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SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: 
PARIS, VUI XUÂN HỌP MẶT 

 
ứ vào đầu xuân Câu Lạc Bộ Văn 
Hóa VN Paris tổ chức họp mặt Sinh 
Hoạt Văn Học Nghệ Thuật thường 

niên, năm nay vào ngày 19-04-2014, tại 
Conflans Sainte-Honorine,  khách mời vẫn là 
những khuôn mặt quen thuộc trong giới sinh 
hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng người Việt ở 
Paris như : GSTS Hàn Lâm Viện Sĩ Lê Mộng 
Nguyên và phu nhân Nicole, GSTS Phạm 
Đình Liên, Giáo sư Trịnh Khải và phu nhân, 
Bác sĩ Nguyễn Bá Hậu và phu nhân Kiều 
Hạnh, Bác sĩ Phan Khắc Tường, Họa sĩ 
Nguyễn Đức Tăng, Nhà thơ Quỳnh Liên Cao 
Văn Chiểu, Nhà thơ Đỗ Bình, Nhà biên khảo 
Mỹ Phước Nguyễn Thanh, Nghệ sĩ Minh 
Cầm, Nghệ sĩ Thúy Hằng, Ca sĩ Kim Thu và 
phu quân , Bà Trần Bạch Sương đại diện tạp 
chí Nguồn, Mây Thu đại diện Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm .v.v.  
 Mở đầu chương trình vào khoảng 15 
giờ, Chủ tịch CLBVH Paris, bác sĩ Phan 
Khắc Tường sau ba năm mang trọng trách 
điều hành CLB, hướng dẫn tổ chức các 
buổi sinh hoạt, nay đã mãn nhiệm kỳ. Ông 
phát biểu : “Hôm nay nhân dịp xuân về 
chúng ta cùng nhau họp mặt, trong ba năm 
qua, tôi được giao phó trách nhiệm trông 
coi CLBVH Paris, đến nay đã chấm dứt 
nhiệm kỳ, và trở lại là một thành viên của 
CLBVH”. Sau đó việc bầu ban chấp hành 
được tiến hành, bác sĩ Phan Khắc Tường đề 

nghị nhà thơ Đỗ Bình ra đảm trách CLB, 
mọi người đều đồng ý, sau đó cùng quyết 
định bầu nhà thơ Đỗ Bình vào đảm nhận 
chức chủ tịch CLB VHVN Paris. Nhà thơ 
Đỗ Bình lên máy ghi âm ngỏ lời cảm ơn tất 
cả mọi người đã tín nhiệm ông và phát 
biểu:“Chúng ta vừa mất đi một người bạn 
là một nhà thần học, một nhà thơ  và cũng 
là một dịch giả, đó là anh Nguyễn Tấn 
Phước đã từ giả chúng ta về cõi vĩnh hằng. 
Hiện nay có một số người không thể đến 
đây được vì già yếu như nữ sĩ Minh Châu 
Thái Hạc Oanh, nhà thơ Vân Uyên Nguyễn 
Văn Ái, nhà báo Tô Vũ... Và hôm nay, vì trở 
ngại xe cộ, tuyến đường RER đình công, có 
một số các anh chị không đến được như Gs 
Nguyễn Bảo Hưng, Gs Quỳnh Hạnh, Gs 
Nguyễn Ngọc Chân, nhà thơ Hà Lan 
Phương… Bác sĩ Nguyễn Bá Linh đã đi 
Lyon, nhà văn Nguyễn Thùy, nhà văn Kim 
Long vừa chuyển về miền Nam nước Pháp, 
các bạn đều có gọi điện thoại hoặc gửi e-
mail về… Trải dài hơn mấy chục năm qua, 
CLB của chúng ta đã góp phần trong việc 
phát huy và bảo tồn văn hóa VN ở hải 
ngoại, CLB còn là sợi giây kết tình giữa  
các văn nghệ sĩ ở hải ngoại, đây cũng là 
một mái nhà chung của những tâm hồn 
đồng điệu. Có rất nhiều văn nghệ sĩ ở hải 
ngoại đã tín nhiệm CLB, khi qua Paris 
trình bày tác phẩm hay tổ chức những buổi 
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diễn thuyết về văn học nghệ thuật, họ  muốn 
được CLB giới thiệu vì chúng ta làm việc 
đứng đắn, mặc dù họ là thành viên các 
đoàn thể lớn như hội văn bút quốc tế, các 
hội đoàn ở các nơi v.v. Những người đã 
từng làm chủ tịch của CLB như Bác sĩ 
Nguyễn Bá Hậu, Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng 
và tôi, sau đó đến Bác sĩ Phan Khắc Tường. 
Dù là một thành viên sáng lập nhưng ngày 
trước ở trong hội, có lẽ tôi là một trong 
những người trẻ nhất, sau này đã có nhiều 
người khác trẻ hơn,  nhưng những người 
trẻ đó hiện nay chưa có ý định muốn nhận 
trách nhiệm trong CLB”. 
  Nhìn lại tiến trình trong khoảng thời 
gian qua, cùng sinh hoạt với cựu Chủ tịch 
CLBVH Paris, Bác sĩ Phan Khắc Tường, đã 
có những buổi sinh hoạt đáng kể như : Sinh 
hoạt VHNT Hương Thu Paris, để tiếp đón 
nhà thơ Miên Du Đà Lạt và nhà thơ Chúc 
Anh đến từ  Cali, tiếp đón nhà văn Song 
Nhị chủ bút tập san văn học Nguồn đến từ 
Mỹ, và các bạn văn ở Úc; Ra mắt CD nhạc 
Tình Khúc Tha Hương với ba tác giả Lê 
Mộng Nguyên, Phạm Đình Liên, Đỗ Bình; 
Ngoài ra còn có các buổi hội thảo tổ chức 
tại Montrouge, Antony, với các đề tài: Ý 
Nghĩa Cuộc Sống Của Loài Người, Niềm 
Vui Và Nỗi Buồn Của Đời Người, Sự Sống 
Của Con Người Và Mọi Vật Trong Vũ Trụ 
v.v. Tóm lại, tuy CLBVH Paris không làm 
những buổi văn học lớn như, Thu Đất 
Khách, Xuân Tha Hương,  Bên Trời Tưởng 
Nhớ, Thu Tao Ngộ  v.v. nhưng  gói ghém 
và thu gọn lại. Trong sinh hoạt cộng đồng 

không thể thiếu vắng sinh hoạt văn hóa, vai 
trò của văn hóa là vai trò rất quan trọng. 
 Với tầm mức quan trọng ấy, nhà thơ Đỗ 
Bình liền thảo luận ngay về các dự định tổ 
chức trong tương lai, ông phác họa về 
những diễn tiến của CLB : Nên gặp nhau 
họp mặt thường xuyên hơn, sẽ mở rộng tầm 
mức hoạt động để mỗi ngày mỗi thêm phát 
triển, có thêm sự cộng tác của giới trẻ v.v. 
Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng giữ trách nhiệm 
lo liệu về nơi chốn, phòng ốc để họp mặt. 
Cuộc bàn luận rất sôi nỗi, mỗi người đều 
chăm chú góp ý.  
 Tiếp nối chương trình, Giáo sư Trịnh 
Khải giới thiệu tác phẩm: La Science du 
Dharma, trong đó có ba đề tài:  
La Science du Dharma (Khoa học của 
Dharma) 
La Métaphysique de Nâgârjuna (Siêu hình 
học của Nâgârjuna 
La Méditation Bouddhiste (Thiền Phật giáo) 
 Các đề tài này không nói hẳn về tôn 
giáo mà chỉ khai thác về khía cạnh hoàn 
toàn khoa học của Phật giáo, tiếp đến là 
khía cạnh siêu hình học của  Nâgârjuna, rồi 
tới phương pháp thiền Yoga của đạo Phật, 
luôn chú trọng về cách thở. Giáo sư Trịnh 
Khải dẫn chứng: “Theo thuyết này thì quan 
trọng nhất của con người là hơi thở. 
Phương pháp thở quan trọng như mỗi bộ 
phận của cơ thể con người: mắt, tai, mũi… 
là một nhân vật. Ví dụ như trong phòng họp 
này, khi các nhân- vật-mắt, nhân-vật-tai… đi 
ra khỏi phòng họp thì người mù, người 
điếc… vẫn sống, nhưng khi nhân-vật-thở đi 
ra khỏi phòng họp lúc ấy mọi người đều xao 
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động vì không hơi thở cái gì cũng phải 
chết”. Tác phẩm này được Giáo sư Trịnh 
Khải trao tặng cho nhạc sĩ Lê Mộng 
Nguyên, và một số người hiện diện.  
 Tiếp theo Giáo sư Trịnh Khải thuyết 
trình về đề tài: Văn Hóa Và Chính Trị, ông 
đã phát biểu:“Điều kiện cơ bản của văn hóa 
chưa được hoàn toàn tôn vinh đúng mức, đó 
là tự do tư tưởng, độc lập hành động. Khi 
quốc gia hữu sự thì sĩ phu phải hữu trách, 
tham luận về liên hệ giữa Chính Trị và Văn 
Hóa đã trở nên tối cần thiết. Và ngày nay 
thế giới đang trên đà phát triển qua mọi 
lãnh vực: kinh tế, giáo dục, xã hội, cách 
mạng trí tuệ: máy tính điện tử, internet, 
robots v.v. Văn Hóa và Chính Trị phải xem 
như chim liền cánh, như cây liền cành”. 
 Kế tiếp Bà Trần Bạch Sương đã 
giới thiệu Tạp chí Nguồn số 54 vừa 

mới phát hành. 
 Sau đó chương trình được chuyển đổi 
qua phần văn nghệ, giới thiệu những sáng 
tác của những tác giả hiện diện. Những bài 
thơ và nhạc phẩm lần lượt được trình bày. 
Ca sĩ Kim Thu diễn ngâm bài thơ Nhớ 
Người Bạn Xưa của nhà thơ Quỳnh Liên. 
Ca sĩ Kim Thu trình bày thêm nhạc phẩm 
Đường Xưa Lối Cũ của Hoàng Thi Thơ và  
một bản nhạc Pháp, L’Amour en Héritage, 
nhạc phẩm này thường do ca sĩ lừng danh 
Nana Mouskouri trình bày với giọng ca nhẹ 
như gió thoảng. 
 Với tiếng đàn Tây ban cầm của Nhạc sĩ 
Phạm Đình Liên, thơ Phương Du, bài Thu 
Tình Thương được Nghệ sĩ Minh Cầm trình 
bày. Đây là bài thơ phổ nhạc rất thành công 
của tác giả nhân dịp Thu Tao Ngộ. Nhạc 
phẩm Quê Tôi của Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên 



                                                                                                               COÛ THÔM 176 

cũng được nghệ sĩ Minh Cầm trình bày. 
 Bác sĩ Phan Khắc Tường đọc bài thơ của 
chính tác giả, Cho Tôi Nhắn, được nghệ sĩ 
Thúy Hằng diễn ngâm, lời thơ thật ngậm ngùi 
làm nhớ lại những hình ảnh đau thương của 
mùa xuân Mậu Thân 1968 ở Huế : 
 “Xin nhắn anh về thăm cố đô, 
 Nhờ anh đếm thử, bao nhiêu mồ. 
 Hương Giang, An Cựu còn trôi xác, 
 Vỹ Dạ, bao đường loang máu khô”. 
Tiếp theo, nghệ sĩ Thúy Hằng trình bày 
nhạc phẩm Tiếng Sáo Chiều Quê, nhạc và 
lời của Nhạc sĩ Thu Hồ. Giọng ca nhẹ 
nhàng truyền cảm cùng với tiếng đàn dìu 
dặt của nhà thơ Đỗ Bình gợi nhớ quê hương 
thiết tha, khách tham dự cùng yên lặng lắng 
nghe: “Sáo ơi! Lòng tôi thêm nhớ thương. 
Tình quê hương vấn vương. Còn ở quê 
người. Bao tình lưu luyến. Nghe sáo mơ hồ 
hòa gió sương…”. Ca sĩ Kim Thu trở lại 
chương trình với hai nhạc phẩm Cô Đơn 
của Nguyễn Ánh 9 và Thao Thức Vì Em 
của Nhạc sĩ Lam Phương. 
 Mây Thu đọc bài thơ Tình Xuân của 
chính tác giả để tiếp nối chương trình và bài 
này do nghệ sĩ Thúy Hằng diễn ngâm. Nhà 
thơ Quỳnh Liên cũng đọc bài thơ của mình, 
Nhớ Người Xưa, lời thơ buồn da diết được 
Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng diễn ngâm: 
Gió vàng thổi lạnh tấm lòng,  
Bâng khuâng nhung nhớ bóng hình năm xưa 
Đêm nay trừ tịch giao thừa, 
Trầm hương khói quyện như mưa trong lòng”… 
 Tới đây Bác sĩ Nguyễn Bá Hậu, Nhà 
thơ Phương Du, yêu cầu ca sĩ Kim Thu 

trình bày nhạc phẩm Mexico. Không khí trở 
nên vui nhộn với những nhịp chân và tiếng 
vỗ tay theo điệu nhạc. Đây là nhạc phẩm 
nổi tiếng với giọng ca bất hủ của Luis 
Mariano. Nhạc phẩm này do danh ca Cao 
Thái và cố danh ca Thanh Hùng trình bày, 
và đã đưa tên tuổi của hai danh ca này lên 
hàng đầu về chất giọng Téno vào đầu thập 
niên 60 của thế  kỷ  trước ở miền Nam. 
 Chiều dần tàn, trước khi giã biệt, Nhà 
thơ Đỗ Bình nói thêm: “Chúng ta đến với 
nhau để giữ cái tình với nhau, và để giữ kỷ 
niệm với nhau, chữ  tình lúc này mới quan 
trọng. Chúng ta cũng có thể ăn uống, nhưng  
mục đích là bàn về văn học nghệ thuật, nói  
những điều liên quan đến quê hương. Nhiếp 
ảnh gia Nguyễn Đăng Trình ở Canada, họa 
sĩ Nguyễn Hữu Nhật và nhà văn Nguyễn Thị 
Vinh ở Norvège có điện thoại cho tôi gởi lời 
chào đến quý bác và anh chị”. 
 Như thế, qua một mùa đông dài lạnh 
giá, hôm nay mùa xuân lại trở về, cùng 
nhau vui xuân họp mặt, với muôn hoa thơm 
nghìn cỏ lạ, khoe sắc thắm tươi trên các nẻo 
đường. Các văn thi hữu lại đến với nhau để 
cùng hội thảo về một số vấn đề liên quan 
đến các sinh hoạt của CLBVH Paris, đồng 
thời cũng để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay 
những ưu tư thường nhật. 
 Chương trình chấm dứt vào lúc 19 giờ, 
mọi người cùng vui vẻ chia tay, hẹn gặp 
nhau trong một ngày rất gần. 
 

Nguyễn Mây Thu 
(Paris, 22-04-2014) 
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TOÂI LAØM BAÙO VAÊN HOÏC 
(Taâm söï  17 naêm laøm Baùo Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm 

 
(Tieáp theo)  

Nghæ vaøi ngaøy laøm baùo, chuû nhieäm Coû 
Thôm laïi lo laøm soå saùch.  Chaêm laém thì 
moãi thaùng moät laàn, coù khi hôn hai thaùng, 
ñoäc giaû goïi, hoûi sao ngaân phieáu cuûa hoï 
chöa ñöôïc tieâu thuï, toâi môùi voäi vaøng laøm 
coâng vieäc cuûa moät thö kyù keá toaùn:  laøm 
baûn in caùc check, ghim töøng caùi vôùi thö töø 
vaø phieáu mua baùo, phieáu uûng hoä cuûa töøng  
ngöôøi; goõ moät caùi danh saùch vôùi soá check 
vaø soá tieàn cuûa hoï; laøm toång coäng vaø vieát 
bieân lai ñem ñi boû bank.   Vieäc naøy cuõng 
nhö vieäc goõ maùy chöõ, toâi laønh ngheà laém vì 
ñaõ laøm sôû Myõ ôû Saøi Goøn vaø Virginia toång 
coäng gần	20 naêm.    

Vì phaûi lo thanh toaùn hoùa ñôn vaø laøm 
soå saùch cho caû gia ñình töø ngaøy oâng xaõ toâi 
ñau neân ñoâi khi toâi cuõng chaäm treã traû hoùa 
ñôn cuûa chính mình vaø bò phaït ñau laém, 
nhaát laø caùi bill coù $150 maø bò phaït  $35.  
Neáu Toåâng Thö Kyù Coû Thôm hay moät ñoäc 
giaû, moät hoäi vieân ñaøn baø naøo ôû gaàn, toâi ñaõ 
môøi ñeán vaên phoøng toøa soaïn ñeå laøm giuùp 
vieäc naøy.  Nhöng Nhaø Thô YÙ Anh ôû taän 
beân Maryland, caùch nhaø toâi caû giôø maø coøn 
phaûi ñi laøm full time, neân toâi chaúng daùm 
laøm phieàn coâ toång. 

Toâi quen moät baø khoâng choàng, khoâng 
con, coù nhaø, coù xe hôi, coù vieäc laøm, nghóa laø 
baø ta cuõng ruûng rænh, chaúng thieáu thoán gì.  
Toâi hoà hôûi, nhieàu laàn môøi baø ta ñeán hoïp maët 
vôùi Coû Thôm vaø bieáu baùo ñeå quaûng caùo, 
mong môøi ñöôïc baø ít nhaát laø uûng hoä mua 

baùo daøi haïn, roài môøi baø cuøng laøm baùo cho 
vui.  Nhöng töø caùi thuôû giaù baùo coù $5, baø ñoù 
chöa mua cho Coû Thôm moät taäp naøo.   
Trong khi ñoù, moãi laàn ñi chôï, baø löôïm ñaày 
goùi naøy, bòch kia nhöõng baùo nhaët döôùi ñaát 
ñem veà ñoïc.  Theá coù chaùn khoâng?!  Toâi 
cuõng keùn choïn ngöôøi, khoâng laø taùc giaû Coû 
Thôm, cuõng khoâng mua baùo Coû Thôm, 
nghóa laø khoâng “coù tình” vôùi Coû Thôm, 
khoâng laø ngöôøi Coû Thôm, toâi khoâng muoán 
nhôø laøm gì cho Coû Thôm caû.    

Khi baùo ñöôïc in xong, toâi ñeán laáy 3/5 
veà ñeå göûi cho caùc ñaïi dieän AÂu Chaâu, 
Canada, caùc ñaïi dieän tieåu bang, caùc nhaø 
quaûng caùo trong vuøng.   Toâi ñeå laïi 1/5 baùo 
cho Phoù Chuû Nhieäm Phan Khaâm göûi caùc 
hoäi vieân vaø taùc giaû.  Soá baùo coøn laïi ñeå cho 
Toång Thö Kyù Ñoã Traøng Myõ Haïnh göûi caùc 
ñoäc giaû mua baùo daøi haïn trong Hoa Kyø.  
Leõ dó nhieân chuùng toâi tính tieàn vaøo quyõ Coû 
Thôm, vì chi phí naøy raát cao.  $2.53 moät 
taäp baùo göûi trong noäi ñòa Hoa Kyø, Canada 
$19.95/4 taäp, Germany $23.95/4 taäp, 
France $59.95/12 taäp.  Toâi phaûi ghi ra ñaây 
ñeå baø con hieåu raèng taïi sao Coû Thôm phaûi 
xin uûng hoä tieàn göûi baùo töø caùc taùc giaû nöõa. 

Thöôøng thöôøng Coâ Toång Thö Kyù  löôøi 
ñoøi tieàn göûi.  Toâi sôï ñeå laâu, Coû Thôm phaûi 
chi moät moùn lôùn hôn ngaân quyõ  neân phaûi 
nhaéc nhôû coâ Toång môùi chòu tính tieàn.   Phoù 
Chuû Nhieäm vaø Toång Thö Kyù ñaõ saùt caùnh 
vôùi Ngoïc Dung vaø nhieät thaønh gaùnh vaùc 
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vieäc lao ñoäng vôùi tinh thaàn thaät cao quyù, 
yeâu meán Coû Thôm.   

Vì nhoû con, nheï kyù, toâi goùi baùo göûi ñi 
caùc nôi ngay trong garage, ñeå khoâng phaûi 
mang 200 taäp baùo leân phoøng laøm vieäc treân 
laàu, roài laïi mang xuoáng xe ñem ñi nhaø böu 
ñieän.  Muøa heø, nhaø ñeå xe khoâng coù maùy 
laïnh, noùng nhö sa maïc.  Toâi phaûi laøm vieäc 
thaät sôùm, quaït maùy chaïy vuø vuø, maëc aùo 
phong phanh.   Muøa ñoâng laïnh cöùng chaân 
tay, toâi maëc aùo khoaùc nhö ngöôøi ta ñi chôi 
ngoaøi tuyeát vôùi muõ, vôù vaø uûng daày coäp.  
Maùy noùng moät caùi döôùi chaân, moät caùi sau 
löng.  Cuoái cuøng thì caäu con trai nhaát ñònh 
goïi thôï laøm traàn, laøm töôøng cho garage vôùi 
vaät lieäu choáng noùng, choáng laïnh, theâm 
quaït traàn, ñeøn maáy boùng saùng choang, keä 
saùch baùo hai maët töôøng, cho baø meï chuû 
nhieäm baùo.    

ÔÛ böu ñieän gaàn nhaø toâi thöôøng ñeán göûi 
baùo, coù moät coâ nhaân vieân ngöôøi Vieät.  Toâi 
thöôøng ñôïi ñeán löôït coâ khoâng coù khaùch 
môùi ñeán nhôø göûi baùo vaø taëng coâ moät taäp 
Coû Thôm vì coâ thaønh thöïc thích ñoïc. Coâ 
böu ñieän vieân vui veû, khoâng quaûn ngaïi moãi 
laàn toâi ñeán göûi caû maáy chuïc taäp baùo naëêng.  
Chuùng toâi laïi coù dòp noùi tieáng Vieät vôùi 
ngöôøi ñoàng höông.  Caùc nhaân vieân cuûa böu 
ñieän khaùc cuõng nhaün caùi maët toâi vaø töôi 
cöôøi khi gaëp toâi.    

Töø  $285, caùi quyõ Coû Thôm daàn daàn 
taêng.  Chuû Nhieäm chæ phaûi uûng hoä coù moät 
naêm ñaàu.  Nhöõng naêm sau, Coû Thôm in 
ñöôïc soá naøy thì laïi möøng quyõ coøn ñuû tieàn 
ñeå in soá sau.  Vì nhôø trôøi Coû Thôm ñöôïc 
meán moä, môøi moïc theâm ñöôïc nhieàu ñoäc 
giaû mua baùo daøi haïn. Giaù baùo moät naêm ñaõ 

taêng leân US$35. Nieân lieãm hoäi vieân uûng 
hoä vaãn laø $50.  Caùc taùc giaû cuõng nhìn thaáy 
giaù trò hình thöùc vaø noäi dung Coû Thôm neân 
khoâng nhöõng göûi saùng taùc maø coøn uûng hoä 
in aán, cöôùc phí göûi baùo nöõa. Töø  150 trang 
Coû Thôm taêng leân 200 coù khi leân tôùi 210 
trang chöõ nhoû vaø chæ giöõ 6 thaân chuû quaûng 
caùo tröïc tieáp uûng hoä maø thoâi.   Töø  bìa hai 
maøu leân bìa boán maøu.  Vì nhieàu ngöôøi 
nhaéc nhôû raèng tôø baùo naøy baùn $6, tôø baùo 
kia baùn $7 maø sao baùo Coû Thôm noäi dung 
phong phuù vaø hình thöùc myõ thuaät nhö vaäy 
laïi baùn reû theá, neân giaù baùo ñöôïc leân $7.   
Coû Thôm laø moät tôø baùo khieâm nhöôïng, baát 
vuï lôïi chæ coù muïc ñích phuïng söï vaên hoïc 
Vieät Nam haûi ngoaïi vaø ñoäc giaû yeâu vaên 
chöông ngheä thuaät. 

Nhieàu naêm veà tröôùc, toâi thöôøng theo 
Nhaø Vaên Tröông Anh Thuî vaø Bieân Khaûo 
Gia Nguyeãn Ngoïc Bích ñem saùch baùo ra 
baùn ôû Chôï Teát cuûa Hoäi Cao Nieân vaø Coäng 
Ñoàng.  Teát Vieät Nam ôû vuøng Hoa Thònh 
Ñoán vaøo muøa ñoâng laïnh giaù, reùt möôùt.  Duø 
möa rôi, tuyeát ñoå toâi cuõng keùo leâ moät 
suitcase nhoû vôùi baùo vaø saùch cuûa caùc taùc 
giaû Coû Thôm vaøo chôï baày baùn beân caïnh  
baøn cuûa Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng 
Hoa Kyø vaø Caønh Nam.  Baùn chaúng ñöôïc 
bao nhieâu, vì baùo Coû Thôm khoâng coù khoå 
lôùn vaø bìa baùo khoâng maøu meø haáp daãn ñeå 
trang hoaøng nhaø cöûa ngaøy Teát.  Caùc taùc giaû 
Coû Thôm cuõng ít coù saùch môùi.  Nhöng toâi 
vui vôùi khoâng khí chôï Teát oàn aøo, naùo 
nhieät, chaøo hoûi oâng ñi qua baø ñi laïi, ngöôøi 
quen, keû thuoäc, vaø tìm moät chuùt höông vò 
queâ höông. Naêm naøo Ngoïc Dung cuõng coù 
moät taám hình kyû nieäm beân baøn baùn saùch 
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baùo vôùi chò Tröông Anh Thuî vaø anh chò 
Nguyeãn Ngoïc Bích.  Nhöng maáy naêm gaàn 
ñaây Ngoïc Dung ñaõ ñaàu haøng vieäc baùn saùch 
baùo chôï Teát, nhöng vaãn ñöa con chaùu ñi 
ñeå giöõ phong tuïc queâ höông.     

May maén thay, vaøi naêm nay coù Tieäm 
Washington Music trong Trung Taâm 
Thöông Maïi Eden nhaän baùn saùch baùo cuõng 
khaù cho Cô Sôû Coû Thôm.  Haàu heát caùc taùc 
giaû quanh ñaây, caùc nhaø xuaát baûn nhö Caønh 
Nam, Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa 
Kyø, Tieáng Queâ Höông ôû Virginia ñeàu göûi 
saùch baùn taïi Tieäm Washington Music.  
Caûm ôn OÂng Baø chuû tieäm saùch baùo duy 
nhaát trong vuøng HoaThònh Ñoán.  Phaûi laø 
ngöôøi coù maùu vaên ngheä môùi laøm dòch vuï 
naøy khoâng lôïi loäc laø bao. 

Xem nhö theá, gaùnh vaùc moät taïp chí 
vaên hoïc, tröôùc tieân phaûi coù taâm hoàn yeâu 
vaên chöông, phaûi coù ñaàu oùc vaø con maét 
ngheä thuaât, töï ñieàu khieån tôø baùo.  Sau ñoù 
laø söï kieân nhaãn, hy sinh caû thôøi giôø vaø ñoâi 
khi caû tieàn baïc.  Tôø baùo baát vuï lôïi, ít quaûng 
caùo, khoâng nuoâi ñöôïc ban trò söï maø traùi laïi 
ban trò söï phaûi tìm caùch nuoâi tôø baùo.  Ñaõ 
coù nhieàu tôø baùo phaûi ñình baûn vì ñaõ bò 
computer, internet, website cöôùp maát ñoäc 
giaû.  Chæ moät soá ít ñoäc giaû treân 5, 6 chuïc 
tuoåi coøn ñoïc saùch baùo Vieät.  Vì vaäy laøm 
baùo khoâng phaûi laø chuyeän mua danh chuû 
nhieäm, chuû buùt ñeå laøm daùng, maø laø moät 
traùch nhieäm soáng coøn.    

Ñeå coù dòp gaëp gôõ gaây tình thaân thieát 
vaø caûm ôn caùc taùc giaû, moãi laàn coù baùo, Coû 
Thôm laïi hoïp nhau aên uoáng giaûn dò,  
chuyeäân troø thaân maät,  phaân phoái baùo, khi ôû 
nhaø naøy, luùc sang nhaø khaùc.  Moãi dòp Teát 

toâi laïi môøi baø con ta ñeán hoïp taïi toaø soaïn 
ñeå vöøa chuùc tuïng nhau vöøa xin tieàn lì sì 
(tieàn uûng hoä haèng naêm),  ñeå coù ñuû ngaân 
quyõ in aán vaø göûi baùo cho naêm môùi.   Khi 
coøn sinh tieàn, Nhaïc só Nhaät Baèng, Nhaïc só 
Nguyeãn Tuùc bao giôø cuõng coù maët giuùp vui 
vôùi phím döông caàm haøo höùng cho caùc ca 
só Coû Thôm taïi tö gia Chuû Nhieäm.  Toâi 
mua caùi ñaøn cuõ vaø cho “tune up” cuõng chæ 
vì nhöõng cuoäc hoäi hoïp Coû Thôm. 

Daân soá gia ñình toâi cuõng sinh soâi naåy 
nôû môùi ñaàu coù saùu maïng.  Sau theâm moät 
reå, hai daâu, sau theâm hai chaùu ngoaïi, hai 
chaùu noäi.  Caùi phoøng aên nhaø toâi trôû neân 
chaät choäi.  Phoøng khaùch cuõng thaønh nhoû 
heïp vôùi nhöõng buoåi hoäi hoïp Coû Thôm.   
Toâi ñaõ naåy ra yù ñònh laøm moät phoøng kieáng 
nôùi roäng phoøng khaùch vaø cuõng laø phoøng 
chöùa caây muøa ñoâng.   Moät kieán tröùc sö ñaõ 
veõ kieåu phoøng coù kieáng treân traàn vaø ba 
maët töôøng roài goïi thôï thöïc hieän muïc ñích 
moät coâng ñoâi ba chuyeän cuûa Chuû Nhieäm.    

Moãi naêm Coû Thôm vaãn giöõ truyeàn 
thoáng toå chöùc moät buoåi kyû nieäm sinh hoaït 
vaên hoïc taïi nhaø haøng vaøo muøa hoa anh ñaøo  
Hoa Thònh Ñoán, tröôùc laø ñeåà caûm ôn caùc 
ñoäc giaû, taùc giaû, caùc vò aân nhaân quaûng caùo 
hoäi vieân, sau laø gaây quõy theâm chuùt ñænh.  
Nhieàu thaân höõu lo ngaïi nhöõng buoåi hoïp 
maët Coû Thôm ôû nhaø haøng bò loã laõ vì giaù veù 
raát khieâm nhöôïng, chæ môøi trong voøng thaân 
maät vaø chæ coù “ca só Coû Thôm” vaø thaân 
höõu trong trong vuøng.  Soá baøn vaø quan 
khaùch coù chöøng möïc ñeå giöõ khoâng khí 
thoaûi maùi, nheï nhaøng.  Nhöng moïi ngöôøi 
ñeàu ngaïc nhieân, Coû Thôm khoâng coù lôøi 
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bao nhieâu, nhöng chöa bao giôø thieáu huït 
chi thu caû.  Heân thaät laø heân! 

Vì caùi chuyeän laøm baùo maø vaøi baø ñaõ “sòt” 
Ngoïc Dung ra ngoaøi nhoùm baïn.   Coù gì ñaâu, 
tröôùc kia Ngọc Dung thöôøng môøi moïc baïn beø 
ñeán nhaø aên uoáng, ca haùt, nhảy nhoùt ñeàu ñeàu.  
Nhöng töø khi coù hai taùc phaåm, Ngoïc Dung 
ñöôïc goïi laø nhaø vaên, roài laïi laøm Chuû Nhieäm 
Coû Thôm môùi ñaùng gheùt chöù!  Nhöng Ngoïc 
Dung vaãn phaûi lo vieäc noäi trôï full time, vöøa laø 
vuù baø coi hai chaùu noäi moãi tuaàn 2 ngaøy töø luùc 
chuùng sô sinh cho ñeán khi chuùng 10 tuoåi.  Söùc 
löïc coù haïn, vaø nhaø cöûa duø khoâng nhoû, cuõng 
chaúng lôùn gì, Chuû Nhieäm chæ môøi ñöôïc caùc 
thaân chuû quaûng caùo, caùc ñoäc giaû, caùc taùc giaû 
ñeå caûm taï söï uûng hoä cuûa hoï.  Neân Ngoïc Dung 
khoâng theå môøi heát nhöõng ngöôøi khoâng laø ñoäc 
giaû Coû Thôm. Neân quyù baø laáy côù raèng baây giôø 
Ngoïc Dung chæ thích “chôi” vôùi nhaø vaên, nhaø 
thô thoâi, neân nghæ chôi Ngoïc Dung ra.   

Nhöng roài thôøi gian troâi qua, ngöôøi  thì 
ly dò, ngöôøi thì choàng ñau oám, ngöôøi thì 
chính baûn thaân leát beát oám ñau.  Coù ngöôøi  
boû baïn beø, maëc aùo caø sa, khoâng bieát coù thöïc 
söï boû ñöôïc tham saân si khoâng?   Caùc cuï cao 
nieân heát caû roài,   cuõng khoâng laøm ñöôïc caùi 
vieäc ñaõi ñaèng ôû nhaø, khoâng keát beø keát ñaûng 
ñöôïc nöõa, thænh thoaûng loâi nhau ra tieäm, ai 
aên traû tieàn ngöôøi ñoù. Cuõng nhö Coû Thôm 
khoâng môøi ñöôïc taát caû taùc giaû, ñoäc giaû vaø 
thaân höõu ôû toaø soaïn neân moãi naêm moät laàn toå 
chöùc hoïp maët ôû nhaø haøng vaø baùn veù môøi 
tham döï maø thoâi.  

Vieäc Coû Thôm toå chöùc tieäc sinh nhaät 
haèng naêm ôû nhaø haøng Trung Hoa cuõng coù 
ngöôøi noùi raèng khoâng thích aên côm taàu neân 
khoâng thích döï.  Vôù vaån thaät! Ai cuõng hieåu 

ñoù khoâng phaûi laø lyù do chính ñeå ngöôøi ta töø 
choái.  Hoäi hoïp daêm ba ngöôøi, ngoài leâ ñoâi 
maùch, noùi chuyeän taøo lao vaø aên cho söôùng 
mieäng, cho phì noän, moâng troøn, buïng böï,  
thì tha hoà choïn tieäm aên naøo cuõng ñöôïc.  
Trong vuøng Thuû Ñoâ Hoa Kyø naøy coù nhaø 
haøng Vieät Nam naøo lôùn chöùa noåi 300 ngöôøi 
trôû leân khoâng?  Caùc hoäi ñoaøn lôùn möôùn toå 
chöùc tieäc tuøng hoäi hoïp, gaây quyõ laøm vieäc 
thieän, hoaït ñoäng chính trò choáng coäng, ñoøi 
hoûi nhaân quyeàn cho Vieät Nam ñeàu phaûi 
kieám nhaø haøng Trung Hoa! Ngöôøi Coû Thôm 
khoâng toå chöùc hoäi hoïp lôùn chæ ñeå aên.  Baùo 
Coû Thôm khoâng laø moät hoäi ñoaøn lôùn, nhöng 
cuõng caàn moät nhaø haøng roäng raõi, thoaûi maùi 
ñeå gaëp gôõ, caûm taï ñoâng ñaûo taùc giaû, ñoäc 
giaû, thaân höõu ñaõ vaø ñang uûng hoä muïc ñích 
baûo toàn vaên hoïc Vieät Nam ôû haûi ngoaïi cuûa 
Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm.   

Toâi vieát ra chuyeän treân ñeå vui cöôøi thoâi, 
nhöng coù moät chuyeän thaät ñaùng buoàn cuõng 
muoán noùi ra cho heát buoàn.   Nguyeãn Thò 
Ngoïc Dung laøm baùo ñöôïc vaøi naêm thì trong 
vuøng boãng xuaát hieän moät nhaø thô nöõ cuøng 
teân khoâng thöøa, khoâng thieáu moät chöõ naøo.  
Neáu baø ta ôû tieåu bang khaùc xa xoâi thì khoâng 
noùi laøm gì.  Nhöng ñaèng naøy baø ta ôû ngay 
cuøng moät County, cuøng trong moät nhoùm 
vaên, thô quen bieát toâi.  Ngöôøi ta noùi,  teân 
cha meï ñaët ra thì coù quyeàn duøng chöù.  Vaãn 
bieát theá, nhöng thieáu gì ngöôøi khoâng duøng 
teân thaät  cuûa mình maø laáy buùt hieäu nhö caùc 
nhaø thô Vi Khueâ, Quyønh Anh, YÙ Anh... Caùc 
nhaø vaên tieàn boái Nhaát Linh, Khaùi Höng, 
Hoaøng Ñaïo ñaâu coù duøng teân thaät, nhöõng 
nhaø vaên noåi tieáng Mai Thaûo, Thanh Nam, 
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Uyeân Thao, Hoà Tröôøng An... ñeàu duøng buùt 
hieäu maø hoï vaãn noåi tieáng ñoù!    

Thöû hoûi neáu coù coâ ca só  naøo môùi ra loø 
maø laáy teân YÙ Lan, Leä Thu, Khaùnh Haø thì 
nhöõng ca só noåi danh naøy vaø caùc thính giaû 
nghó sao?   

Vaøi laàn toâi nhaän ñöôïc thö caûm ôn cuûa 
nhöõng ngöôøi ñöôïc baø nhaø thô môùi NTND 
ñoù taëng saùch.  Toâi phaûi loâi caû tieåu söû cuûa 
toâi ra vaø vieát thö caûi chính.  Baïn cuûa baø 
nhaø thô truøng teân vôùi toâi, khoâng khuyeân baø 
ta ñoåi buùt hieäu maø baûo toâi keøm theo teân 
oâng choàng toâi vaøo teân toâi laøm buùt hieäu.  
Giai thoaïi naøy coù theå vieát thaønh moät 
truyeän ngaén, nhöng toâi keàm ngoùn tay chæ 
vieát vaøi doøng nheï nhaøng vì chuyeän haõn 
höõu naøy ñaõ xaåy ra trong thôøi gian laøm baùo 
cuûa toâi.  Ñoâi khi thö töø vôùi nhöõng nhaân vaät 
ôû xa vaø laï, toâi phaûi nhö khoe ñieàu maø toâi 
khoâng muoán, kyù teân keøm vôùi tieâu ñeà moät 
trong maáy taùc phaåm cuûa toâi hay teân Baùo 
Coû Thôm ñeå ngöôøi ta bieát toâi khoâng phaûi 
laø nhaø thô môùi NTND kia.    

Moät hoâm ñi tham döï moät buoåi sinh hoaït 
trong coäng ñoàng, toâi döøng laïi chaøo hoûi vaøi 
ngöôøi quen, toâi chôït nhaän ra baø nhaø thô kia 
ngoài cuøng baøn.  Toâi cuõng chaøo hoûi baø ta cho 
ñuû pheùp lòch söï.   Baø ta chaøo laïi toâi vaø noùi 
theâm raèng:   

- “Nhieàu laàn em muoán chaøo chò, nhöng 
em thaáy chò nghieâm quaù, em khoâng daùm.”   

Toâi cöôøi nheï, nhìn ngöôøi ñaøn baø troâng coù 
veû hieàn laønh, khaû aùi vaø cuøng teân vôùi mình: 

- “Hai coâ ca só cuøng teân trong moät vuøng 
thì laøm sao coi nhau bình thöôøng ñöôïc.  Toâi 
raát tieác.”    

- “Em khoâng muoán, nhöng ngöôøi ta xuùi 
em ñoù chò aï.”   

Toâi khoâng ngaïc nhieân veà caâu traû lôøi cuûa 
baø ta, nhöng ngaïc nhieân baø ta töï noùi ra caâu 
ñoù.  Toâi neùn tieáng thôû daøi vaø baét tay baø ta: 

- “Ñôøi laø theá maø.  Thoâi chuyeän ñaõ lôõ roài, 
laàn sau gaëp laïi, mình cöù chaøo hoûi nhau nheùù.” 

Nhöng toâi khoâng coøn gaëp laïi ngöôøi ñaøn 
baø cuøng teân vôùi toâi.  Vì chæ ít laâu sau moät 
ngöôøi baïn ñieän thoaïi cho toâi hay baø NTND 
ñoù ñaõ qua ñôøi roài.  Toâi giaät naåy mình,  
choaùng vaùng, laïnh toaùt ngöôøi, nhö mình vöøa 
rôùt xuoáng vöïc thaúm cheát ñi soáng laïi.  Vì caùi 
caûm töôûng sôï haõi naøy, toâi khoâng daùm ñi 
thaêm vieáng tang leã baø NTND nhö thöôøng 
vaãn ñi chaøo vónh bieät caùc vaên thi thaân höõu 
qua ñôøi.  Vaøi ngöôøi quen bieát ôû xa ñoïc tin 
chia buoàn, phaân öu naøy cuõng ñeàu noùi hoï 
“heát hoàn”, “huù viaù” cho Nguyeãn Thò Ngoïc 
Dung toâi...   Thoâi thì moät laàn vieát vaøi doøng 
veà chuyeän buoàn naøy vaø cuõng laø vónh bieät 
ngöôøi cuøng teân, cuøng laøm thô trong vuøng.   

Baây giôø xin chuyeån sang chuyeän vui.  
Coù ñoäc giaû ôû xa xoâi laém, chuû nhieäm chaúng 
quen bieát gaëp gôõ bao giôø, ñaõ göûi cho Coû 
Thôm moät caùi thö khen ngôïi thaät nhieät tình 
keøm theo caùi check lôùn.  Chuû nhieäm lo 
quaù, khoâng bieát baùo coù soáng ñöôïc 3 naêm 
khoâng ñaây!  Nhöng Coû Thôm ñaõ göûi bieáu 
vò ñoäc giaû naøy hôn 15 naêm baùo vaãn chöa 
heát soá tieàn ñoù.    

Moät ñoäc giaû khaùc ñau oáââm kinh nieân, 
sinh soáng baèng tieàn trôï caáp xaõ hoäi, nhöng 
vaãn chaét chiu mua Baùo Coû Thôm vaø uûng hoä 
vaøi baùo khaùc. Coû Thôm töø choái nhaän tieàn vaø 
göûi baùo bieáu, con moït saùch yeâu vaên chöông 
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ñoù vaãn nhaát ñònh göûi tieàn mua baùo Coû 
Thôm  daøi haïn töø bao nhieâu naêm nay.   

Coù nhöõng vò ñoäc giaû chæ chôø ñeán ngaøy 
nhaän ñöôïc Baùo Coû Thôm vaø ñoïc ñi ñoïc laïi 
chaäm raõi ñuû chieàu daøi ba thaùng ñeå ñôïi baùo 
môùi.  Thænh thoaûng Coû Thôm laïi nhaän 
ñöôïc chi phieáu mua baùo cuõ vì ñoäc giaû cho 
möôïn baùo vaø bò maát.  Coû Thôm cuõng nhaän 
khoâng ít nhöõng thö töø, nhöõng email khen 
ngôïi.  Ñoù cuõng laø caùi coâng cuûa caùc taùc giaû 
ñaõ ñoùng goùp baøi vôû laøm neân noäi dung Coû 
Thôm giaù trò vaø ñöôïc ñoäc giaû meán chuoäng.   
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung höùng khôûi tieáp tuïc 
laøm baùo Coû Thôm cuõng vì nhöõng phaàn 
thöôûng quyù baùu naøy.   

Ngöôøi Coû Thôm khoâng nhöõng yeâu vaên 
hoïc, ngheä thuaät, cuõng yeâu caû ca nhaïc vaø 
vaên ngheä.  Qua söï giôùi thieäu cuûa Thaùi 
Phöôïng moät con chim hoïa mi cuûa gia ñình 
cöïu nöõ sinh Tröôøng Tröng Vöông cuõ cuûa 
toâi, Baùo Coû Thôm môøi ñöôïc Nhaïc Só Phan 
Anh Duõng laøm tröôûng ban vaên ngheä cho 
nhöõng buoåi hoïp maët lôùn ôû nhaø haøng.  Hieàn 
theâ cuûa anh laø Taâm Haûo cuõng laø moät caây ca 
haùt,  coäng theâm caùc ngheä só ñaõ coäng taùc töø 
tröôùc laø Thaùi Phöôïng, Baïch Mai, Loan 
Phöôïng, Kieàu Nga...  Sau ñoù Phan Anh 
Duõng môøi ñöôïc Nhạc Só  Vó Caàm Ñaøm 
Xuaân Linh, Nhaïc Só Hoaøng Cung Fa, con 
trai cuûa coá Nhaïc Só Hoaøng Troïng vôùi caây 
keyboard goà gheà nhaát Thuû Ñoâ.   Hoaøng 
Cung Fa ñaõ phoå nhaïc baøi thô “Muøa Thu 
Xöa” cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø töï ca, 
töï thaâu CD thaät tuyeät vôøi.  Ngöôøi ñeïp Danh 
Ca Thaùi Ninh vaø gioïng ca vaøng Hoaøng Tieáp 
ñeán töø Richmond, Thuû Phuû cuûa Virginia, 
cuõng tham gia vaên ngheä trong nhöõng buoåi 

hoïp maët lôùn cuûa Coû thôm taïi nhaø haøng.   
Gaàn ñaây, ñoâi uyeân öông Ca Só Ñeøo Vaên 
Saùch vaø Kim Phuïng cuõng ñeán vôùi Coû Thôm 
vôùi tinh thaàn uûng hoä vieân.  Quyù vò ngheä só 
raát coù coâng trong nhöõng sinh hoạt  vaên học 
lôùn nhoû cuûa Coû Thôm.   

Haèng naêm trong buoåi kyû nieäm sinh nhaät 
Coû Thôm ñöôïc toå chöùc taïi nhaø haøng, Nhaïc 
Só Phan Anh Duõng môøi theâm ñöôïc nhieàu 
ngheä só thaân höõu trong vuøng tham gia.  Anh 
xeáp ñaët chöông trình vaên ngheä vaø taäp döôït 
ca haùt raát caån thaän cho caùc ca só maø Phan 
Anh Duõng cuõng trong soá ñoù.   Ngoaøi ra, anh 
cuõng vieát lôøi giôùi thieäu töøng baûn nhaïc cho 
Ca Só MC Thaùi Phöôïng vaø Ñaøm Xuaân Linh, 
moät caây vó caàm ñieâu luyeän cuûa Coû Thôm.    

Töø bao naêm nay, Nhaø Thô Phan Khaâm 
vöøa laø ngöôøi baùn veù nhieàu nhaát vöøa giöõ 
nhieäm vuï laøm nghi leã  chaøo côøø maëc nieäm 
khai maïc nhöõng buoåi sinh nhaät Coû Thôm.  
Khi anh vöøa caát gioïng sang saûng nhö leänh 
vôõ, hoâ quaân, caû hoäi tröôøng ñöùng leân caùi ruïp 
vaø phaêng phaéc nghieâm chænh höôùng veà hai 
laù côø Hieäp Chuùng Quoác vaø laù côø vaøng ba 
soïc ñoû cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa.   Toâi vaãn 
töï haøo, toâi chæ ñònh ñuùng nhieäm vuï cho Nhaø 
Thô Phan Khaâm, khoâng ai thay theá ñöôïc.    

Nhaø Thô YÙ Anh Ñoã Traøng Myõ Haïnh laø 
thaâu ngaân vieân ngoài baøn ngoaøi cöûa thu tieàn 
veù vaø ghi teân quan khaùch traû.   Coù moät laàn toâi 
queân khoâng mang theo quyeån check rieâng 
cuûa mình.  Nhaø haøng khoâng muoán laáy Credit 
Card vì hoï phaûi traû theâm maáy phaàn traêm nöõa 
cho Credit Card.  Check book cuûa Coû Thôm 
thì laøm sao ñuû ñeå chi nhaø haøng ñöôïc.  Myõ 
Haïnh vaø toâi phaûi vöøa ñeám tieàn giaáy vöøa ñeám 
checks cuûa quan khaùch vaø cuûa Coû Thôm ñeå 
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traû nhaø haøng.   Toâi ít khi phaûi tính moät moùn 
tieàn lôùn neân luoáng cuoáng, ñeám khoâng ñöôïc.  
Myõ Haïnh ñöùng caïnh vaø bình tónh  lo giuøm toâi 
vieäc naøy. Töø ñoù, Toång Thö Kyù laøm luoân 
nhieäm vuï keá toaùn,  thuû quyõ cho caùc buoåi tieäc 
cuûa Coû Thôm.   

Ngöôøi nhaïc só Tröôûng Ban Vaên Ngheä 
cuûa Coû Thôm, ngoaøi taøi naêng ca haùt, aâm 
nhaïc, ñaøn guitar, Phan Anh Duõng raát gioûi 
veà Microsoft Word.  Caùc taùc giaû göûi baøi tôùi 
Coû Thôm ñuû caùc daïng chöõ, boä chöõ.  Chò 
Tröông Anh Thuî vaø toâi cöù phaûi hoûi Phan 
Anh Duõng ñoåi chöõ töø DOS, VNU, VPS 
sang VNI vaø ngöôïc laïi.  Hoïc maõi maø laøm 
vaãn khoâng xong, coù khi phaûi nhôø oâng nhaïc 
só Coû Thôm ñoåi giuøm luoân caû baøi vieát.   
Theá laø Phan Anh Duõng bò Coû Thôm ñoäng 

vieân thaønh Coá Vaán Kyõ Thuaät töø soá baùo 33, 
muøa ñoâng 2005. 

May maén, töø vaøi naêm nay VNI coù 
program töï ñoäng ñoåi chöõ, ngöôøi trình baøy 
chæ vieäc baám con chuoät vaøo teân chöõ muoán 
ñoåi, trong nhaùy maét toaøn baøi töø VPS bieán 
thaønh VNI hay Unicode vaø ngöôïc laïi.  Toâi 
vaãn trình baøy baùo Coû Thôm vôùi chöõ VNI, vì 
boä chöõ naøy coù nhieàu kieåu chöõ ñeïp.   Nhöng 
khi muoán göûi baøi thô, baøi vieát vaøo email toâi 
phaûi in sang PDF hay ñoåi sang Unicode,  
nhöng cuõng raát deã daøng, nhanh choùng.  
Caûm ôn caùc sieâu kyõ thuaät gia  ñaõ bieán cheá 
ra caùch ñoåi chöõ taøi tình naøy.   

(Coøn tieáp) 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
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“Hoàng Sa, Trường Sa Quần Đảo Quê Ta”  
và “Trường Sa, Lương Tri Thế Giới” 

 

Phan Anh Dũng 
 
  Đầu tháng 5, 2014 Biển Đông lại dậy 
sóng! Những tin tức nóng bỏng hầu như mỗi 
ngày đã gây phẫn nộ và quan tâm lớn cho 
người Việt Nam trong nước cũng như khắp 
nơi trên thế giới khi Trung Quốc đã ngang 
nhiên đưa giàn khoan dầu HD-981 đến gần 
quần đảo Hoàng Sa (hiện tại trực thuộc về 
phương diện hành chánh của thành phố Đà 
Nẵng), cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
khoảng 120 hải lý. Hải quân của Trung Quốc 
cũng dùng nhiều tàu chiến tiếp tục đàn áp ngư 
dân và tàu bè của Việt Nam trong khu vực 
này. Trong vòng vài năm nay, ngoài Việt 
Nam, Trung Quốc đã có những tranh chấp 
không hòa nhã với các quốc gia lân cận về 
biển đảo như: Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật 
Tân, Mã Lai, Nam Dương …     
   Ngược dòng thời gian, ngày 19 tháng 1 
năm 1974, Trung Quốc đã dùng sức mạnh 
quân sự để tấn công và chiếm giữ quần đảo 
Hoàng Sa. Các chiến sĩ Hải Quân của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa kiên cường nối tiếp 
truyền thống của cha ông nhất định chống 
giặc ngoại xâm dù ở thế yếu. 74 chiến sĩ đã 
anh dũng hy sinh cùng Hạm trưởng Ngụy văn 
Thà và Hạm phó Nguyễn Thành Trí.  
    Trận hải chiến này gợi nhớ đến những 
chiến tích oai hùng như trận Hàm Tử diệt 
Toa Đô (1285), trận Bạch Đằng nhấn chìm 
Ô Mã (1288) … mà tiền nhân đã hiển hách 
đạt đuợc qua bao triều đại sáng ngời đến 
nghìn thu. Ngày xưa, vua Lê Thánh Tôn 
truyền xuống lời thề giữ nước ghi trong Đại 
Việt sử ký rằng: “Một tấc đất biên cương 

của Thái tổ để lọt vào tay giặc là có tội 
muôn đời với tổ tiên”. Qua bao triều đại Lý, 
Lê, Trần, Nguyễn, xã tắc có lúc cường, lúc 
nhược, song hào kiệt nước Nam đời nào 
cũng có trang tuấn kiệt, anh thư ra gánh vác 
giang sơn. Cho nên từ xa xưa, thế nước 
lòng dân chưa bao giờ đánh mất nền tự chủ 
cùng sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.   
  Vào những ngày đầu năm 2014, một người 
bạn gởi tặng tôi ca khúc “Trường Sa, Lương 
Tri Thế Giới” của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông, 
sáng tác từ Sài Gòn, do Ban Hợp Ca Xuân 
Điềm ở California, Hoa Kỳ thực hiện. Đây 
cũng là thời điểm Cộng đồng Việt Nam ở 
khắp nơi trên thế giới lên tiếng phản đối 
mạnh mẽ chống quân xâm lược, nhất loạt cử 
hành lễ tưởng niệm anh linh của các tử sĩ 
trong trận hải chiến Hoàng Sa, làm dấy lên 
tinh thần quật khởi từ hải ngoại đến nhân 
dân trong nước, với quyết tâm lấy lại Hoàng 
Sa, kêu gọi lương tri thế giới cho sự bảo toàn 
biển đảo Trường Sa của Việt Nam nói riêng 
và vùng biển Đông nói chung của những 
quốc gia thuộc Đông Nam Á, trước mưu đồ 
xâm chiếm của Trung Quốc. 
 
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (cựu Đại Tá 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng là tác 
giả của các ca khúc nổi tiếng trước 1975 
như: Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu 
Nhớ, Hàng Hàng Lớp Lớp, Nhớ Một Chiều 
Xuân, Mấy Dặm Sơn Khê…) không thể 
dửng dưng trước hoàn cảnh hiểm nguy của 
đất nước và ông đã sáng tác bản “Trường 
Sa, lương tri thế giới”, kêu gọi toàn dân 
đứng lên đáp lời sông núi: 
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“Tiếng sóng biển Đông lương tri thế giới. 
Tiếng hát Trường Sa tuôn qua sóng gió. 
Dân nước ta dòng hùng anh, sông núi ta từ 
ngàn năm, 
trang sử xanh oai hùng anh dũng diệt ngoại xâm. 
Còn nghe sóng Bạch Đằng reo vang, còn 
nghe vó ngựa dồn Chi Lăng, 
Trang sử vàng nghìn thu ngời sáng hồn quân Nam. 
Còn nghe trống Ngọc Hồi Quang Trung, còn 
hương phấn Nhị Hà Trưng Vương, 
Luôn ngẩng đầu đạp sóng dữ cho an nhà Nam. 
Trường Sa ơi! Đường ta đi chân lý rạng ngời 
trong tim. 
Hoàng Sa ơi! Tiền nhân ta vun đắp bằng bao 
xương máu. 
Biển đảo ấy là trái tim ta, tấc đất ấy nhuộm 
máu ông cha, 
cho biển trời Tổ quốc vươn xa tươi đẹp quá. 
Hãy thắp sáng bằng lửa tim ta. Hãy đánh 
thức lời lẽ điêu ngoa, 
cho thấy lại đạo lý lương tri đường ta đi. 
Hồn sông núi dáng đứng đất nước bên bờ 
biển Đông. 
Thuyền ra khơi ta đi mang theo hồn thiêng 
sông núi. 
Trong phong ba bão táp sấm sét tiến lên 
không lui. 
Cất cao ngọn cờ Tổ quốc Trường Sa yêu. 
Đã thấy rồi lòng dân hôm nay, đã thấy ngày 
bàn tay trong tay, 
Tiếp bước đường tiền nhân chung xây nhà 
Nam ta. 
Tổ quốc hỡi! Uy linh xưa trong tim ta. 
Trường Sa ơi!” 
 
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, cư ngụ ở San 
Jose, California, xúc động vì công an đã 
đàn áp, bắt bớ người dân ở Sài Gòn và Hà 
Nội trong buổi biểu tình đầu tiên ngày 9 
tháng 12 năm 2007, phản đối Trung Quốc 
thành lập cơ quan hành chính để quản lý 
Hoàng Sa và Trường Sa. Anh tâm sự: 

"Trước sức mạnh của Trung Quốc về mọi 
mặt: dân số, kỹ thuật, kinh tế, quân sự và 
với tư tưởng Đại Hán lúc nào cũng muốn 
xâm chiếm và đồng hóa các nước lân cận 
thì số phận của Việt Nam thật nguy hiểm. 
Và xét cho cùng thì chỉ có toàn dân đoàn 
kết một lòng, quyết tâm gìn giữ đất đai, 
biển đảo và cả vùng trời thân yêu thì may ra 
sống sót! Biển và đảo không thể tách rời tổ 
quốc Việt Nam. Nếu để mất biển và đảo 
trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa thì dân 
tộc Việt Nam sẽ dần dần bị diệt vong." 

 

       Từ lúc đó, anh đã sáng tác một số ca 
khúc về Biển Đông như: “Trường Sa, Hoàng 
Sa Quần Đảo Quê Ta” (2007), “Ngụy Văn 
Thà, Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa”, “Nếu 
Tổ Quốc Mai Này Không Còn Biển”, “Biển 
Một Bên Và Em Một Bên”... và mới nhất là 
bài "Ngư Dân Bám Biển (2013).  
     Nhạc và lời bản "“Trường Sa, Hoàng Sa 
Quần Đảo Quê Ta”  Trần Chí Phúc soạn 
ngắn, gọn nhưng hào hùng để dễ hát đồng 
ca trong các cuộc biểu tình: 
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“Trường Sa, Hoàng Sa là quần đảo quê ta 
Trường Sa, Hoàng Sa: còn dấu vết ông cha  
Trường Sa, Hoàng Sa: vùng biển lớn bao la 
Lời Tổ Quốc thiết tha: con cháu giữ gìn! 
 

Này anh em ơi, này đồng bào ơi 
Cùng nhau hiên ngang, ta đứng lên bảo vệ 
biển đảo  
Này anh em ơi, này đồng bào ơi 
Ta đứng lên, dành lại quần đảo thân yêu  
 

Ta quyết giữ Hoàng Sa 
Ta quyết giữ Trường Sa 
Đập tan quân xâm lấn 
 
Ta quyết giữ Hoàng Sa 
Ta quyết giữ Trường Sa  
Quần đảo quê hương Việt Nam” 
 
    Tổ quốc là trên hết, qua bao triều đại hay 
chánh thể, dù chính kiến có khác nhưng 
muôn đời trách nhiệm bảo toàn chủ quyền 
đất nước vẫn là sứ mạng thiêng liêng chung 
của toàn dân tộc.  Mời quý vị thưởng thức 
hai bản nhạc: 
1/ “Trường Sa, Lương Tri Thế Giới” của 
nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 
Link để nghe nhạc do ban hợp ca Xuân 
Điềm trình bày: 
http://cothommagazine.com/nhac1/Nguyen
VanDong/TruongSaLuongTriTheGioi-
NVDong-BanHopCaXuanDiem.mp3 
2/ "Trường Sa, Hoàng Sa, Quần Đảo Quê 
Ta" của nhạc sĩ Trần Chí Phúc 
Link để nghe nhạc do ban hợp ca vùng Hoa 
Thịnh Đốn trình bày: 
http://cothommagazine.com/nhac1/TranChi
Phuc/HoangSaTruongSaQuanDaoQueTa-
TCP-HopCaHTD.mp3 

Phan Anh Dũng 
Richmond, Virginia USA – 2 tháng 6, 2014 

 
Phan Anh Dũng 

- Phó Chủ Nhiệm đặc trách Ngoại Vụ, trong 
Ban Biên Tập của Cơ Sở Cỏ Thơm 
- Chủ biên website Cỏ Thơm:  
www.cothommagazine.com  
- Sinh quán: Sài Gòn, Việt Nam. 
- Cựu học sinh Trường Trung Học Petrus 
Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn  
- Tốt nghiệp Kỹ Sư Điện Tử tại Đại Học State 
University of New York at Buffalo.   
- Làm việc trên 30 năm cho công ty Philip 
Morris USA. 
- Đã tham dự nhiều hoạt động thiện nguyện có tính 
cách văn hóa và từ thiện từ lúc còn sinh viên.  
- Trong ban tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc 
trong vùng Hoa Thịnh Đốn như:  buổi hòa nhạc 
Ode To Freedom với Nhà Soạn Nhạc Lê Văn 
Khoa và ban nhạc giao hưởng Kiev Symphony 
Orchestra;  buổi nhạc thính phòng mùa Thu với 
nhạc sĩ Thanh Trang và Ngô Thụy Miên; buổi 
chiều nhạc “Vũ Đức Nghiêm, nửa thế kỷ viết ca 
khúc”; và gần đây nhất: giới thiệu dòng nhạc 
của nhạc sĩ Trần Chí Phúc tại buổi họp mặt sinh 
nhật lần thứ 19 của Cỏ Thơm … 
- Sở thích: Sáng tác nhạc, thơ, văn, biên khảo và 
tiếp xúc các nghệ sĩ Việt Nam bốn phương. 
- Hiện cư ngụ tại Richmond, Virginia USA 

- Email:dathphan1@gmail.com 
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DÒNG NHẠC TRẦN CHÍ PHÚC NỒNG NÀN 
BUỔI HỌP MẶT CỎ THƠM  
MÙA HOA ANH ĐÀO 2014 

 

Nguyên Hoa 
  
    Buổi trưa chủ nhật 30-3-2014 tại nhà 
hàng Harvest Moon khoảng 300 quan 
khách đã đến dự buổi tiệc họp mặt hàng 
năm lần thứ 19 của tam cá nguyệt san Cỏ 
Thơm, một cơ sở văn học nghệ thuật có sự 
cộng tác của nhiều nghệ sĩ thuộc lãnh vực: 
văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh...  Đặc biệt 
năm nay Cỏ Thơm giới thiệu dòng nhạc đa 
dạng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc gồm 12 ca 
khúc với những tiếng hát đặc sắc của vùng 
thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 
    Nhà thơ Phan Khâm, Phó Chủ Nhiệm 
đặc trách nội vụ của Cỏ Thơm, mở đầu 
chương trình với phần nghi lễ chào quốc kỳ 
Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và một phút 
mặc niệm. Kế đến nhà văn Nguyễn Thị 
Ngọc Dung, Chủ nhiệm Cỏ Thơm cám ơn 
quan khách tham dự, các văn nghệ sĩ đã 
đóng góp bài vở từ 19 năm qua và tưởng 
nhớ đến những văn nghệ sĩ đã khuất bóng. 
Nhà văn Nguyễn Lân đặc biệt tặng chị 
Ngọc Dung một bó hoa thật đẹp để ghi 
nhận những đóng góp vô vụ lợi và lèo lái 
con thuyền Cỏ Thơm với nhiều kết quả tốt 
đẹp trong nhiều năm qua.   
   Sau khi quan khách xong buổi tiệc trưa, 
giọng ngâm thơ  Bạch Mai, tiếng sáo Vũ 
Phương, tiếng hát Loan Phượng, Hiếu Thuận 
và Như Hương đã trình bày một số bài thơ 
và nhạc phổ thơ của “người Cỏ Thơm”. 

    Phần trình diễn những bài hát mang chủ 
đề quê hương và tình yêu của Trần Chí 
Phúc gây ấn tượng với 3 bản hợp ca gồm: 
Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới, nói lên sự 
biết ơn của thuyền nhân Việt Nam về lòng 
nhân ái của những quốc gia, tổ chức và cá 
nhân đã nhận định cư và giúp đỡ trong 
những bước đầu trên xứ người; bản Cờ 
Vàng Bay Trên Thành Phố Lưu Vong, ca 
ngợi lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của 
cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và bản 
Hoàng Sa, Trường Sa Quần Đảo Quê Ta 
(Xướng ngôn viên Thanh Trúc được mời 
giới thiệu ca khúc này mà cô thường cho 
phát thanh trên đài Á Châu Tự Do – RFA - 
khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa của dân tộc Việt Nam). 
    Xen kẽ là những bài hát tình yêu nhẹ 
nhàng gồm: Hoa Ngọc Anh Nở Chưa Em 
(tiếng hát Như Hương); Thu Tiễn Người 
(tiếng hát Tâm Hảo); Tà Áo Dài Quê 
Hương (tiếng hát Xuân Thưởng) có phụ 
diễn các tà áo dài cùng chiếc nón lá của 
thiếu nữ Jennifer Nguyễn và bằng hữu; Tuy 
Hòa Quê Anh (tiếng hát Hiếu Thuận) ca 
ngợi vùng đất sinh trưởng của người nhạc 
sĩ; Chiều Winnipeg (tiếng hát Thái Ninh) 
nơi tác giả đặt bước chân định cư đầu tiên 
năm 1979 ở Canada; Mời Em Khiêu Vũ 
(tiếng hát Sĩ Tuấn) với phần phụ diễn bước 
nhảy Tango của vũ sư Tuệ và Trúc Mai; 
Mai Em Đi (song ca Sĩ Tuấn và Thái Ninh); 
Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm ( song ca 
Trần Chí Phúc và Phan Anh Dũng với tiếng 
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đàn guitar của hai người và tiếng đàn vĩ 
cầm của nhạc sĩ Đàm Xuân Linh ). 
    Trần Chí Phúc ôm đàn guitar hát tặng 
khán giả một bản nhạc mới nhất - Tango 
Nhớ - có mấy câu đáng ghi lại: "Anh nhớ 
em như điên cuồng, giữa đêm khuya lái xe 
nhanh, chỉ có anh trên xa lộ buồn, đường 
thênh thanh không biết đi đâu, đường nhà 
em đi không tới nơi." 
    Hai MC Thái Phượng và Đàm Xuân Linh 
giới thiệu các ca khúc với nhiều chi tiết thú 
vị như tác giả đã mời một người con gái đi 
vũ trường nghe nhạc mà bị từ chối nên 
buồn và viết bản Mời Em Khiêu Vũ. Phần 

nhạc đệm cho chương trình văn nghệ do 
các nhạc sĩ: Nguyễn Bằng (Keyboard), 
Đinh Minh Tiến (kèn Saxo và lo âm thanh), 
tiếng vĩ cầm của Phạm Dương Hiển và 
Đàm Xuân Linh. 
    Với 300 quan khách tham dự gồm nhiều 
người trong giới văn nghệ sĩ và trí thức của 
cộng đồng Việt Nam tại thủ đô nước Mỹ đã 
nói lên uy tín và cảm tình được dành cho cơ  
sở Cỏ Thơm. Phần giới thiệu ca khúc của 
Trần Chí Phúc từ San Jose, California tạo 
thêm nét nghệ thuật cho buổi họp mặt hàng 
năm lần thứ 19 này. 
    Một điều cần ghi nhận là trời bỗng đổ 

NS Trần Chí Phúc và nhóm bảo trợ "chuyến Đông du": Phan Anh Dũng & Tâm Hảo, 
Nghiêm Thái Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trương Minh Châu,  

Ngọc Trinh, Phạm Văn Tuấn
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tuyết bất ngờ - tin thời tiết không dự báo - 
làm cho môt số quan khách phải ra về sớm 
vì lo ngại lái xe đường xá khó khăn. Nhạc  
sĩ Phan Anh Dũng nói đùa rằng khi bản 
Chiều Winnipeg đang hát có câu "Winnipeg 
lạnh lùng tuyết trắng xóa mênh mông"  thì 
tác giả đã mời gọi tuyết từ Canada đến 
vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mặc dù đang 
bắt đầu mùa hoa anh đào nở! 
    Mười hai ca khúc của một tác giả được 
trình diễn trong một buổi tiệc họp mặt là một 
điều hiếm thấy. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho 
biết lấy làm vinh dự và cảm động khi ngồi 
thưởng thức những bài hát của chính mình do  
 
 

những tiếng hát, tiếng đàn đặc sắc tại vùng  
Thủ đô nước Mỹ trình diễn. Anh bày tỏ sự 
cảm ơn chân thành đến cơ sở Cỏ Thơm, 
những thân hữu và đặc biệt nhạc sĩ Phan Anh 
Dũng, Phó Chủ Nhiệm đặc trách ngoại vụ 
cũng là người đã ân cần chăm sóc và tổ chức 
chương trình ca nhạc đáng nhớ này. 
    Một số sách “Một Thoáng 26 Năm” của 
Trần Củng Sơn - bút hiệu của Trần Chí 
Phúc - và CD nhạc tuyển của tác giả được 
giới thiệu trong buổi họp mặt ấm cúng đầy 
tình nghệ sĩ này. 
 

Nguyên Hoa

 
 

Thaùi Phöôïng, Phan Anh Duõng, Syõ Tuaán, Traàn Chí Phuùc 
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LÔØI CHAØO MÖØNG QUAN KHAÙCH 
(Trong ngaøy kyû nieäm Sinh Hoaït Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm thöù 19, 03/30/2014) 

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

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
 

Xin kính chào quý vị quan khách, quý 
văn, thi, nghệ sĩ, báo chí, truyền thông. 

Thật hân hạnh cho chúng tôi lại được 
đón tiếp và chào mừng quý vị trong ngày 
kỷ niệm sinh nhật thứ 19 của Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm. Và, đây cũng là lần 
đầu tiên chúng tôi tổ chức vào buổi trưa vì 
nhiều độc giả và tác giả không lái xe ban 
đêm được nữa. Chúng tôi đã hồi hộp, theo 
dõi thời tiết và tình hình bán vé. Nhưng thật 
cảm động thời tiết mấy ngày nay mưa xuân 
rầm rề, giá lạnh mà vẫn được quý vị chiếu 
cố tham dự đông đảo hơn cả chỉ số mà 
chúng tôi mong muốn. Việc xếp chỗ thật là 
một điều khó khăn với tất cả các tổ chức. 
Anh chị em Cỏ Thơm chúng tôi đều ngồi 
gác cửa dưới kia. Các bàn còn lại nếu 
không được hài lòng cũng xin quý vị lượng 
tình tha thứ cho. Xin cảm ơn sư hiện diện 
của quý vị. 

Như quý vị đã biết 18 năm qua là một 
thời gian dài đối với một giai phẩm văn học 
nghệ thuật biên khảo. Báo Cỏ Thơm đứng 
vững được là nhờ sự ủng hộ và quý mến 
của tất cả quý vị hiện diện và các độc giả, 
tác giả khắp bốn phương. Báo cần phải có 
độc giả để trường tồn. Nhưng khởi nguồn 
thành hình một tạp chí vẫn là các nhà thơ 
đã rút ruột tâm tình như tầm nhả kén tơ vào 
những dòng thơ đẹp, là tài năng sáng tác 
của các nhà văn đã tạo nên những trang 
truyện lý thú, ý nghĩa sâu xa, lỷ tưởng cao 

cả. Một tạp chí được nâng lên hàng văn học 
nghệ thuật cũng là nhờ công phu nghiên 
cứu văn chương thơ phú giá trị của các biên 
khảo gia. Không có các vị đó, không thể 
thành một tạp chí có địa vị. Cỏ Thơm đã đạt 
được những điều kiện đó nên đã được độc giả 
chú ý và tìm đọc trong 18 năm qua và đem lại 
không ngừng nguồn cảm hứng viết văn, làm 
thơ, biên khảo của các tác giả. Nghĩa là báo 
cần tác giả cũng như cần độc giả. 

Nhân dịp sinh nhật Cỏ Thơm ở tuổi 
teen ager cuối cùng này, chúng tôi xin phép 
quý vị quan khách được ghi ơn và vinh 
danh các tác giả đã cộng tác bền bỉ với Cỏ 
Thơm từ số 1, từ lúc tạp chí mới sơ sinh và 
vẫn tiếp tục ở lại với Cỏ Thơm, đó là đó là 
Học Giả Nguyễn Ngọc Bích. Tiếc rằng anh 
chị Nguyễn Ngọc Bích đi chơi xa nên 
không có mặt ở đây. 

Cũng đồng thời từ thuở ban đầu là Văn 
Thi Sĩ Hồ Trường An bên Pháp, Nhà Văn 
Trương Anh Thuỵ, Thư Họa Sĩ Vũ Hối, 
Biên Khảo Gia đương kim Chủ Bút Trần 
Bích San. Anh Trần Bích San ở New 
Orleans, nhưng chưa năm nào anh không về 
đây tham dự Ngày Cỏ Thơm dù rằng anh 
rất bận công việc. 

Nữ sĩ Vi Khuê cũng cộng tác với Cỏ 
Thơm từ số 1 và tiếp tục thường xuyên, 
nhưng gần đây phải ngưng vì lý do sức 
khoẻ. Cỏ Thơm xin gửi lời tri ơn và chúc 
Nữ Sĩ Vi Khuê được nhiều sự an lành. 
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Cũng hợp tác với Cỏ Thơm từ số đầu và 
vẫn có thơ văn đăng trong số báo 66 mới nhất 
phải kể đến Nhà Thơ Ngô Tằng Giao, Nhà 
Văn Hồng Thuỷ, Thi Sĩ Kim Vũ và Thanh 
Thanh Lê Xuân Nhuận ở California, Tổng 
Thư Ký Cỏ Thơm Nhà Thơ Ý Anh và lẽ dĩ 
nhiên là cả bản nữ Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
 Quý vị và chúng tôi cũng không quên 
tên người sáng lập Tam Cá Nguyệt San Cỏ 
Thơm là Nhà Thơ Lưu Nguyễn Ðạt, nhưng 
rất tiếc ông không có mặt tại đây. 
 Một nhà văn có tên trong những số báo 
đầu của Cỏ Thơm và đã vắng bóng từ lâu 
trong các sinh hoạt của Cỏ Thơm, nhưng đã 
đến với Cỏ Thơm hôm nay đó là Nhà Văn 
Bác Sĩ Trần Long Hồ. 

Chúng tôi cũng không quên các tên 
tuổi kỳ cựu đã cộng tác với Cỏ Thơm từ số 
báo đầu nhưng nay đã thành người thiên cổ 
là Nữ Sĩ Kim Y Phạm Lệ Oanh, thân mẫu 
của Nhà Văn Trương Anh Thuỵ, Nhà Thơ 
Anh Ðộ Ðỗ Cẩm Khê, thân phụ của Nhà 
Thơ Ý Anh, Nhà Thơ Thanh Tâm là thân 
phụ của Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Thi Sĩ Nguyễn Ðức Vinh là anh của Nhà 
Văn Hồng Thuỷ, Văn Thi Sĩ Hà Bỉnh 
Trung và Nhà Thơ Quỳnh Anh. 

Những vị không cộng tác từ số đầu, 
nhưng nếu còn tại thế, thì sẽ còn sinh hoạt 
với Cỏ Thơm như Nhà văn XuânVũ, Nhà 
Thơ Vương Ðức Lệ, Nhạc Sĩ Nhật Bằng, 
Nhạc Sĩ Nguyễn Túc, Thi Họa Nhạc Sĩ Vũ 
Thái Hòa, Nhà Thơ Hoàng Trùng Dương, 
Nhà Thơ Lam Ðiền Nguyễn Hữu Thử, Biên 
Khảo Gia Lê Thương.  Xin nguyện cầu tới 
các vị Cỏ Thơm đã về cõi vĩnh hằng. 

Hiện nay Cỏ Thơm có trên 60 văn, thi, 
nhạc, họa sĩ hội viên cộng tác trực tiếp 
thường xuyên với Cỏ Thơm, nhưng thời giờ 

có hạn, chúng tôi không thể nêu tên tất cả 
các vị. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin xướng 
danh hội viên tác giả cao niên nhất có mặt 
ngày hôm nay đó là Biên Khảo Gia Nguyễn 
Văn Thành, xin có lời chào mừng và chúc 
sức khỏe đến anh chị Nguyễn Văn Thành. 
Hội viên tác giả trẻ nhất là Nhà Văn Phong 
Thu và Nhà Văn Diệm Trân. Chúng tôi 
luôn luôn chào mời và đón tiếp các tên tuổi 
kỳ cựu cũng như trẻ trung muốn cộng tác 
với Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm. Chúng 
tôi mong mỏi lớp đàn em, đàn cháu có tài 
năng sáng tác văn, thơ giỏi hơn, hay hơn, 
cao cường hơn chúng tôi và sẽ thay chúng 
tôi gánh vác vai trò phục vụ văn học Việt 
Nam hải ngoại. 

Chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng 
một vị độc giả hội viên mới nhất ở vùng 
này đã đem cả một tiểu đội cựu Sĩ quan Trừ 
Bị Thủ Ðức Khóa 22 tới tham dự ngày Cỏ 
Thơm. Xin chào mừng quý vị chiến sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa có mặt nơi đây. 

 
Sau hết chúng tôi xin cảm ơn quý văn 

nghệ sĩ sẽ giúp vui trong chương trình văn 
nghệ đặc biệt chiều nay, do Phó Chủ Nhiệm 
Ngoại Vụ kiêm Chủ Biên Website Phan 
Anh Dũng giới thiệu Nhạc Sĩ Trần Chí 
Phúc đến từ California. Xin cảm quý thân 
hữu đã giúp Cỏ Thơm đón tiếp quan khách, 
xin cảm ơn Nhà Hàng Harvest Moon đã 
dành cho chúng tôi những điều kiện dễ 
dàng nhất để phục vụ quan khách trong 
ngày quan trọng này. Chúc quý vị một bữa 
trưa ngon miệng và một mùa xuân vui vẻ 
hạnh phúc. 

 

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung  
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LỜI GIỚI THIÊU CHỦ NHIÊM CỎ THƠM 
Nguyễn Thị Ngọc Dung 

CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN LÂN 
(nhân ngày sinh nhật Cỏ Thơm 19 tuổi (30/3/2014) 

 
Xin kính chào  
toàn thể quý vị hiện diện nơi đây. 

     Thay mặt ACE Tam Cá Nguyệt San Cỏ 
Thơm trân trọng và ưu ái trao tặng chị Chủ 
Nhiệm Nguyễn Thị Ngọc Dung những đóa 
hoa đầy ân tình ân nghĩa của vườn CT chúng 
ta. Chân thành mong ước chị khỏe mạnh 
tươi vui mãi để chăm bón vườn Cỏ Thơm 
được lâu dài. 
     Mười lăm năm trước, tôi chưa biết chị là 
ai?! Tình cờ một hôm lật tờ báo Sóng Thần 
, ngay trang giữa giòng chữ “Phượng Vẫn 
Nở Bên Trời Hà Nội” đập vào mắt tôi. 
Nhan đề trích đoạn truyện dài của nhà văn 
Nguyễn Thị Ngọc Dung đã kích thích trí tò 
mò. Tôi vội vã đọc. Một đoạn văn ngắn 
nhưng trong sáng, dễ thương và cuốn hút 
người xem. Tôi cảm thấy thích 
thú. Truyện đã làm tôi sống lại 
một quãng đời hoa niên thơ 
mộng trong khung cảnh lãng 
mạn trữ tình của Hà Nội vẫn 
còn bàng bạc trong tâm não. Vì 
tôi đã ra đời và lớn lên ở đó cho 
mãi đến năm mười bẩy tuổi khi 
đất nuớc chia đôi, năm 1954 
mới theo gia đình di cư vào 
nam.     
    Tôi băn khoăn: Nguyễn Thị 
Ngọc Dung là ai? Từ ngày đó 
tôi để ý tìm biết nhà văn của 
“Phượng Vẫn Nở Bên Trời 
HàNội”.  

     Mấy năm sau, cũng lại tình cờ, tôi gửi 
truyện ngắn đầu tay Giấc Mơ viết về cha tôi 
– nhà văn, nhà cách mạng Nguyễn Tường 
Long Hoàng Đạo trong Tự Lực Văn Đoàn. 
Người tiếp nhận bài viết là chủ bút CT, 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, nguời tôi mong 
mỏi gặp. Thế là chúng ta có cơ duyên với 
nhau, gặp nhau trên văn đàn VN hải ngoại 
vùng đông bắc Hoa Kỳ. Thế là chị và tôi 
trao nhau những tư tưởng về văn chương 
văn hoá VN. Thế là tôi biết nhiều về 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, người không 
những có năng khiếu về văn chương thi 
phú, còn có  năng khiếu về  bếp núc khéo 
léo, nội trợ đảm đang. Tôi cũng không ngờ 
nhạc sĩ Thẩm Oánh - thầy của chúng ta lại 
khám phá giọng oanh vàng của chị. 
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Vài năm sau nữa, chị phải đảm trách 
chức vụ Chủ Nhiệm. Bây giờ thì chị còn 
vất vả hơn. Nào kêu gọi người viết, nhận 
bài, sửa bài, layout trang trong trang ngoài 
cả hình thức lẫn nội dung. Nhưng chị có cơ 
hội học thêm computer mà đa phần những 
người ở tuổi chúng ta rất yếu! Chưa hết, bài 
vở nhận rồi, đánh máy rồi phải mang đi in 
ấn. Chạy tới chạy lui đến nhà in mấy lần rồi 
mới lấy được báo về. Còn nữa, mang báo đi 
gửi khắp nơi, cũng lại chị kiêm nhiệm! Thật 
tội nghiệp con người bé nhỏ xinh xắn mà 
tràn đầy nghị lực.  
     Lý do gì mà chị đam mê công việc 
không hái ra tiền này? 
     Tôi chỉ thấy sự hy sinh khá nhiều: thời 
gian đôi khi cả tiền bạc cho Cỏ Thơm vì chị 

quá yêu văn chương VN. Có phải không, 
chị Ngọc Dung? Thêm vào đấy, lý tưởng 
bảo tồn văn chương văn hóa cho người Việt 
hải ngoại, nhất là cho tuổi trẻ VN mai hậu.  

Con cháu chúng ta sống  tại  đây  sẽ  
không thiếu gì những em nói được tiếng 
Việt, đọc được tiếng Việt, viết được tiếng 
Việt – nhiều em còn có khả năng làm thơ, 
viết văn thì vườn Cỏ Thơm của chúng ta 
chính là người dẫn lộ cho các em. Tôi tin 
như vậy. Tôi nghĩ  lý tưởng của chị là đấy,  
phải không chị Ngọc Dung? 
     Xin thành thật ngợi khen và xin qúy vị 
một tràng pháo tay thật vang âm hưởng cho 
Chủ Nhiệm  Nguyễn Thị Ngọc Dung của 
vườn Cỏ Thơm chúng tôi. 

              NGUYỄN LÂN
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HÌNH ẢNH TRONG NGAØY KỶ NIỆM SINH NHẬT 19  
Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm 

(HENRY VIEÄT, PHAÏM VAÊN TUAÁN, NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI & PHAÏM BAÙ) 
 

 
Phan Anh Duõng, Traàn Chí Phuùc, Tröông Minh Chaâu, 

Ngyeãn Thò Ngoïc Dung, Ñaøm xuaân Linh. 

 
NAG Nguyeãn Quoác Khaûi, NS Phan Anh Duõng, NgS Taâm Haûo, NS Traàn Chí Phuùc,  

PV Beù Baûy, PV Buøi Döông Lieâm 
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Hoaøng Baïch Mai, Dieäm Traân, YÛ Nguyeân, YÙ Anh, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 

 

 
NS Traàn Chí Phuùc, NAG Tröông Minh Chaâu, NT Ngoâ Taèng Giao, BKG Phaïm Vaên Tuaán,  

OÂ. Traàn Vaên Coâng. 
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Ban Trò Söï Cô Sôû Coû Thôm:  Nguyaãn Vaên Baù, Ñoã Traøng Myø Haïnh, Phan Khaâm,  

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Traàn Bích San, Phan Anh Duõng. 
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Vaên Thi Hoïa Nhaïc Só Coû Thôm:  Haøng 1: Phaïm Vaên Tuaán, Phong Thu, YÙ Anh, Hoàng Thuyû, YÛ 
Nguyeân, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Tröông Anh Thuî, Dieäm Traân, Tröông Minh Chaâu.  Haøng 2:  
Nguyeãn Laân, Cao Nguyeân, Ñaêng Nguyeân, Nguyeãn Vaên Thaønh, Phan Khaâm, Nguyeãn Phuù Long, 
Cung thò Lan, Traàn chí Phuùc, Phan Anh Duõng.  Haøng 3:  Hoaøng Song Lieâm, Phaïm Luaân, Nguyeãn 
Vaên Baù, Traàn bích San, Huy Laõm, Lyù Hieåu.  Haøng 4:  Vuõ Hoái, Phaïm Höõu Bính, Ñoã Phuù, Nguyeãn 
Quoác Khaûi, Ngoâ Taèng Giao, Phaïm Xuaân Thaùi. 
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Ngheä só - Töø traùi-  Haøng ñaàu töø traùi:  Thaùi Ninh, Hieáu Thuaän, Jennifer Nguyeãn,  

Taâm Haûo,Nhö Höông, Baïch Mai, Thaùi Phöông, Loan Phöôïng, Truùc Mai.  
 Haøng hai:  Phaïm Döông Hieån, Baèng Nguyeãn, Ñaøm Xuaân Linh, Só Tuaán, Só Tuaán,  

Xuaân Thöôûng, Traàn Chí Phuùc, Ñinh Minh Tieán, Vuõ Sö Tueä, Phan Anh Duõng. 
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         Nhö Höông                         Thaùi Ninh                          Thaùi Phöôïng 

 

    
         Taâm Haûo                          Loan Phöôïng                     Hieáu Thuaän 
 

   
          Vuõ Phöông                         Baïch Mai                              Xuaân Thöôûng 
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Taø AÙo Daøi Queâ Höông 

 

  
“Côø Vaøng Bay Treân Thaønh Phoá Ta Lưu Vong”                      Môøi Em Khieâu Vuõ (Tango). 
                                                                                             Truùc Mai vaø VS Tueä 



SỐ 67 205
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Töø traùi: NT Ban Sô, NAG Tröông Minh Chaâu, NS Traàn Chí Phuùc, 

GS Tröông Thieäu Long, NS Phan Anh Duõng. 
 

 
NT Ngoâ Taèng Giao, BKG Traàn Bích San, NV Nguyeãn Thò Thanh Bình,  

NT Ñaêng Nguyeân, NV Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 
(SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) 
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Ngaøy ñaët mua (Order date): ................. Töø soá (From issue # ):......... tôùi soá (To issue #):............ 
Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) ..................  
Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... 
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GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 

PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 
Noäi ñòa Hoa Kyø (In USA)ø: US $40.00 [ ] - Gia Naõ Ñaïi (In Canada): US$50.00 [ ] 

UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $50 [ ] 
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GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ 

treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8.5”) 

1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 

1 trang trong: US $60.00 [ ] 

Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] 

Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] 
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