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HOW DO I LOVE THEE? 
LET ME COUNT THE WAYS 

Elizabeth Barrett Browning 
 

How do I love thee? Let me count the ways. 
I love thee to the depth and breadth and height 
My soul can reach, when feeling out of sight 

For the ends of Being and ideal Grace. 
I love thee to the level of every day’s 

Most quiet need, by sun and candlelight. 
I love thee freely, as men strive for Right; 

I love thee purely, as they turn from Praise. 
I love thee with the passion put to use 

In my old griefs, and with my childhood’s faith. 
I love thee with a love I seemed to lose 

With my lost saints, – I love thee with the breath, 
Smiles, tears, of all my life! – and, if God choose, 

I shall but love thee better after death. 
 
 

EM YÊU ANH CÁCH NÀO? 
HÃY ĐỂ NGUYÊN EM KỂ 

NNB dịch 
 

Em yêu anh cách nào? Hãy để nguyên em kể. 
Em yêu anh với cả chiều sâu, rộng và cao 

Mà hồn em đạt được, đặc-biệt những khi nào 
Hồn em tìm tới Vô Biên, Sủng Ân Thượng Đế. 

 
Em yêu anh ở mức hàng ngày cần hơn cả, 

Dù sáng nắng nôi hay tối trời nến lung linh. 
Em yêu anh tự-nhiên, như người lúc bình-sinh 

Cần quyền sống, trắng trong không màng khen bỗ bã. 
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Em yêu anh với cả nhiệt-tình ngày còn nhỏ 
Em khóc thương, song khóc với tất cả niềm tin. 

Em yêu anh bằng tình yêu người từ thiên cổ 
 

Dành cho các vì thánh của mình – bằng hơi thở, 
Nụ cười, nước mắt cả đời em! Và nếu Chúa ưng, 

Em còn yêu anh hơn nữa sau khi xuống mộ. 
 

20-VII-2000 
 

NGUYỄN NGỌC BÍCH (s. 1937) 
 
Sinh 1937 ở Hà-nội, tiểu-học ở Vĩnh-yên, 
trung-học ở Chasseloup Laubat, Saigon, 
học-bổng Fulbright ở 
Princeton, Mỹ (B.A. 
Chính-trị-học, 1958), đại-
học-viện ở Columbia 
University, New York (Á-
đông-học, Văn-học cổ-
điển Nhật), President's 
Fellowship sang Nhật 
(Kyōdai, Đại-học Kyoto, 
1962-63) để thu thập tài-
liệu cho một luận-án tiến-
sĩ, M.A.T. về Giáo-dục 
Song-ngữ và Ngôn-ngữ-
học lịch-sử (Georgetown 
University, 1985).  Có 
theo học một số khóa học 
ngắn ở Đại-học Vienna và Munich (tiếng 
Đức), Madrid (tiếng Y-pha-nho), USDA 
Graduate School (tiếng Trung và tiếng 
Nga).  Nhà giáo, đã từng dạy học ở Viện 
Đại-học Cửu Long, Sài-gòn ("Văn-minh 
Văn-hóa VN," "Việt-văn Diễn trình") và 
Khoa Chính-trị Kinh-doanh Đại-học Đà Lạt 
ở Sài-gòn ("Chính-trị Nhập-môn" và "Miền 

Bắc CS," dạy chung với Ô. Douglas Pike) 
từ năm 1972 đến 1975.  Sang Mỹ đã đảm 
nhiệm các môn "Văn-học VN" và "Văn-
minh Văn-hóa VN" ở George Mason 

University (1979-1989), 
"Nhập-môn Triết-học 
Đông-phương" (dạy chung 
với Tiến-sĩ Đào Thị Hợi) ở 
Trinity College (1980-82), 
và huấn luyện giáo-sư ở 
Trung-tâm Giáo-dục Song-
ngữ thuộc Viện Đại-học 
Georgetown (Georgetown 
University Bilingual 
Education Service Center, 
tắt là GU-BESC, thuộc 
SLL, tức School of 
Languages and Linguistics) 
từ năm 1980 đến 1986. 
 
Sự-nghiệp: 

 
Dịch-thuật: A Thousand Years of 
Vietnamese Poetry (Một nghìn năm thi ca 
VN, Alfred A. Knopf, 1975), War & Exile: 
A Vietnamese Anthology (chủ-biên, Chiến-
tranh và Lưu đày: Tuyển-tập văn thơ VN 
hiện-đại, Trung-tâm Văn-bút Miền Đông 
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Hoa-kỳ, 1989, để đi dự Đại-hội Văn-bút 
Thế-giới ở Montreal, Canada, tháng 9-
1989), Trường Ca Lời Mẹ Ru / A Mother's 
Lullaby của Trương Anh Thụy (dịch sang 
tiếng Anh, Cành Nam, 1989), Hoa Địa 
Ngục / Flowers of Hell và Hạt Máu Thơ / 
Blood Seeds Become Poetry (dịch thơ 
Nguyễn Chí Thiện, Tổ Hợp XBMĐ Hoa 
Kỳ, 1996), From Enemy to Friend (dịch 
"Mây Mù Thế Kỷ" của Bùi Tín, Naval 
Institute Press, Annapolis, MD, 2004), 
Cung Oán Ngâm Khúc / Complaints of an 
Odalisque (dịch và giới-thiệu thơ Ôn Như 
hầu Nguyễn Gia Thiều, East Coast 
Vietnamese Publishers Consortium, 2006), 
Hỏa Lò / Hanoi Hilton Stories (dịch với 
người khác 3/7 truyện của Nguyễn Chí 
Thiện, Yale Southeast Asian Studies, 
2007), Zenith (dịch chung với Hòa và 
Stephen B. Young "Đỉnh Cao Chói Lọi" 
của Dương Thu Hương, Viking, 2012). 
 
Biên khảo: North Vietnam: Backtracking 
on Socialism (Vietnam Council on Foreign 
Relations, Saigon, 1971), giới-thiệu về thơ 
VN trong Nguyễn Đình Hòa, chủ-biên, 
Some Aspects of Vietnamese Culture 
(Southern Illinois University, Carbondale, 
IL, 1972), An Annotated Atlas of the 
Republic of Vietnam (Embassy of Vietnam, 
Washington DC, 1973), Hồ Xuân Hương: 
Tác-phẩm (Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2000), 
Omar Khayyam - Rubaiyat: Thơ và Đời 
(dịch và giới-thiệu thơ Ba-tư, Tổ Hợp 
XBMĐ Hoa Kỳ, 2002), Tet, the Vietnamese 
New Year (East Coast Vietnamese 
Publishers Consortium, 2004), Tự Điển Chữ 
Nôm Trích Dẫn (1 trong 7 soạn-giả, Viện 
Việt Học, 2009), Lưu Hương Ký (thơ chữ 

Nôm và chữ Hán của Hồ Xuân Hương, Tổ 
Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2011).  
Mỹ-thuật, âm-nhạc: Vietnamese Architecture 
(dịch từ tiếng Pháp của Nguyễn Năng Đắc và 
Nguyễn Quang Nhạc, Embassy of Vietnam, 
Washington DC, 1970), 15 Ca-khúc mừng 
Giáng Sinh (National Center for Vietnamese 
Resettlement, 1975), Ngục Ca / Prison Songs 
(thơ Nguyễn Chí Thiện do Phạm Duy phổ 
nhạc, NNB làm lời tiếng Anh hát được, 
VICANA, 1982), dịch một số bài trong Trần 
Cao Lĩnh, Vietnam, My Country Forever 
(nhiếp ảnh nghệ-thuật, Aide à l'Enfance du 
Viet Nam, Paris, 1984), tác-giả hai bài về 
huyền-thoại VN và thơ VN trong Vietnam: 
Essays on History, Culture and Society (New 
York: The Asia Society, 1985), dịch danh-
mục hội-họa VN trong An Ocean Apart: 
Contemporary Vietnamese Art from the 
United States and Vietnam (“Nghìn Trùng Xa 
Cách,” Washington, DC: Smithsonian 
Institution Traveling Exhibit Service, 1995), 
dịch các tiểu-luận về mỹ-thuật trong Thái 
Tuấn: Selected Paintings and Essays (Garden 
Grove, CA: VAALA, 1996). 
 
Góp mục từ-điển: "Southeast Asian 
Literature," trong Funk and Wagnalls New 
International Yearbook 1965, "Southeast 
Asia," trong The Oxford Companion to 
Women's Writings in the United States, 
"Nguyen Chi Thien" trong Mark Wilhardt, 
Who's Who in Twentieth-century World 
Poetry (Routledge, London, 2002). 
 
Góp mặt trong các tuyển-tập: Dịch thơ VN 
trong Dorothy B. Shimers (chủ-biên, Voices 
of Modern Asia, New York: New American 
Library, 1973), có gần 40 bài thơ Việt trong 
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Katharine Washburn và John S. Major, 
World Poetry, An Anthology of Verse from 
Antiquity to Our Time (Thơ Thế-giới, một 
tuyển-tập từ thượng-cổ đến ngày nay, New 
York: Norton, 1998), và có thơ VN dịch 
trong khoảng 40 sách giáo-khoa Mỹ. 
  
Người ta nói gì về NNB? 
Contemporary Authors, New Revision 
Series, Vol 15 (Gale Research Company, 
1979 and 1985 editions). 
 

Có mục riêng trong Lê Bảo Hoàng, Tác-giả 
Việt-Nam / Vietnamese Authors (Sóng Văn, 
Montreal, Canada, 2005) và được giới-thiệu 
trong các sách của Hồ Trường An như Giữa 
Đất Trời Giao Hưởng (Gió Văn, 2008), Núi 
Cao Vực Thẳm (Tiếng Quê Hương, 2010), 
Trên Nẻo Đường Nắng Tới (Gió Văn, 2013). 
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VÀI LOẠI LỊCH PHỔ THÔNG 
         
 

Phạm Văn Tuấn 
 
1/ Lịch La Mã. 
 Lịch La Mã rất quan trọng đối với 
chúng ta vì đây là nguồn gốc của thứ lịch 
ngày nay. Vào thời cổ xưa, người La Mã kể 
ngày bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Họ chia 
ban ngày ra làm: sáng, trưa, chiều, và ban 
đêm gồm có: chiều, mặt trời lặn, đêm 
trường (nuit profonde), gà gáy (chant du 
coq) và rạng đông. Sự phân chia không rõ 
ràng này được người La Mã dùng mãi tới 
năm 263 trước Tây Lịch. Vào năm này, 
người La Mã chiếm được tại Catane một 
chiếc đồng hồ mặt trời do người Hy Lạp 
dựng nên. Vì chiếc đồng hổ này được thiết 
lập cho một tỉnh tại Sicile nên khi mang về 
La Mã, nó không thể nào chỉ đúng giờ được 
nhưng nhờ nó mà người La Mã mới có ý 
niệm rõ ràng về đơn vị thời gian. 
 Vào năm 753 trước Tây Lịch, Romulus 
thiết lập nên kinh thành Rome thì lịch đã có 
từ lâu. Người La Mã đã dùng các tháng căn 
cứ vào mặt trăng và một năm có 10 tháng, 
gồm 4 tháng dài (grand mois) với 31 ngày 
là các tháng 3, 5, 7 (quintilis) và 10. Sáu 
tháng kia chỉ có 30 ngày. Như vậy một năm 
của người La Mã chỉ có 304 ngày và được 
bắt đầu vào tháng 3. Mặc dù có một khoảng 
trống 60 ngày vào giữa tháng Chạp và 
tháng 3, không người La Mã nào quan tâm 
đến điều này cả, phải chăng họ không cần 
để ý tới các ngày tháng mùa đông lạnh lẽo? 

 Về sau vào khoảng năm 712 trước Tây 
Lịch, Vua Numa Pompilius mới thêm vào 
lịch tháng Giêng và tháng 2 khiến cho số 
ngày trong một năm là 354. Vì quan niệm 
số chẵn là số không may mắn và “số lẻ làm 
vừa lòng các thần thánh hơn” (l’impair plait 
aux dieux), nên người La Mã đã thêm vào 
lịch một ngày nữa để tổng số ngày là 355. 
Muốn tạo ra 2 tháng với 51 ngày mới này, 
người La Mã đã lấy bớt một ngày ở mỗi 
tháng có 30 ngày và vì vậy, tháng Giêng 
mới cũng có 29 ngày như 6 tháng kia, riêng 
tháng 2 là tháng cuối cùng trong một năm 
nên phải chịu hai điều thiệt thòi, đó là tháng 
ngắn nhất lại chứa đựng số ngày chẵn (28). 
 Trong một tháng, tên gọi các ngày cũng 
rất vô lý. Ngày đầu tháng được gọi là 
Calendes. Ngày Nones tới vào ngày thứ 5 hay 
thứ 7, ngày Ides (iduare = phân chia) ở vào 
ngày thứ 13 hay 15. Nếu kể cả ngày Nones và 
ngày Ides, thì khoảng thời gian bao gồm các 
ngày đó là 9 ngày, vì thế mới có danh từ 
Nones (thứ 9) 
 Người La Mã tính ngày căn cứ vào 
ngày lễ sắp đến. Khi ngày Calendes đã đi 
qua, họ căn cứ vào ngày Nones, rồi họ kể 
ngày thứ mấy trước ngày Ides, tiếp theo là 
các ngày trước Calendes. Hai ngày trước 
ngày lễ, thay vì phải gọi là ngày thứ hai về 
trước (2è jour avant) lại được người La Mã 
gọi là ngày thứ 3. Sự nhầm lẫn một đơn vị 
này cứ được người La Mã dùng cho các 
ngày thường. Thí dụ về các ngày trong 
tháng Giêng (31 ngày theo lịch Julien) được 
kể như sau: (1) Calendes, (2) ngày thứ 4 
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trước Nones, (3) ngày thứ 3 trước Nones, 
(4) ngày trước Nones, (5) Nones, (6) ngày 
thứ 8 trước Ides, (7) ngày thứ 7 trước Ides, 
(8) ngày thứ 6 trước Ides, (9) ngày thứ 5 
trước Ides, (10) ngày thứ 4 trước Ides, (11) 
ngày thứ 3 trước Ides, (12) ngày trước Ides, 
(13) Ides, (14) ngày thứ 19 trước Calendes, 
(15) ngày thứ 28  trước Calendes, (16) ngày 
thứ 17 trước Calendes, (17) ngày thứ 16 
trước Calendes, (18) ngày thứ 15 trước 
Calendes, (19) ngày thứ 14 trước Calendes, 
(20) ngày thứ 13 trước Calendes, (21) ngày 
thứ 12 trước Calendes, (22) ngày thứ 11 
trước Calendes, (23) ngày thứ 10 trước 
Calendes, (24) ngày thứ 9 trước Calendes, 
(25) ngày thứ 8 trước Calendes, (26) ngày 
thứ 7 trước Calendes, (27) ngày thứ 6 trước 
Calendes, (28) ngày thứ 5 trước Calendes, 
(29), ngày thứ 4 trước Calendes, (30) ngày 
thứ 3 trước Calendes, (31) ngày trước 
Calendes của tháng Hai. 
 Vì một năm của người La Mã có 355 
ngày nên không lâu, người dân thấy rõ sự sai 
lệch đối với 4 mùa. Muốn điều chỉnh khuyết 
điểm này, người La Mã cứ 2 năm lại thêm 
vào một tháng thứ 13 có 22 ngày và tháng 
này được gọi là Mercédonius. Nhưng không 
hiểu tại sao tháng Mercédonius lại được xen 
vào giữa hai ngày 23 và 24 của tháng Hai. 
Nhờ cách xử dụng tháng phụ này, người La 
Mã đã làm cho một năm có 366 ngày và như 
vậy, vẫn còn sai lệch nhưng tới đây, họ chưa 
tìm được cách sửa chữa tiếp theo. 
 Sau nhiều cuộc sửa đổi bị thất bại vì bất 
đồng ý kiến, chính quyền La Mã đành trao 
trách nhiệm này cho Trường các Giáo 
Trưởng (le Collège des Pontifes) quyền ấn 
định cho các tháng nhuận số ngày thích hợp 
với từng hoàn cảnh. Chính vì đặc quyền này 

mà “lịch” đã trở nên một nơi dinh dưỡng sự 
gian lận. Các giáo trưởng đã lạm dụng đặc 
quyền để làm cho năm dài thêm hay ngắn 
bớt với mục đích thiên vị các viên Tổng Tài 
(Consul) đang tại chức, hay làm hại những 
người chống đối họ. Việc làm này đã khiến 
cho công việc xác định các kỳ hạn thu và 
đóng thuế bị xáo trộn, các buổi họp tư pháp 
gặp cản trở, các ngày tết lễ rơi vào những 
dịp trái với thiên thời và quyền công dân bị 
xâm phạm. 
 Trước sự gian lận của các giáo trưởng, 
người dân tại mọi nơi đều đồng thanh đòi cải 
tổ lịch. Sự kiện này khiến cho nhà độc tài 
Jules César phải quan tâm tới lịch vào năm 63 
trước Tây Lịch. César cho mời nhà thiên văn 
Hy Lạp Socigène khi đó đang sống tại 
Alexandrie, Ai Cập, làm cố vấn cho mình. 
 Hai thế kỷ về trước, Vua Ai Cập 
Ptolémée III Evergète đã ra một đạo luật 
chấp nhận một ngày phụ cho mỗi 4 năm 
365 ngày và đại thiên văn gia Hipparque đã 
nhận xét vào năm 180 trước Tây Lịch rằng 
một năm ngắn hơn 366 ngày. Socigène 
cũng biết tới điều khám phá của Hipparque 
nhưng có thể vì cho rằng sai biệt 5 phút 
trong 1 năm không đáng kể, vì điều này chỉ 
làm sai lịch 1 ngày rưỡi sau 2 thế kỷ, nên 
Socigène đã đề nghị với Jules César cách 
sửa đổi bắt nguồn từ ý tưởng của Vua 
Ptolémée. 
 Để chấm dứt sự lộn xộn về lịch, Jules 
César quyết định rằng thứ lịch mới không 
liên quan gì đến mặt trăng, hoàn toàn căn 
cứ vào mặt trời và phải được làm cho thích 
hợp với 4 mùa. Muốn vậy, từ năm 708 La 
Mã (tức là năm 46 trước Tây Lịch), ngày 
Xuân Phân sẽ mãi mãi là ngày 25 tháng 3. 
César còn ấn định rằng cứ 4 năm có một 
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năm 366 ngày và ngày phụ sẽ được thêm 
vào tháng 2, tháng 28 ngày, ngắn nhất và 
cũng là xấu nhất. 
 Nhưng đáng lẽ cho tháng 2 này 29 
ngày, César đã phải tránh né động chạm tới 
nhiều điều dị đoan của dân chúng bằng 
cách chấp nhận một quy tắc phức tạp. Theo 
người La Mã, các tháng dành cho các thần 
thánh dưới Hỏa Ngục (dieux infernaux) 
phải có số ngày chẵn, còn số ngày lẻ là của 
thần thánh nơi Thiên Đường (dieux 
supérieurs). Vì vậy quy tắc sửa đổi đã ấn 
định tăng gấp đôi ngày 24 tháng 2 để không 
làm thay đổi tên gọi các ngày trong tháng, 
và vì ngày này là ngày thứ sáu trước 
Calendes của tháng 3, nên được gọi là 
“bissextus (anté) calendes martias” (nguyên 
ngữ của chữ bissextil trong tiếng Pháp). 
 Đồng thời Jules César còn mang đầu 
năm về tháng Giêng, chứ không phải là 
tháng Ba như cũ. Để làm cho thứ lịch mới 
này thích ứng với các điều nhận xét thiên 
văn, năm 708 La Mã có 455 ngày, rồi sau 
đó là ngày mồng 1 tháng Giêng (năm 45 
trước Tây Lịch). 
 Với thứ lịch mới này, thứ tự các tháng 
bị xáo trộn. Tháng Quintilis (hay thứ 5) trở 
thành tháng Bẩy, tháng Bẩy hóa ra tháng 
Chín (Septembre có nghĩa là 7), tháng Chín 
trở nên tháng 11 (Novembre bao hàm ý 
nghĩa thứ 9) và tháng Mười Décembre 
trong lịch cũ được gọi là tháng thứ 12. Mặc 
dù tên gọi bị sai lệch nhưng vì quen dùng, 
người La Mã không muốn sửa đổi. 
 Để ghi nhớ công trình của Jules César đã 
đóng góp vào cách cải tổ lịch, người ta gọi 
thứ lịch mới này là “Lịch Julien”. 
 Sự cải cách của Jules César khá chính 
xác. Nhà khoa học biết rằng năm chí tuyến 

(année tropique) bằng 365.2422 ngày trong 
khi năm tính theo lịch Julien là 365.25 
ngày, như vậy sự sai biệt mỗi năm là 
0.0078 ngày hay 11 phút 11 giây đối với 4 
mùa, khiến cho sau 4 thế kỷ, lịch Julien chỉ 
chậm đi 3 ngày, một khuyết điểm rất nhỏ so 
với cuộc đời của con người. 
 Một năm sau ngày sửa đổi lịch, Jules 
César bị ám sát chết. Việc thêm một ngày 
nhuận (jour bissextil) được trao cho các 
giáo trưởng (Pontifes) nhưng các vị này đã 
phát biểu đạo luật về lịch một cách sai lạc 
do câu “mỗi 4 năm” khiến cho các năm 
nhuận chỉ cách nhau bằng 2 năm thường. 
Trong vòng hơn 30 năm, việc thêm ngày 
nhuận vẫn được thực hiện một cách sai lệch 
như vậy, làm cho trung bình một năm là 
365.33 ngày. Để sửa chữa lỗi lầm này, 
Hoàng Đế Auguste vào năm thứ 8 trước 
Tây Lịch, đã ra lệnh hủy bỏ các năm nhuận 
trong 12 năm, khiến cho tới năm thứ 5 sau 
Tây Lịch, Lịch Julien mới trở lại bình 
thường và việc tìm kiếm lại các ngày tháng 
vào các năm về trước gặp rất nhiều trở ngại. 
 Vào năm 325 trước Tây Lịch, dưới 
triều Hoàng Đế Constantine, Giáo Hội 
Nicée (le Concile de Nicée) đã ấn định 
ngày lễ Phục Sinh (Pâques) phải là ngày 
Chủ Nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn thứ 
nhất (première pleine lune) của mùa Xuân. 
Vào năm đó ngày Xuân Phân rơi vào ngày 
21 tháng 3. 
 Trải qua gần 4 thế kỷ, tới khi Jules 
César tìm cách cải tổ Lịch, phân điểm 
(équinoxe) đã đi trước 3 ngày đối với ngày 
ấn định. Nhưng ông Socigène lại tính là 4 
ngày nên mới ấn định ngày Xuân Phân là 
ngày 25 tháng 3 vào năm 45 trước Tây 
Lịch. Sự nhầm lẫn ít nhất 24 giờ này do các 
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dụng cụ quan sát thiên văn kém chính xác 
và thật ra, vào thời kỳ đó cũng khó mà xác 
định lúc nào mặt trời đi qua thiên xích đạo 
(équateur céleste). 
 Qua nhiều thế kỷ, lịch Julien vẫn sai 
lệch đối với Phân Điểm cho tới thế kỷ thứ 8, 
Giáo Hội La Mã mới tỉnh ngộ rằng ngày 
Phục Sinh là ngày lễ của mùa Xuân lại được 
cử hành vào mùa Hạ. Tới thế kỷ 13, sự kiện 
này lại được mang ra thảo luận nhưng việc 
làm ra luật định không thành công. 
 Vào năm 1414, trong Hội Nghị Tôn 
Giáo Constance, Hồng Y Giáo Chủ Pierre 
d’Ailly đã trình bày trước Giáo Hoàng Jean 
23 điều mà toàn thể các tu sĩ ý thức về việc 
ấn định ngày lễ Phục Sinh. Tới khi Hội 
Nghị Tôn Giáo Trente được tổ chức 
(1545/1553), các giáo sĩ cũng không tìm ra 
được một lối thoát nào cho ngày lễ Phục 
Sinh cả. 
 Năm 1582, Giáo Hoàng Grégoire 13 
triệu tập một hội đồng các nhà bác học 
trong đó đáng kể nhất là nhà thiên văn kiêm 
tu sĩ Dòng Tên người Đức Clavius. Mục 
đích của việc sửa đổi lịch của Giáo Hoàng 
Grégoire 13 gồm hai phần: (1) phát biểu 
các quy tắc tổng quát ấn định về lịch sẽ 
dùng cho tương lai, (2) sửa chữa các nhầm 
lẫn gây ra bởi lịch cũ sao cho ngày tháng 
của lịch mới thích ứng với năm mặt trời. 
 Từ năm có Hội Nghị Tôn Giáo Nicée, 
1257 năm đã trôi qua. Vì năm tính theo lịch 
Julien dài hơn năm mặt trời thực (true solar 
year) 11 phút 14 giây, tức là sau 129 năm, 
sự sai biệt là 1 ngày, nên tới năm 1582, 
ngày Xuân Phân sẽ rơi vào ngày 11 tháng 3 
nghĩa là đi trước 10 ngày so với ngày đã 
được ấn định tại Hội Nghị Tôn Giáo trước 
kia. Vì muốn giữ ngày 21 tháng 3 làm ngày 

Xuân Phân nên Giáo Hoàng Grégoire 13 đã 
quyết định rằng ngày tiếp theo ngày thứ 
Năm, mồng 4 tháng 8 năm 1582, sẽ là ngày 
thứ Sáu, 15 tháng 8 năm 1582, như vậy 
năm 1582 chỉ có 355 ngày và từ năm 1583, 
ngày 21 tháng 3 sẽ là ngày Xuân Phân. 
 Vì lịch Julien sai biệt so với 4 mùa mất 
3 ngày trong 4 thế kỷ, nên muốn giữ cho sự 
trùng hợp của ngày Xuân Phân vào  ngày 
21 tháng 3, Giáo Hoàng Grégoire 13 còn ấn 
định thêm vài cách sửa chữa khuyết điểm. 
 Do sự sửa đổi kể trên, người ta thấy 
rằng: a) theo như quy luật cũ, cứ 4 năm lại 
có một năm nhuận. b) các năm thế kỷ (année 
séculaire) theo lịch Julien đều là nhuận, từ 
nay trở thành năm thường trừ khi số thế kỷ 
chia đúng cho 4. Vì thế các năm 1700, 1800, 
1900 không còn là nhuận nữa trong khi các 
năm 1600, 200 đều có một ngày nhuận vì số 
16 và số 20 chia đúng cho 4. 
 Thứ Lịch mới do Giáo Hoàng Grégoire 
13 ấn định không khác biệt mấy so với Lịch 
Julien, ngoài các bổ khuyết về chi tiết và vì 
vậy người ta còn gọi Lịch Grégorien này là 
Lịch Julien Mới (le calendrier julien 
nouveau style). 
 Lịch Grégorien khá chính xác. Nếu tính 
số trung bình, nhà khoa học thấy rằng: (1) 
năm tính theo Lich Julien = 365.25 ngày, 
(2) năm tính theo Lịch Grégorien = 
365.2425 ngày, (3) năm chí tuyến 
(tropique) = 365.2422 ngày. Như vậy năm 
của Lịch Grégorien dài hơn năm mặt trời 
thực 0.0003 ngày và sự sai biệt chỉ lên tới 3 
ngày sau 10,000 năm. Nếu như vậy, trong 
3,000 năm, người ta chỉ cần sửa chữa 1 
ngày, một việc làm quá dễ dàng, lại xét ra 
không cần thiết ngay bây giờ bởi vì Lịch 
hiện nay còn có thể xử dụng tới năm 4,000. 
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 Thực ra độ chính xác khi tính lịch còn bị 
ảnh hưởng bởi nhiều lý do khác nữa. Đầu 
tiên, năm chí tuyến (tropique) giảm đi 5 giây 
mỗi ngàn năm, rồi khoảng thời gian 1 ngày 
lại tăng lên 0.001 giây sau một thế kỷ vì sự 
ma xát thường xuyên của thủy triều đã hãm 
bớt chuyển động quay của trái đất. Các nhà 
khoa học tính ra rằng do Lịch Grégorien và 
do hai lý lẽ kể trên, sau 10,000 năm, ngày 
Xuân Phân sẽ tới vào tháng 3, đi trước ngày 
ấn định khoảng 8 ngày. 
 Ngay sau khi Giáo Hoàng Grégoire 13 
công bố sửa đổi Lịch, thì tại thành phố La 
Mã và tại hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha, thứ lịch mới được xử dụng ngay. Cũng 
vào năm 1582 tại nước Pháp và dưới triều 
Vua Henry III, việc cắt bớt 10 ngày được 
thực hiện vào tháng Chạp, sau ngày 9 là 
ngày 20 tháng 12. Tại nước Hòa Lan vào 
năm 1582, ngày lễ Giáng Sinh đi kế tiếp 
ngày 14 tháng 12 nhưng đạo luật đổi ngày 
này không được các tỉnh có tín đồ Tin Lành 
chấp nhận trong khi đó, các miền theo Cơ 
Đốc giáo tại hai nước Đức và Thụy Sĩ đón 
nhận sự cải tổ Lịch vào năm 1584. Tại nước 
Ba Lan, giới Cơ Đốc giáo đã chống đối việc 
sửa đổi lịch, một vụ hỗn loạn đã xẩy ra tại 
Riga nhưng rồi Lịch Grégorien cũng được 
người dân dùng vào năm 1586. Năm sau, tới 
lượt nước Hung Gia Lợi dùng Lịch mới này. 
 Việc cắt bỏ 10 ngày làm cho thời gian 
mất hẳn tính liên tục, nên đã khiến nhiều xứ 
Cơ Đốc giáo cũng phản đối mãnh liệt trong 
khi đó, các tín đồ Tin Lành còn chống lại 
một cách lâu dài hơn. Nhà thiên văn danh 
tiếng Kepler nói rằng “các người Tin Lành 
ưa thích ngày tháng sai lệch với mặt trời 
hơn là đồng ý với Giáo Hoàng”. Sự chống 
đối còn được nhiều người góp công vào, 

chẳng hạn như học giả người Pháp Joseph 
Scaliger với các bài chỉ trích. Tại nhiều nơi, 
người ta đã phải dùng binh lực để dẹp các 
vụ hỗn loạn. Cuối cùng các tín đồ Tin Lành 
tại Hòa Lan, Đức và Thụy Sĩ cùng dùng 
Lịch Grégorien nhưng trễ hơn một thế kỷ 
sau, vào khoảng năm 1700.  
 Hai nước Anh và Thụy Điển chính thức 
dùng Lịch Grégorien vào năm 1752. Tại 
nước Anh sau ngày mồng 2 tháng 9 là ngày 
14 tháng 9: người Anh đã phải bỏ đi 11 
ngày bởi vì năm 1700 đã đi qua. Như vậy 
tháng 9 năm 1752 là tháng ngắn nhất trong 
Lịch Sử của Đế Quốc Anh. Tại nước Anh, 
việc sửa đổi lịch đã khiến cho trên nhiều 
đường phố, các tín đồ Tin Lành vừa biểu 
tình, vừa hô khẩu hiệu “hãy trả cho chúng 
tôi 11 ngày”. Thêm vào đó, việc nước Anh 
chấp nhận đồng thời ngày mồng Một tháng 
Giêng làm ngày đầu năm càng làm uất hận 
các tín đồ trung thành với tập quán. 
 Tại các lãnh thổ có dân chúng theo 
Chính Thống giáo (Orthodoxe) như Nga 
Sô, Hy Lạp, Bảo Gia Lợi và Nam Tư, Lịch 
Julien vẫn được xử dụng tới tới đầu thế kỷ 
20. Vì các năm thế kỷ 1700, 1800 và 1900 
đều được tăng thêm một ngày, nên từ mồng 
Một tháng 3 năm 1900, lịch của tín đồ 
Chính Thống giáo sai biệt với Lịch 
Grégorien 13 ngày. Về sau Giáo Hội Chính 
Thống cũng bắt đầu dùng Lịch Grégorien 
khiến cho thứ lịch này có tính quốc tế. 
 
2/ Lịch Giáo Hội (Calendrier écclésiastique). 
 Lịch Giáo Hội La Mã có mục đích tính 
toán về các ngày lễ tôn giáo. Trong khi các 
thứ lịch khác chỉ căn cứ vào mặt trăng hay 
mặt trời, lịch Giáo Hội lại liên hệ tới cả hai. 
Giáo Hội phân biệt hai thứ lễ: ngày lễ cố 
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định và ngày lễ lưu động, nhưng bởi vì có 
khi cố định đối với lịch mặt trời, có khi cố 
định đối với lịch mặt trăng, nên các sự cố 
định hay lưu động này không có tính chất 
đặc thù. 
 Lịch Giáo Hội là thứ rất phức tạp, các 
phép tính liên quan tới lịch được gọi là 
“comput” do chữ “computare” là “tính”. 
Mục đích của comput là xác định ngày Lễ 
Phục Sinh (Pâques).  
 Các ngày lễ tôn giáo đều phụ thuộc vào 
Lễ Phục Sinh. Ngày Chủ Nhật thứ 9 hay 63 
ngày trước Lễ Phục Sinh là Lễ Chủ Nhật 
Thất Tuần (Septuagésime). Ngày Chủ Nhật 
của Hội Giả Trang (dimanche de Carnaval) 
hay Quinquagésime trước Lễ Phục Sinh 7 
tuần lễ. Sau ngày đó là ngày Thứ Tư Lễ Di 
Hài (Mercredi des Cendres). Lễ Hiện 
Xuống (Pentecôte) đi sau Lễ Phục Sinh 7 
tuần, trước ngày lễ này là Lễ Thăng Thiên 
(Ascension) rơi vào ngày thứ Năm. Ngày 
Chủ Nhật sau Lễ Hiện Xuống là Lễ Tam Vị 
Nhất Thể (Trinité). Còn nhiều ngày lễ khác 
nhưng quan trọng nhất vẫn là Lễ Phục Sinh. 
 Ngày Lễ Phục Sinh Do Thái (Pâques 
juive) bắt đầu vào ngày 14 tháng Nisan. Sở 
dĩ ngày trăng tròn này được chọn vì vào thời 
xa xưa, ánh sáng trăng rất cần thiết cho lữ 
khách ban đêm. Ngày 15 Nisan là ngày tiệc 
tùng rồi tới ngày 16 có lễ dâng lên Chúa một 
nhánh lúa nặng hạt: tại Palestine, lúa mạch 
chín sớm nhất sau ngày Xuân Phân, vào 
khoảng đầu tháng 4. Vậy người cổ xưa đã cử 
hành Lễ Phục Sinh Do Thái vào lúc trăng 
tròn đầu tiên của mùa Xuân. 
 Theo Giáo Hội La Mã, Chúa Jesus 
Christ đã cử hành 3 lễ Phục Sinh. Tới Lễ 
Phục Sinh thứ tư, vào trước hôm chết, Chúa 
Jesus đã đặt ra Thánh Thể (Eucharistie) và 

buổi họp các Tông Đồ (la Cène) ở vào ngày 
thứ Năm, 14 tháng Nisan. Ba ngày sau, tức 
là vào ngày 17, Chúa sống lại. Vì vậy các 
tín đồ Thiên Chúa giáo muốn rằng Lễ Phục 
Sinh phải rơi vào ngày Chủ Nhật đầu tiên 
sau ngày trăng tròn của mùa Xuân. 
 Căn cứ vào các sự kiện theo thiên văn 
học, các nhà niên biểu (chronologiste) đều 
kết luận rằng sự phục sinh của Chúa Cứu 
Thế đã ở vào ngày Chủ Nhật, mồng 5 tháng 
4 năm 33. Nhưng việc cử hành Lễ Phục Sinh 
đã được thực hiện vào nhiều ngày khác 
nhau: ngày 17 Nisan, ngày Chủ Nhật đầu 
tiên sau ngày 17 tháng Nisan. Một số tu sĩ lại 
theo ngày lễ Phục Sinh cổ Do Thái, tức là 
ngày 14 Nisan. Tuy nhiên, đa số tín đồ 
Thiên Chúa giáo và cả Giáo Hoàng đều chấp 
nhận ngày Chủ Nhật theo sau ngày 14 Nisan 
(vào tháng 3). 
 Sau 3 thế kỷ chưa tìm ra được một giải 
pháp ổn thỏa, Hội Nghị Tôn Giáo Nicée 
mới đề ra quy tắc mà ngày nay người ta còn 
áp dụng: “Ngày Lễ Phục Sinh là ngày Chủ 
Nhật sau 14 ngày mặt trăng và tuổi trăng 
này rơi vào ngày 21 tháng 3 hay liền sau 
đó” (Pâques est le dimanche qui SUIT le 
14è jour de la Lune que atteint cet âge au 
21 mars ou immédiatement après). Theo 
như quy tắc này, Lễ Phục Sinh có thể rơi 
vào các ngày từ 22 tháng 3 tới 25 tháng 4, 
tức là ở vào một trong 35 ngày khác nhau. 
 Sau Hội Nghị Tôn Giáo Nicée và do các 
bất đồng ý mà Lễ Phục Sinh đã được cử 
hành vào các ngày không thống nhất, và tình 
trạng này còn tồn tại tới thế kỷ thứ 9 hay hơn 
nữa. Nhờ các điều tìm kiếm về comput 
julien của tu sĩ Denys le Petit mà từ thế kỷ 
thứ 6 tới năm 1582, Giáo Hội La Mã đã căn 
cứ vào đó để tính toán ngày Lễ Phục Sinh. 
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 Vào năm 432 trước Tây Lịch, Méton đã 
khám phá ra tính chất sau đây: 19 năm mặt 
trời bằng 235 tuần trăng, như vậy sau 19 
năm, các biến tướng (phase) của mặt trăng 
sẽ trở lại như cũ và do đó, người ta có thể 
tiên đoán về các ngày trăng tròn và điều 
chỉnh trước cho lịch có thể thích hợp cả với 
mặt trời và mặt trăng. 
 Lý thuyết của Méton rất đặc sắc: nếu 
gọi L là tuần trăng, B là năm chí tuyến, A là 
năm julien, thì L = 29.530588 ngày, 235 L 
= 6,939.6882 ngày; A = 365.25000 ngày, 
19 A = 6,939.7500 ngày, B = 365.242200 
ngày, 19 B = 6,939.6018 ngày. Như vậy sau 
19 năm julien, sự sai biệt là 1 giờ  30 phút 
hay 1 ngày sau 17 chu kỳ Méton (hơn 320 
năm). Căn cứ vào chu kỳ Méton, các nhà 
khoa học đã lập ra Lịch Vĩnh Viễn chỉ các 
ngày trăng mới (calendrier perpétuel des 
nouvelles Lunes du comput julien).   
 Thực ra các tuần trăng không bằng nhau 
mà thay đổi trong khoảng 14 giờ. Sự sai 
nhầm còn tăng thêm vì các ngày nhuận và 
cần đến 4 chu kỳ Méton mới có một số ngày 
chẵn (1 chu kỳ Méton = 6,939.75 ngày), nên 
việc tiên đoán về các biến tướng của mặt 
trăng chỉ được kể là gần đúng. Rồi các năm 
tháng cứ trôi qua, sau thế kỷ 16 sự sai biệt lên 
tới 3 ngày. 
 Vào năm 1582, khi Giáo Hoàng Grégoire 
sửa đổi lịch Julien thì đối với lịch mặt trăng, 
các số vàng (nombre d’or) cũng được thay thế 
bằng các gia số (epacte do tiếng Hy Lạp 
épiaktos là (số) thêm vào). Mặc dù cải tiến 
mới này, Lịch Giáo Hội vẫn chưa trùng hợp 
với mặt trăng. Sở dĩ có sự sai biệt vì các gia 
số chỉ trù liệu về chuyển động trung bình của 
mặt trăng. Nhờ Khoa Thiên Văn mới, các nhà 
khoa học biết rằng do sự sai biệt mà Lễ Phục 

Sinh lại có thể cử hành sớm hơn hoặc trễ hơn 
dự định 1 tuần lễ, có khi tới 1 tháng. Về sau 
các nhà khoa học dùng gia số và chủ tự (lettre 
dominicale) để tính ngày Lễ Phục Sinh trong 
lịch Grégorien. Cũng vì chu kỳ của các chủ tự 
(cycle dominical) là 28 mà một cuốn lịch có 
thể dùng lại 28 năm sau. 
 
 3/ Lịch Trung Hoa. 
 Vào năm 213 trước Tây Lịch, Tần 
Thủy Hoàng ra lệnh đốt sách, chôn học trò, 
làm cho ngày nay người ta khó lòng biết 
chắc chắn các niên biểu của người Trung 
Hoa vào thời cổ xưa. Người Trung Hoa cho 
rằng 20 thế kỷ trước Tây Lịch, tổ tiên của 
họ đã biết một năm có 365 ngày và đã dùng 
một năm 366 ngày tiếp theo 3 năm 365 
ngày. Sự kiện này còn bị nghi ngờ nhưng 
chắc chắn, người Trung Hoa đã dùng lịch 
12 tháng có 30 ngày và 29 ngày liên tiếp. 
 Người Trung Hoa đã kiểm soát lịch 
bằng cách dùng bóng của cây gậy 
(gnomon) đo lúc chính ngọ vào ngày đông 
chí. Họ còn cho rằng đã tìm thấy một thứ 
chu kỳ 19 năm tương tự như chu kỳ Méton. 
 Người Trung Hoa tính lịch theo Can và 
Chi, bắt nguồn từ Kinh Dịch. Có 10 Can là: 
Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, 
Nhâm, Quý. 12 Chi được kể như sau: Tý, 
Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, 
Dậu, Tuất, Hợi. 
 Lịch của người Trung Hoa không những 
được tính căn cứ vào sự chuyển vận của mặt 
trăng mà còn dựa vào các hiểu biết về Lý Số. 
Sau một khoảng thời gian khá dài, Lịch 
Trung Hoa cũng bị sai lệch với bốn mùa. 
Vào năm 1629, Vua Trang Liệt đã nhờ 2 nhà 
truyền giáo tây phương là Rho và Terranz 
góp công vào việc sửa đổi lịch. Hai vị linh 
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mục này rất giỏi về thiên văn, đã xúc tiến 
việc cải tổ nhưng chưa thành thì linh mục 
Terranz qua đời. Công việc trên được linh 
mục Shall tiếp nối. Nhờ công trình của 3 nhà 
truyền giáo này mà Bộ Khâm Định Vạn 
Niên Thư được hoàn tất. Đây là một bộ sách 
tính lịch rất giá trị, đã chứa đựng nhiều thay 
đổi theo nền Thiên Văn Học của phương 
Tây và cho các kết quả về ngày tháng từ 
năm 1624 tới năm 2020. 
 Tới đời Vua Khang Hy, Bộ Luật 
Thượng Khảo Thành cũng được làm xong 
với sự bổ chính của hai linh mục A. Pereyra 
và J. Royler. Một bộ luật luật thứ ba khá 
quan trọng ra đời dưới thời Vua Càn Long, 
là Bộ Khâm Định Hiệp Ký Biên Phương. 
Trong bộ luật này, người làm lịch đã chú 
trọng rất nhiều đến Lý Số và đã bỏ bớt một 
phần nào các yếu tố do nền Thiên Văn Học 
mang lại. 
 
4/ Lịch Cộng Hòa (Calendrier Républicain). 
 Sau Cuộc Cách Mạng Pháp năm 1793, 
Hội Nghị Quốc Ước (Convention) đã ra 
một đạo luật ngày 6/10/1793 nói về cách 
dùng một thứ lịch mới. Các nhà cách mạng 
Pháp đã lấy ngày 22/9/1792 làm ngày đầu 
tiên vì do sự ngẫu nhiên, ngày 
tuyên bố nền Cộng Hòa rơi đúng 
vào ngày Thu Phân khi phân 
điểm đi qua kinh tuyến Paris. 
 Theo Lịch Cộng Hòa, một 
năm có 12 tháng, mỗi tháng có 
30 ngày. Tên gọi các tháng được 
ấn định theo quy ước Fabre 
d’Eglantine, đều có một âm điệu 
rất kêu tai và có vần cuối phụ 
thuộc vào từng mùa. 

 Mùa Thu: Vendémiaire (tháng hái nho), 
Brumaire (tháng sương mù), Frimaire 
(tháng sương giá) 
 Mùa Đông: Nivôse (tháng tuyết), Pluviôse 
(tháng mưa), Ventôse (tháng gió) 
 Mùa Xuân: Germinal (tháng mầm lá), 
Floréal (tháng hoa), Prairial (tháng cánh đồng) 
 Mùa Hạ: Messidor (tháng gặt hái), Thermidor 
(tháng nhiệt), Fructidor (tháng trái cây). 
 Theo lịch mới này, một năm có 5 ngày 
phụ xếp vào cuối tháng Fructidor, rồi cứ 4 
năm lại có thêm 1 ngày nhuận được gọi là 
Ngày Cách Mạng (jour de la Révolution). 
Các năm nhuận 3, 7, 11... không trùng hợp 
với các năm nhuận theo lịch Grégorien. Các 
ngày trong tháng được xếp đặt làm 3 đợt, 
mỗi đợt 10 ngày (décade) và các tên gọi như 
sau: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, 
sextidi, septidi, octidi, nonidi, décade. 
 Chủ trương của các nhà làm Lịch Cộng 
Hòa là muốn cho thứ lịch mới này được 
toàn thể các nước trên thế giới xử dụng, 
giống như họ đã dùng hệ thống mét. Nhưng 
thật là trái ngược khi các tên tháng kể trên 
lại chỉ thích hợp với bốn mùa của nước 
Pháp. Vì thế đây chính là yếu điểm bị chỉ 
trích của Lịch Cộng Hòa. 

 Lịch Cộng Hòa thực ra chỉ 
được dùng trong 12 năm. Hoàng 
Đế Napoléon đã ra đạo luật ngày 
9/9/1805 hủy bỏ thứ lịch này kể 
từ ngày 1/1/1806 và như thế, năm 
Cộng Hòa thứ 14 bắt đầu từ ngày 
23/9/1805 (tính theo lịch 
Grégorien) chỉ kéo dài 3 tháng 8 
ngày./. 
 
Phạm Văn Tuấn. 
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HOEN MÀU THỜI GIAN 
 
Có ai “đập vỡ hoàng hôn” (*) 
Khơi tro tàn lạnh sưởi hồn thương đau 
Anh về góp nhớ ngàn sau 
Gửi vào thiên cổ nhánh sầu tương tư 
 
Có ai góp những tờ thư 
Soi ân tình cũ bóng hư ảo nào 
Anh về qua giấc chiêm bao 
Tìm trăng đáy nước hỏi sao trên ngàn 
 
Có ai buồn nỗi hợp tan 
Níu ngày tháng cũ tiếc nhan sắc chiều 
Anh về gom sóng cô liêu 
Gửi thuyền viễn xứ giạt phiêu cuối trời 
 
Có ai nhặt cánh sao rơi 
Gói trong vạt áo khóc đời bể dâu 
Anh về thương mấy nhịp cầu 
Thương em tóc đã hoen màu thời gian 
 
Hồ  
Công  
Tâm 
 
(*) Chữ  
của  
Mịch 
La 
Phong 

 
 
 
 

 

TUYỆT 

CHIÊU 
 
Kìa kìa con công 
hay múa 
Em múa vũ điệu 
đời nghiêng 
Xoay xoay tôi liền 
chóng mặt 
Nhưng tim vẫn 
muốn cuồng điên 
 
Xòe xòe con công đôi cánh 
Cong cớn trong mỗi đường cong 
Đỏ đỏ lập lòa xanh xanh 
Có tôi cánh mỏi trời trồng 
 
Công ơi bờ lông óng mượt 
Múa tiếp cho đời lên hương 
Mềm tơ sầu tôi mấy lượt 
Điệu thêm để giết một người 
 
Tôi chết công còn thương không 
Hay xưa công làm phù thủy 
Xõa tóc là gió cũng phiền 
Và tôi mấy nỗi hư không 
 
Và tôi / em công hay múa 
Vẩn vơ  múa hết đời mình 
Cho tôi sầu kia vây bủa 
Để chết như kẻ đa tình. 
 
Nguyễn Thị Thanh Bình 
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Mùa Tựu Trường 
 

Dưa con tới trường về 
Đường bỗng dài lê thê 
Đưa con đi học xa 

Nhớ ngày xưa con bé. 
Mai sau con thành đạt 
Chắc mới yên một bề. 

 
Nhỏ to như kể lể 

Vẫn những lời cũ kỹ 
Nói với con bao lần: 
Rằng con ơi nhớ nhé 
Học thầy rồi học bạn 
Hoc nói còn học nghe 
Hãy cố công mài sắt 
Ai nên người chả thế. 

 
Con ơi con nhớ nhé 

Mùa đông mưa, tuyết, lạnh 
Đâu sẵn ngựa cùng xe 
Ăn, ở, học…qua lại 

Sớm hôm với bạn bè 
Dẫu khó khăn chớ nản 

Ráng đi chờ tới hè. 
 

Và con ơi nhớ nhé 
Người như sông có khúc 

Lúc  tuổi còn đang trẻ 
Thời cắp sách đến trường 

Ôi vô vàn đẹp đẽ! 
 

Nguyễn Phú Long 
 

 

NGUYỄN PHÚ LONG 
 

- Trong Ban Biên Tập của Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm.   

- Sinh năm 1938 tại Sơn-Tây 
- Khởi viết từ đầu thập niên 1960.  
- Đã cộng tác với thi đàn Hoa Tiên, thi  
  văn đàn Trầm Hương, Tam Cá Nguyệt 
  San Cỏ Thơm... 
 
ĐÃ XUẤT BẢN: 
- Chút Nghĩa Cũ Càng (tập thơ, 1996) 
- Biết Bao Nhiêu Tình (tập thơ, 2001)  
- Ai Đắp Lũy Thầy (tập tùy bút, khảo  
  luận, lịch sử 2005) 
- Qua Mấy Nẻo Đường (tập tùy bút, 2007, Hết)
- Còn Vương Tơ Lòng (tập thơ, 2009) 
- Ngày Ấy Chưa Xa (Văn, thơ in năm  
   2011 chung với hai người bạn) 
- Thơ Họa (Đường thi 2013, Hết) 
- Chắp Nhặt Dông Dài (Văn, thơ in chung 
  với hai người bạn) 
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On the Pulse of Morning, 
Poem by Maya Angelou (1993) 

Mạch Sống Ban Mai 

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

 
Bản dịch: PHẠM TRỌNG LỆ

 
rong bài thơ “On the Pulse of Morning” 
văn thi sĩ, và giáo sư đại học nổi tiếng 

Maya Angelou đã nhân cách hoá, dùng đá, 
sông, và cây nói với con người rằng mình 
chỉ là một phần trên trái đất trong đó thiên-
nhiên ban cho cơ hội đồng đều (“chân trời 
nhô về phía trước nhường bước cho 
ngươi”), từ con khổng tượng mà bộ xương 
khô là dấu ghi lại thời gian ngắn nó ở trên 
trái đất, đến các di dân khác. Sông khuyên 
con người hãy cùng các giống khác từng tới 
giải đất này, tử tế với nhau vì hôm nay 
chúng ta bắt đầu một ngày mới. [Maya 
Angelou delivered this poem after President 
Bill Clinton’s Inaugural Address outside 
the Capitol, Washington, D.C. on January 
20, 1993.] 
 

On the Pulse of Morning 
A Rock, A River, A Tree 

Hosts to species long since departed, 
Marked the mastodon, 

The dinosaur, who left dry tokens 
Of their sojourn here 

 
On our planet floor, 

 
 

Any broad alarm of their hastening doom 
Is lost in the gloom of dust and ages. 

 
But today, the Rock cries out to us, clearly, 

forcefully, 
Come, you may stand upon my 

Back and face your distant destiny, 
But seek no haven in my shadow. 

I will give you no hiding place down here. 
 

You, created only a little lower than 
The angels, have crouched too long in 

The bruising darkness, 
Have lain too long 

Face down in ignorance. 
 

Your mouths spilling words 
Armed for slaughter. 

 
The Rock cries out today, you may stand on me, 

But do not hide your face. 
 

Across the wall of the world, 
A River sings a beautiful song. 

It says, come, rest here by my side. 

T 
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Each of you a bordered country, 
Delicate and strangely made proud, 

Yet thrusting perpetually under siege. 
 

Your armed struggles for profit 
Have left collars of waste upon 

My shore, currents of debris upon my breast. 
 

Yet, today I call you to my riverside, 
If you will study war no more. 

 
Come, clad in peace, and I will sing the songs 

The Creator gave to me when I 
And the Tree and the Rock were one. 

 
Before cynicism was a bloody sear across 

your brow 
And when you yet knew you still 

knew nothing. 
 

The River sang and sings on. 
 

There is a true yearning to respond to 
The singing River and the wise Rock. 

 
So say the Asian, the Hispanic, the Jew 

The African, and Native American, the Sioux, 
The Catholic, the Muslim, the French, the Greek 
The Irish, the Rabbi, the Priest, the Sheikh, 

The Gay, the Straight, the Preacher, 
The privileged, the homeless, the Teacher. 

They all hear 
The speaking of the Tree. 

 
They hear the first and last of every Tree 

Speak to humankind. 
Come to me, 

Here beside the River. 
Plant yourself beside the River. 

 

Each of you, descendant of some passed- 
on traveler, has been paid for. 

You, who gave me my first name, 
You Pawnee, Apache and Seneca, 

You Cherokee Nation, who rested with me, 
Then forced on bloody feet, 

Left me to the employment of other seekers 
– 

Desperate for gain, 
Starving for gold. 

 
You, the Turk, the Arab, the Swede, 
The German, the Eskimo, the Scot, 

You the Ashanti, the Yoruba, the Kru, 
Bought, sold, stolen, arriving on a nightmare 

Praying for a dream. 
 

Here, root yourself beside me. 
I am that Tree planted by the River. 

Which will not be moved. 
 

I, the Rock, I the River, I the Tree 
I am yours – your Passages have been paid. 

 
Lift up your faces, you have a piercing need 

For this bright morning dawning for you. 
 

History, despite its wrenching pain, 
Cannot be unlived, and if faced with courage, 

Need not be lived again. 
 

Lift up your eyes upon 
This day breaking for you. 

 
Give birth again 
To the dream. 

Women, children, men, 
Take it into the palms of your hands. 

 
Mold it into the shape of your most private need. 
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Sculpt it into the image of your most public self. 
Lift up your hearts 

Each new hour holds new chances 
For a new beginning. 

 
Do not be wedded forever 
To fear, yoked eternally 

To brutishness. 
 

The horizon leans forward, 
Offering you space to place new steps of change. 

Here, on the pulse of this fne day 
You may have the courage 

To look up and out and upon me, the 
Rock, the River, and Tree, your country. 

 
No less to Midas than the mendicant. 

No less to you now than the mastodon then. 
 

Here on the pulse of this new day 
You may have the grace to look up and out 

And into your sister’s eyes, and into 
Your brother’s face, your country 

And say simply 
Very simply 
With hope-- 

Good morning. 
 

Maya Angelou 
(Credit: Courtesy William J. Clinton 

Presidential Library) 
 
 Tiểu sử: 
 Maya Angelou tên thật Marguerite Ann 
Johnson, là một nữ văn sĩ và thi sĩ da đen 
nổi tiếng của Hoa Kỳ, sinh năm 1928, ở St. 
Louis, Missouri. Khi thiếu thời, bà theo học 
ở Arkansas và California về âm nhạc, khiêu 
vũ, và kịch nghệ. Từng thủ vai trong nhạc  

 
Bà Maya Angelou đọc «On the Pulse of 
Morning» trong lễ nhậm chức của Tổng 
Thống Bill Clinton, 
 
kịch Porgy and Bess, Calypso Heatwave và 
Cabaret for Freedom (vở nhạc kịch này do 
chính bà viết và sản xuất năm 1960). Bà 
viết 7 cuốn tự truyện. Trong những tác 
phẩm tự thuật bà nói về thân phận của 
người da đen trong nền văn hoá đa hợp và 
vấn đề kỳ thị của xứ Mỹ. Những tác phẩm 
nổi tiếng là: I KNOW WHY THE CAGED 
BIRD SINGS (Tôi hiểu vì sao con chim bị 
nhốt trong lồng cất tiếng hót) (1969); 
GATHER TOGETHER IN MY NAME 
(Nhân danh ta các con hãy quây quần) (1974); 
THE HEART OF A WOMAN (trái tim người 
đàn bà) (1981); và ALL GOD’S CHILDREN  
NEED TRAVELING SHOES (Mọi con cháu 
của Trời đều cần giầy đi) (1986).  
 Bà cũng viết nhiều tập thơ, trong đó có 
tập nhan đề JUST GIVE ME A COLD 
DRINK OF WATER ‘FORE I DIE (Hãy 
cho ta một ngụm nước lạnh trước khi ta chết 
(1971). Trong bài thơ On the Pulse of 
Morning bà đọc trong lễ nhậm chức của tổng 
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thống Bill Clinton, bà nhân cách hoá bằng 
cách dùng ẩn dụ Ðá, SÔNG và CÂY dạy 
cho người thấy mình chỉ là một phần của 
nhân loại trên trái đất trong đó thiên-nhiên 
ban cho muôn loài cơ hội đồng đều, từ con 
khổng-tượng mà bộ xương khô là dấu ghi lại 
thời gian ngắn ngủi mà nó ở trên địa-cầu, 
đến các giống di dân khác, con người đã 
từng tới giải đất này sống chung với nhau. 
Trái đất mà hình ảnh tượng trưng là Sông, 
Ðá và Cây khuyên con người hãy bắt đầu 
một ngày mới bằng lời chào niềm nở.  
 
Mạch Sống Ban Mai 
 
Ðá, Sông, Cây 
Chủ nhà của những loài đã khuất từ lâu rồi 
Gọi là giống khổng-tượng, 
Con khủng-long, con vật đã để lại kỷ-vật khô 
Của những ngày ở tạm ngắn-ngủi nơi đây 
Trên nền đại-lục của ta, 
Tiếng báo hiệu sâu rộng nào về sự tiêu diệt 
nhanh chóng của chúng 
Cũng lạc đi trong ảm-đạm của cát bụi và 
thời-đại. 
Nhưng hôm nay, Ðá cất tiếng gọi chúng ta, 
rành rọt, mạnh mẽ   
Lại đây, cho ngươi được đứng lên lưng  ta 
Và nhìn thẳng vào số-mệnh xa-xôi của ngươi. 
Nhưng đừng lấy bóng ta làm nơi nương náu 
Ta không cho ngươi dùng ta làm nơi ẩn trốn. 
Ngươi được tạo ra chỉ hơi thấp hơn 
Hàng thiên-thần một chút, ngươi đã núp 
quá lâu 
Trong bóng tối bầm tím, 
Đã nằm quá lâu 
mặt vùi trong ngu-dốt. 
Miệng tuôn lắm lời 
đầy giọng chém giết. 

Ðá lớn tiếng gọi chúng ta hôm nay, ngươi 
được phép đứng lên ta, 
Nhưng đừng che mặt đi. 
 
Bên kia tường thế giới, 
Con Sông hát một bài ca êm-dịu, 
Sông bảo rằng, hãy lại nghỉ bên bờ này. 
Mỗi người các ngươi như một xứ có biên-
cương bao-bọc 
Mong manh mà tự hào lạ lùng 
nhưng vĩnh-viễn giam mình trong vây hãm. 
Các cuôc ganh-đua vũ-trang mưu lợi 
Đã để lại những vòng đầy chất phế thải 
Trên bờ ta, những dòng rác-rưởi trên ngực ta. 
Vậy mà hôm nay, ta gọi ngươi lại bờ sông 
Nếu ngươi không còn theo đuổi chiến-tranh nữa 
Hãy lại đây, khoác áo hoà bình và ta sẽ ca 
các bài 
Mà đấng Tạo-Hóa đã ban cho ta 
Khi ta, và Cây, và Ðá chỉ là một. 
 
Trước khi lòng hoài-nghi là một vết cháy 
sém đầy máu 
Trên đôi mày ngươi và khi ngươi chưa biết vậy 
Thì ngươi chưa hiểu gì cả. 
Sông cất tiếng ca, rồi ca tiếp.  
 
Có một nỗi khát-vọng thực sự, muốn đáp lời 
Con Sông biết ca và tảng Ðá biết nghĩ 
Họ đã nói vậy như người Âu-châu, người 
Nam-Mỹ, người Do-Thái 
Người Phi-châu, người da đỏ, người Sioux, 
Người Thiên-chúa-giáo, người Hồi-giáo, 
người Pháp, người Hy-lạp, 
Người Ái-Nhĩ-Lan, trưởng đạo Do Thái, vị 
linh-mục, viên tù trưởng bộ lạc 
kẻ yêu đồng tính, người thích khác giới, vị 
thầy giảng đạo 
Người có đặc quyền, kẻ không nhà, nhà 
giáo dạy học 
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Tất cả đều nghe 
lời Cây nói. 
Họ nghe. Họ nghe từ đầu đến cuối lời Cây 
Nói với loài người hôm nay,  
Lại đây với ta, lại đây, bên bờ Sông, 
Hãy chôn chân bên ta, nơi đây bên giòng Sông. 
Mỗi các người, con cháu kẻ từng qua đây 
như khách du-hành. Các ngươi đã được trả 
lộ phí rồi 
Ngươi, kẻ đã đặt tên đầu tiên cho ta, ngươi,  
người da đỏ Pawnee, Apache, Seneca, ngươi, 
xứ da đỏ Cherokee, đã từng ở lại với ta, 
Rồi bị bắt buộc, chân đầy máu, bỏ ta lại để 
cho các giống khác dùng 
những kẻ cầu-thực khác—khao khát vơ vét 
khao khát tìm vàng. 
Ngươi, Thổ Nhĩ-Kỳ, Ả-Rập, Thuỵ-Ðiển, 
Ðức, Eskimo, Tô Cách-Lan 
Ngươi, giống Ashanti, giống Yoruba. giống 
Kru, các ngươi bị mua, 
bị bán, bị cướp, đem đến đây trong cơn ác mộng 
cầu xin được một giấc mơ, 
Nơi đây này, mọc rễ bên ta đi 
Ta là Cây trồng bên Sông, 
Sẽ không bị nhổ đi trồng nơi khác đâu, 
 
Ta là Ðá, là Sông, là Cây 
Ta là của ngươi--tiền vé tầu của các ngươi 
đã được trả rồi. 
 
Ngửng mặt lên các ngươi, các ngươi có một 
niềm khát vọng nhức thấu 
cần có buổi bình-minh rạng-rỡ này ló trên 
mặt ngươi 
Lịch sử, dầu có những đoạn đau đớn thắt ruột,  
cũng không thể xoá đi được, nhưng nếu  
biết đương đầu  
bằng lòng can đảm thì không cần phải sống 
lại nữa. 

Hãy ngước mắt lên 
Nhìn ban mai vừa ló dạng cho ngươi, 
 
Hãy nảy sinh thêm 
một giấc mơ nữa. 
 
Ðàn bà, trẻ em, đàn ông, 
Hãy đặt giấc mơ vào lòng bàn tay của các ngươi 
Nặn nó thành hình của 
Khát vọng kín nhất của mình. Hãy tạc nó  
Thành hình ảnh đời công của các ngươi 
Hãy để lòng phấn khởi lên 
Mỗi giờ mới mang đến những cơ hội mới 
Cho một khởi đầu mới 
Ðừng mãi mãi chịu trung thành gắn bó  
với nỗi sợ hãi, đừng vĩnh viễn chịu cùm kẹp 
bởi thú tính hung bạo. 
 

 
TT Obama trao cho bà giải thưởng 

Presidential Medal of Freedom năm 2011. 
-------------------------------- 

Chân trời nhô về phía trước 
Nhường đất cho ngươi đặt những bước đổi mới, 
Nơi đây, theo mạch tim của một ngày đẹp 
trời hôm nay 
Ngươi có thể can đảm 
Nhìn lên, nhìn xa, nhìn thẳng vào ta, 
Ta là Ðá, là Sông, là Cây, là đất nước ngươi. 
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Chân trời nhường ngần ấy đất cho ngươi 
ngần ấy cho kẻ giầu như Vương Khải, 
Thạch Sùng cũng như kẻ hành khất nghèo-nàn 
Ngần ấy cho ngươi bây giờ cũng như ngần 
ấy cho giống khổng-tượng ngày xưa. 
 
Nơi đây, vào mạch thở của ngày mới này 
Các ngươi nên can đảm nhìn thẳng và nhìn sâu 
Vào đôi mắt của người nữ đồng chủng, 
Vào khuôn mặt người nam đồng chủng. 
Vào xứ ngươi 
Và cất lời giản dị 
Rất giản dị 
Với hy-vọng 
« Chào người ». 

--Phạm Trọng Lệ dịch  
Virginia 1/21/1993; sửa lại 5/18/2014 

 
Tiểu sử GS Phạm Trọng Lệ  

 -Cựu hs Chu Văn An (Hà-Nội) - Nguyễn 
Trãi và Chu Văn An (Sài-Gòn); tốt nghiệp 
Ðại Học Sư Phạm ban Anh văn,  cử nhân 
giáo khoa Anh văn Ðại Học Văn Khoa 
Saigon; certificate in 
TEFL/TESOL, 
SEAMEO/Regional English 
Language Centre, Singapore.  
-Học bổng Fulbright 1973-75 
Bowling Green State 
University, Ohio, MA in 
American Studies 1975; MA 
in English, 1977; MS in 
Library Science, Catholic 
University of America, 
Washington, DC, 1986. 
-Dạy 2 năm Anh văn đệ nhị cấp Trung học 
Trịnh Hoài Ðức, Bình Dương, tiếp theo dạy 
8 năm ở Trung học Võ Trường Toản 
Saigon,  đồng thời ở trường Anh Ngữ Hội 
 

Việt Mỹ VAA Saigon, và giảng viên môn 
Translation và English Teaching Practice ở 
ÐHSP Saigon, và English Teaching 
Methodology ở Ðại Học Cộng Ðồng Tiền 
Giang Mỹ Tho.  
T iếp theo học bổng Fulbright,  học bổng 
non-service doctoral fellowship của BGSU 
và tiếp theo 2 năm doctoral teaching 
fellowship, dạy English composition, 
medieval literature và science fiction cho 
sinh viên undergraduate ban cử nhân. Hoàn 
tất các lớp thuộc chương trình tiến sĩ, 
passed Prelims, đề tài “Cultural 
Interference and Its Implications to the 
Teaching of American Studies to Asian 
Students” được chấp thuận, nhưng chưa 
trình luận án.   
-1978-2003 làm state law editor/analyst và 
sau khi đỗ MS về Library Science làm 
Reference/ILL librarian ở the Bureau of 
National Affairs, Inc. ở Washington. Trong 
những năm 1994 - 2014, phụ trách chương 
trình Anh Ngữ Sinh Ðộng Dynamic English 

và mục Hỏi Ðáp Anh Ngữ trên 
đài VOA.  
Dùng thì giờ rảnh rỗi đọc sách, 
nghe nhạc, đọc thơ và dịch thơ, 
viết báo, du lịch và…ăn ngon, 
uống rượu cùng bạn bè. Ðã viết 
trên Hoa Thịnh Ðốn Việt Báo 
(mục Nói có Sách), Phụ Nữ Việt 
(Cafifornia), dịch một số bài thơ 
của Du Tử Lê, Nguyên Sa,  dịch 
truyện thiếu nhi trên Tuần báo 

Việt Tide, viết bài trên tam cá nguyệt Cỏ 
Thơm (Virginia) và tam cá nguyệt điện tử 
Firmament (Texas).  
Cuối tuần lái xe thăm hai con trai và 3 cháu nội. 
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LE LAC D'AMOUR 
  

Assis près du lac serein 
Où reflète dans le miroir argenté 

Ton image d'un soir lointain 
De l'épinal, je te revois toujours. 

  
Dans nos retrouvailles si calmes 

Tu m'as parlé de nous deux 
Même ces rayons roses d'automne 

Sur l'eau si claire nous rappellent l'amour. 
  

D'où viennent ces vagues incessantes 
Qui effacent ton visage bien aimé 

Dans la brume froide d'aisance 
Où se fânent tant de sourires? 

  
Le ciel change soudain de couleur 
Guettant mes larmes inconscientes 

Près du lac de tous nos espoirs 
Comme je souffre de ton absence. 

  
Je revois encore notre lac d'amour 

Qui m'appelle un soir sans toi 
Que reste-t-il dans les nuages tardifs 
Où s'aiment tant de cigognes lamées 

  
Où sont ces vagues d'antan 

Qui nous guettent à chaque pas 
Sur l'herbe du bonheur retrouvé 

De toutes les feuilles fânées d'un soir. 
  

Diễm Hoa 
Vacances à Brugges 6/2014 
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CHUỘT NHÀ 
 

Đỗ Bình 
 

uối tháng tư đã vào xuân mà gió 
vẫn lạnh! Sáng nay màu trời xanh 
như ngọc thỉnh thoảng có những 
giải mây trắng hồng lờ lững bay. 

Hàng cây bên đường đứng lặng yên, trên 
cành những cánh hoa còn đọng những hạt 
sương mai long lanh trong nắng như những 
viên kim cương muôn sắc. 

 Dưới nền trời xanh ngắt, một tòa nhà 
mái ngói đỏ màu đã xỉn nằm sừng sững trên 
cánh đồng bát ngát trông như một bức tranh 
ấn tượng, người ta gọi đó là khu nhà cổ được 
xây cất từ hồi Đệ nhất thế chiến, nơi đây ít 
có người lui tới vì khá xa Paris. Lúc đầu 
dành cho những gia đình lính, sau khi chiến 
tranh thứ hai chấm dứt một số đông quân 
nhân đươc giải ngũ và họ đã rời gia đình đi 
nơi khác lập nghiệp nên nhiều phòng bỏ 
hoang chung cư bỗng trở nên vắng vẻ, tiêu 
điều, thiếu hẳn bầu không khí nhộn nhịp ồn 
ào thuở nào, và cái vỏ hào nhoáng khi xưa 
cũng dần tắt lịm theo thời gian! 

Sau chiến tranh, nhờ tiến bộ khoa học 
nền kinh tế Âu Châu khởi sắc và phát triển 
mạnh, những phong trào thi đua mở mang 
đô thị nở rộ khiến những khu đất hoang 
mọc lên những tòa nhà cao tầng, những 
hiệu buôn lộng lẫy, những nhà máy, công 
ty, xí nghiệp lớn nhỏ đủ cỡ. Do đó người từ 
các thành phố khác đổ về đây lập nghiệp, 
phố xá trở nên sầm uất, ấy thế mà căn nhà 
gạch xưa vẫn còn bị hẩm hiu! Bộ mặt bên 
ngoài chung cư vẫn vậy, lớp sơn màu xám 
tro lâu ngày đã tróc ngả màu bạc phếch, 

trông nó vốn đã cũ lại càng xơ xác hơn! 
Mãi đến gần cuối thập niên 70 vì dân số 
trong đô thị gia tăng, người ta đã sửa sang 
chung cư lại, sơn phết nó để cho thuê với 
giá rẻ. Khách đến thuê rất ít người bản xứ, 
đa số đều là người ngoại quốc từ những 
phương trời khác nhau như Bắc Phi, Ý, Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha… đến Pháp lập 
nghiệp, trong đó có cả người Việt Nam tỵ 
nạn. Dù khác biệt về ngôn ngữ, chủng tộc 
hay tôn giáo, họ vẫn sống rất hòa đồng 
trong chung cư. 

Khu nhà cũ năm xưa nay được khoác 
lớp áo mới, phía trước được trồng cây xanh 
lối đi, trong vườn hoa có những hàng ghế, 
cứ mỗi khi trời đẹp dân chung cư thường 
hay ra ngồi sưởi nắng. Góc phải công viên 
là một bãi cát nhỏ với cây cầu tuột bằng gỗ 
sơn xanh đỏ dành cho trẻ em vui chơi. Tuy 
đã được tân trang bề ngoài, nhưng bên 
trong khu nhà vẫn không thay đổi mấy! Nó 
có thể mới với những người vừa đến cư 
ngụ, nhưng lại rất cổ với những dãy cao 
tầng quanh đó. Tuy nhiên trong cái cũ kỹ ấy 
vẫn phảng phất thời vàng son, dấu tích của 
những người lính đã từng góp phần dệt lên 
những trang sử lẫy lừng cho nước Pháp. 
Phía sau khu nhà cổ vẫn bãi đất rộng đầy cỏ 
dại, có nơi đã mọc phủ lên cả thềm căn nhà 
kho, căn nhà dung để chứa đồ phế thải mà 
màu gạch ngói đã mốc, đã loang lổ trông lại 
càng hom hem lụp xụp! Chung cư đông 
người nên kho chứa đồ phế thải càng bừa 
bộn và chật chội vì những thùng và bao rác 
chất đống! Duy chỉ có trẻ con là thích, 
chúng đã biến một khoảnh đất của bãi cỏ 
hoang thành sân chơi đá bong, và nơi ấy 
cũng là nơi chó mèo đi dạo, thỉnh thoảng có 
cả những chú chuột lang thang đi kiếm mồi. 

C
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Ở xứ nầy người ta rất quí chó mèo và xem 
chúng như bạn, nên lũ chó mèo được cưng 
chiều, bảo vệ đâm sinh tật, lắm lúc chúng 
gặp chuột lại cong đuôi trốn! Những mảnh 
đời trầm luân tục lụy đầy bát nháo đâu 
chỉ xảy riêng cho loài người? Cứ thử 
nghiêng xuống cảnh đời của những loài 
thú khác nào có ít xôn xao?! 

Trời hôm nay đẹp nhưng còn lạnh, điều 
đó không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong 
căn nhà kho, nơi chứa chấp cặn bã, tụ 
điểm hò hẹn của loài chuột. Gia đình 
chuộât Lắt cư ngụ trong một góc kẹt ở đây 
đã bao đơi. Ả nhóc chuột Lắt rất tinh khơn, 
tính hay ăn vụng, nhất là thứ vụng ngày 
nhưng ít bị bắt gặp chuột ta đâm tự mãn về 
sự khôn ngoan của mình. Đời đâu êm thắm 
và may mắn mãi, nhiều phen nó cũng phải 
chạy bở vía vì lân la sang những nơi lạ bị 
trẻ nít đuổi! Chuột Lắt con than với mẹ: 

“-Loài người bọn chúng quả thật ác 
mồm lắm, mẹ ạ…Chúng đặt tên và xếp loại 
chúng ta vào loài chuột!” 

Chuột mẹ nhìn con, âu yếm nói:  
“-Con ơi ! Hơi đâu mà nghe mồm 

người, tâm địa của chúng còn hiểm độc hơn 
nhiều, con à! Lắm đứa còn bẩn hơn cả 
chuột nữa…thế mà chúng cứ vênh mặt, 
ngoắc  mồm chê ỏng, chê ong làm ra vẻ 
đạo đức.... Cũng là mặt chuột trát son phấn 
đấy con!” 

Chuột con rùng mình, thở dài: 
“-Thảo nào lại lắm bọn đạo đức giả 

đến thế!” 
Chuột mẹ chu mõm khẽ gãi vào đầu 

chuột con, thỏ thẻ: 
“-Chớ nên đi xa kiếm ăn, coi chừng 

chúng bẫy đấy!” 

Chuột con gục gặc đầu lí nhí… dạ. 
Bỗng chuột con ngoắc đầu nói: 

“-Đêm hôm trước lúc đi kiếm ăn, bới 
trong bao rác con thấy được cây dồi thơm 
quá…Chuột Chù và chuột Cống ở cạnh đấy 
định giật cây dồi của con, nhưng may qua,ù 
con tha kịp miếng mồi và nhanh chân 
phóng vào góc kẹt, vừa ăn vừa quan sát. 
Con thấy chuột Chù và chuột Cống cũng 
phóng đuổi theo nhưng chúng lớn quá đành 
ở ngoài góc kẹt mà chõ mõm chửi.” 

Chuột mẹ rùng mình, mặt biến sắc 
mắng yêu: 

“-Mẹ đã nói con phải cẩn thận, chuột 
hay người vì miếng ăn thì cũng đều gian ác 
như nhau. Thế…chúng nó chửi con thế nào?” 

Chuột con bỗng tiu nghỉu, buồn xo, trả lời: 
“-Chúng chê chúng ta là loài chuột 

nhắt…đồ loắt choắt…đồ sống bẩn, chuyên 
bới rác!” 

 Chúng còn nói: 
“-Đáng lý mẹ con chúng mày phải sống 

nơi kẹt cầu, ống cống như chúng tao, nhưng 
mày lại bỏ ổ, nay rúc vào gầm giường, mai 
chui vào xó bếp của nhà người ta để rình mò 
lén lút, chờ hễ có ai sơ hở hay lơ đễnh là 
thừa dịp bò ra ăn vụng những cơm thừa 
nước cặn. Thế…đã không biết xấu hổ mà 
còn bày đặt làm cao…đồ đượi!” 

Chuột mẹ giận run lên, mắt đỏ ngầu, 
chu chéo nói: 

“- Ới giời ơi! Thật là xấu cho họ 
nhà chuột!” 

Và nghiến răng, gằn giọng: 
“-Chúng nó có tốt lành gì đâu con!” 
Chuột mẹ bỗng ngẩng đầu lên, mặt 

đanh thép rít: 
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“-Con tưởng loài chuột Chù thơm lắm 
sao? Con xem bộ dạng nó đầu đít chẳng cân 
xứng….đuôi thì ngắn cũn cỡn, mồm lại chù 
dài ra, nhọn hoắc, trông mà thấy gớm. Cả 
làng chuột phải bỏ chỗ ở hang hốc mà đi vì 
cái mùi hôi đặc biệt của nó.! Thứ chuột rượn 
ấy chỉ biết hóng đực…nên lúc nào cũng 
ngúng nguẩy, cong tỡn như đượi!” 

Chuột mẹ chép miếng nước bọt đỡ khô 
cổ, rồi lên giọng rủa tiếp: 

“-Con tưởng chuột Cống sạch lắm hả? 
Hủi đấy! Trông nó to xác lại chuyên sống 
gầm cầu, kẹt cống rãnh. Con xem chân 
dung họ nhà mõm nhọn nào là chuột Đất, 
chuột Đồng, chuột Chũi, chuột Khuy, chuột 
Lang, chuột Bạch….Chẳng con nào giống 
nó cả!” 

Chuột mẹ ghé sát đầu vào chuột con, 
xuống giọng nói khẽ như sợ có ai nghe trộm: 

“- Nó xơi cả thịt chuột nữa, đấy con!” 
Chuột con rùng mình lạnh xương sống, 

run run khẽ hỏi chuột mẹ: 
“-Đâu có ai nghe mình nói chuyện, sao 

mẹ sợ dữ vậy?” 
Mắt chuột mẹ đảo lia, tai vễnh ra, đầu 

ngoáy qua ngoáy lại, thở đều, hạ giọng nói: 
“-Con ngây thơ lắm…Là chuột mà chẳng 

hiểu chuột. Chuột là tổ sư của nghành rình mò 
và báo cáo đấy con….Con người mới học lóm 
sau nầy thôi!” 

Chuột con giật bắn mình vì sợ hãi. 
Chuột mẹ ngậm ngùi kết luận: 

“-Rõ là lũ chuột!” 
Chuột con nhướng cổ lên, thắc mắc: 
“-Mẹ nói sao…con chưa hiểu?” 
Mặt chuột mẹ đanh lại, nói: 
“-Con có biết loài người nhìn mình như 

thế nào không?” 

Chuột con tròn xoe mắt, lắc đầu. Chuột 
mẹ ngậm ngùi nói: 

“-Họ bảo mình là loài thú gặm nhắm, 
mõm nhọn, đuôi dài, thường phá hoại mùa 
màng và gây bệnh dịch truyền nhiễm …. Họ 
còn kháo nhau rằng "Trải qua bao biến 
chuyển của thiên nhiên và thời đại, có bao 
nhiêu loài thú đã tuyệt tích, thế mà loài 
chuột vẫn an nhiên tồn tại, không những 
thế, chúng còn sinh sôi nẩy nở mỗi ngày 
một đông hơn. Mặc dầu con người rất ghê 
tởm loại thú nầy và tìm đủ mọi cách để tiêu 
diệt chúng nhưng người và chuột vẫn quây 
quần chung dụïng nhaụ. Thường thì chuột 
vẫn tránh người. Lắm khi chuột đông quá 
khiến người lại phải tránh chuột.” 

Chuột mẹ nói tiếp: 
“-Con thấy chưa, ý niệm của con người 

thật ác độc Cái gì bẩn nhất họ trút lên đầu 
mình, ngay cả việc lên án giữa con người với 
con người cũng thế, hễ ai có hành động bẩn 
là họ ví là chuột. Thế có tức không chứ?!” 

Chuột con mặt hóm hỉnh bò ra khỏi góc 
kẹt, quay lại nói với mẹ: 

“-Chuột người đấy, mẹ ạ!” 
Hai mẹ con chuột cùng rít lên cười và 

bò đi kiếm ăn. 
 

* 
 

Sáng nay, chuột Lắt viếng nhà ông 
Giáo kiếm ăn, nó, tuy trời sinh có hơi loắt 
choắt nhưng bù lại rất nhanh nhẹn, giỏi 
luồn lách trong kẹt nhà, xó bếp, chuột ta 
biết được thói quen của người. Đợi lúc 
người trong nhà đi vắng mới mon men bò 
ra kiếm ăn mà chẳng ai quấy rầy cản trở sự 
vụng trộm. Lắt chạy lung tung hết phòng 
nầy sang phòng khác, rồi leo lên cả bàn thờ 
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nhảy múa. Lần đầu tiên trong đời nó được 
hưởng cái diễm phúc hiếm hoi đầy ắp vật 
chất lẫn không khí tụ do như hôm nay. Lắt 
cong đuôi phe phẩy vui sướng, mõm chúm 
lại nhọn hơn và rít lên âm điệu the thé. Nó 
tha hồ chọn lựa những phẩm vật ngon, lạ 
bày biện trên bàn thờ. 

Chuột Lắt thoạt nhìn cũng dễ coi, 
nhưng khi nó nghếch mặt lên mắt vừa ti hí 
lại sưng húp; thêm mấy sợi râu lún phún 
trên mép nhúc nhích trông rất lém lỉnh và 
đểu! Nó liếc về dĩa gà, mắt long lên và sáng 
quắc mùi thơm đã động não làm ứa đầy 
nước bọt, mấy sợi râu mép cũng co giật 
cong vút. Lắt liếm mép mon men lánh mình 
qua nải chuối xanh, dĩa cam óng ả và những 
quả táo đỏ au thơm phức. Lắt phân vân 
chưa biết dùng thứ nào trước, bỗng Lắt 
giật bắn mình, khi thấy những ánh mắt 
rất nghiêm khắc trong bức ảnh thờ đang 
chăm chú nhìn nó!. Chuột ta sợ quá, lông 
dựng đứng, đuôi cụp xuống định phóng 
chạy, nhưng chân cứ nhũng ra không giữ 
vững được thân mình; lại thêm tiếng người 
cười nói xôn xao ngoài hành lang càng làm 
nó cuống lên. Lắt hoảng hốt, những hương 
vị đầy quyến rũ của lúc đầu đã vụt 
mất…Nó thầm than:"Chao ôi sao những 
phẩm vật bỗng sừng sững như ngọn đồi cản 
trở thế này?!"... Nó cố thu hết sức nhắc 
chân nhưng không tài nào, như đã có ai đã 
nắm đuôi Lắt giữ lại! Nó ngoáy đầu, mắt 
đảo ngang dọc tìm lối thoát. Nó điếng hồn 
như bị thôi miên khi liếc thấy những bức 
ảnh. Nó muốn thu hình lại cho nhỏ bé hơn 
để lẫn khuất sau những dĩa phẩm vật, 
nhưng chân cứ mềm nhũng ra, khụy xuống 
và thiếp đi trong sợ hãi….Khi tỉnh dậy, việc 

đầu tiên nó liếc trộm những bức hình; thấy 
những ánh mắt vẫn bất động. Nó thầm 
nghĩ:"có lẽ những người này hiền hơn 
những lớp người ồn ào mà nó thường phải 
tránh hàng ngày….hình như họ đang mỉm 
cười". Lắt cảm như bị hoa mắt nên nhắm lại 
định thần rồi mở to ra quan sát, tất cả vẫn im 
lìm bất động, nó an tâm phần nào, vươn mình 
nhỏm dậy ngoáy đầu nhìn thật kỹ, và chợt 
hiểu:"Thì ra tất cả chỉ là hình tượng giống 
như tượng đá mà có lần theo mẹ đi kiếm 
ăn nó gặp ngoài công viên".  

Lắt chồm lên, nhún nhảy, cười ha hả. 
Nó hiểu rồi :“Những hình tượng nầy đều 
là người chết, thể nào mà họ hiền đến 
thế!” Nó bò lại thật gần bức ảnh, ngắm kỹ 
từng chân dung và nghĩ: "Biết đâu chẳng 
có những khuôn mặt ác, lúc còn sống đã 
hiếp đáp gia đình nó chăng?". Cố tìm 
nhưng chẳng nhận ra ai, Lắt tự nhủ: "Chắc 
họ là những người xưa nên chưa biết 
những trò bẫy chuột và dùng thịt chuột". 
Nó cảm thấy :"Chỉ có người chết là tử tế 
và có thể sống chung được với họ". Lắt 
càng ngắm những di ảnh:"Càng thấy họ 
dễ thương và mờ nhạt, trông buồn quá! 
Chẳng hiểu do bụi thời gian hay người 
chết thích mờ nhạt?" Mải ngắm những 
người tử tế, xuýt nữa Lắt quên mất cái bụng 
đang đói, nó bỏ mặc những hình tượng 
đang trầm tư, thoăn thoắt tiến về dĩa gà 
đang phơi mình mời gọi. Bộ lông nó xù ra, 
râu mấp máy vì cơn thèm đã cực điểm. Nó 
nhắm miếng đùi gà, ăn ngấu nghiến, rồi rít 
lên sung sướng như chưa bao giờ hưởng 
được cái thú tuyệt vời nầy. Bỗng nó chợt 
nhớ chuyện năm ngoái mà bùi ngùi, cái lần 
theo mẹ rời hang đi xa lắm, sang tận nhà 
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một người hàng xóm rất giàu ở đầu đường 
để kiếm ăn. Lắt còn nhớ mẹ bảo: 

“-Phải đổi món mới thú! Nhưng thú 
đâu chẳng thấy mà xuýt nữa bỏ mạng cả mẹ 
con vì con mèo mun quái ác bên đó! 
Ôi…thoạt nhìn đã chết khiếp! Lưỡi nó đỏ 
lòm, mỗi lần liếm mép, răng nhe ra vừa 
nhọn vừa dài lóng lánh trông mà ớn 
lạnh.…Huống chi nó lại to béo! Nhìn nó đi 
qua đi lại mà phát ớn...Nhất là tiếng kêu 
của nó như chuông ngân nghe lạnh thấu 
xương sống! Nó đã cụp tai vậy mà thính 
quá! Mẹ con Lắt núp ở trong kẹt, nín thở, 
nào dám cụ cựa, thế mà nó vẫn biết. Nó 
hầm hừ đi đi lại lại, chờn vờn quanh bếp, 
rồi đưa chân vào góc kẹt khều. Hú hồn! Tị 
nữa thì chộp trúng! Chụp hụt nó càng trở 
nên dữ dằn phát tiếng kêu lảnh lót, rồi nằm 
phục trong tư thế sẵn sàng nhảy bổ để ăn 
tươi nuốt sống con mồi. Thời gian lúc bình 
thường thì nhanh quá,  nhưng sao lúc này 
hình như bị dính lại! Bỗng tiếng động của ổ 
khóa vang lên, cánh cửa bật mở, chủ nhà đi 
chơi khuya về! Lại thêm một kẻ ác nữa xuất 
hiện, chắc lần nầy mẹ con mình lúa đời!! 
Chủ nhà  bước vào nhà không biết mèo 
đang rình mồi ; thấy nó nằm ì trước tủ bếp, 
lại tưởng là đói nên người chủ cúi xuống 
ẵm nựng, rồi cho ăn và uống sữa. 

-Chao ôi! Sao nó lại hiền thế kia, 
nanh vuốt của nó đâu? Nó nhõng nhẽo 
nữa kìa! Nó rúc đầu vào cổ chủ như đang 
chia sẻ hơi ấm và được chủ bế vào phòng 
khách, đặt lên ghế đệm ngủ….Thật là bất 
công. Cũng là loài vật sống trong nhà, 
thế mà nó lại được thong dong và chủ 
nâng niu chiều chuộng. Còn loài chuột 
mình thì cứ phải lén lút, bị người xa lánh 
và ruồng bắt! Hú hồn, cũng nhờ người chủ 

mang nó đi, vô tình đã giải thoát mối nguy 
hiểm cho mẹ con mình.".  

Chuột Lắt hồi tưởng lại chuyện cũ mà 
rùng mình rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa 
thoát khỏi hiểm nguy. Nó tiếp tục nhâm nhi, 
tận hưởng những món ăn lạ, sau khi no nê, 
lăn ra ngủ. Đang ngon giấc, nó bỗng giật 
mình do những tiếng động ồn ào trước cửa. 
Mở choàng mắt, chân nó run lên vì thấy chủ 
nhà đã về. Sợ quá, Lắt cuống lên, đuôi cúp 
lại, đầu lấp ló sau bình hoa, mõm chõ về 
hướng chủ nhà, tai vễnh ra như muốn thu hết 
âm thanh của người để nghe xem đã bị phát 
giác ra chưa, nên không dám lao xuống. 

Ánh nắng hắt vào căn phòng của nhà cụ 
Giáo từ phía lớp cửa kính tạo thành những 
mảng sáng vàng vọt, mờ đục, ấm áp.Trên 
tường bộ tranh sơn mài cẩn ốc xa cừ óng ánh 
trong vệt nắng, dưới là chiếc truyền hình cũ, 
bộ bàn ghế loại đắt tiền đã ngã màu đặt giữa 
phòng; bên cửa sổ là chiếc tủ cổ đầy sách 
cạnh chiếc đèn chụp. Nổi bật nhất vẫn là 
chiếc tủ thờ được đặt ngay lối vào. Cánh của 
mở ra,  người chưa bước vào nhà mà tiếng 
cười nói đã vang ra mãi tận ngoài sân, nhưng 
trong tiếng cười nói đó hình như có ẩn chứa 
một nỗiniềm? Họ là ai? Có phải là những 
người biệt xứ nên trong lòng luôn ôm ấp một 
mối sầu quê hương nên mỗi lần gặp nhau họ 
tha hồ nói tiếng mẹ đẻ, họ thích bàn đủ 
chuyện, từ chuyện quốc tế đến quốc nội, họ 
tranh luận đủ mọi đề tài từ văn hóa, xã hội, 
quân sự đến chính trị. Họ thích lý luận, nhất 
là đề tài liên quan đến chính trị thường gây 
tranh luận rất sôi nổi. Cũng chính vì thế mà 
lúc đầu lớp người lưu vong nầy rất đông, 
xúm xít với nhau, sau dần dần mất vợi, lớp 
nầy đi thì lơp khác tới. Hôm nay là ngày giỗ 
ông bà của cụ Giáo, và cũng là buổi họp mặt 
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nhóm bạn thân. Mở đầu câu chuyện được 
đưa ra bàn là chuyện ông đốc tờ Xanh Lơ, vì 
cả tháng nay bỗng dưng biệt tích khiến kẻ 
xấu mồm đã bảo ông về Việt Nam cưới vợ. 
Nghe thế, ông nổi cáu, than với bạn bè: 

“-Thiên hạ ăn no lại rởn mỡ, chuyên 
bàn những chuyện tào lao! Bầm giập lắm 
moi mới thoát khỏi ách Cộng sản, nay về đó 
để chui vào rọ hả? Ở ngoài nầy bộ hết đàn 
bà rồi sao…mà phải về tận quê lấy 
vợ?…Moi vắng mặt ít tuần là phải qua 
Thụy Sĩ để theo một khóa học nhân điện.” 

Bạn bè thấy hoàn cảnh của ông cô đơn 
nên động lòng khuyên: 

 “-Này Mơ xừ Xanh Lơ, moi thấy toi 
dại gái quá, đã mất tiền mà vẫn phải nằm 
không, lấy quách em thơm nào cho yên 
thân…già khú rồi đấy!” 

Bác sĩ Xanh Lơ gân cổ lên cãi: 
“-Ơ hay! Các ông lại lo con bò trắng 

răng ..Dại thế  quái  nào được!…Thế nào là 
dại? Nước mất biển, mất đất thì chẳng 
lo…mà lo mất chút tiền cho gái!…Moi, già 
meo rồi…lấy gái tơ về mà thờ hả?!” 

Cả đám bạn cười ồ lên, căn phòng rền 
âm thanh, sau đó trở lại yên lặng. Cụ Giáo 
bước vào nhà trong, đốc tờ Xanh Lơ đang 
chăm chú lật xem từng trang báo. Thi sĩ 
Viễn Mơ cắt bầu không khí yên lặng, hỏi: 

“-Làm gì mà trầm ngâm thế, ông Bùùi Trần?” 
“-Đang nghĩ chuyện sinh hoạt cộng đồng.” 
“- Ở Au Châu một số nước người ta đã 

xóa bỏ biên giới và thống nhất tiền tệ, ông 
cứ mãi lo chuyện cộng đồng, ông đúng là 
"ăn cơm nhà vác ngà voi"…nhiều năm thế 
mà chưa mệt hả?!” 

Nhạc sĩ Bùi Trần vừa cười vừa nói: 
“-Nghiệp dĩ cả đó, ông ơi ! ". 

     Thời gian trôi nhanh quá, hấm thoắt 
đã mấy chục năm xa xứ! Thời gian cũng 
làm sói mòn đi tinh thần đoàn kết của lớp 
người rtị nạn! Bằng hữu thấy Bùi Trần còn 
hăng say trong sinh hoạt cộng đồng nên rất 
cảm phục, chỉ có những kẻ xu thời mới mỉa 
mai cho ông là kẻ dại. Có lần ông gặp một 
kẻ ác ý ở nhà một người bạn, hắn ta mượn 
hơi rượu diễu cợt ông: 

“-Nhìn ông chẳng Việt Nam chỗ nào, 
sao hăng thế?!” 

 Trông kẻ đối diện mặt phúng phính bơ 
sữa, mồm sặc mùi rượu, lắp bắp những lời yêu 
nước khẩu hiệu. Hồi đất nước còn mịt mờ khói 
lửa chiến tranh, lúc đó đất nước rất cần thanh 
niên nhưng chẳng thấy ông ta đâu?  Ôâng ta lại 
cúi mặt, núp dưới chiêu bài phản chiến ở lì xứ 
người để tránh đạn mà không dám trở về dù Sài 
Gòn hay Hà Nội. Đến khi đất nước hết chiến 
tranh ông dở bài ca «con cá sống vì nước» ca 
ngợi tổ quốc, lấy cớ xây dựng lại quê hương về 
nước xoành xoạch như đi chợ…chẳng biết để 
kiếm gái hay kiếm ghế quyền lực?  Những hạng 
người ấy chỉ biết đến quyền lợi cá nhân thì làm  
sao dám ở lại luôn với quê hương! Thế nhưng 
khi gặp các anh em cựu tù nhân chính trị Cộng 
sản, ông ta cứ ngoác mồm hùng hổ đòi tận diệt 
Cộng sản đến sợi tóc…như để che dấu một mặc 
cảm? Nếu như cứ im ỉm mà hưởng thụ chắc đỡ 
xốn mắt hơn! 

Ông Bụi Trần cau mày định không trả 
lời nhưng thấy nụ cười đểu hiện trên môi 
của người đối diện nên nghiêm nghị nói: 

“ –Vâng, Thưa ông, chỉ có ông là 
người Việt Nam yêu nước, còn tôi chẳng 
phải !! Ông thuộc sử Việt Nam mà quên 
mất trang viết về giống Bách Việt ?! Trông 
ông, bơ sữa và men Tây ẩn đầy trong hơi 
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thở, ngôn ngữ và điệu bộ,  chắc sống ở xứ 
người lâu năm qúa đã quen, nên ông không 
thấy rõ mình?! Còn tôi, quê hương ở trong 
tim! Tôi yêu Việt Nam vì nơi ấy có mẹ tôi, 
đất nước còn nghèo đói, và tự do,nhân 
quyền bị chà đạp! Ông thử ngắm bà vợ 
đầm, đám con của ông cùng bầy cháu, chắc 
họ là Việt Nam chay?!” 

Người đối diện xìu mặt ngượng ngùng, 
nhún vai và bỏ đi. 

Người mặc chiếc áo khoác màu xanh 
đậm, có cặp mắt mơ màng, dáng cao gầy và 
mái tóc hoa râm bồng bềnh rất nghệ sĩ đứng 
bên cửa sổ phòng khách là thi sĩ Viễn Mơ. Đó 
là một con người thật giản dị, thích thả hồn 
theo mây gió hơn là đứng trên bục giảng. 
Ôâng xem đời tựa mây khói, hợp tan. Dù là 
một giáo sư tiến sĩ toán nhưng ông lại không 
giải nổi những con toán đơn giản của gia 
đình, khi mà cuộc đời còn quá nhiều ẩn số! 
Dù tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng trông ông 
rất trẻ, trên môi lúc nào cũng nở nụ 
cười…nào ai biết, có những niềm đau đã ẩn 
dấu trên môi?! Ngoài toán ra, ông còn rất 
thông thạo về nhiều ngoại ngữ, cứ mỗi lần có 
thi hứng, ông lại ứng khẩu dăm câu thơ "liên 
ngữ" Hán, Nôm, Anh, Pháp, Đức…Ông thích 
làm thơ chẳng phải để trở thành thi sĩ, nhưng 
vẫn cảm thấy hài lòng khi người ta gọi mình 
là thi nhân. Ông giải thích: 

“-Học để lấy bằng cấp tuy có khó thật, 
nhưng chỉ cần cố gắng chịu khó, học năm 
nay không đỗ thì sang năm, học riết rồi 
cũng đỗ, Chứ làm thơ là phải do thiên phú, 
người làm thơ vốn có sẵn năng khiếu, cần 
đọc sách nhiều trau dồi kiến thức, bài thơ 
sẽ đẹp và sâu sắc. Nhưng nếu là nhà thơ 
chân chính thì phải có tâm hồn và phong 

cách thanh cao! ". Bạn bè có kẻ chê, người 
phục nên có lần ông bị hỏi: 

“-Ông quả đúng với cái tên Viễn Mơ, 
làm thơ đã khó hiểu, lại pha trộn ngôn ngữ, 
thế thì ai cảm được?!” 

Mặc dù biết mình đang bị diễu cợt, 
nhưng thi sĩ Viễn Mơ vẫn mỉm cười và nhỏ 
nhẹ trả lời: 

“-Thơ là ngôn ngữ của ngôn ngữ, là 
nghệ thuật của nghệ thuật, do đó việc sử 
dụng liên ngữ trong thi ca là lẽ tự nhiên, 
làm đẹp ngữ nghĩa. Hơn nữa, thơ là tiếng 
nói của tâm hồn, chỉ cần xin các ông bỏ 
những bằng cấp của các ông ở nhà, nhớ 
khóakỹ cửa lại, rồi đến đây xin lắng tâm 
hồn xuống cùng tầng số với tâm hồn tôi để 
nghe tiếng thơ…thì các ông sẽ hiểu ngay!” 

 Một người bạn trong nhóm, khôi hài nói: 
“-Chúng tôi mà thả hồn theo ông thì 

lạc quách cả lối về…người ta lại tưởng một 
lũ điên dạo phố thì chết!” 

Cả nhóm ồ lên cười. 
Tiếng động của chiếc phi cơ bay ngang 

làm chuột Lắt hoảng sợ tưởng có người trèo 
lên bắt nên phóng vào góc bàn thờ nằm im 
làm đổ chiếc bình đựng hoa. Mọi người 
cùng buột miệng: 

“-Chuột! Chuột!” 
Đốc tờ Xanh Lơ đứng phắt dậy, hỏi: 
“-Nhà cụ Giáo có chuột?” 
Vị giáo sư già gật đầu nói: 
“-Nhà nầy có chuột, các anh ạ! … Ổ 

của nó là cái kho ngoài kia kìa…” 
Thi sĩ Viễn Mơ vỗ đùi cười rú: 
“-Nhiều lúc sống với chuột còn khá 

hơn sống với người đấy, các cụ ạ!” 
Nhạc sĩ Bùi Trần chen: 
“-Thế thì cụ Giáo tha hồ nghe tấu khúc 

bốn mùa!” 
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Đốc tờ Xanh Lơ nhăn mặt: 
“-Moi nói thật, trong đời…moi ghét nhất 

là chuột, thứ nhì là đỉa, thứ ba mới tới rắn!” 
“-Thế ông không sợ cọp, beo hả?” 

Nhạc sĩ Bùi Trần hỏi. 
“-Là người ai mà chẳng có nỗi sợ 

riêng, cọp beo tuy dữ nhưng nó biết thân 
phận nên ở mãi tận rừng sâu, ai vào đó 
đâu…mà sợ…còn rắn có loài độc, có loài 
không…dù là loài độc, mình có đạp lên nó 
mới mổ…đỉa là loài hút máu, lại rất dai, 
nhưng vẫn diệt được…chỉ có loài chuột là 
bẩn thỉu không những nó gây bệnh dịch 
hạch còn chui vào nhà người phá phách!” 

Nhạc sĩ Bùi Trần phá lên cười: 
“-Nói như ông trên cõi đời này đâu 

chỉ có loài chuột…thế…bộ người không 
bẩn, không phá hoại sao?!” 

“-Đúng như thế những thứ được gọï là 
bẩn và phá hoại thì đều đáng tởm cả ông ạ!” 

Nói xong Xanh Lơ quay lại hỏi: 
“-Cụ Giáo đã có cách nào diệt chuột 

chưa? Cụ tính nuôi đồ ăn hại đó mãi sao?” 
Cụ Giáo uống hớp nước trà và chậm rãi 

trả lời một hơi: 
“-Chẳng dấu gì các anh, tôi cũng muốn 

diệt quách cái loài phá hoại đó đi, khổ nỗi 
nó đông quá! …diệt con nầy thì nó lại sinh 
con khác, có khi còn dữ và phá hơn. Chỉ 
mới réo đến tên nó, vậy mà nó đã chui vào 
tủ cắn thủng mấy bộ đồ…, lại còn leo lên 
cả bàn thờ ông bà mình nữa chứ…Đừng 
xem thường nó, các anh ạ!” 

Nhạc sĩ Bùi Trần đề nghị: 
“-Muốn chuột khỏi phá bàn thờ chỉ có 

cách dời bàn thờ đi chỗ khác, chuột sẽ mất 
dấu, nói theo cách mới là "thất nghiệp". 

-“Không được đâu, anh ạ…Ai lại dời 
bàn thờ gia tiên đi chỉ vì một con chuột?!” 

Đốc tờ Xanh Lơ lắc đầu khua tay nói: 
“-Ông tưởng dời đi mà được  yên sao?… 

dời đi chỗ nào mà hủi không bò đến!” 
Nhạc sĩ Bùi Trần rít hơi thuốc, mắt lim 

dim hỏi: 
“-Thế ông đã nghĩ được cách gì chưa?” 
“-Theo moi nên kiếm một tay thiện xạ 

trong đám bạn cũ, độp một phát là 'toi đời' 
nhà chuột!” 

Cụ Giáo hoảng lên, xua tay: 
“-Ấy chết không được đâu, anh Đốc ạ!” 
“-Cụ sợ gì chứ?”, nhạc sĩ Bùi Trần hỏi. 
“-Xin các anh bớt nóng, biện pháp ấy 

không được đâu…vả lại tôi e rằng lâu ngày 
các ông ấy không còn dùng đến súng, lỡ 
bắn trật lại trúng vào di ảnh của ông bà tôi 
thì tội chết….” 

Mặt đốc tờ Xanh Lơ đổi sắc, kéo gân 
cổ nói: 

“-Cụ khinh chúng tôi quá!” 
Cụ Giáo ôn tồn nói: 
“-Ấy chết nào ai dám nghĩ thế!” 
Nhạc sĩ Bùi Trần nói chen vào: 
“-Sá gì con chuột Lắt mà tốn viên đạn, 

tôi đề nghị làm một con chuột khổng lồ 
bằng giấy, đặt ở dưới bếp, lần sau chuột lắt 
có chui vào nhà sẽ ngán mà cút mất vì thấy 
sư  tổ loài chuột đang chực ở đấy.” 

Cụ Giáo bỏ tách trà xuống bàn, lắc đầu 
nguây nguẩy: 

“-Đã tởm không muốn nhìn cái mặt 
chuột…, ai mà lại làm hình nộm chuột. Nhìn 
thấy nó mà bực mình chết sớm hả?!” 

Đốc tờ Xanh Lơ bỗng vỗ đùi kêu cái 
đét, đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị: 
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“-Các ông hở một tí là sợ thì sao lũ 
chuột nó không lộng hành được!” 

Đôi mắt của Đốc tờ Xanh Lơ bỗng sáng 
quắc, ông lướt tia nhìn chậm rãi vào ánh mắt 
từng người và đanh mặt nói: 

“-Chỉ còn cách đốt quách căn nhà này đi 
thì đám chuột cháy queo râu….và cả họ nhà 
chuột sẽ bơ vơ, chẳng còn cơ hội phá bàn thờ 
tổ tiên nữa!” 

Cụ Giáo cười ha hả nói: 
“-Ối giời ơi! anh Đốc sắp điên 

rồi!…Xin anh! Nếu đốt căn nhà này không 
những ở tù mà mình lại phạm tội đốt bàn 
thờ tổ tiên!” 

Đốc tờ Xanh Lơ cũng cười ha hả nói: 
“-Cụ lại sợ không có chỗ ở hay 

sao?…Xin cụ yên tâm. Nói thì nói vậy…đâu 
lẽ chỉ vì một con chuột nhắt mà đốt nhà cụ?” 

Mọi người quay sang nhìn thi sĩ Viễn Mơ 
đang trầm ngâm suy tư. Đốc tờ Xanh Lơ hỏi: 

“-Sao ông Viễn Mơ suốt nãy giờ lại im 
lặng thế …đang làm thơ hả?” 

Thi sĩ Viễn Mơ bẽn lẽn, nhỏ nhẹ: 
“-Các ông bàn đến chuột mà tôi phát 

ngấy…Chuột hai chân vừa nhanh vừa gian 
ác…nhan nhãn khắp nơi sao không thấy ai 
đề nghị diệt?!” 

Đốc tờ Xanh Lơ cười nói: 
“-Đám chuột ấy mà bị diệt, thiếu gì kẻ 

phải tự tử vì bị phá sản nghề buôn chuôt…” 
Mọi người cùng phá lên cười. Thi sĩ 

hắng giọng, nghiêm mặt nói: 
“-Theo tôi…những gì thuộc về tính 

chuột, các vị đã bàn, do đó chỉ cần cho 
chuột ăn những món ăn của chuột; chẳng 
hạn chuột Chù vì hôi nên thích hào nhoáng 
thì cho nó món ăn có hình dạng mề đay và 
cái tên rất kêu…Chuột Cống ở bẩn lại thích 
ăn thịt đồng loại thì món ăn có hình đô 

la…Nhất là phải cho chúng ăn no, chỉ một 
thời gian, tôi tin nó sẽ mập ú, to lớn và nặng 
nề…lúc đó vì thân xác phì nộn, khệnh khạng, 
nó sẽ không thể nào leo lên bàn thờ được!” 

Cụ Giáo cười rú lên: 
“-Tôi hiểu rồi…Lúc đó nó sẽ là con 

chó con, con mèo trong nhà!” 
Nhạc sĩ Bùi Trần thêm vào: 
“-Nó hôi quá chó mèo nào chịu nổi nó!” 
Đốc tờ Xanh Lơ vút giọng từng tiếng: 
“-Lúc đó chó mèo sẽ xúm vào đuổi nó 

đi, các cụ ạ!” 
 Chuột Lắt suốt nãy giờ nằm im, thấy 

mọi người mải mê tranh luận, không ai chú 
ý nên phóng cái ào xuống sàn nhà và thoắt 
mình biến qua cửa sổ trước sự ngơ ngác của 
bao cặp mắt người. Cụ Giáo la lên: 

“-Ấy, đấy…các ông thấy chưa ? Bàn 
mãi cách diệt chuột mà nó..nó nằm sẵn trên 
bàn thờ từ lúc nào rồi!….” 

Thi sĩ Viễn Mơ cười rú lên : 
“-Tôi đã nói rồi…chuột và người là hai 

thực thể không thể tách rời nhau được!” 
Cụ Giáo bần thần chưa biết nói gì thêm, mặt 

xịu xuống như cố nén một ít nhiều bực bội. 
 Tiếng động cơ của những chiếc xe ủi 

và cần trục nổ dòn đang phá sập khu nhà 
kho, làm náo động cả bầu không khí bên 
ngoài, cụ Giáo mở cửa bước ra xem. 

“-Chào cụ Giáo!” 
“-Ai đó?” 
“-Cháu Sơn đây mà!” 
“-À, cậu Sơn ! Xin lỗi, ồn quá tôi không 

nghe rõ ! Cậu đang làm gì thế?” 
“-Dạ, Cháu coi công xưởng nầy. Cháu 

đang cho nhân viên phá sập khu nhà kho để 
thiết lập một cơ sở thương mại nơi đây.” 

“-À, ra thế!” 
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“ Khoảng đất hôi hám quá ! Mà 
..chuột, chao ôi, sao nhiều quá ! Chúng có 
hay vào phá nhà Cụ không?” 

“-Tránh sao khỏi! Chúng leo lên cả bàn 
thờ gặm nhắm hết cả các đĩa trái cây, còn làm 
đổ cả các tấm hình ông bà…” 

“-Cụ yên tâm. Lần nầy chúng không còn 
vào phá nhà cụ nữa đâu. Chúng bị xe ủi đất 
cùng hai xe cần trục cán chết vô số, còn lại 
một ít, chắc phải tìm chỗ xa nào khác….” 

“-Tốt quá!  Cảm ơn Trời Phật.  Cậu có rảnh 
vào xơi chén nước, nói chuyện cho vui…” 

“-Cám ơn Cụ. Cụ cho lát nữa, ủi xong chỗ 
nầy, con sẽ vào hầu chuyện cụ.” 

Cụ Giáo bước vào nhà, mặt mày hớn hở: 
“- Các anh ơi… Khỏi lo, khỏi lo nữa rồi…” 
“- Sao? Cụ đã tìm ra được cách 

diệt chuột?” 
“-Không. Có điều chúng sẽ không còn 

ở đây được…Căn nhà kho chứa đầy chuột 
bọ tồn tại cả gần thế kỷ nay bị cáo chung 
chỉ vì người ta sẽ biến khu đất hoang nầy 
thành một trung tâm thương mại!…” 

Đốc tờ Xanh Lơ cười ha hả: 
“-Thế là toi đời lũ chuột!…Chỉ có kinh 

tế thị trường là diệt được chuột…ha ..ha…” 
Cụ Giáo liếc nhìn lên bàn thờ mà lòng 

cảm thấy nhẹ nhõm như trút được mối sầu.  
    Trong bãi rác của một khu vực chung 

cư khác. Hai mẹ con chuột Lắt đang nằm 
vật ra thở dốc: 

“Thật là khủng khiếp như động đất mẹ ạ!…  
Xúyt ..tí nữa là con… xẹp lép rồi! » 

«Mẹ cũng thế ! Lúc đoàn xe ủi đến, mẹ 
chỉ lo cho con không chạy kịp dưới sự xốc 
xới của bọn gian ác!» 

« Bây giờ con mới thấy loài người quá 
thâm hiểm và gian ác! Họ chỉ muốn tiêu 
diệt hết loài chuột của mình!» 

«Con ơi! Llàm sao họ tiêu diệt hết 
được ; vì trên cõi đời ngày nào còn những 
nơi trú ngụ như hang hốc, cống rãnh, rác 
rưởi và sự vụng trộm thì ngày ấy chúng ta 
vẫn còn đất sống!» 

« Ha...ha..ha.. Vậy con cũng giống người? » 
« Cũng gần như thế. Họ là chuột hai 

chân, còn ta là người bốn chân đấy con!»                
Căn phòng cụ Giáo lại vang tiếng cười 

nói như pháo. Bên ngoài mấy cành liễu 
mơn trớn mấy nụ hoa. Dưới dãy tòa nhà 
cao tầng, những vạt nắng chiều xiêng xiêng 
loang góc phố và khu công viên những sợi 
nắng vàng lung linh trải dài trên thảm cỏ 
biếc. Trong vũng sáng đậm sắc màu quê 
hương ấy… thoảng có niềm đau !./.  

Đỗ Bình    
(CLB Văn Hóa - Paris)  
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VĂN MINH DA VÀNG  
 

khi những ngón tay da vàng  
nhón chiếc kẹo chocolate màu đen  
trên bàn tiệc của người da trắng  

ánh sáng văn minh tràn vào Phương Đông  
thế kỷ hai mươi viết lời nhân bản  

bằng máu hồng trên bán đảo Đông Dương  
 

khi những bàn tay da vàng  
gom những đồng dollar màu xanh  

trên cánh đồng tư bản bỏ vào túi riêng  
ánh sáng văn minh vụt tắt  

bởi lũ quạ đen che khuất mặt trời  
theo bản ngã sinh tồn của loài ác điểu  

 
khi những đóa hoa anh đào  

nở thắm trong ký ức người da vàng lưu vong  
sự khát khao tự do bùng cháy  

cùng lúc tiếng chuông đảnh lễ giao thừa  
vang theo lời nguyện cầu quốc thài dân an  

nền văn mình phương đông tái hiện  
trong tim hằng triệu người dân Việt  

 
khi những bàn tay da vàng hân hoan siết chặc  

ngọn lửa nhân quyền đốt cháy mọi nhà tù  
xây trong triều đại quyền lực quỉ ám  

ánh sáng văn minh tràn qua mọi ngõ ngách  
lũ người vong bản lộ diện và sám hối  

tòa án lương tri phán quyết:  
tất cả những ai phản bội tổ quốc quê hương  
sẽ chịu án chung thân trong nỗi đau dân tộc!  

 

CAO NGUYÊN 

HOANG ĐƯỜNG 
 
Chỗ muốn đến mà không đến được! 
Động thiên thai cỏ mượt hoa chen 
Vực đèo nối tiếp liên miên 
Ngăn cách tiên tục thêm phiền lòng ai 

 * 
Tóc bạc trắng ôm hoài ái ngại 
Em mi xanh mộng trải đêm nồng 
Ngực vun đồi núi chập chồng 
Xanh xao  thung lũng hút hồn thế nhân 
    * 
Em nương theo tàn vân màu đỏ 
Lên non cao thổi gió mùa xuân 
Ta đang chới với sông Tần  
Nghe em giễu cợt hẹn lần tái sinh 

 * 
Em hỏa diệm trào tình khốc liệt 
Uống đi nào say chết ai đâu  
Cuồng ngôn đảo lộn sắc màu 
Hồn chìm hoang tưởng gọi nhau ời ời 

 * 
Ta thế tục vô thời mạt vận  
Em ca nhi nuốt hận phong trần 
Mù màu đen trắng phân vân 
Tri âm đồng điệu chẳng lần gặp nhau 

*  
Tranh tố nữ phai màu thảm hại 
Đóa hoa tình khép lại trong mơ 
Bườm đêm đậu ở vườn thơ 
Ta-Em lạc giữa giấc mơ hoang đường 
  
LÝ HIỂU 
VA 06/2014
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NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUYẾN RŨ 
 

 
hế nào là một người đàn ông 
quyến rũ? Chắc quý vị nữ lưu 
nhao nhao lên: điều đó phải hỏi 

chúng tôi chứ Nguyễn Lân sao biết 
được. Nói đúng ra bài viết này thu thập 
ý kiến của nhiều người trong giới phụ 
nữ, gia đình, bè bạn, họ hàng, và các 
cựu nữ sinh của tác giả. 
         Khởi đầu hỏi ý kiến vợ trước. Bà 
vợ cười mím chi: “Nếu được chọn lựa 
lần thứ hai, sẽ là một người hoàn toàn 
khác biệt với anh”. Nghe mà giật mình. 
Nhưng nghĩ lại thấy có lý. Thứ nhất, 
mình chủ quan, cứ tưởng mình “ngon”, 
cứ tưởng bở! Thứ hai, con người sinh ra 
thông thường hay thay đổi quan niệm 
“sống”. Chợt nghĩ câu thơ  “đời trôi 
chảy, lòng ta không vĩnh viễn” mà hết 
buồn! Biết mình vỡ cái ngu. Cô em dâu 
thì nói ngay, không đắn đo: “Người 
quyến rũ phải là người có power, có uy 
quyền. Phải là người “hét ra lửa, mửa ra 
khói”. Phải có cái oai. Ai thoạt thấy 
cũng nể sợ. Cô em họ thì cho rằng, thực 
tế là phải có tiền, giầu thì càng tốt “có 
tiền mua tiên cũng được”. Những lời 
nói của người thân làm  mình thấy đau 
đau, nhức nhối. Nghĩ đến mẹ. “Bà cụ” 
tôi góa chồng năm 32 tuổi - tuổi thanh 
xuân – đang ngồn ngộn sức sống. Vậy 
mà khi có người đến hỏi, muốn chắp 
nối tơ duyên, mẹ tôi đã chối từ. Tôi có 

gặng hỏi lý do vì trong con mắt tôi ngày 
đó, người đàn ông đến sau cha tôi là 
một người học thức, có địa vị, đẹp trai. 
Mẹ tôi chỉ vắn gọn: “Mẹ rất hãnh diện 
là vợ của ba dù thời gian chung sống 
không được bao lâu. Nhưng con biết 
đấy, ba con là người “trâu chết để da, 
người ta chết để tiếng” – làm sao mẹ 
dám bước thêm bước nữa?!” 
        Người nhà thì thế, còn bạn bè ra 
sao? Một bà bạn có đấng lang quân gầy 
yếu, bé nhỏ tuyên bố: Người tôi yêu 
phải cao lớn, vạm vỡ, đúng là một 
trượng phu. Chắc oai như Từ Hải “Râu 
hầm, hàm én, mày ngài / Vai năm thước 
rộng, thân mười thước cao”. Một bà 
khác thêm: cũng chưa đủ. Hắn phải có 
cặp chân mày võ tướng đen nhánh, xếch 
ngược, mũi trâu, miệng rộng, giọng 
oang oang như lệnh vỡ … mới là đàn 
ông! Đó có phải là cái đẹp của phái nam 
trong sách tướng?! Một vị nữ lưu chêm 
vào: Không cần! Tầm cỡ nào cũng được 
miễn là “hắn” không có dáng … đê đê 
(!). Chẳng hiểu đê đê là gì. Hỏi, mới vỡ 
lẽ là cái dáng thô kệch, đê tiện – lưng 
cánh phản, chân vòng kiền hay chữ bát, 
đi đứng xuệch xoạc, hoặc khúm núm. 
Có người lại phát biểu: Ôi! Khúm núm 
là tính của cái thằng dễ bảo, chịu khó 
nghe vợ. Có chồng như vậy mới khỏe, 

T 
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không lo nó mắt la mày lét thấy gái là 
hai tròng mắt đảo loạn lên! Dễ sợ! 
         Một nữ sĩ nhỏ nhẹ: Tôi thích 
người “vào trong phong nhã, ra ngoài 
hào hoa” như chàng Kim trong truyện 
Kiều. Lại thêm một mẫu nam hấp dẫn 
nữa. Ồ! Tôi khoái những trang thiếu 
niên tóc dài phủ gáy, vẻ bất cần đời - 
chắc là kiểu James Dean của thập niên 
60! Không! Đàn ông phải có ria mép, 
khi nói hàm ria rung rung mới quyến rũ, 
khi hôn những sợi râu cứng gợi tình cọ 
xát trên môi má mình mới đã! Ôi cha! 
Sensual! Chắc là type Clark Gable. Rợn 
người thật! Cặp mắt phải sâu thăm thẳm 
mang nặng ý tình hay lạnh lùng khiến 
phụ nữ như bị xâm chiếm, bị mê hoặc. 
Thế ư?! Tôi, thì thích cái nhìn dã thú, 
man rợ như lột trần cả thân thể, cả tư 
tưởng của đàn bà. Lạ thật!  
         Mẫu đàn ông của tôi là nghiêm 
nghị, đứng đắn (kiểu tây gỗ?), lời nói 
phải cân nhắc chỉnh đốn ý tình. Tác 
phong có xa cách, khinh bạc mới hấp 
dẫn được nữ sinh như em. Một cô cựu 
nữ sinh của tôi tâm sự. Còn em thấy 
những đấng tu mi hói đầu lại nhiều đàn 
ông tính. Nghe đâu người nào rụng tóc 
là cơ thể tiết ra kích thích tố nam 
(testosterone)nhiều. Điều đó có đúng 
không nào? 
         Một giọng Huế yêu kiều cất lên: 
Tác phong càng xa cách khinh bạc càng 
là người mang nặng tâm sự u uẩn không 
được toại chí trong dĩ vãng. Đó là người 
có quá khứ đau thương. Sống với người 
như vậy hoặc mệt mình vì phải nhẫn 

nhịn hoặc làm người ta trở nên câm nín 
vì e ngại bà vợ khôn ngoan. Thế là đức 
lang quân phải “lụy”. Đâu có thoải 
mái!? Làm sao trò chuyện với nhau để 
“ý hợp tâm đầu” ? Thật khó chịu! Tôi 
thích người cởi mở, dám nói và thành 
thật. Thêm nữa, một giọng Bắc dõng 
dạc - phải nói đúng, có ích cho người 
nghe, không phét khoác. À mà nàng kia, 
sao lại thích tu mi nam tử không tóc? - 
Đã nói là hắn có nam tính vì hormone 
male nhiều trong huyết quản. Như vậy 
mới khiến mình cảm thấy  rất “em gái 
hậu phương”, đầy nữ tính bên cạnh hắn. 
Và bụng phệ là người “tốt bụng”, là 
phát tướng phát tài,. À, ra thế! Đó là 
kiểu lý giải của cô này. Ngồ ngộ! 
         Thế nào là thanh âm quyến rũ? 
Một giọng trầm ấm, một giọng nhẹ 
nhàng êm ái hay một giọng thanh cao 
vút mà không chói tai (kiểu tenor của 
Bằng Kiều) - giọng sao cũng được miễn 
là đừng ấp úng, đừng cà lăm, đừng có 
vẻ nghẹn ngào “dặn” ra từng chữ, nghĩa 
là nói trôi chẩy, dễ hiểu thì bọn ta mới 
thông cảm dễ dàng. Đâu đây ,một giọng 
Quảng cất lên: thế mi không biết “dặn” 
ra từng chữ là có thời gian suy ngẫm để 
dễ bề bóng gió xa vời sao? Ồ! Kinh 
nghiệm bản thân, những vị nào “ấp úng 
không ra được nửa lời” lại nhà những 
người chồng chung tình vì “sự thể” đó 
tán gái làm sao được. Trên đời có 
những vị nữ lưu rất weird – thich những 
đấng râu mày vừa quê quê, vừa cù lần. 
Đúng là “nhân tâm tùy mạng mỡ”. 
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         Dáng thế nào là hấp dẫn nhỉ? Cô 
thì cho là phải điệu bộ như tài tử ciné Âu 
Mỹ. Cô thì nghĩ là cứ tự nhiên mới hay. 
Trịnh trọng, phô trương quá dễ thành giả 
dối, có khi lại dơ dáng, thôi thối nữa. Cô 
thì thích vẻ cương quyết, cứng dắn. Cô 
khác lại chuộng vẻ ngây thơ trong sáng 
(có trở thành khờ khạo không nhỉ?). 
Chắc cô này giầu tình mẫu tử. Nhưng đa 
số các mệnh phụ tôi quen đều hãi quý 
ông nhiều mặc cảm, tự ti lẫn tự tôn. 
Thiển nghĩ, mặc cảm rất “người” nhưng 
nên cố tránh, cố dẹp … dần dần. Có phải 
không các trượng phu? 
         Rồi, một giọng nói thật êm ái làm 
tôi lắng nghe: Với em, người đàn ông 
em thương là người có lý tưởng, là 
người làm ích cho xã hội, là người có 
tính khí, có trí sắp đặt, theo đuổi sự 
nghiệp mà không cầu danh lợi cho bản 
thân, là người tâm hồn phóng khoáng,  

biết cảm thông, yêu nghệ thuật, và có 
nhiều sở thích giống mình. Còn chị 
tránh xa những đấng mày râu nệ cổ, hủ 
lậu, những người khư khư ôm lấy cái cũ 
mà không thèm mở mắt nhìn thế giới 
tiến bộ chung quanh. Ái chà! Thế thì 
chúng ta suốt đời phải học! Mệt… 
nhưng đừng nghĩ thế. Cứ nghĩ là đúng 
sẽ cảm thấy tâm hồn tươi mát, thể xác 
trẻ trung. Có phải không, các bạn? 
         Còn ngoại hình có cần không? 
Không cần. Nhưng trong phim “Le 
bossu de Notre Dame”- mà tôi thích cả 
mấy chục năm nay - người đẹp 
Esmeralda rất xót xa anh chàng gù xấu 
xí Quasimodo nhưng chưa bao giờ nàng 
yêu chàng!  

Vậy, nói sao đây? 
 

NGUYỄN LÂN 
Virginia ngày 3 tháng 8 năm 2014 

  

  
 

Nhà văn Nhà Cách mạng Hoàng Ðạo (1909-1948) và Hậu duệ NV Nguyễn Lân
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Để Trả Lời Một Nghi Vấn 
 

Lê Mai Lĩnh 
tặng người học trò thân yêu 

Bảy năm làm lính 

Tám năm, sáu tháng làm t ù 

Năm mười sáu năm cầm bút xung phong 

Giờ 72, mình vẫn không muốn làm người đào binh 

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên 

Để gối đầu lên địa đàng trăng và làm thơ tình  

Để tìm chút hồi âm của nụ hôn 

Để lấy lại hơi thở bình sinh 

Cho những ngày trận mạc mới. 

 

Mình không bỏ ngủ 

Mình không phản bội anh em 

Mình vẫn hiện điện dưới cờ 

Minh sẵn sàng xả thân cho đại nghĩa 

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên 

Mình cần một chút là lướt 

Mình cần một chút bay bướm 

Mình cần một vòng tay ôm của một người tình 

Mình cần một nụ hôn mặn chát của người yêu 

Mình cần một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cạo 

Và chấp nhận máu chảy, ròng ròng 

Mình cần một lời thầm thì, ngọt như mía lau 

Để quên đi mùi cay của thuốc súng, bom đạn 

Mình cần một cái cắn môi của người học trò 

Để thấy đạn thủng cũng chưa đău bằng cái cắn 

môi của người học trò 

Mình cần một  đêm trăng mật  

Để thay một tuần là quá thừa, cho một người 

lính trận. 

 

Hãy nhớ 

Cấp cho mình c ái phép thường niên 

Để sau ngày hết hạn 

Minh sẵn sàng cầm súng đi tới năm 

vùng chiến thuật. 

 

Mình không đào ngũ 

Mình không phản bội anh em 

Mình vẫn hiện điện dưới cờ 

Minh hứa. 

Nhưng mỗi năm ,xin hãy cấp cho mình cái phép 

Để mình còn là CON NGƯỜI. 

 

Lê Mai Lĩnh 

15/7/2014      


