc.”  

Duy hỏi: 
“Thế thì bây giờ em sang Vancouver 

định làm gì?” 
“Có mấy người dồng hương với em đã 

sang đây lâu rồi viết thư cho em bảo nếu ở 
Mỹ mà không có việc gì làm thì nên sang đây 
cũng dễ tìm việc làm... và cũng dễ sống hơn. 
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Em sang và may mắn lại gặp anh. Bây giờ 
em muốn hâm nóng tình cảm  xa xưa giữa 
chúng mình, nay là dip em tỏ bày cùng anh.”  

 Nói xong, Maria ôm hôn Duy và hỏi: 
“Está bien?”  (Được chứ?) 

 
4- 
Đang nằm với Maria trên giường trong 

phòng ngủ, Duy nghĩ đến ước muốn ngày 
xưa cách đây gần mười năm “phải lột trần 
Maria ra để xem có giống với Marisa, 
người chị song sinh đã ân ái ngút ngàn với 
chàng khi chàng du lịch vùng biển Baja 
California, bên xứ Mexico ngày   nào“. 

Duy liên tưởng đến tiếng hát “mê-zít-cồ 
ngân dài của danh ca Cao Thái” như trận ái 
ân không bao giờ dứt giữa Duy và người đẹp 
liêu trai Marisa ngày nào... 

Mười năm trôi qua nhanh thật! 
Bỗng Duy nhớ đến một tình ca nổi tiếng 

của nhạc sĩ Trần Quảng Nam “Mười Năm 
Tình Cũ” chàng hát nho nhỏ để ru Maria ngủ 
sau khi chàng đã quần thảo cho người tình 
mệt một trận và nghiền nát nàng trên chiếc 
giường nệm rộng king size này từ tối đến 
gần sáng như để đền bù những ngày xa cách, 
thèm khát, nhớ nhung. 

Và nay, Duy đã rõ: 
“Marisa hay Maria... cũng vậy thôi!” 
Maria vì thương yêu chàng khi còn trẻ 

nên khác với Marisa trong tình chăn gối. Tình 
cảm hơn, sâu  đậm hơn là lẽ dĩ nhiên.  

Và chàng tự nghĩ trong đầu :” hình như 
tất cả những người kiều nữ khác đã chung 
chăn gối với chàng từ trước đến  nay thì 
cũng...chỉ  “có thế mà thôi!” 
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, 
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên!...” 

Maria ú ớ trong giấc ngủ, giọng 
nhừa nhựa: 

“Anh nói gì... em vậy?  Khen em .... 
hay chửi em... đấy? hỡi cưng?” 

Anh đang hát “ Tình Ca” để ru em ngủ 
mà.” Duy nói một cách âu yếm vói người yêu. 

Lần này có lẽ Maria hơi tỉnh ngủ, nàng 
nói rõ và lớn hơn: 

“Hãy dùng tiếng espanol, por favor chứ hát 
tiếng Vietnamita em đâu có hiểu.” 

“Ừ, anh xin lỗi! Gặp em sau mười năm 
xa cách, anh hát một bản tình ca nổi tiếng của 
một nhạc sĩ Việt Nam để ru em ngủ, anh 
muốn diễn tả bằng espanol như vầy: 

“Diez  anos sinvernos  (Mười năm 
không gặp) 

Pero no murió el amor-ao.  (tưởng 
tình đã cũ) 

Siguen volando las nubes  (mây 
bay bao năm) 

Pero no te he olvida-ao...”  (tưởng 
mình đã quên...) 

........... 
Nghe xong bài hát, Maria nói: 
“Excelente! Miel! Gracias!  (Tuyệt 

quá! Cám ơn cưng!) 
Rồi nàng chìm sâu trong giấc ngủ, bỏ 

mặc Duy nằm bên cạnh. 
Duy ngắm nhìn Maria ngủ. 
“Người đàn bà có hai lúc trông kém dễ 

thương là lúc mới thức dậy và lúc đang ngủ!” 
Duy thở dài vì ý nghĩ không thơ mộng 

đó đang đến trong đầu chàng. 
 
©PHƯƠNG-DUY TDC 
Cước chú : * Truyện ngắn “ BIỂN 

TÌNH” cùng một tác giả.  
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Thi phẩm DÒNG CỔ NGUYỆT 
Tác giả: Nữ sĩ TUỆ NGA 

 

 

Phạm Thị Nhung 

 
ôi thực sự cảm động khi cầm trên 
tay Thi phẩm DÒNG CỔ NGUỴÊT 
của nữ sĩ Tuệ Nga vừa gửi tặng. Đây 
là một tác phẩm đồ xộ, khổ lớn, in 

trên giấy láng mịn, dầy tới 484 trang, do Cội 
Nguồn vừa xuất bản tại Mỹ quốc, 2013. Thi 
phẩm Dòng Cổ Nguyệt đặc biệt có một hình 
thức quá ư là mỹ thuật, khiến ai vừa xem 
qua cũng phải trấm trồ khen ngợi: Từ bìa 
sách - Bià ngoài nền xanh lục, mặt trước nổi 
bật tên thi phẩm mầu xanh non, phía trên là 
bức tranh thủy mặc cổ kính, nền trắng,vẽ 
cảnh núi non trùng điệp, rừng tùng bách 
xum xuê, am mây thấp thoáng với nắng 
trong veo, với suối nguồn tuôn chảy…, khác 
nào chốn non Bồng. Bức tranh mang đầy ý 
nghĩa, vì đây là một kỷ vật của thân phụ tác 
giả. Mặt sau là bài thơ nữ sĩ cảm đề Thi 
phẩm, cũng được đóng khung trên nền 
trắng.- Bìa ngoài, mặt gấp, in bức họa chân 
dung Tuệ Nga với vài dòng sơ lược về tiểu 
sử. Tiếp theo, một bài thơ mang thủ bút của 
nữ sĩ, điểm thêm  mấy bức hình chụp Hoa 
Lan để trang trí; rất dễ thương.- Bìa trong 
vẫn nền xanh lục, nổi chìm mấy dòng chữ 
tên tác giả, tên thi phẩm cùng tên nhà thư 
họa Vũ Hối, chơi màu kim nhũ sáng bạc, 
thật nhu. 

  Cung cách trình bầy bên trong tác phẩm 
cũng rất thẩm mỹ - Giữa những trang thơ 
đánh máy là những trang thơ viết tay, gồm 
nhiều thư họa qua nét bút lông điêu luyện, 
bay bướm, sống động của danh gia Vũ Hối 
hay nét bút phóng khoáng, thanh thoát của 
Minh Phương (cậu con cả của nữ sĩ). Lại 
đến thủ bút của các danh sĩ Nguyễn Hữu 
Nhật,Vũ Hoàng Chương,Cao Tiêu, Phương 
Hồ (Phu quân nữ sĩ Tuệ Nga). - Đã vậy,còn 
được điểm xuyết bằng nhiều bức tranh tuyệt 
đẹp, gồm tranh lụa, tranh sơn dầu của họa 
sĩ Thanh Trí, tranh sơn mài của họa sĩ Đằng 
Giao, hay những bức ảnh chụp nghệ thuật 
của các nhiếp ảnh gia thượng thặng Trần 
Cao Lĩnh, Đào Hoa Nữ, Song Nhị. 

- Kế tiếp là trang giới thiệu hình bìa đủ 
mầu, đủ vẻ của 16 tác phẩm, đã được Tuệ 
Nga cho xuất bản từ 1974 đến nay. Gồm 11 
thi tập của nữ sĩ, trong đó,Thi tập SUỐI, 
đoạt Gỉai Văn Học Nghệ Thuật VNCH năm 
1974.Và Lan Hoa Thi tập in chung với 
Phương Hồ. Sau đó là 3 tập thơ phổ nhạc, 1 
in riêng cho Tuệ Nga và 2  in chung với cậu 
con út, thi sỉ Vương Thanh. (người xứng 
đáng sẽ nối nghiệp thi gia). Tập Chót, CD 
Nhạc phổ thơ Tuệ Nga . 

-Chương cuối, tác giả dành cho thơ phổ 
nhạc, với 28 bài thơ của Tuệ Nga và 7 bài 

T 
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thơ củaVương Thanh được phổ nhạc từ 
nhiều Nhạc sĩ, như Từ Công Phụng, Ngô 
Càn Chiếu,Ngô Mạnh Thu,Mạnh Bích đến 
Mộng Lan, Trọng Nghĩa, Quý Luân, 
Nguyễn Tuấn,Y Vũ, Nguyên Nhu, Công 
Hoán, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu 
Tân và nhạc sĩ Vĩnh Điện (15 bài!) 

Tóm lại, cách thức trình bầy toàn diện 
Thi phẩm Dòng Cổ Nguyệt, có thể nói, từ 
xưa đến nay hiếm có một thi phẩm nào đạt 
được một nghệ thuật phong phú, hài hòa đến 
thế; đã đẹp, nổi lại trang nhã và nên thơ! 

* 
  Nội dung thi phẩm Dòng Cổ Nguyệt thì 
sao? Xin thưa, trước hết nói về ý nghĩa tên 
thi phẩm. Khóm chữ Dòng Cổ Nguyệt đã 
được nữ sĩ Tuệ Nga chọn đặt tên cho thi 
phẩm cuối của mình, mang ý nghĩa thâm 
thúy. Trăng sáng trong đạo Phật chỉ sự đắc 
đạo; Dòng Cổ Nguyệt chính là dòng sông 
trăng sáng ngời, thanh khiết, vô lượng, 
nguyên thủy nơi thượng giới; hình ảnh này 
tượng trưng cho dòng “Kinh Vàng”, bao 
gồm những tạng kinh bậc nhất giảng về các 
pháp thâm diệu căn bản, cội nguồn của đạo 
Phật, với mục đích giúp cho chúng sinh sớm 
giác ngộ, xa lìa mọi khổ não. 
  Tác giả tha thiết tìm vào ý nghĩa thâm 
thúy của dòng “kinh Vàng”, là những mong 
đạt được mộng ước giác ngộ căn bản, cội 
nguồn ấy: 
-Dòng Cổ Nguyệt, mộng uyên nguyên 
Có người ngủ gục đầu trên Kinh Vàng …   
  Cái tên Dòng Cổ Nguyệt trong thi phẩm 
vô hình trung còn làm ta liên tưởng đến 
dòng thơ “hiền hòa”của nữ sĩ Tuệ Nga tuôn 
chảy dạt dào, là đã được khơi nguồn từ dòng 
sông trăng trong sáng, thanh khiết, bất tận 
nơi thượng giới.Nói khác đi, nữ sĩ Tuệ Nga 

có khả năng làm thơ hay và thi tứ dạt dào là 
do thiên khiếu, được trời phú bẩm.  

 Sau đây,chúng tôi giới thiệu sơ lược về 
nội dung thi tập.- Chương đầu là phần ghi lại 
những cảm nhận về thơ của nữ sĩ Tuệ Nga 
qua dòng thời gian do các văn thi gia chấp 
bút, như Quỳ Hương, Hà Thượng Nhân, 
Song Nhị, Diên Nghị,Tiểu Đăng, Phạm Thị 
Nhung, Thụy Cầm, Tạp chí Đất Đứng San 
Jose, Tú Uyên, Trúc Lâm, Khánh Vũ, 
Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Hữu Nhật Vinh . 

Các chương kế tiếp là cả một trời thơ của 
nữ sĩ Tuệ Nga được trình bầy xen kẽ với 
những bài thơ tặng, thơ xướng họa cùng các 
thi hữu, nhiều nhất với nhóm Thi Đàn Quỳnh 
Giao, như Vân Nương, Đào Vân Khanh, 
Uyển Hương, Ngân Hà, Vũ Hoàng Chương, 
Đinh Thục Oanh (Phu nhân thi sĩ VHC), Quỳ 
Hương, Linh Lan, Mộng Tuyết Thất Tiểu 
Muội, Phương Hồ, Hoàng Hương Trang,Tâm 
Huyền, Trùng Quang, Thanh Vân Nguyễn 
Duy Nhường, Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền 
cùng các thi hữu Vũ Hối, Hà Thượng Nhân, 
Dương Huệ Anh, Cao Tiêu, Mai Thạch, Tâm 
Minh Ngô Tằng Giao, Võ Toàn Đinh Việt 
Liên. Trong đó có mấy bài thơ của Tuệ Nga 
được dịch sang thơ tiếng Anh, do Hư Vân 
Empty Cloud, tức  Minh Phương (cậu con cả 
của nữ sĩ) thực hiện. Đặc biệt có một chương 
dành riêng cho các thi tác của Phương Hồ 
&Tuệ Nga. Và một chương dài mấy chục 
trang  (301-371) dành riêng cho các thi tác và 
mấy bài thơ tự dịch sang tiếng Anh của thi sĩ 
Vương Thanh. 
  Song ở đây,tôi chỉ xin được giới thiệu về 
dòng thơ chính,dòng thơ của nữ sĩ Tuệ Nga. 

Nữ sĩ Tuệ Nga đến với thơ và sống với 
thơ bằng tất cả tâm hồn và tài hoa thiên phú 
của mình. Dòng thơ của nữ sĩ Tuệ Nga có 2 
nguồn cảm hứng chủ yếu, chi phối toàn bộ 
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thi ca của tác giả, đó là 1/Tình yêu Quê 
hương và Mẹ 2/ Tâm Đạo và Thiền.  
  Qua mấy nét về tiểu sử cũng như qua 
những dấu mốc thời gian sáng tác thi ca, 
chúng ta được biết, Nữ sĩ Tuệ Nga sinh năm 
1936 tại Bắc Ninh, thời niên thiếu sống ở 
Hà Nội, rồì lớn lên và trưởng thành trong 
hoàn cảnh đất nước điêu linh; bởi thế,Tuệ 
Nga không chỉ  là chứng nhân mà phần nào 
còn là nạn nhân trước bao cảnh bi thương 
của dân tộc. Hết thực dân Pháp lại đến phát 
xít Nhật tranh giành ảnh hưởng, bóc lột, đầy 
đọa dân ta. Tiếp theo là mười năm toàn dân 
thi hành chính sách tiêu khổ kháng chiến 
đánh đuổi xâm lăng Pháp. Vừa ngưng chiến 
thì cũng là lúc đất nước bị qua phân. Để 
tránh Cộng sản, gia đình nữ sĩ cũng như hai 
triệu đồng bào đã rời bỏ quê hương miền 
Bắc di cư vào Nam. Quốc gia độc lập,thanh 
bình chưa được bao lâu thì lại xẩy ra cuộc 
chiến tranh ý thức hệ Quốc/Cộng do CS gây 
nên, khiến anh em Nam Bắc trở thành kẻ 
thù nghịch, chém giết nhau ròng rã 20 năm, 
gây bao tang thương cho khắp đất nước. Rồi 
những gì đã xẩy ra sau khi mảnh đất lành 
miền Nam rơi nốt vào vòng thống trị của 
đảng CS miền Bắc? Gia đình Tuệ Nga cũng 
như cả triệu đồng bào khác đã liều chết vượt 
biển, vượt biên, bỏ quê hương ra đi tìm tự 
do,chấp nhận kiếp sống lưu vong nơi xứ 
người.Nhiều quân dân chính kẹt lại, bị đầy 
ải, chết dần mòn trong chốn lao tù cải tạo 
nơi rừng thiêng nước độc, và còn biết bao 
dân oan bị tước đoạt nhà cửa, ruộng vườn, 
nghèo đói trắng tay, trẻ em thất học… 

Với tâm hồn nghệ sĩ dễ xúc cảm, Tuệ 
Nga trước hoàn cảnh “Quê hương một chiều 
sớm mất/ Lưu vong nghẹn bước sầu đưa” … 
nên từ ngày di tản sang Mỹ quốc, miền đất 
hứa cho bao người tìm tới, xây dựng lại 

tương lai; nhiều người đã hăm hở bon chen 
vào chốn phồn hoa để kiếm lợi danh; 
nhưng… nữ sĩ không màng mà tự chọn cho 
mình cuộc sống ẩn dật tại Portland, tại 
Oregon, những miền gần núi non sông biển, 
thiên nhiên phong phú. Nơi đây, Tuệ Nga đã 
sống hòa mình vào thiên nhiên, coi thiên 
nhiên là bạn tâm giao để chia sẻ buồn vui 
hay mượn thiên nhiên để dãi bầy tâm 
sự.Thiên nhiên,vì thế, nhiều khi đã bị khoác 
cho cái nhìn đầy cảm xúc chủ quan bi, hoan 
của tác gia.Thơ lúc này trở thành tiếng nói 
trữ tình tha thiết. 

Như trước cảnh lá rơi, tuyết phủ, sương 
mù, mưa lạnh ... vào mỗi độ thu về, đông tới 
nơi “đất lạ”, nữ sĩ lại cảm thấy nỗi buồn 
nặng trĩu tâm tư: 
      -……lá rơi ngập hồn  
 Tuyết sương vây phủ một khung trời buồn. 
-Mùa thu lại mùa thu 
 Oregon sương mù… 
 Ơi, mây nước nhạt nhòa 
 Ơi, vầng trăng cổ độ 
 Đem tâm tình ai đổ 
 Tím Ngắt Cả Giang Hà. 
                        (Tím Ngắt Cả Giang Hà) 
-Mưa ngoài trời, Mưa buốt giá trong tim.                            
                              ( Lối Mòn Thiên Cổ) 
  Lại những  khi nghe tiếng“ lá rơi ngoài 
hiên gió”, mà tưởng như tiếng nhạc rền rĩ:   
-Tiếng băn khoăn, trăn trở khúc lưu đầy… 

 Để rồi chạnh lòng nhớ quê hương và thở 
than cho bao cảnh bi thương của dân tộc: 
    -Ôi! quê hương“ vết Thương sỏi đá” 
     Chao ôi, cuộc chiến tranh dài khốc liệt, 
điêu linh  
     Những khúc quanh tù đầy nghiệt ngã… 
     Ôi! quê hương khổ đau ròng rã… 
   (Có Phải Mùa Xuân Đang Trổ Lộc) 
    -Lại ba mươi tháng tư 
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Ba mươi lăm năm gió bão trùng dương… 
     Sài Gòn thay tên, đổi mới? 
     Sao dân còn xót tủi… lầm than! 
    -Ôi kiếp nạn! Dân ta còn lận đận 
     Đến bao giờ mới thật có binh minh? 
  Hết thương cho quê hương khổ nạn, lại đến 
thương cho phận mình luân lạc: 
    -Ôi hồn luân lạc về đâu 
     Tháng Tư Khúc Vạn Cổ Sầu …âm vang 
     Phím buồn rưng rưng…trường giang 
     Thơ đau! Bút nhỏ hàng hàng lệ sương. 
     ( Khúc Vạn Cổ Sầu) 
     -Kể từ năm ấy phong ba 
Biển trời luân lạc thương ta, thương người 
      Dấu trong tim, những ngậm ngùi 
      Cất trong thơ, cả đất trời quê hương… 
                          ( Có Người Nhớ Nước)   
      …………….. 

Yêu quê hương, nhớ quê hương…Bao 
nhiêu kỷ niệm về những nơi chốn thanh 
bình, hạnh phúc xưa lại hiện về: 
-Trời trở lạnh nhớ mùa thu Hà Nội 
 Nhớ khăn voan hồng gió đùa phấp phới 
 Nhớ Hồ Gươm những sớm phủ mờ sương… 
 -Mầu phượng hồng chợt tươi thắm trong thơ 
    Giải mây xanh,chiều Cổ Ngư xanh biếc. 
        (Tiếng gọi rất thầm) 
    Chợ Đồng Xuân, Ô Cầu Giấy vẫn mơ 
 Phố Tràng Tiền,ngõ Hội Vũ ngày xưa… 
   -Mùa thu Hà Nội nắng vàng sông 
    Sông Hồng,sông Cửu,sông quê Mẹ  
    Ơi! Những dòng sông đẹp sử Hồng. 

 (Ơi! Những Dòng Sông)   
Hay: 
   -Tôi nhớ quá rặng tre già kĩu kịt 
 Đồng ruộng xanh,xanh tít tận chân trời 
   -Làng ta đó có hàng cau cao vút 
    Có đình làng,có người ra lễ Bụt 
    Có cây đa,có quán nhỏ bên đường… 
Với:  

    …… tiếng chuông hòa tiếng gió 
    Lại trở về tản mạn khắp thinh không 
 Sông Như Nguyệt,chùa Bồ Vàng diễm tuyệt 
Như mạch sống,như tiếng đời tha thiết 
    Ơi hương đồng cỏ nội của quê tôi! 
 (Lãng đãng Hương mùa xưa - Hà Bắc) 
 Và làm sao quên được con đường Bông 
Hồng Tình Yêu thủơ nào: 
    -Con đường Búng 
     Con đường về nẻo Lai Thiêu 
     Con đường hoa nắng vương vương 
     Con đường nghe nhịp tim Thương 
Con đường nở thắm Bông Hồng Tình Yêu. 
     ……………. 

Nhớ quê hương còn là nhớ tới những 
âm thanh tiếng hát,câu hò ca dao ngọt 
ngào,tình tứ, hay tiếng hát thơ ngây của bầy 
trẻ cùng tiếng vi vu sáo diều… 
  - Quê hương ngọt tiếng ca dao 
  - Quê hương tiếng hát tình tang… 
 -Tiếng sáo diều, bầy trẻ hát thơ ngây … 
  Hay tiếng “dạ” thưa gửi dịu dàng của 
các cô gái Việt: 
 - Quê hương là tiếng“dạ”,em dịu dàng. 

 Nhớ quê hương còn là nhớ đến các 
món ăn đầy hương vị dân tộc: 
   -Tôi nhớ hương cau, mùa cốm mới 
   -Có hàng me, trái sấu nấu canh… 

 Hay nhớ về một thời học trò phượng 
hồng, áo trắng: 
- Sân trường cũ mầu Phượng Hồng rực rỡ 
      Bạn bè vui trong áo trắng hồn nhiên 
-Thương tà áo trắng Tràng Tiền ngày xưa… 

Nhưng nỗi nhớ quê hương tha thiết, cảm 
động nhất vẫn là niềm nhớ về ngôi nhà thời 
thơ ấu:  
    -Tôi lại nhớ về căn nhà thân mến 
      Căn nhà xưa đầy ắp tiếng yêu thương 
      Tôi lại nhớ cây Dạ Lý đưa hương 
      Ơi, những đêm ảo huyền trăng mười sáu… 
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     -Nghe ngoại ngồi kể chuyện dưới hiên trăng… 
      Tôi gọi Mẹ, ơi tiếng gọi rất thầm… 
                           ( Tiếng Gọi Rất Thầm ) 
  Mỗi khi Tuệ Nga nhớ về mẹ, âm vang 
của tiềm thức về những tiếng hát ru êm ả, 
ngọt ngào, tha thiết của mẹ từng được ngân 
nga, lập đi lập lại suốt thời thơ ấu bên võng 
con, nên dù chưa hiểu gì, nhà thơ vẫn cảm 
nhận được tình thương yêu, trừu mến vô 
biên  mà Mẹ đã dành cho mình.Và nhà thơ 
đã lớn lên trong tiếng ru từ ái ấy. những kỷ 
niệm về mẹ lại như sóng xô bờ tràn về… 
Chúng đã nuôi dưỡng hồn thơ và đã ban cho 
thi nhân niềm hạnh phúc ngọt ngào, bất tận 
để trọn đời nhớ nhung, hoài niệm về Mẹ. 
Bởi thế, trong thi ca của Tuệ Nga, những ý 
niệm về mẹ hay liên quan đến tiếng ru, lời 
ru của Mẹ đều đã được diễn tả bằng nỗi xúc 
động và bằng những từ ngữ thanh cao nhất, 
những hình ảnh thăng hoa nhất:  
   - Đẹp sao câu hát à ơi 
   Nhớ sao võng mẹ một trời thương yêu. 
    -Chiều nhìn mây trắng ngang trời 
     Nhớ xao xuyến quá ru hời, Mẹ ru 
     Mẹ ru, ơi tiếng thiên thu 
     Tiếng dung từ thấm ngọt lừ tâm can. 
                   (Bài Thơ Vô Đề) 
    - Nhớ ơi niềm nhớ ngọt ngào 
     Tiếng ru võng Mẹ dạt dào trong con 
     Thắm tươi lòng Mẹ tươi son 
Trong con muôn thủơ cội nguồn tình thâm.   
                         ( Tiếng Ru Võng Mẹ) 
    -Mẹ ru con ý Dung Từ 
     Mẹ là suối ngọt thiên thu Mẹ hiền 
     Mẹ nguồn nhân ái vô biên 
    Con mang tình Mẹ hồn nhiên vào đời. 
   (Con Mang Tình Mẹ Hồn Nhiên vào Đời) 
    -Mẹ ru con tiếng ngọt bùi 
     Như ca dao đẹp, như lời nước non 
     Như sông ra bể về nguồn 

Con mang tình mẹ trong hồn lâng lâng… 
     Trong con núi Tản, sông Hồng  
Trong con tình Mẹ mênh mông biển trời 
   - Còn nghe vẳng tiếng ầu ơ 
     Êm đềm tiếng Mẹ bài thơ Nghĩa Tình. 
     Theo con bao dặm hành trình 
     Tiếng ru của Mẹ, tiếng Bình Minh vui 
     Theo con, theo mãi suốt đời 
 Mãi trong tâm ảnh Nụ Cười Mẹ Thương 
     Tưởng như giọt nước Nhành Dương 
Nắng lung linh chiếu…khu vườn tuổi thơ… 
               (Từ Cội Hoa Đào - Xuân 2013) 
    -À ơi, tiếng mẹ ru hời 
 Suối Nguồn Vi Diệu, Tiếng Đời Yêu Thương 
     Trầm hương, lãng đãng …trầm hương 
     Cho tôi về lại thiên đường tuổi thơ 
     Mùa Xuân Gọi Thầm Trong Mơ… 
                      (Mùa Xuân Gọi Thầm ) 
   

Với Tuệ Nga, tiếng ru của Mẹ Hiền 
riêng của nhà thơ cũng là tiếng ru của tất cả 
các bà Mẹ Việt Nam từ ngàn xưa tới mãi 
ngàn sau, xuyên suốt dòng lịch sử, xuyên 
suốt ba miền đất nước.Như vậy, Mẹ hiền 
còn là biểu tượng cho Mẹ Dân Tộc, Mẹ Tổ 
Quốc Việt Nam. Mẹ Hiền và Mẹ Việt Nam 
ở đây đã được hòa nhập làm một: 
    -Tiếng ru êm ả thấm vào hồn con 
     Nghe từ vô thủy, vô chung… 
   -À ơi ! lời ngọt Mẹ hiền 
    Tiếng ru ấm cả ba miền núi non 
    Mẹ tươi lòng ngát như son 
    Tay thơm Mẹ mở ngàn trang sử vàng. 
    -Mẹ hiền! ơi Mẹ Việt Nam! 
  Tình Thương muôn sợi tơ đàn Mẹ rung 
     Dạy con nghĩa núi, tình sông 
     Dạy con nhớ gốc khơi dòng liệt oanh. 
                           (Lời ru Mẹ Việt Nam) 

Như thế, những lời ru của Mẹ hiền trong 
thơ Tuệ Nga không chỉ gợi ra những thanh 
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âm kĩu kịt trầm bổng của tiếng võng đưa 
đều đều hòa lẫn tiếng ru êm ả, ngọt ngào vỗ 
về của Mẹ hiền để đưa con thơ vào giấc ngủ 
bình yên; mà còn hàm chứa trong đó bao 
tình thương yêu, bao lời nhắn nhủ, cho thấm 
dần vào tâm khảm con thơ những lời giáo 
huấn đầu đời, là làm người phải có lòng 
nhân ái, biết thương yêu mọi người và phải 
sống có tình, có nghĩa theo đúng văn hóa 
truyền thống của tổ tiên. Nghĩa là phải biết 
cội nguồn liệt oanh của nòi giống qua 
“những trang sử vàng”của dân tộc, từ những 
công khó dựng nước đến những chiến tích 
đánh đuổi ngoại xâm, lại đến những công 
nghiệp mở mang bờ cõi của ông cha, của 
các vị anh hùng, anh thư nước Việt. Bởi 
vậy, đã là con dân trong nước, thì phải có 
bổn phận trọn tình vẹn  nghĩa đối với giang 
sơn tổ quốc và yêu thương đồng bào.  
Trở về thực tại, người dân Việt đang đắm 
chìm trong khổ nạn và đau đớn nhìn quê 
hương bị mất dần trong tay kẻ thủ truyền 
kiếp của dân tộc: 
     - Ôi Việt Nam, Quê Mẹ, ơi Việt Nam 
       Lại tháng tư! Ai đau xót bàng hoàng        
Mở trang sử vọng Tiền Nhân Quốc Tổ… 
                    ( Là Cát Bụi Giữa Hằng Sa) 
 

Giờ đây,nơi phương trời xa, nữ sĩ Tuệ 
Nga chỉ còn biết nguyện cầu cho Mùa Xuân 
thanh bình sớm trở lại Quê Mẹ, cho dân tộc 
được sống trong cảnh yêu thương, an lạc : 
 -Nguyện cầu Xuân Mới, Xuân Nhân Ái 
      Cả Nước Mừng Xuân, Tết Lạc Hồng 
        Quê Mẹ, ba miền Mai Đào nở 
       Tiếng đời bát ngát bước thời không. 
         (Có Cánh Gió Nào Lên Núi Tuyết)               

  ( còn tiếp) 
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Chồng Trẻ 
Truyện ngắn xã hội hiện thực 

 

Diễm Châu 
 
Trường hợp bà Tiên trùng hợp với quý 

ông "già thích chơi trống bỏi" thời nay: bà 
dám làm đám cưới với anh chồng kém bà 
những mười lăm tuổi! 

Khi thiệp mời được tung ra bàn dân 
thiên hạ thì ôi thôi, đó là một nguồn đề tài 
sôi động cho người ta bàn tán với nhau. Các 
bà trong nhóm bà Tiên hay giao thiệp, nhất 
là mấy bà ở nhà lo việc nội trợ rảnh rang, 
gọi điện thoại cho nhau ơi ới, đi ngay vào 
câu chuyện tình éo le và nhiều kỳ thú. 

- Họ quen nhau mới có ba tháng. 
Bà Lang cải chính: 
- Ðâu mà ba tháng! mới có hai tháng 

mười ngày. 
- Sao bà rành quá vậy? Có chun… 
Bà Hòa đang nói chợt ngưng bặt, sợ bà 

Lang giận! 
- Bà tính nói tui chun gầm gường nhà 

người ta chứ gì? Ðâu cần phải tệ hại như 
vậy! Vì trong ngày sinh nhật của tui, thì họ 
mới có dịp quen nhau. 

Khuôn mặt bà Hòa ngớ ra: 
- Ừ nhỉ! sorry bà nha, hôm đó tui tới trễ, 

thành ra không chứng kiến cảnh hai anh chị 
trúng "tiếng sét ái tình" với nhau! 

- Trúng con mẹ gì! Bữa đó bà Tiên lao 
vào "tống tình" thằng Noa hẳn hoi, ai mà 
không thấy? 

- Vậy sao? 
- Thằng đó tui còn lạ gì, trước đây nó 

theo con em Út của tui tò tò… mà con nhỏ 
lại thích thằng khác, nên không đi đến đâu. 

Sau đó, nó lại khoái chị của bạn con Út, là 
con Mộng Ngọc ca sĩ cây nhà lá vườn, hai 
đứa nó cặp nhau một thời gian rồi bể, vì 
con nầy không cung cấp đủ tiền cho nó xài. 

- Thằng đó không đi làm sao mà bám 
váy đàn bà thế? 

- Không biết... nhưng nó thuộc dạng ăn 
chơi có hạng. 

- Vậy mà bà Tiên chịu lấy à? 
- Ai biết? nhưng người ta đồn thằng nầy 

miệng lưỡi ngọt như mía lùi, lại khéo chìu 
chuộng đàn bà, nhất là mấy người khoái nghe 
nịnh. Thế nên khi nó đã tán ai, thì người đó 
phải lung lay. Nhất là nó có cái mã cao ráo, 
coi cũng được, cho nên khi bà Tiên tán là nó 
chịu ngay. 

Bà Lang tỏ ra khoái trí khi biết nhiều 
chuyện mà bà Hòa không biết. Từ lâu thì bà 
Lang chẳng ưa gì con mụ Tiên, mụ ta bằng 
tuổi bà Lang, nhưng về sắc vóc, thì nhất 
định ai mới gặp hai người, cũng cả quyết bà 
Tiên thua xa bà Lang về tuổi tác. Có nghĩa 
là họ kêu bà Lang bằng bác, bằng dì mà kêu 
bà Tiên bằng chị! 

Ðây là nỗi ấm ức và tức khí của bà 
Lang, nhưng bà ém trong lòng, không nói 
ra sự bực dọc nầy! 

Ở đời thường có những sự mà ta không 
ngờ! Chẳng hạn như bà Tiên và bà Lang, 
tuy ở chung một nhóm bạn thường hay sinh 
hoạt, giao hảo với nhau, nhưng có bao giờ 
bà Lang coi bà Tiên như bạn, mà là một 
người gai mắt, thù địch ngấm ngầm dưới 
mắt bà. 

Bà Tiên thì không bao giờ biết điều đó. 
Bà tự hãnh diện về nhan sắc trời cho của 
mình. Mấy bà đang ở tuổi năm mươi lăm. 
Cái tuổi mà vào thời kỳ chưa có những 
chuyện quái dị trên thế gian xảy ra, thì đã 
chững chạc vào vai bà nội, bà ngoại. Có 
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người còn lên chức bà cố nữa, nếu con cháu 
ham vui sớm.  

Cũng cùng lứa tuổi, nhưng da bà Tiên 
không bị những nếp nhăn tàn phá. Tóc bà 
cũng chẳng có một sợi bạc, trong lúc các 
bạn phải đi ra tiệm nhuộm vài tháng một 
lần, nếu không thì chân tóc trắng mọc nhú 
ra, coi rất kỳ cục! Chân tay bà Tiên cũng 
còn coi được, mịn màng, không bị những 
sợ gân nổi chằng chịt lên, hay sưng những 
cục u trên ngón tay mà người ta hay nói là 
bịnh "gao" (gout) hành hạ! 

Chẳng những thế, trong lúc bà nào 
cũng than lên cân, ngay cả các ca sĩ tài tử 
nổi tiếng cũng không tránh khỏi điều đó, thì 
bà Tiên lại vẫn nhỏ nhắn như ngày nào. Bà 
hay diện những chiếc áo dài tha thướt, hay 
mặc đầm thì cũng thời trang như ai.  

Bà Tiên thường chọn những kiểu cọ 
nhìn đẹp đẽ, trẻ trung, màu sắc bắt mắt, 
cũng như lâu lâu lại diện đầm hở đùi, hở 
ngực khiêu khích bọn đàn ông, như một số 
ít bà bạn cũng đang diện. Nhìn thì ai cũng 
có phần hơi quá đáng như nhau, nhưng họ 
vẫn quên bản thân mình và nỏ miệng ra phê 
bình kẻ khác! 

Dĩ nhiên bà Tiên, cũng như đa số các 
bà trong nhóm vẫn là khách hàng thường 
xuyên của thẩm mỹ viện. Bà Tiên thì lâu 
lâu đến để lấy ra vài cái tàn nhang trên mặt, 
hay xâm thẩm mỹ cặp lông mày mà bà 
chưa hài lòng trong lần xâm trước.  

Còn các bà khác thì thôi, bà hút mỡ 
bụng, bà căng da mặt, bơm ngực… có bà 
còn nhí nhảnh đi vá màng trinh nữa, trời ạ!  

Ngày bà Tú úp úp mở mở là bà đã đi 
làm "cái đó", mấy bà trố mắt ra: 

- Bà phí phạm quá, ở với ổng cả ba 
chục năm rồi, giờ bà vá làm gì cho cực 
thân, lại tốn tiền! 

- Nghe nói thằng chồng bà đối xử với bà 
cũng đâu có "nice" gì mà bà phải "vá" với 
“víu”… để phục vụ chả chi vậy? 

Bà Tú người miền Nam, đăm chiêu bộc lộ: 
- Hổng có, bị ngày ổng hy sinh lấy tui, 

khi tui bị nạn hải tặc trên đảo Thái Lan nhờ 
có ổng mà tui thoát chết… nên tui muốn 
làm một cái gì cho ổng "biết mùi" để trả ơn. 

Bà Lan thực tế: 
- Xí… bà nầy đúng là quá lố! Mắc mớ 

gì bà phải làm như vậy! Người ta đi vá 
màng trinh là để chứng tỏ cho người chồng 
sắp cưới biết ta đây còn trong trắng cho dù 
cái ao đã đục ngầu. Còn bà, ông chồng bà 
đã biết bà bị nạn hải tặc, rồi chả cũng từng 
léng phéng với mấy em bên Việt Nam, bà 
vẫn chưa quên chuyện đó? tại sao bà phải 
làm vậy! 

Bà Hòa can: 
- Thôi, không biết chắc thì đừng có nói 

xấu người ta. 
Bà Lan cãi: 
- Sao không biết? tui nhìn mặt ông 

chồng bả, là tui biết đúng y vậy. Ổng cũng 
đâu phải tay vừa.  

- Thôi thôi… mấy bà nói một hồi rồi 
lôi luôn cả đám ra kể xấu bây giờ. Đang 
chuyện bà Tiên cưới chồng trẻ, lại nhảy ra 
tận đâu đâu. 

- Có những chuyện bên trong, mấy bà 
không biết đâu. 

Bà Tú biện minh nho nhỏ. Thế là các bà 
quay về thực tại, rồi bà nào bà nấy sau đó lo 
đi shopping mua sắm, chưng diện cho mình 
nhìn thật trẻ đẹp, để đi ăn cưới bà Tiên. 

Các bà biết rằng, sẵn cái trẻ đẹp trời 
cho, trong dịp nầy bà Tiên sẽ còn đẹp hơn 
nữa, vì được chuyên gia "make-up" săn sóc 
sắc đẹp, cộng với tình yêu đang dâng cao 
của bà. Nếu như đứng cạnh cô dâu chụp 



                                                                                                                           COÛ THÔM 160 

hình, mà mấy bà không biết o bế cho mình 
sáng sủa ra, thì nhìn vào sẽ thấy thua xa, 
xấu xí ngay. 

Ngày đám cưới, thiên hạ vừa khen 
ngoài miệng (khi thấy cô dâu cũng khá xinh 
xắn, bên cạnh chú rể trẻ măng, nhưng cũng 
chỉ nhìn đáng em thôi, chứ không như hai 
mẹ con đứng cạnh nhau, là đỡ lắm rồi) vừa 
thì thầm với nhau: 

- Không biết cặp nầy sống bao lâu thì 
rã đám? 

Bà Trang bỉu môi: 
- Chắc khoảng năm bữa, nửa tháng. 
Bà Thủy bồi thêm: 
- Vài ba năm là cùng, rồi đâu lại hoàn đó. 
Ông Ðinh chắc chắn: 
- Tôi dám cá chỉ không đầy ba tháng, 

sẽ có tin bất ngờ. Có khi họ chia tay nhau 
ngay ngày mai! 

Bà Tú không đồng ý: 
- Thôi thì hãy cầu cho người ta lâu bền 

với nhau cái đã. Mấy bà ác quá, đi đám cưới 
họ mà cứ mong cho người ta đổ vỡ là sao! 

Câu nói của bà Tú làm cho họ cảm thấy hơi 
quá lố, nên ngừng ngay câu chuyện.  

Khi cô dâu chú rể đứng trên sân khấu, 
giới thiệu hai bên gia đình, con gái riêng 
của bà Tiên nhất định không lên đứng gần 
mẹ, cho dù anh MC cố tình mời mọc đôi ba 
lần. Nghe nói nó không chịu cho mẹ lấy 
chàng rể nầy, và bắt nó gọi bằng dượng! 

Bên chú rể chỉ có bà cô họ xa đại diện, 
vì tứ cố vô thân. Nhưng thiên hạ đâu có 
"care", vẫn vui chơi xả láng, rượu tuôn như 
nước, những câu chúc tụng ngoài mặt rất 
hay ho và ý nghĩa. 

Tới màn trình diễn văn nghệ thì khỏi 
nói, xôm tụ vô cùng. Bà nào ông nấy ăn 
diện bắt mắt! Có người hát cặp, người thì 
đơn ca, nghe cũng không thua ca sĩ thứ 

thiệt, và ai nấy chỉ một bài tủ rồi xuống để 
nhường sân khấu cho kẻ khác. Nhưng có bà 
chơi luôn hai bài, lại cố tình chọn bài dài 
thòng lòng để đứng cho lâu trên sân khấu 
đặng người ta chiêm ngưỡng mình, có điều 
lại hát quá dở… làm cho bà con nghe mà 
khiếp vía, rởn cả óc! 

Tới màn cô dâu chú rể đi chào bàn, bà 
con bèn đưa bao thư mừng cho người cao 
tuổi, hay ăn nói hay nhất trong bàn, đại điện 
đứng lên nói vài lời chúc mừng. Lúc nầy 
chú rể đã say ngà ngà, ôm cô dâu chặt cứng 
trong tay, rất là tình tứ! 

Gần nửa đêm đám cưới mới tan. Ðó là 
nhà hàng đã lo hối thúc, thu dẹp trước, làm 
như để "quan khách" nản mà đi về cho 
mau, để họ còn dọp dẹp đặng ra về.  

Nhìn cô dâu đang dìu chú rể ra xe, đến 
bên chiếc xe Toyota tầm thường là bà Lang 
thấy khinh rẻ ra mặt! Bà Tiên có thể hơn bà 
về sự trẻ trung, nhưng giàu có thì không thể 
nào bằng bà được. 

Bà Tiên chỉ đi làm "nail" nhân công 
bình thường. Còn bà Lang, bà có hai cửa 
tiệm bán tạp hóa đông khách. Bà là bà chủ, 
bà Tiên làm sao so sánh được với bà, bằng 
làm sao được mà bằng!  

Hôm nay bà Lang đi dự tiệc cưới một 
mình, chỉ vì ông Lang không chịu đi. Không 
phải ông mới giở chứng đây, mà cả mấy 
tháng nay rồi! Bà còn tức vì câu ông nói: 

- Tui đi với bà không xứng! tui già cả rồi, 
mệt lắm, không thích đến chỗ đông người! 

Bà chẳng hiểu ý nghĩa của câu nầy như 
thế nào! Nói như thế tức là ông cho bà quá 
sang trọng chăng? Hay ngược lại là ông ta có 
ý nghĩ bà già rồi, không còn xứng với ông? 

Nhưng tự ái nổi lên, không đi thì thôi. 
Bà cao giọng: 

- Ðược, ông không đi thì tui đi một mình. 
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Dù vậy, khi lái xe ra đường, bà vẫn còn 
tức. Ông biết bà lái xe xa lộ đâu có hay, sợ 
là khác … nhưng ông vẫn không giúp bà, 
để cho bà phải tự lái một mình trong đêm 
hôm khuya khoắt! Rồi khi bà đang dự tiệc, 
ít nhất là bốn năm tiếng đồng hồ, ông sẽ 
làm gì ở nhà? Có như mấy thằng cha mất 
nết khác không?  

Cơn ghen trong người bà bất chợt nổi 
lên! Bà nghiến răng nhưng bà không thể 
quay về ngay bây giờ, để rình rập coi ông 
làm cái thá gì ở nhà? và đối mặt với ông 
đặng bắt bẻ cho được! Bởi lý do quay xe lại 
cũng khó, mà bỏ buổi đám cưới hấp dẫn, 
nhiều đề tài của bà Tiên càng khó hơn. 

Thôi vậy, thí cô hồn cho xong! Cứ đi chơi 
cái đã, chuyện ông Lang bà sẽ tính sau. 

Cuối cùng thì bà cũng tới nơi. Bà dặn 
lòng khi về thì nhớ chạy đường trong, 
không lái ra xa lộ nguy hiểm. Bà đã cố tập 
vài lần nhưng sao rất yếu trong vấn đề nầy! 

Cả bàn reo lên khi bà Lang ngồi xuống 
ghế. Hôm nay bà bỏ ra cả ba tiếng đồng hồ 
để sửa soạn đi dự tiệc cưới nầy. Mái tóc bà 
cô chủ tiệm tóc đã o bế kỹ lưỡng, nhưng 
làm quá thì lại hoá già hơn. Bà cũng đã 
nhận xét vậy, nhưng cô chủ cứ khăng khăng 
cãi, cho là đẹp nên bà đành phải chịu! Sau 
đó bà ghé qua chỗ trang điểm dạ hội. Mấy 
cô cứ tưởng bà là mẹ chồng hay mẹ vợ, bà 
cũng không thèm cãi, mà chỉ nói rằng: 

- Cô trang điểm cho tôi nhìn trẻ hơn 
một chút vì bà xui của tui trẻ đẹp lắm. 

Bà nói vậy là tiện hơn cả, chứ chẳng lẽ 
bà lại ngôn rằng: 

- Tui muốn nổi bật hơn cô dâu! 
Trang điểm xong, bà khá hài lòng 

nhưng bà tần ngần một chút rồi hỏi: 
- Cô thấy tóc của tôi như vầy có 

được không? 

Cô ca sĩ chủ tiệm kiêm chuyên gia trang 
điểm nhìn bà một hồi, rồi cho ý kiến: 

- Bác chải tóc duỗi thẳng xuống, nhìn 
sẽ tự nhiên và trông trẻ hơn là bới cao như 
thế nầy. 

- Nhưng họ lỡ làm như vầy rồi, có sửa 
được không cô? 

- Không sao ạ, nếu bác muốn thì cháu 
sẽ gội đầu, làm tóc lại cho bác nhưng bác 
có cần phải gấp rút không? 

Bà Lang xua tay: 
- Ồ không, nếu vậy thì cô sửa ngay 

giùm tôi. Tôi còn cả hai tiếng nữa mới đến 
giờ tiệc cưới. 

Thế là mái tóc bà Lang được chải lại, cắt 
đi một chút. Khi làm xong, trông bà có trẻ 
trung thật, hơn lúc ở tiệm làm tóc rất nhiều. 

Không những thế, cô ca sĩ còn chỉ dẫn 
cho bà nên đeo loại nữ trang nào, đó là 
những chuỗi hạt bằng đá quý, sáng lấp lánh, 
họp tông với màu áo bà sẽ bận. Chung quy 
là nhìn bà hôm nay có vẻ khác lạ, quyến rũ 
hơn mọi hôm. 

Bà Lang có vẻ hài lòng về mình thật 
nhiều. Khi đứng cạnh cô dâu Tiên để chụp 
hình, bà thấy mình cũng sang trọng và hấp 
dẫn lắm, dù không biết là hấp dẫn với ai? 
Ông chồng bà không có mặt ở đây, để so 
sánh bà cũng đâu có thua ai khi được o bế, 
sửa soạn ăn diện đi ra ngoài. 

Bà Tiên đã trố mắt cười thật tươi khi 
trông thấy bà Lang, khen chân thật: 

- Trời ơi, hôm nay bà đẹp quá. Ai làm 
make-up cho bà mà đẹp quá vậy? 

Bà Lang khoái chí, bớt ghét cô dâu 
một chút: 

- Tôi làm ở tiệm. 
- Ðẹp đó, vậy những lần sau đi chơi, bà 

cứ đến chỗ đó họ trang điểm cho, hôm nào 
chỉ chỗ cho tôi, tôi cũng thử làm xem sao. 
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Rồi bà Tiên nắm tay bà, kéo đến đứng 
kế bên vợ chồng để chụp hình. Bà Lang 
vui, nhưng nhủ lòng: 

- Không bao giờ chỉ cho bà Tiên chỗ nầy, 
bả muốn làm đẹp ở đâu thì làm. 

Bữa tiệc đó ai cũng khen bà Lang trẻ 
đẹp, khiến cho bà vui quá, mà quên hết những 
bực dọc đã xảy ra với ông chồng.  

Khi tiệc tàn, bà hứng chí chạy xe lên 
luôn trên xa lộ. Giật mình nhớ lại thì đã 
muộn! Vì thế, bà ôm cứng tay lái, ngồi 
gồng lên, chồm ra trước chăm chú nhìn con 
đường, kim chỉ tốc độ chỉ lên đến con số 
55, mà bà cảm thấy mồ hôi tay chảy ra. 

May mà trời tối cũng không nhiều xe. Cuối 
cùng thì khi xuống được exit về nhà, bà mới thả 
lỏng tay cầm lái ra, thở phào nhẹ nhõm. 

ooo 
 

Từ ngày lấy chồng, lúc đầu thì bà Tiên 
cảm thấy hãnh diện, hân hoan, hạnh phúc. 
Nhưng thời gian đó chỉ được khoảng một 
tháng thôi. Sau đó, không biết là bao nhiêu 
bực dọc phiền toái đến với bà. 

Loan, con gái bà, ghét và đố kỵ ông 
dượng ghẻ vô cùng. Lúc nào cô bé cũng cho 
rằng ông ta lấy mẹ mình vì tiền! Cho dù bà 
Tiên không giàu, nhưng cũng đứng tên một 
ngôi nhà, có chiếc xe Toyota đời 2008 mới 
trả góp xong, và mớ vòng vàng rủng rỉnh, có 
vài chiếc nhẫn hột xoàn cũng khá lớn, là quà 
của mấy ông ngày trước tặng cho mẹ. 
Những thứ trang sức nầy bên đây thì mua 
đắt, khi bán lại rẻ rề! Nhưng nếu đem về 
Việt Nam bán, thì lại được bộn bạc! 

Mà ông Noa nầy nghe nói rất thích du lịch 
Việt Nam. Khi lấy mẹ, Loan chỉ thấy ông ta 
xách theo một va-li, cái máy vi tính xách tay 
dọn vô ở chung, thế là hết! 

Những khi mẹ đi làm, Loan đi học về 
sớm, hay thấy ông ta ở nhà ôm cái máy 
chăm chú "chat" với ai trong đó. Thấy Loan 
nhìn, ông ta giải thích rằng đang nói chuyện 
làm ăn. 

Ông ta lúc nào cũng cố gắng dịu ngọt, 
lấy lòng cô con gái của vợ.  

Mỗi khi Loan về nhà mà có ông ta ở 
nhà, cô bé thường vào phòng đóng cửa lại ở 
trong đó, cho đến khi mẹ về mới ra ăn cơm. 
Mà bà Tiên thường hay về trễ, khoảng tám 
giờ mới có nhà, nên đôi khi Loan đến nhà 
bạn chơi. Càng tránh mặt ông dượng được 
lúc nào, Loan thấy thoải mái lúc nấy! 

Nhiều lúc cuối tuần, bà Tiên đi chơi với 
Noa, cố níu kéo con gái đi chung để hai bên 
có cơ hội thông cảm nhau, nhưng lần nào cô 
bé cũng lắc đầu không hưởng ứng. Bà Tiên 
không biết phải làm cách nào cho Loan bỏ 
cái chướng nầy. Bà sợ có ngày con gái bất 
mãn, rồi bỏ nhà đi thì bà sẽ đau lòng.  

Lúc nào bà cũng nghĩ cách cho bố 
dượng và con ruột hòa hoãn nhau, nhưng 
cũng phải từ từ, không thể muốn là được 
ngay. Nhiều khi nói chuyện với con, bà 
Tiên hỏi: 

- Mẹ phải làm sao con mới vui? 
Cô bé đáp ngay, nét mặt lạnh lùng: 
- Mẹ cho tiền con đi shopping là được rồi. 
Bà Tiên ra điều kiện: 
- Vậy thì con hãy "nice" với dượng 

Noa nhé. 
Bà Tiên cho tiền con, nhưng giới hạn 

thôi, vì bà không muốn con bé có tiền sẽ 
tiêu bậy. Cứ thế, dù cố gắng nhiều lần, 
Loan và dượng Noa vẫn chưa thể thông 
cảm nhau được.  

Ngày Chủ Nhật, bà Tiên muốn cả nhà 
đi qua Mễ chơi. Dù ở nơi cách xa biên giới 
Mễ khoảng 2 tiếng lái xe, nhưng chưa bao 
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giờ gia đình bà du lịch tới đây. Nghe nói 
nếu đi vào sâu các thành phố không gần 
biên giới, thì giá hàng càng lúc càng rẻ, 
nhất là mua thuốc tây, trụ sinh tha hồ, 
không cần toa bác sĩ. 

Mấy người bạn của bà Tiên thường qua 
đây để chữa răng, làm răng giả, mua sắm, 
sửa xe… rẻ hơn bên Mỹ nhiều. Nhưng cái 
gì cũng có mặt trái của nó. Mexico là một 
nước đang có nhiều băng đảng, ma túy, tội 
phạm. Không ít thanh niên Việt cũng đã 
nằm xuống trên đất nước nầy! 

Marisol Valles Garcia, một phụ nữ 20 
tuổi đã làm cảnh sát trưởng thị trấn 
Guadalupe tháng 10 năm 2010, vì không ai 
dám nhận chức vụ. Dễ hiểu là những ông 
cảnh sát lên nắm quyền đa số bị bắn giết, hay 
tự ý bỏ việc vì bị đe dọa! Một thời gian sau, 
Marisol đã hoảng sợ bỏ chạy. Cảnh sát cho 
hay đã hộ tống Marisol Valles tới cây cầu nối 
El Porvenir, Mexico với Fort Hancock, 
Texas, Mỹ. Từ đó đến nay, người ta không 
còn gặp lại nữ cảnh sát trưởng nầy lần nào. 
Marisol Valles đã nhận được nhiều lời hăm 
dọa, sát hại cả gia đình và bắt cóc cô.  

Một nữ thị trưởng thành phố Tiquicheo, 
là bà mẹ có ba con Gorrostieta cũng bị tấn 
công khi lái xe ngang qua thị trấn El Limone 
cùng chồng. Bà bị thương nặng khi bị phục 
kích nã đạn vào xe, trong khi chồng bà thiệt 
mạng. Tội ác công khai và xảy ra ban ngày, 
đến nay vẫn chưa diệt trừ được. 

Nhiều người vì ham rẻ, đi sâu vào 
thành phố trong xa, không nhiều thì ít, đã 
gặp phải cướp bóc, băng đảng ma túy thanh 
toán nhau, bị vạ lây. Có những thanh niên 
đi và không có ngày về. Gia đình không 
nhận được tin tức nào của họ, cũng không 
biết phải tìm kiếm, thưa gởi nơi đâu! 

Do biết những tin như vậy, bà Tiên chỉ 
định cùng gia đình qua thành phố Tijuana 
dạo chơi, vừa gần vừa an toàn. Cô bé Loan 
có vẻ thích thú khi bước xuống đường phố 
ở đây, cũng đông đúc và nhiều cửa tiệm, 
tha hồ mà shopping. 

Bà Tiên vào một cửa tiệm bán mấy chậu 
cây kiểng thật đẹp, trong lúc con gái vào cửa 
hàng kế bên bán quần áo và những chiếc bóp 
thời trang thật đẹp. Noa đứng đàng trước hút 
thuốc, mắt theo dõi con gái của vợ đang lựa 
hàng. Khi thấy cô bé tiếc rẻ bỏ lại một số áo 
quần và bóp xách vì không đủ tiền, Noa 
bước vào trả hết cho cô rồi mang bỏ vào cốp 
xe, để cô không bị mẹ cằn nhằn.  

Do vậy, lúc đi ăn trưa, bà Tiên thấy 
Loan đã mời Noa đàng hoàng trước khi ăn, 
chứ không phớt lờ như những lần trước. Bà 
hết sức vui mừng. 

Từ đó cho đến khi về nhà, Loan tỏ ra 
dễ chịu, vui vẻ thưa gởi đàng hoàng. Còn 
Noa, anh ta biết rằng lấy lòng cô bé cũng 
dễ. Con gái nào mà không thích quà cáp, ăn 
diện, vậy mà lâu nay anh ta không nghĩ ra! 

Tình trạng trong gia đình bà Tiên ngày 
càng tốt ra, ai cũng biết tin nầy và chúc 
mừng cho bà. nhất là khi nghe bà thông báo 
vừa chính thức làm chủ một tiệm nail ở 
ngoại ô thành phố, do bà chủ tiệm hiện nay 
sang lại. 

Ðã lâu họ không còn thường xuyên gặp 
nhau, vì ai cũng mắc thêm công chuyện nầy 
nọ. Ðề tài bà Tiên lấy chồng trẻ đã đi vào 
quá khứ, không còn gì mới mẻ. Nhưng sáng 
nay, bà Lang nhận được một cú phôn, giọng 
nói của "bà tám" bên kia có vẻ hào hứng: 

- Bà biết gì chưa? 
- Biết gì là biết gì? 
- Tin động trời từ nhà bà Tiên. 
- Hả? tin gì? 
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- Trời ơi, bà chưa biết gì sao? Thằng 
chồng bà Tiên nó vớt con Loan, con bả rồi! 

Bà Lang nghe xong, tim đập mạnh hơn, 
hồi hộp: 

-  Cái gì? Có chắc không? Hay lại 
đồn nhảm? 

- Sao không? người ta đồn rùm. Bà 
Tiên mất cả chì lẫn chài! 

- Sao? Nó lấy hết tiền bạc, "chơi xong 
dong" hả? con gái bả dính bầu rồi chứ gì? 

- Không đúng, nó lấy nữ trang và cả 
con gái của bả, dông luôn rồi. Hai đứa ra đi 
không lời từ biệt! 

Bà Lang không thể tin được! Dù có 
ghét bà Tiên, nhưng đó chỉ là lòng ganh tỵ 
nhau thôi.  Không ngờ cảnh đời bà Tiên lại 
gặp khổ đau như vậy. Bà thấy chạnh lòng! 

Bà tìm đến tiệm nail ở vùng ngoại ô. Từ 
ngày bà Tiên là chủ tiệm, bà Lang chưa đến 
thăm bao giờ. Bà Tiên đang ngồi đó, mặt cúi 
xuống đăm chiêu. Bà Lang không thể tin nổi 
là bà Tiên bây giờ xuống sắc, nhìn khác 
ngày xưa, nửa năm về trước rất nhiều. 

Mặt bà Tiên khô khan, mắt thâm 
quầng, tóc tai lùi xùi. Chẳng bù cho bà 
Lang, từ ngày gặp cô ca sĩ biết cách trang 
điểm cho bà đẹp thêm, thì vài ngày bà lại 
ghé để học hỏi về cách trang điểm, chải tóc, 
khiến cho bà như được đũa thần biến hóa. 

- Chào bà, tôi tới thăm bà, rồi mời bà đi 
ăn sáng. 

Bà Tiên gật đầu chào lại, nhưng khuôn 
mặt dù cười cũng không giấu được sự buồn bã. 

Bà Lang ân cần hỏi han, chia xẻ. Bà 
Tiên lúc đầu cũng giấu, nhưng một hồi bà 
khổ quá, tuôn hết!  

- Ðời tôi lúc nầy xuống tận cùng. Tôi 
không ngờ thằng Noa lại ăn cắp tiền của tôi 
để dụ khị con Loan cho đến khi con nhỏ có 
bầu. Bây giờ hai đứa "khốn nạn" không biết 

trốn đi đâu.  Tôi sợ cho con gái tôi sẽ bị 
thằng đó rao bán quá! Công việc ở đây khó 
khăn, thì ra tiệm nầy bị ế, mà bà chủ gạ bán 
cho tôi, bà ta nói với tôi tiệm đông khách, 
trông coi không nổi, vì thương tôi mới sang 
lại. Bây giờ thợ vắng khách cứ nghỉ dần, tôi 
phải ngồi thế. Chỉ còn một cô thợ cắt tóc, lấy 
ai coi tiệm cho tôi đi kiếm con gái bây giờ? 

Nghe bà Tiên kể lể, bỗng dưng bà Lang 
thấy bao nỗi bực, ghét bà Tiên trước đó bay 
hết. Bà chỉ muốn dang đôi tay ôm lấy bà 
Tiên để chia xẻ an ủi. Bà không biết đó là 
do bà mủi lòng khi nghe cảnh khổ của 
người khác, hay bà đã tự tin với nhan sắc 
của mình hơn người lúc nầy? 

Thôi thì "cứ làm tốt còn hơn không!" 
Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 

(Họa Sĩ Cát Đơn Sa) viết tại USA) 
www.hoasivietnam.com 

 

 
 

Tranh Cát Ðơn Sa
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HAI NGÖÔØI THAÀY 
 

   Phong Thu 
 
 Thaày Khoa ñaõ trôû thaønh trung taâm 

chuù yù cuûa nhieàu hoïc troø lôùp 11, 12 trong 

tröôøng.  Ñaùm con gaùi trong lôùp Thaûo cöù 

ñoaùn giaø ñoaùn non veà lai lòch cuûa thaày. 

Nhoû Linh cöù cho raèng thaày Khoa queâ ôû 

Beán Tre vì thaày hay keå cho lôùp nghe 

nhöõng caâu chuyeän huyeàn thoaïi veà oâng 

Ñaïo Döøa.   Nhoû Haø khoâng ñoàng yù, noù noùi 
queâ thaày ôû Caø Mau vì thaày hay keå chuyeän 
veà thôøi tieát möa naéng boán muøa cuûa vuøng 
ñaát cuoái cuøng naày.   Nhoû Löïu thì lanh 
chanh caõi böøa vaø baûo queâ thaày ôû Quaûng 
Nam Ñaø Naüng nhöng laäp luaän naày ñaõ bò caû 
nhoùm xuùm nhau cöôøi vì thaày noùi gioïng 
Mieàn Nam chính goác.  Nhoû Haïnh thì bóu 
moâi treâu choïc Löïu:  “ÔØ! Thaày cuøng queâ 
vôùi maày.  Quaûng Nam í maø.  Nhaän laøm baø 
con ñi nhöng ñöøng coù “meát” thaày nha”.  
Laàn ñoù Löïu ñoû maët vaø coâ naøng im luoân 
khoâng daùm hoù heù.  Khoâng coù gì laï khi ñaùm 
con gaùi lôùp Thaûo baøn taùn veà thaày.  Laàn 
ñaàu tieân thaày xuaát hieän caû lôùp ñaõ thì thaàm 
vôùi nhau.  Thaày giaûn dò trong chieác aùo sô 
mi traéng, vaàng traùn cao vaø roäng, neùt maët 
nghieâm nghò vaø gioïng noùi aám aùp ñaõ laøm 
cho maáy ñöùa con gaùi ngaån ngô.  Thaày daïy 
Hoaù Hoïc nhöng yeâu thích vaên thô.  Maáy 
con nhoû trong nhoùm Thaûo laøm bieáng hoïc 

nhöõng moân khaùc nhöng laïi “meâ hoïc” moân 
thaày.  Ñieåm tuïi noù bao giôø cuõng töông ñoái 
khoâng ñeán noåi eï nhö moân chính trò, toaùn, 
vaät lyù.  Naêm ñoù thaày Khoa laïi ñöôïc choïn 
laøm giaùo vieân höôùng daãn lôùp neân cuoái tuaàn 
thöôøng coù sinh hoaït thöôøng kyø. Sau giôø 
hoïp laø thaày hay keå chuyeän, ñoïc thô cho caû 
lôùp nghe. Coù moät ca dao maø caû boïn queân 
maát töïa vaø khoâng bieát ai laø taùc giaû nhöng 
toái ngaøy heát ñöùa naày tôùi ñöùa kia ngaâm nga: 
Troøng traønh nhö noùn khoâng quai 
Nhö thuyeàn khoâng laùi nhö gaùi khoâng choàng 
Gaùi coù choàng nhö goâng ñeo coå 
Gaùi khoâng choàng nhö phaûn goã long ñanh 
Phaûn goã long ñanh anh coøn chöõa ñöôïc 
Gaùi khoâng choàng chaïy ngöôïc chaïy xuoâi 
Khoâng choàng khoå laém chò em ôi!..* 
 
 Laém luùc nhoû Löïu hoûi thaày: 

- Thaày ôi! Vaäy ôû giaù toát hôn hay laáy 
choàng toát hôn hôû thaày?  

Thaày Khoa vui veû traû lôøi: 
- Coù nhöõng baøi thô nhö vaäy môùi vui.  Nhöng 

nhôù ñöøng soáng coâ ñôn!  Buoàn laém!.. 
- Vaäy taïi sao thaày khoâng coù vôï? – Linh 
hoûi tôùi. 
Maët thaày Khoa ñoû raàn: 
- Taïi thaày laø ñaøn oâng.   
Thaûo chieâm voâ: 
- Vaäy laø ñaøn oâng thích ôû giaù hôn ñaøn 

baø vaø khoâng sôï chaïy ngöôïc chaïy xuoâi ñeán 
bôû hôi tai môùi coù taám choàng ngon laønh. 
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Laàn ñoù thaày Khoa cöôøi raát lôùn.  Nhoùm 
con gaùi cuõng cöôøi theo.   

Baïn beø Thaûo laø moät ñaùm quyû söù.  Caùc 
naøng maët maøy saùng suûa, aên maëc baûnh bao, 
ñaõ vaäy coøn ñieäu muoán chaûy nöôùc luoân.  
Caùc chaøng trai cuøng tröôøng thöôøng hay 
treâu choïc caùc coâ nhöng ñoàng thôøi cuõng sôï 
maáy baø chaèng naày laém.  Môùi nhìn maët, coâ 
naøo töôûng cuõng hieàn nhöng thaät ra laø 
nhöõng traùi bom noå chaäm.  Cöù nhìn caùi maët 
Löïu coù ai bieát noù laø con “löïu ñaïn seùt”.  
Toùc noù caét Slow, ñaõ vaäy coøn quaén cuùp cuùp, 
khuoân maët thon nhoû vaø caùi muõi doïc döøa 
thanh tuù.  Nhoû Haïnh thì maët troøn ñaày ñaën, 
caùi mieäng cöôøi coù duyeân ñeán cheát ngöôøi.  
Nhoû Linh coøn ñaùo ñeå hôn, noù coù caùi raêng 
kheånh (Linh hay treâu laø raêng nanh) moãi 
khi cöôøi nhe ra caùc chaøng trai ñeàu laùc maét.  
Ñeán giôø hoïc laø caùc naøng laøm boä nghieâm 
trang laém.  Khoâng ai bieát raèng caùc naøng 
ñang hoaït ñoäng ngaàm.  Cöù ñeán giôø thaày 
Khoa laø nhoû Haïnh taùy maùy tay chaân.  Noù 
tìm ñuû caùch ñeå hoûi thaày: 
 - Thaày ôi! Taïi sao nöôùc vieát taét laø H2O 
maø khoâng phaûi laø T2Y thaày? 
 Linh leùm lænh: 
 - Thaày coù theå cho tuïi em bieát coâng 
thöùc keát hôïp cuûa T2Y ñi. 
 Thaày tinh yù ñaùp: 

- Hoâm nay chuùng ta chöa hoïc coâng 
thöùc ñoù.  Coù theå cuoái naêm thaày seõ giaûi 
thích cho caùc em hieåu. 
 Caû lôùp buïm mieäng cöôøi.  Löïu nhanh 
mieäng noùi: 
 - Thöa thaày ñoù laø moät coâng thöùc maø tuïi 
em saùng cheá ra ñeå noùi veà tình yeâu ñoù. 

 Thaûo thuïi vaøo löng Löïu moät caùi vaø 
thì thaàm: 
 - Thoâi ñöøng coù quaäy Löïu ôi! 
 Löïu la lôùn: 
 - Thaày ôi! Thaûo nheùo em. 

Thaày Khoa hieàn laønh laéc ñaàu cöôøi vaø baét 
ñaàu giaûng baøi tieáp.  Khi ra chôi Thaûo ñaõ bò 
caùi ñaùm laâu la naày quaáy nhieãu tôi bôøi.  Haïnh 
vöøa aên caø rem vöøa cöï nöï: 
 - Con nhoû Thaûo laáy ñieåm thaày quaù!  
Noù muoán laøm ñeä töû ruoät cuûa thaày neân chôi 
laïi tuïi mình. 
 Linh theâm daàu theâm môõ: 
 - Maày khoâng thaáy noù luoân chaän hoïng 
mình hay sao? 

- Tao laø lôùp tröôûng.  Tao phaûi coù nhieäm 
vuï nhaéc nhôû moãi khi nhöõng thaønh vieân 
trong lôùp gaây roái trong giôø hoïc. 
 - Tuïi tao ñaâu coù gaây roái gì ñaâu - Löïu 
lieác xeùo Thaûo. 
 - Vaäy thì giaûi thích cho tao nghe xem caùi 
coâng thöùc maéc dòch ñoù laø caùi gì? 
  Haïnh quaêng caây caø rem voâ thuøng raùc 
vaø boø laên ra cöôøi.  Löïu nghieâng ñaàu qua 
moät beân hoûi laïi Thaûo: 
 - Baø lôùp tröôûng ôi!  Caâu hoûi naày laø tuïi naày 
hoûi thaày.  Maéc môù gì ñeán coâ maø coâ xía voâ. 
 - Tao thaáy coù caùi gì khoâng oån. 
 Linh nhaûy toùt leân baøn ngoài vaø caùi maët 
noù vaùc leân trôøi: 
 - Cuoái naêm roài thaày giaûi thích luoân.   
  Nhöõng caâu chuyeän nhö vaäy chæ chaám 
döùt khi coù tieáng chuoâng vaøo lôùp.  

* * * 
Chính trò laø moân hoïc maø haàu nhö taát caû 

hoïc troø ñieàu chaùn.  Ñaõ vaäy thaày Khan laïi laø 
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ngöôøi töø ngoaøi Baéc ñöôïc ñieàu ñoäng vaøo 
Nam giaûng daïy neân gioïng cuûa thaày vöøa 
naëng, vöøa khoù nghe khieán cho ñaùm hoïc troø 
cöù tha hoà nguû gaät.  Thaày Khan laïi khoù tính 
vaø hay gaét goûng moãi khi hoïc troø traû baøi 
khoâng thuoäc.  Thaày ñe raèng cuoái naêm em 
naøo khoâng chòu hoïc chính trò seõ khoâng ñuû 
ñieåm thi toát nghieäp.  Nhoû Löïu, nhoû Linh thì 
sôï quaùi gì.  Giôø cuûa thaày laø hai ñöùa baøy troø 
ñaùnh ca-noâ.  Nhoû Löïu thöôøng veõ bieám hoaï 
thaày Khan treân nhöõng maûnh giaáy xeù töø 
trong taäp vaø nhöõng taám hình ñoù thöôøng meùo 
moù tuyø theo laêng kính cuûa noù ñaùnh giaù thaày.  
Sau giôø hoïc chính trò, Löïu ñem treo leân 
baûng laøm troø cöôøi cho caû lôùp.  Löïu hai laàn 
traû baøi khoâng thuoäc.  Thaày Khan ñaõ cho noù 
hai caùi tröùng ngoãng nhöng noù coùc caàn.  Nhoû 
Linh thì ñieåm baøi kieåm tra cuõng khoâng vöôït 
qua khoûi con soá 5, Haïnh thì cuõng khoâng hôn 
gì.  Ba con nhoû naày ñöôïc thaày Khan chieáu 
coá vaø cho laø moät luû löôøi bieáng, cöùng ñaàu.  
Thaûo laø lôùp tröôûng neân baét buoäc taát caû caùc 
moân hoïc ñeàu phaûi treân naêm ñieåm.  Duø 
khoâng thích moân chính trò cuõng phaûi nheùt 
vaøo ñaàu vaøi chöõ ñeå traû nôï quyû thaàn. 
 Hoâm nay thöù hai laïi coù moân chính trò.  
Moân hoïc ñöôïc nhaø tröôøng lieät vaøo danh 
saùch laø moät trong boán moân chính quyeát ñònh 
thi toát nghieäp lôùp 12.  Ñaàu giôø laø phaûi traû 
baøi cuõ, thaày Khan baét ñaàu giôû soå ñieåm vaø raø 
töø treân xuoáng döôùi, roài ñoät ngoät goïi lôùn:  
 - Nguyeãn thò ngoïc Löïu. 
 Löïu chaäm chaïp mang taäp tieán veà baøn 
thaày roài ñöùng quay maët xuoáng lôùp.  Thaày 
Khan hoûi: 

 - Muoán xaây döïng thaønh coâng Chuû 
Nghóa Xaõ Hoäi thì phaûi coù con ngöôøi môùi Xaõ 
Hoäi Chuû Nghóa.  Vaäy con ngöôøi ñoù caàn phaûi 
coù nhöõng ñöùc tính gì? 
 Löïu khoâng do döï ñaùp: 
 - Thöa thaày, em khoâng hieåu veà con 
ngöôøi môùi Xaõ Hoäi Chuû Nghóa maø chæ 
muoán noùi ñeán con ngöôøi thöïc trong ñôøi 
soáng hieän taïi. 
 Khuoân maët daøi ngang doïc ñaày veát 
nhaên cuûa thaày Khan co duùm laïi.  Caùi 
mieäng cuûa thaày baét ñaàu daåu ra, thaày hoûi 
vaën laïi: 
 - Vaäy con ngöôøi thöïc trong cuoäc soáng 
bình thöôøng laø gì? 
 - Khoâng ñöôïc noùi doái duø baát kyø mình 
ñang ôû cöông vò gì thöa thaày - Neùt maët 
Löïu trôû neân bình thaûn. Coâ tieáp tuïc noùi – 
Thöa thaày, nhöõng gì maø thaày daïy, chuùng 
em khoâng tìm thaáy ñöôïc trong thöïc tieãn.  
Chuùng em soáng vaø lôùn leân trong mieàn 
Nam neân nhöõng lyù thuyeát ñoù quaù xa laï vaø 
em xin loãi em khoâng theå naøo tieáp thu noåi. 
 Nhieàu tieáng xoân xao trong lôùp.  Thaày 
Khan khoaùt tay cho caû lôùp im laëng vaø ñöùng 
baät daäy nhö moät caùi loø so.  OÂng nhìn Löïu 
moät luùc roài chaäm raõi noùi: 
 - Em coù bieát moân hoïc naày raát caàn thieát 
cho moãi chuùng ta khoâng? Noù seõ giuùp cho 
caùc em hieåu ñöôïc söï toát ñeïp cuûa Chuû 
Nghóa Coäng Saûn.  Neáu caùc em khoâng 
muoán hoïc thì ñoù laø moät tai hoaï cho coâng 
cuoäc xaây döïng thaønh coâng Chuû Nghóa Xaõ 
Hoäi cuûa nöôùc ta.  Moïi ngöôøi ai cuõng nghó 
nhö em thì ñaát nöôùc chuùng ta seõ ra sao? 
 Löïu bình tónh traû lôøi: 
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 - Thöa thaày, khi chuùng ta chöa bieát doïn 
deïp saïch seõ caên nhaø cuûa mình thì laøm sao coù 
theå hieåu ñöôïc caùi hoïc thuyeát xa laï kia. 
 Thaày Khan giaän döõ.  Hai ñoàng töû cuûa 
oâng co laïi roài giaõn ra. OÂng nghó hoïc troø 
Mieàn Nam laø nhöõng ñöùa chaúng ra gì.  Vöøa 
doát laïi vöøa maát daïy. Cheá ñoä cuõ ñaõ ñaøo taïo  
moät ñaùm hoïc troø khoâng coù moät chuùt tö 
caùch ñaïo ñöùc naøo.  OÂng quaêng quyeån vôû 
cuûa Löïu xuoáng ñaát: 
 - Ñi veà choã.  Toâi seõ noùi chuyeän vôùi 
em sau. 
 Löïu tænh bô cuùi xuoáng löôïm quyeån taäp 
vaø kheû nheách meùp cöôøi.  Thaày Khan boû caû 
giôø hoïc, oâng baét ñaàu haêng haùi giaûng daïy 
cho caû lôùp nghe veà ñôøi soáng toát ñeïp cuûa 
nhaân daân Mieàn Baéc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa 
Ñaûng,  oâng thao thao baát tuyeät noùi veà thieân 
ñöôøng CNCS. Theá laø sau giôø ra chôi, Löïu bò 
môøi leân vaên phoøng laøm kieåm ñieåm.  Khi noù 
trôû veà lôùp, ñoâi maét ñoû hoe.   Caû lôùp nhìn noù 
aùi ngaïi vaø cuõng töø ngaøy ñoù noù ñaõ thöïc söï 
ngoan ngoaõn trong giôø hoïc chính trò.   

Moät buoåi saùng cuõng vaøo giôø thaày 
Khan, caû lôùp im phaêng phaéc.  Thaày Khan  
ngoài xuoáng gheá ñöôïc naêm phuùt thì ñoät 
nhieân thaày ñöùng daäy maët haàm haàm khoâng 
noùi gì.  Sau ñoù thaày rôøi khoûi lôùp ñoä 20 phuùt 
roài trôû laïi.  Thaày Khan ñaõ boû haún vieäc 
kieåm tra baøi vaø suoát buoåi hoïc thaày laïi gaân 
coá giaûng cho caû lôùp nghe veà ñaïo ñöùc cuûa 
con ngöôøi môùi XHCN.  Cuoái buoåi hoïc, moät 
soá baïn ñaõ hoûi Thaûo:  

- Ai boû maéc meøo treân gheá thaày? Thaûo 
coù bieát khoâng? 

  Thaûo troøn maét ñaùp:  

- Laøm gì coù chuyeän ñoù. 
- Vaäy maø coù ñoù Thaûo.  Boà laø lôùp 

tröôûng boà phaûi bieát. 
Thaûo nhuùn vai cöôøi toû veû khoâng tin.  

Naøng ñem chuyeän ñoù noùi cho caû nhoùm 
nghe thì caû boïn hænh muõi leân cöôøi.  Haïnh 
bóu moâi: 

- OÂng ta chæ bòa chuyeän maø thoâi.  Ai 
maø daùm ñuïng tôùi caùn boä. 

- Tao nghe maáy ñöùa nam sinh lôùp 12C2 
noùi raèng oâng ta chaïy vaøo caàu, roài ñöùng chöôûi 
ñoûng moät mình.  OÅng chöôûi baäy laém! – Linh 
nhaên maët toû daáu khinh bæ. 

- Taïi sao tuïi noù bieát? – Löïu hoûi tôùi. 
- Maày coøn phaûi hoûi – Thaûo khoanh tay 

ñöùng nhìn caùc baïn roài baát giaùc laéc ñaàu – 
Vaäy laø khoå cho thaày Khoa roài. 

 Löïu ñoät ngoät thay ñoåi neùt maët.  Coâ 
naøng hoûi lieân tuïc: 

- Sao laïi khoå cho thaày.  Lôùp mình laøm thì 
mình chòu.  Coù lieân can gì ñeán thaày. 

- Maày ngoác quaù ñi.  Neáu coù chuyeän gì 
thì hoï cöù moi thaày höôùng daãn lôùp ra maø boå 
leân ñaàu.  Cuõng nhö chuyeän vöøa roài cuûa 
maày.  Thaày Khoa ñaõ bò khieån traùch laø 
khoâng theo doõi chaët cheõ hoïc troø.  Bieát chöa. 

Gioïng Löïu run run: 
- Thaûo aø! Tao ñaâu coù muoán thaày bò… vaï laây. 
Thaûo dòu gioïng: 
- Thoâi boû ñi Löïu.  Chuyeän ñaõ qua.  Coù 

nhaéc cuõng khoâng ích lôïi gì maø chæ laøm cho 
mi buoàn.  Tao lo vuï maét meøo thaày Khan seõ 
laøm lôùn chuyeän. 
 - Nhöng oâng ta laøm sao tìm ra ñöôïc 
ngöôøi ñaõ chôi xoû laù oâng ta chôù.  Chaúng leõ 
ñem caû lôùp ra laøm kieåm ñieåm – Löïu treà moâi. 
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* * * 
 Thaày Khoa coù veû buoàn buoàn.  Thaày khoâng 
coøn keå chuyeän vaøo nhöõng giôø cuoái cuøng 
cuûa buoåi hoïc.  Thaày thöôøng traàm ngaâm 
moãi khi ñeán lôùp.  Moät ngaøy cuoái tuaàn, sau 
khi moïi ngöôøi ra veà, thaày ñaõ goïi Thaûo ñeán 
hoûi nhoû: 
 - Thaûo aø!  Thaày raát caûm ôn em ñaõ giuùp 
ñôõ thaày suoát gaàn nöûa naêm hoïc.  Nhìn 
chung lôùp mình moïi thaønh vieân ñeàu chaêm 
chæ, ngoan vaø ham hoïc.  Chæ coù moät ñieàu 
thaày lo laø coù moät soá baïn raát nghòch.  Tuaàn 
vöøa qua, thaày Khan baùo caùo leân Ban Giaùm 
Hieäu vaø giaùo vieân toaøn tröôøng veà vieäc lôùp 
mình coù ngöôøi ñaõ boû maét meøo treân gheá cuûa 
thaày.  Sau ñoù coøn daùn giaáy 35 trong cuoán 
giaùo aùn cuûa thaày Khan. 
 Thaûo giaät naåy mình: 
 - Thaät sao thaày? 
 - OÂng ta ñoå traùch nhieäm cho thaày quaù 
deã daõi vôùi caùc em neân ñaõ ñeå caùc em laøm 
chuyeän ñoù ñeå bæ maët oâng ta.  Thaày raát 
buoàn nhöng thaày khoâng daùm leân tieáng 
beânh vöïc gì cho caùc em. Thaûo nhìn cöû 
chæ nhuõn nhaën cuûa thaày vaø aùi ngaïi noùi: 
 - Thöa thaày, neáu coù chuyeän gì thì caùc 
em chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm khoâng phaûi 
do thaày. 
 - Thaày khoâng lo bò pheâ bình, cheâ traùch 
maø thaày lo vì thaày Khan baét buoäc thaày tìm 
cho ra thuû phaïm.  Thaày lo ngaïi seõ coù em bò 
caâu löu hoaëc bò pheâ trong hoïc baï veà ñaïo ñöùc. 
 - Khoâng bao giôø tìm ra ñöôïc thuû phaïm 
ñaâu thaày.  Thaät ra baïn beø em cuõng chæ 
nghòch ngôïm thoâi. 

 - Thaày vaãn mong muoán taát caû caùc em 
khoâng coù nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy – Ñoâi 
maét thaày Khoa vöøa nghieâm nghò vöøa buoàn, 
thaày tieáp – Thaày ñaõ traûi qua nhöõng naêm 
thaùng cuûa tuoåi hoïc troø neân thaày hieåu caùc 
em nhieàu laém.  Coù moät ñieàu thôøi hoïc sinh 
cuûa thaày khoâng nhö caùc em baây giôø.  Khi 
ñaát nöôùc ñoåi thay, con ngöôøi cuõng chòu 
chung soá phaän vaø hoaøn caûnh.   
 Thaûo nhö hieåu ñöôïc moät phaàn aån khuùc 
trong caâu noùi cuûa thaày.  Naøng thaønh thaät noùi: 
 - Thöa thaày, haàu nhö taát caû moïi ngöôøi 
trong lôùp ñeàu thöông meán thaày, gaàn guõi vaø 
kính troïng thaày.  Em khoâng hieåu taïi sao khoâng 
ai thích giôø thaày Khan? 
 - Thaät ra thaày Khan khoâng phaûi laø 
ngöôøi xaáu.  Ai cuõng muoán ngöôøi khaùc neå 
troïng mình khoâng phaûi vì nhaân caùch, kieán 
thöùc, taøi naêng cuûa hoï maø vì hoï muoán thoûa 
maõn tính kieâu caêng cuõng nhö tieáng taêm vaø 
ñòa vò maø hoï muoán ñaït ñöôïc.  Hoâm nay 
thaày noùi chuyeän vôùi em hôi laâu.  Coù dòp 
thaày troø mình seõ noùi chuyeän nhieàu hôn.  
Baây giôø thaày phaûi ñi hoïp ñaây.  Neáu thaày 
coù boû tröôøng, boû lôùp maø ñi thì baûo caùc baïn 
ñöøng buoàn. 
 Boùng thaày khuaát beân daõi haønh lang 
cuoái lôùp hoïc.   
    * * * 
 Muøa heø ñaõ trôû veà, naêm hoïc ñaõ saép 
chaám döùt.  Trôøi trôû neân oi böùc vaø côn möa 
ñaàu muøa ñaõ ñoå xuoáng saân tröôøng.  Nhöõng 
côn möa haï thöôøng keùo daøi trong nhieàu  
ngaøy roài chaám döùt.  Saân tröôøng ñaây ñoù 
nhöõng vuõng nöôùc laày loäi, ñuïc ngaàu.  Maáy 
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tuaàn sau haøng phöôïng vó trong saân tröôøng 
nhöõng chieác laù non li ti beù nhoû ñaõ nhuù ra. 
Vaø sau ñoù nhöõng nhaùnh phöôïng cuõng ñaõ 
oâm aáp nhöõng ñaøi hoa troøn tròa, xinh xinh 
ñaõ xuaát hieän xen keõ giöõa nhöõng chieác laù 
xanh non môn môûn.  Trong nhöõng ngaøy 
naày, loøng Thaûo noân nao buoàn.  Nhoû Haïnh, 
Linh, Löïu, cuõng noùi vôùi naøng raèng moät thôøi 
hoa moäng seõ troâi maát vaøo thôøi gian.  Nhöõng 
trang saùch hoïc troø xeáp laïi sau löng ñeå chuaån 
bò cho mình haønh trang 
vaøo ñôøi.  Coù bao nhieâu muøa haï trong ñôøi 
hoïc troø laø coù baáy nhieâu kyû nieäm ñaùng yeâu.  
Coù leõ naøng seõ khoâng bao giôø yeâu moät loaøi 
hoa naøo hôn nhöõng caùnh phöôïng saân tröôøng.  
Hoa phöôïng laø bieåu töôïng cho tuoåi hoïc troø 
vaø moãi ñoä heø veà tieáng ve saàu ngaân nga treân 
nhöõng voøm laù treân cao ñaõ in saâu vaøo tieàm 
thöùc naøng moät noãi nhôù thöông.   
 Gaàn ñeán ngaøy thi toát nghieäp, caû tröôøng 
nhaän ñöôïc tin thaày Khan bò bònh naëng phaûi 
ñöa vaøo beänh vieän .  Tin töùc veà thaày moãi 
ngaøy moät xaáu ñi.   Caùc baïn trong lôùp duø 
khoâng thích thaày nhöng cuõng lo ngaïi neân 
ñi thaâu thaäp tin töùc haøng ngaøy vaø cho bieát 
tröôùc kia thaày bò lao phoåi neân phaûi caét boû 
nöõa laù phoåi.  Thaày ñaõ soáng baèng nöõa laù 
phoåi coøn laïi ñaõ hôn möôøi naêm.  Laàn naày 
thaày ñaõ hoân meâ hôn moät tuaàn khoâng tænh 
daäy.  Thaày soáng raát khoán khoå, trong caên 
nhaø taäp theå nhoû nhö moät caùi hoäp chæ coù 
moät keä saùch, moät caùi giöôøng oäp eïp, moät 
chieác xe ñaïp teøm, maáy boä quaàn aùo ñaõ cuõ 
meøn maø thaày thöôøng maëc ñeán tröôøng cho 
töôm taát.  Ngaøy hoâm qua, baïn beø thaày ñaõ 
mang caùi xe ñaïp, taøi saûn cuoái cuøng cuûa 

thaày ñem baùn ñeå thuoác thang cho thaày 
nhöng khoâng coù hieäu quaû.  Caû tröôøng 
quyeân goùp tieàn ñeå coá gaéng mua moät loaïi 
thuoác ñaëc bieät chích cho thaày.  Thaày chæ 
môû maét ñöôïc moät laàn duy nhaát vaø khoâng 
noùi ñöôïc gì roài sau ñoù thaày ñaõ ra ñi vaøo luùc 
nöûa ñeâm veà saùng. 
 Ñaùm tang thaày raát ñôn sô.  Gia ñình 
thaày haàu nhö khoâng coù ai vì taát caû ñaõ cheát 
trong chieán tranh.  Nhöõng gioït nöôùc maét 
khoùc ngöôøi quaù coá baây giôø laø baïn beø, ñoàng 
nghieäp vaø luõ hoïc troø.   Luùc sinh thôøi thaày 
oai quyeàn, hoáng haùch ai cuõng sôï.  Luùc thaày 
cheát khuoân maët khaéc khoå, ñen xaïm, ñoâi 
maét vaãn môû to nhö coøn luyeán tieác nhaân 
gian hay muoán gôûi laïi moät lôøi uyû thaùc sau 
cuøng maø chöa kòp noùi.  OÂng hieäu tröôûng 
ngöôøi cuøng queâ vôùi thaày cuõng laø moät Ñaûng 
vieân laâu naêm ñaõ khoùc muøi maãn beân naám 
moà vaø than raèng: 
 - Moät ñôøi theo Ñaûng, ñeå roài cheát trong 
ñoùi khoå nhö vaày sao Khan.  Tao baát löïc khi 
thaáy maày cheát laàn moøn maø khoâng cöùu ñöôïc… 
 Luùc ñoù taát caû moïi ngöôøi ñieàu rôi leä.  
Thaûo thaáy thaày Khoa cuùi ñaàu, choác choác 
laïi gôõ kieáng ra lau ñoâi maét nhoaø leä.  Nhoû 
Löïu ñoät ngoät noùi beân tai Thaûo: ”Tao coù loãi 
vôùi thaày Thaûo ôi!” - Roài noù khoùc thuùt thít 
nhö ñöùa con nít môùi leân ba.  Thaûo noùi nhoû: 
”Maày ñaâu coù laøm gì xaáu ñaâu maø lo”.  Löïu 
cöù khoùc raám röùc: ”Taïi tuïi mình khoâng hieåu 
roõ cuoäc soáng ñau khoå cuûa thaày.  Tao ñaõ 
khinh thaày vaø ñaõ laøm nhöõng ñieàu sai 
quaáy”.  Thaûo thaáy Löïu quaù buoàn neân 
khoâng hoûi tieáp. 
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 Maáy tuaàn sau, caû tröôøng laïi nhoán nhaùo 
leân khi hay tin thaày Khoa ñaõ vöôït bieân.  
Lôùp Thaûo söõng sôø.  Ñaùm con gaùi vaây quanh 
Thaûo hoûi raèng taïi sao thaày ñi maø khoâng töø 
giaõ.  Nhìn maët ñöùa naøo cuõng y chang nhö 
ñaùm ma cuûa thaày Khan.  Linh maáy ngaøy 
lieân tuïc khoâng noùi vôùi ai moät lôøi.  Haïnh thì 
lanh chanh baûo raèng thaày coøn nôï noù moät 
caâu hoûi maø khoâng chòu traû lôøi.  
  Roài tieáp theo ñoù Löïu ñoät ngoät boû hoïc 
vaø thoâng baùo vôùi baïn beø raèng noù khoâng 
coøn mô öôùc gì caû.  Cho ñeán moät hoâm Thaûo 
nhaän ñöôïc thö cuûa Löïu: 
 Saøi goøn, ngaøy…thaùng …naêm1978 
 Caùc baïn thaân thöông, 

Ñöøng ngaïc nhieân khi ta ñoät ngoät boû 
tröôøng ra ñi.  Ta ñaõ choïn cho mình moät 
cuoäc soáng khaùc.  Sau caùi cheát cuûa thaày 
Khan, tao töï hoûi: ”Hoïc ñeå laøm gì? Vaø sau 
khi maát thaày Khoa vónh vieãn, tao coù caûm 
giaùc ñaát nöôùc mình khoâng caàn nhöõng ngöôøi 
coù tri thöùc”.  Ñoùi khoå, ñau ñôùn nhö thaày 
Khan laøm sao ñöùng vöõng treân buïc giaûng.  
Cuoäc ñôøi hai ngöôøi thaày quaù traùi ngöôïc, 
cuõng nhö phong caùch cuûa hai ngöôøi laøm tao 
suy nghó raát nhieàu. Tao maõi maõi laø con nhoû 
khoâng bao giôø coù theå hieåu noãi caùi lyù thuyeát 
cao sieâu cuûa Chuû Nghóa Coäng Saûn vaø tao 
cuõng khoâng hieåu vì sao thaày Khan laïi oâm 
aáp giaác moäng thieân ñöôøng cuûa Chuû Nghóa 
Coäng Saûn cho ñeán cheát.  Thaày Khoa - moät 
thaàn töôïng cuûa ña soá hoïc sinh toaøn tröôøng 
laïi töø boû queâ höông.  Tuoåi treû cuûa chuùng 
mình coù coøn laø haøng phöôïng ñoû choùi chang, 
laø nieàm kieâu haõnh voâ bieân veà tuoåi moäng mô 

ñeïp nhaát ñôøi khoâng?  Ñaõ coù nhieàu ñeâm ta 
suy tö veà soá phaän cuûa taát caû boïn mình. 

Caùc baïn ôi!  Ta vaãn coøn oâm trong loøng 
moät nieàm aên naên laø ñaõ ñoái xöû vôùi thaày 
Khan khoâng toát.  Ta laø moät ñöùa hoïc troø 
ngoå ngaùo neân ta khoâng kòp hieåu raèng cheá 
ñoä Mieàn Baéc ñaõ ñaøo taïo ra thaày vaø nhaøo 
naën thaày thaønh moät maãu soá chung.  Ta 
chính laø ngöôøi ñaõ cheá gieãu thaày trong haàu 
heát caùc giôø hoïc. Ta laø thuû phaïm treùt maét 
meøo treân gheá thaày vaø cuõng chính ta ñaõ vieát 
giaáy daùn trong giaùo aùn cuûa thaày soá 35.  Khi 
thaày cheát ta khoâng kòp xin thaày tha thöù. 

Hoâm nay vieát nhöõng doøng chöõ naày ñeå 
taâm hoàn ta thanh thaûn ñoâi chuùt vaø phaàn 
naøo vôi ñi nhöõng noãi buoàn.  Xin taïm bieät 
nhöõng ngöôøi baïn thaân yeâu.  Ta xin gôûi laïi 
khung trôøi muøa haï nhöõng nuï hoân sau cuøng 
cuûa tuoåi hoïc troø vaø haõy noùi giuøm ta vôùi 
nhöõng chuøm phöôïng ñoû raèng ta yeâu maøu 
hoa aáy.  Chuùc caùc baïn thaønh coâng vaø haïnh 
phuùc trong töông lai. 

      Thaân thöông 
         Ngoïc Löïu 

 Baïn beø chuyeàn tay nhau ñoïc laù thö cuûa 
Löïu ñeán nhaøu naùt. 

* * * 
Muøa thi ñaõ chaám döùt.  Moät ngaøy trong 
thaùng baûy, Thaûo trôû laïi tröôøng xem keát quaû 
thi toát nghieäp.  Hai giôø chieàu maø saân 
tröôøng vaéng hoe.  Caây phöôïng trong saân 
tröôøng ñaõ nôû ñaày hoa.  Nhöõng caùnh hoa 
phöôïng ñoû thaém troâng gioáng nhö nhöõng 
ñoùm löûa röïc saùng ñoát chaùy caû baàu trôøi.  
Naéng haï oi aû, choùi chang vaø caû saân tröôøng 
böøng leân haøng ngaøn tieáng ve ngaân.  Tieáng 
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ve naêm nay Thaûo nghe buoàn kyø laï.  Noù 
khoâng coøn laø tieáng ve cuûa muøa heø nhöõng 
naêm xa xöa.  Baïn beø ñaâu roài?  Thaûo nhìn 
quanh chæ thaáy nhöõng lôùp hoïc troáng trôn.  
Ngöôøi gaùc coång ñang queùt nhöõng caùnh 
phöôïng rôi treân maët ñaát, thaáy Thaûo oâng 
ngöøng laïi chaøo vaø kheû mæm cöôøi.  Thaûo 
chaøo ñaùp leã roài quay 
sang nhìn nhöõng chuøm 
phöôïng ñang rung rinh 
trong naéng.  Maøu phöôïng 
röng röng laøm loøng Thaûo 
xao xuyeán buoàn man 
maùc.  Chöa coù naêm naøo 
buoàn nhö naêm nay.  Ñôøi 
hoïc troø voâ tö, hoàn nhieân 
ñaõ vuït chaáp caùnh bay xa.  
Thaûo ñaõ nhaän ra nhöõng 
thay ñoåi ñoät ngoät trong 
taâm tö naøng töø khi thaày 
Khan cheát, thaày Khoa boû 
ra ñi vaø Löïu boû tröôøng, 
boû lôùp. Hoâm nay laø ngaøy 
cuoái cuøng Thaûo ñeán tröôøng.  Naøng nhìn teân 
cuûa töøng ngöôøi baïn vaø hieåu raèng taát caû ñaõ 
chuaån haønh trang leân ñöôøng.  Naøng seõ 
khoâng coøn nhöõng ngaøy noâ ñuøa vôùi baïn beø, 
khoâng coøn nhöõng ngaøy ngoài yeân laëng trong 
lôùp hoïc uoáng töøng lôøi cuûa thaày, coâ, nghe 
gioïng noùi, tieáng cöôøi ñuøa nghòch ngôïm cuûa 
ñaùm baïn beø hay phaù phaùch.  Coøn ñaâu 
nhöõng muøa heø chuyeån tay nhau nhöõng 
quyeån löu buùt vieát ñaày nhöõng doøng chöõ 
thaân thöông.  Coøn ñaâu nhöõng ngaøy baïn beø 
ngoài beân nhau nhaët töøng caùnh phöôïng rôi 
eùp vaøo trang saùch vaø nhöõng ngaøy rong chôi 

döôùi côn möa heø maùt laïnh laøm öôùt meàm 
maùi toùc.  Tröôøng lôùp seõ nguû yeân.  Töø ñaây, 
ñôøi hoïc troø ñaày hoa böôùm moäng mô ñaõ 
kheùp laïi sau löng Thaûo.  Töông lai ñang 
môû ra tröôùc maét hay chæ laø moät giaác mô 
ñaày aûo töôûng.  Thaûo quay ra coång vaø ñöùng 
nhìn ngoâi tröôøng laàn cuoái cuøng.  Ngöôøi gaùc 

coång ñaõ trôû laïi.  OÂng ta 
goïi: 
 - Coâ Thaûo, coâ coù thö.  
Toâi chôø coâ laâu laém vaø hy 
voïng coâ trôû laïi. 
 - Thö ai ñoù chuù Naêm. 
 OÂng giaø trao cho 
Thaûo boïc giaáy nhoû, roài 
mæm cöôøi coù veû bí maät: 
 - Veà nhaø môû ra xem. 
  Thaûo ñoùn laáy vaø nheùt 
voäi vaøo gioû xaùch: 
- Caùm ôn baùc nhieàu.  
Ñaây laø ñòa chæ cuûa con.  
Hoâm naøo baùc raûnh gheù nhaø 
con chôi. 

 Ñaåy chieác xe ñaïp ra khoûi coång.  Thaûo 

khoâng neùn ñöôïc söï toø moø.  Naøng môû goùi 

giaáy ra xem vaø tim naøng ñaäp roän leân moät 

nieàm vui khoân taû. Thaûo baát giaùc heùt leân 

vui söôùng: “OÂi!  Thö cuûa thaày Khoa.  

Thaày coøn soáng.  Caùm ôn trôøi phaät.  Thaày 

ôi! Thaày ôi!  Mong moät ngaøy haïnh ngoä”… 
 Bình Döông,  

nhöõng ngaøy vaøo haï 6- 1984 
  Vieát laïi 6-2000 taïi Maryland 
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