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TIẾNG RU CỦA MẸ 
  
 
Con về thăm me, mẹ con đâu 
Hâm mốt ngày qua quá thảm sầu 
Nhìn thấu đáy mồ con tưởng mẹ 
Nụ cười tươi, mẹ bảo sao lâu! 
  
Con quyết về thăm những bấy nay 
Nhưng nhiều công việc vướng vấp đầy  
Khó khăn bao nỗi lòng chua xót 
Xa cách ngàn trùng con về đây. 
  
Con về thăm mẹ chẳng bao ngày  
Phần mộ con xây tu sửa ngay      
Trân quí lòng thành con cung kính 
Mẹ hiền an nghỉ vui chốn này                 
  
Con thắp nén hương phần mộ mẹ 
Thắp cùng những mộ quanh khu này 
Xóm giềng qua lại vui cùng mẹ 
Xin mẹ cho con phận đó đây.            
  
Con nhớ cội nguồn giòng sữa mẹ 
Hà cơm mớm nước suốt từng đêm 
Hò ơ.. mẹ hát ru con ngủ 
Tiếng mẹ theo con khắp mọi miền. 
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Let's Sing 
This LOVE SONG 

 
 

I see the light in your eyes 
I found the window 

in your soul 
We're traveling on the road 

of Hope 
into the future. 

Let's leave behind 
Let's put aside 
All the Sadness 

All the Angry 
All the Trouble 
So we will be 

IN PEACE 
Peacefully 
Brothers. 

Do you hear the music 
In the air? 

Do you see the light 
In the sky? 

There's hope 
In the dark. 
There's joy 
In the heart. 

Let's sing 
THIS LOVE SONG 

This Love song 
Will open 

Every-body heart. 
 
 
 

 
Let's sing 

This Love Song. 
This Love Song 

Will empty 
The Lonely! 
The Hatred! 

The Sadness! 
Let's sing 

This Love Song 
You're no more suffer! 

Let's sing 
This Love Song. 
This Love Song  

Will heal all the trouble between us. 
This Love Song 

Will mend 
The trouble world, 
This Love Song  

Will bring all together. 
This Love Song 

Will do the Magic! 
This Love Song 

Will open all Hearts! 
This Love Song 
Will bring you 

PEACE. 
Let's sing 
Sing aloud 
All together 

NOW. 
 
 

Yen Vi
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SOI BOÙNG THÔØI GIAN 

 
Trích trong tập truyện Ngắn “ÐOÁ PHÙ  DUNG” 

 

          Phong Thu 
 

gaøy mai laø sinh nhaät thöù saùu cuûa beù 
Alena, chaùu noäi cuûa oâng Frank, do 

ñoù saùng nay oâng daäy thaät sôùm.  Ñaùnh 
raêng röûa maët xong, oâng aên ñieåm taâm vaø 
uoáng moät ít caø pheâ tröôùc khi ñi.  OÂng phaûi 
laùi xe töø New York ñeán Maryland maát ñoä 
naêm tieáng ñoàng hoà.  Ñoái vôùi lôùp treû, thì 
ñoaïn ñöôøng naày ñaâu coù thaám vaøo ñaâu 
nhöng ñoái vôùi oâng noù daøi vaø raát khoù 
khaên.  ÔÛ löùa tuoåi baûy möôi, maét oâng ñaõ 
keùm, löng ñau, tay chaân luoân nhöùc moûi 
vaø oâng khoâng ñi ñöùng ñöôïc bình 
thöôøng.  Baùc só khuyeân oâng neân moå ñeå 
laáy nöôùc trong n aõo ra nhöng oâng sôï 
laém.  Giaø roài soáng nay cheát mai, moå xeû 
laøm chi cho khoå.  OÂng nghó vaäy hay ñuùng 
hôn oâng sôï caûnh ñôn chieác cuûa mình 
khoâng ai chaêm soùc vaø oâng cuõng khoâng 
muoán laøm phieàn ñeán caùc con.  Beù Alena 
laø ñöùa chaùu noäi duy nhaát cuûa oâng.  Thaät 
ra, oâng coù taát caû boán ngöôøi con, hai trai 
hai gaùi.  Hai coâ con gaùi ñaõ coù choàng, coøn 
hai ñöùa con trai chæ coù Bob laø laäp gia 
ñình.  Vôï Bob ñaõ sinh cho oâng moät ñöùa 
chaùu gaùi khaùu khænh vaø lanh lôïi. OÂng laäp 
töùc laùi xe xuoáng thaêm vôï choàng Bob vaø 
nhìn maët ñöùa chaùu noäi.  OÂng mua cho beù 
Alena raát nhieàu ñoà chôi vaø moät caùi 
giöôøng khaù ñaét tieàn.  OÂng raát yeâu beù 
Alena neân haøng naêm duø ñöôøng xa, möa 

gioù hay baõo tuyeát oâng cuõng veà thaêm chaùu 
vaøi laàn.  OÂng nhôù voøng tay nhoû xíu, caùi 
maù luùn ñoàng tieàn vaø nuï cöôøi ngaây thô cuûa 
noù.  Con beù meán oâng noäi neân ñeo oâng nhö 
ñiaû moãi khi oâng veà thaêm.  Vaø cöù moãi buoåi 
saùng, khi oâng noäi chöa thöùc daäy laø noù ñeán 
phoøng goõ cöûa ñeå tin chaéc raèng oâng noäi 
vaãn chöa trôû veà New York.  OÂng nhìn taám 
hình cuûa beù Alena vaø cöôøi moät mình.   

- Môùi ñoù maø ñaõ saùu tuoåi roài.  Thôøi 
gian ñi nhanh quaù! – OÂng laåm baåm. 

OÂng Frank xaùch caùi vali cuõ kyõ leân vaø 
böôùc ra saân, aùnh naéng heø aám aùp laøm cho 
oâng caûm thaáy deã chòu vaø saûng 
khoaùi.  Treân saân coû, maáy chuù chim ñuû 
maøu saéc nhaûy nhoùt, ríu rít tìm baét coân 
truøng.  Caây leâ naêm nay khoâng coù moät caùi 
boâng duø trôøi möa nhieàu vaø naéng chan 
hoaø.  Caây bom thì traùi ñaõ ruïng ñaày 
saân.  Maáy chuù chim cöù chuyeàn treân caønh 
vaø maáy chuù soùc nhoû coù caùi ñuoâi daøi nhö 
caây choåi loâng gaø ñaõ aên heát quaû chín, cho 
neân chöa bao giôø oâng haùi ñöôïc moät traùi gì 
to, thôm vaø coøn nguyeân veïn.  Baõi coû xanh 
möôït hoâm qua oâng ñaõ caét tæa caån 
thaän.  Maáy luoáng hoa Comanche maøu ñoû, 
xen laãn maøu vaøng nhaït vaø vaøng saäm oâng 
ñaõ töôùi theâm thuoác cho noù nôû hoa vaø töôi 
toát.  OÂng Frank ñaõ chuaån bò taát caû ñeå khi 
oâng vaéng nhaø moïi vieäc ñaâu vaøo ñaáy.  Töø 
luùc li dò vôï, oâng veà ñaây soáng vôùi ba meï, 
khi ba meï oâng laàn löôït qua ñôøi caên nhaø 

N
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naày ñaõ trôû neân hiu quaïnh.  Nhaø coù ba 
phoøng nguû, hai phoøng taém, nhaø beáp, 
phoøng khaùch roäng theânh thang, oâng vaãn ôû 
caên phoøng nhoû naèm quay maët ra 
vöôøn.  OÂng khoâng muoán thay ñoåi taát caû 
nhöõng gì maø thuôû sinh thôøi meï oâng ñaõ baøy 
trí trong nhaø. Ñoâi luùc caûm thaáy hiu quaïnh, 
oâng buoàn ngoài haøng giôø nhìn di aûnh cuûa 
meï cha maø loøng buøi nguøi ñau xoùt.  Taïi sao 
oâng ra ñôøi? Taïi sao moïi ngöôøi ñeàu boû rôi 
oâng?  Khoâng ai hieåu oâng caû.  Khi oâng li 
dò, toaø aùn phaùn quyeát raèng taát caû con caùi 
oâng khoâng ñöôïc mang theo moät ñöùa naøo 
vaø hình nhö chuùng cuõng khoâng thích gaàn 
oâng.  OÂng laø moät ngöôøi ñaøn oâng kyø quaëc 
coù ñuùng khoâng? Baát coâng.  Taïi sao oâng 
laïi maát taát caû?  Hôn ba möôi naêm, caùc con 
ñaõ lôùn.  Taát caû ñaõ laäp gia ñình tröø thaèng 
Willie.  Ñöùa con gaùi thöù ba cuoäc ñôøi laän 
ñaän.  Noù coù choàng hai laàn vaø hai laàn li dò, 
moät mình phaûi nuoâi ba ñöùa con.  OÂng phaûi 
gôûi tieàn nuoâi noù haøng thaùng.  Ñöùa con gaùi 
keá cuoäc soáng cuõng oån ñònh nhöng thaèng 
con trai uùt ñaõ gaàn boán möôi maø khoâng coù 
ngheà nghieäp gì chaéc chaén.  Noù loâng boâng 
vaø khoâng bieát mình phaûi laøm gì.  Chæ coù 
Bob laø coù nhaø cöûa, con caùi ñaøng 
hoaøng.  Thaèng con trai lôùn cuûa oâng, keát 
quaû cuûa cuoäc tình thôøi trai treû ñaõ daãn oâng 
vaøo cuoäc hoân nhaân baát ñaéc dó.  OÂng laéc 
ñaàu maáy caùi ñeå coá xua ñuoåi caùi dó vaõng 
ñau buoàn cöù ñeo cöùng theo oâng, nhöng 
laøm sao oâng queân.   

OÂng Frank leo leân xe vaø noå maùy, 
chieác xe laên baùnh chaïy bon bon treân 
ñöôøng nhöïa.  OÂng môû maáy taám kính ñeå 
gioù luøa vaøo xe nhöng oâng phaûi ñoùng 
nhanh cöûa laïi vì loã tai oâng bò uø vaø maét oâng 

khoâng nhìn thaáy roõ raøng.  “Mình ñaõ quaù 
giaø nua.  Cuoäc soáng con ngöôøi thaät ngaén 
nguûi.  Coù ai ngôø raèng trong chôùp maét 
mình ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn oâng voâ 
duïng” – OÂng Frank nhuû thaàm.  OÂng cöù 
möôøng töôïng nhôù laïi moïi vieäc xaûy ra 
trong ñôøi mình vaø cöù ngôõ raèng noù môùi 
hoâm qua.  Thôøi gian ñang luøi laïi phía sau 
vaø oâng nhôù nhö in hình boùng cuûa thôøi 
thanh xuaân caùch ñaây naêm möôi naêm. 

 
* * * 

 
 Frank sinh ra trong moät gia ñình 

trung löu taïi thaønh phoá New York, ba meï 
Frank chæ coù hai con, Frank vaø chò 
Zoe.  Chò Zoe laáy choàng khi vöøa troøn hai 
möôi tuoåi vaø theo choàng veà Florida 
soáng.  OÂng laø ñöùa con trai ñoäc nhaát neân 
ñöôïc cha meï cöng chieàu heát möïc.  Frank 
ham chôi neân ñaõ boû dôû dang vieäc hoïc 
haønh sau khi toát nghieäp trung hoïc.  Anh 
thích lang thang ñi chôi vôùi baïn beø vaø 
nhaûy ñaàm, ñaùnh bida, golf hôn laø tieáp tuïc 
chöông trình Ñaïi Hoïc.  Theá roài trong moät 
böõa tieäc cöôùi cuûa baïn beø, anh ñaõ gaëp 
Joyce – moät coâ gaùi treû, ñeïp, con cuûa moät 
thöông gia noåi tieáng vaø cuõng laø chuû nhaân 
cuûa moät haõng saûn xuaát xe vaän taûi.  Naøng 
ñeïp loäng laãy vaø kieâu sa khieán caùc chaøng 
trai cöù lieác maét ñöa tình.  Frank cuõng bò 
loâi cuoán trong khoeù maét xanh bieác maøu 
nöôùc bieån cuûa naøng.  Nhôø voùc daùng cao 
lôùn, ñeïp trai, thanh lòch, coäng theâm caùi 
tính traàm tö ít noùi, Frank ñaõ ñaùnh baät 
nhieàu ñoái thuû ñang ñeo ñuoåi theo 
Joyce.  Frank ñaõ thöïc söï chieám troïn traùi 
tim naøng.  Moái tình thô moäng, ñaäm ñaø keùo 
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daøi ñöôïc moät naêm thì Joyce baùo tin naøng 
ñaõ coù thai.  Frank luùng tuùng chöa bieát xöû 
lyù ra sao.  Phaàn vì caû hai tuoåi môùi vöøa hai 
möôi, Frank chöa coù ngheà nghieäp, taøi saûn, 
tieàn baïc ñeå coù theå baûo boïc vôï con.  Laäp 
gia ñình ôû tuoåi hai möôi ñeå laøm gì?  Söï 
raøng buoäc hoân nhaân seõ laøm cho Frank 
khoâng coøn ñöôïc töï do.  Maët khaùc, anh 
khoâng theå baûo Joyce phaù thai vì ñoù laø gioït 
maùu cuûa anh.  Gia ñình Frank laïi ñaïo 
coâng giaùo vaø cha meï khoâng chaáp nhaän 
cho anh laøm ñieàu toäi loãi.  Joyce cuõng baùo 
cho ba meï naøng hay veà tình traïng cuûa 
mình.  OÂng baø laäp töùc goïi Frank ñeán vaø 
noùi raèng oâng baø saün saøng giuùp anh vaø 
Joyce laøm leã cöôùi.  Ñaùm cöôùi cuûa caû hai 
raát lôùn vaø moïi chi phí ba meï Joyce chi 
traû.  Joyce laø ñöùa con gaùi duy nhaát cuûa 
gia ñình neân ba meï coâ khoâng muoán coâ 
soáng xa oâng baø.  Frank ñöôïc ba vôï giôùi 
thieäu ñi laøm trong moät haûng saûn xuaát maùy 
bay quaân söï.  Nhôø söï thoâng minh, caàn 
maãn chòu khoù hoïc hoûi chaúng bao laâu 
Frank ñaõ coù moät vò trí vöõng vaøng trong 
coâng ty.  Hai vôï choàng Frank mua ñöôïc 
moät caên nhaø gaàn beân ba meï vôï vaø doïn ra 
ôû rieâng.  Bob ra ñôøi, thaèng beù deã thöông, 
buï baãm ñaõ laøm cho caên nhaø roän leân nhöõng 
tieáng cöôøi.  Hai naêm sau, Joyce sinh ñöùa 
con thöù hai.  Coâ beù Lusiana coù boä toùc 
vaøng hoe vaø nuï cöôøi duyeân daùng nhö 
meï.  Joyce baän roän hôn vôùi hai con.  Naøng 
lo chôï buùa, côm nöôùc, nhaø cöûa, aùo quaàn 
suoát ngaøy neân khoâng coøn thôøi gian daønh 
cho Frank nhieàu.  Frank baét ñaàu chaùn 
cuoäc soáng ñôn ñieäu, teû nhaït.  Haøng ngaøy, 
anh phaûi daäy sôùm ñeán sôû vaø töø sôû veà nhaø 
roài nguû.  Chaúng leõ ôû tuoåi chöa tôùi ba möôi 
anh phaûi bò raøng buoäc trong khuoân khoå 

cuûa gia ñình, boån phaän vaø traùch 
nhieäm?  Ñi laøm veà coù tieàn nuoâi caû nhaø theá 
laø ñuû. Frank hoái tieác vieäc laäp gia ñình quaù 
sôùm vaø ñoái xöû vôùi vôï khaùc xöa.  Anh baét 
ñaàu ñi chôi vôùi baïn beø vaø tham döï nhöõng 
cuoäc khieâu vuõ.  Luùc ñaàu, anh chæ ñi vaøo 
ngaøy cuoái tuaàn sau naày haàu nhö ngaøy naøo 
cuõng ñi vaø ñeán nöõa ñeâm môùi veà nhaø.  Neáu 
Joyce caèn nhaèn thì anh baét ñaàu gaây 
söï.  Nhöõng cuoäc caõi vaõ xaûy ra nhö côm 
böõa khieán anh caøng xa laùnh maùi aám gia 
ñình.  Joyce vaãn nhaãn naïi, naøng chæ coøn 
hy voïng anh meät moûi vôùi nhöõng cuoäc 
rong chôi roài seõ hoài taâm.  Naøng sinh theâm 
hai ñöùa con, moät gaùi vaø moät trai.  Töø moät 
coâ gaùi coøn ôû tuoåi ham chôi, Joyce ñaõ bieán 
thaønh moät baø meï quaù sôùm vôùi nhöõng 
gaùnh naëng gia ñình, vôùi nhöõng naêm thaùng 
voø voõ moät mình phoøng khoâng ñôn 
leû.  Ngöôøi ñaøn baø treû ñau khoå khoùc thaàm 
cho soá phaän haåm hiu.  Hình aûnh ñeïp ñeû 
vaø tình yeâu ban ñaàu ñaõ daàn daàn nguoäi 
laïnh trong tim naøng.  Naøng oâm boán ñöùa 
con trong tay, ngaøy qua ngaøy nhaän laáy 
ñoàng tieàn cuûa moät ngöôøi choàng khoâng 
coøn tha thieát gì ñeán gia ñình.  Cho ñeán 
moät hoâm, Frank ñi chôi veà raát khuya vaø 
thaáy Joyce vaãn coøn ngoài moät mình treân 
boä sofa.  Ñaõ hôn quaù nöûa ñeâm veà 
saùng.  Naøng khoâng xem ti-vi, khoâng môû 
ñeøn.  Caên phoøng vaéng laëng vaø taêm toái, chæ 
coù chieác ñeøn nguû nhoû ñaët treân baøn toaû ra 
aùnh saùng dòu nheï.  Frank nhìn kyõ Joyce, 
maùi toùc naøng ñaõ caét thaät ngaén vaø chieác aùo 
nguõ maøu naâu nhaït trôû neân roäng thuøng 
thình, troâng naøng giaø nua vaø tieàu tuî ñi 
raát nhieàu.  Söï thay ñoåi cuûa vôï hình nhö 
anh khoâng coøn ñeå yù ñeán, nhöng hoâm nay 
thaáy laï anh hoûi: 
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_ Sao giôø naày coøn ngoài ñaây khoâng 
chòu ñi nguû.  Ñeå nhaø cöûa toái om nhö coù 
ñaùm ma.  

_ Toâi muoán chôø anh veà – Joyce traû lôøi 
maø maét nhìn ñaâu ñaâu. 

_ Ñöøng coù chôø toâi cho meät xaùc.  Toâi 
muoán veà giôø naøo toâi veà – Frank coäc loác noùi. 

_ Toâi bieát anh khoâng coøn yeâu thöông 
toâi vaø chaúng maøng ñeán caùc con.  Hoâm nay, 
toâi muoán noùi vôùi anh moät chuyeän quan 
troïng maø toâi cöù do döï maõi.  Thaèng Bob ñaõ 
möôøi baûy tuoåi, noù seõ vaøo Ñaïi Hoïc ôû tieåu 
bang Chicago.  Hai ñöùa con gaùi ñaõ vaøo 
trung hoïc vaø thaèng uùt ñaõ leân taùm.  Ñaây cuõng 
laø luùc chuùng ta neân li dò nhau cuõng vöøa. 

Frank nghe hai loå tai mình luøng 
buøng,  anh vaãn coøn chöa tin vôï anh ñaõ thoát 
ra caâu ñoù.  Anh hoûi gaën laïi: 

_ Caùi gì? Coâ muoán li dò toâi? 
Gioïng Joyce vaãn nhoû nheï nhöng 

quaû quyeát: 
_ Taïi sao toâi phaûi chòu ñöïng soáng 

chung vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng beâ tha, röôïu 
cheø vaø khoâng bao giôø bieát yeâu thöông, 
giuùp ñôõ vôï con.  OÂng khoâng bao giôø ôû nhaø 
vaø veà nhaø laø chæ bieát gaây goå, laøm khoå vôï 
con.  Caùc con ñaõ bò khuûng hoaûng tinh 
thaàn.  Coøn toâi thì ñaõ quaù ngao ngaùn. 

Frank gieo mình xuoáng boä sofa gaàn 
beân vôï.  Anh ñaäp tay xuoáng baøn, men 
röôïu ñaõ laøm cho côn giaän cuûa anh buøng 
phaùt döõ doäi, anh chì chieát vôï: 

_ Baø khoâng ñi laøm ngaøy naøo.  Moät tay 
toâi laøm ra tieàn lo cho meï con baø coù nhaø cöûa, 
chaên eâm neäm aám.  Vaäy chöa ñuû hay sao? 

Maét Joyce môû tröøng tröøng nhìn 
anh.  Naøng leân gioïng: 

 

 

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT 
 

Em qua phố cũ nắng tàn 

Nghe mùa thu rụng khẽ khàng lá thu 

Chp chờn bóng dáng người xưa 

Nhớ thương tàn giữa cõ hư vô này. 

 

Mấy lá vàng phai rụng trước thềm 

Lời ru thánh thót thoảng êm đềm 

Nắng vàng chênh chếch chiều hoang dại 

Trong gió đàn ai tiếng dịu mềm. 

 

Lãng đãng vào thu gió lạnh buồn 

Sương dâng mù mịt khắp muôn phương 

Xa đưa vẳng tiếng chuông chùa vọng 

Chiếc lá vàng phai rụng cuối đường. 

 

Nhìn lá vàng phai rụng cuối đường 

Nghe lòng xao xuyến nỗi niềm thương 

Chao ơi vạn nẻo đường chia biệt 

Biết có nơi nào chẳng vấn vương. 

 

KIỀU ANH 
 

 
_ Toâi khoâng phaûi laø con ôû.  Toâi caàn tình 
yeâu vaø söï chaêm nom cuûa moät ngöôøi 
choàng.  Anh khoâng coù ñieàu ñoù.  Ngaøy mai, 
toâi vaø caùc con seõ trôû veà nhaø ba meï toâi, coøn 
anh phaûi treo baûng baùn nhaø.  Giaáy tôø li dò 
toâi ñaõ kyù xong.  Anh coù muoán hay khoâng 
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toâi khoâng coøn caàn bieát tôùi.  Toâi ñaõ quaù meät 
moûi.  Toâi muoán chaám döùt cuoäc hoân nhaân 
nguïc tuø naày. 

Joyce noùi moät hôi.  Naøng khoâng caàn 
nghe Frank phaân traàn neân boû vaøo phoøng 
ñoùng kín cöûa vaø uùp maët xuoáng goái.  Nhöõng 
gioït nöôùc maét ñau ñôùn, tuûi phaän cöù thi 
nhau  chaûy öôùt  
ñaàm chieác goái.  Frank chôït hoái haän nhöng 
do thoùi kieâu haõnh anh heùt leân: 

_ Coâ muoán vaäy thì toâi seõ chieàu. 
Saùng hoâm sau, Frank daäy raát 

muoän.  Ngaøy chuû nhaät maø nhaø vaéng tanh. 
Anh ñi voøng quanh tìm caùc con cuõng 
khoâng thaáy.  Anh vaøo phoøng chuùng thì 
thaáy taát caû quaàn aùo, saùch vôû ñaõ bieán maát.  
Frank tænh haún ngöôøi.  Anh thöïc söï hoaûng 
sôï khi khoâng thaáy caùc con quaây quaàn treân 
baøn aên vaø Joyce ñaõ töø boû anh.  Frank chaïy 
vaøo phoøng khaùch.  Anh nhìn thaáy tôø li hoân 
ñaõ ñaët saün treân baøn vaø Joyce ñaõ kyù 
teân.  Frank goïi ñieän thoaïi ñeán nhaø meï 
Joyce nhöng khoâng coù ai traû lôøi.  Anh ñeán 
tìm naøng thì khoâng ai tieáp vaø noùi vôùi anh 
moät lôøi naøo.  Caùc con vì khoâng gaàn guõi 
vôùi anh neân chæ buoàn baõ nhìn anh.  Frank 
bieát raèng haïnh phuùc ñaõ chaáp caùnh bay 
cao… Khi Bob thöùc söï vaøo Ñaïi Hoïc thì 
cuõng laø luùc hai vôï choàng anh ñaõ ra toaø li 
dò.  Toaø aùn phaùn quyeát taøi saûn anh chæ 
mang theo moät phaàn ba.  Haøng thaùng anh 
coøn phaûi trôï caáp tieàn ñeå nuoâi caùc 
con.  Joyce khoâng cho anh mang theo moät 
ñöùa con naøo vì anh khoâng heà chaêm nom 
cho chuùng.  Anh trôû veà soáng vôùi ba meï vaø 
thænh thoaûng ñeán thaêm caùc con.  Sau naày, 
anh môùi phaùt hieän ra raèng vôï anh ñaõ coù 
ngöôøi yeâu khaùc… 

*** 

Beù Alena bieát oâng noäi veà thaêm neân 
suoát buoåi saùng cöù hoûi Bob: “Ba ôi! Maáy 
giôø noäi leân”.  Bob laøm boä nhöôùng maét 
nhìn leân traàn nhaø ñoaùn: “Khoaûng moät 
giôø.”  Ngoài aên côm, maét nhìn ti-vi nhöng 
noù cöù choác choác laïi veùn maøn nhìn ra 
ñöôøng.  Nghe tieáng chuoâng vang leân laø 
chaïy ra môû cöûa.  Beù Alena reo leân khi 
thaáy oâng Frank ñöùng söøng söûng vôùi caùi 
va-li vaø moät goùi quaø lôùn treân tay. 

_ Ba ôi! Noäi leân – Vöøa reo cöôøi, noù 
vöøa oâm chaân oâng Frank cöùng nhaéc. 

Moät nuï cöôøi hieám hoi nôû treân ñoâi moâi 
luoân kheùp kín vaø traàm maëc cuûa oâng: 

_ Noäi nhôù con laém?  Con nhôù noäi hoân. 
Ñoâi maét ñen troøn nhö haït nhaõn môû 

to.  Beù Alena thoû theû: 
_ Con cuõng nhôù oâng noäi laém.  
_ Ngaøy mai oâng noäi seõ cho con moùn 

quaø ñaëc bieät. 
Beù Alena theo chaân oâng vaøo 

trong.  Bob töø treân laàu ñi xuoáng hoûi: 
_ Ba coù meät khoâng?  Coù bò keït xe 

khoâng ba? 
_ Saùng nay ñöôøng xaù theânh thang neân 

ba ñeán ñaây sôùm. 
_ Ba ñöa caùi va li cho con roài naèm nghæ ñi. 
_ Ba khoâng meät ñaâu. 
_ OÂng noäi ôi! Mình chôi troø troán tìm ñi 

noäi. 
Bob cöôøi maéng yeâu con: 
_ Ñeå cho oâng noäi nghæ ngôi.  Chieàu 

mình seõ ra coâng vieân chôi – Quay sang 
oâng Frank, Bob noùi tieáp – Con phaûi vieát 
cho xong laù thö gôûi coâng ty,  ba cöù naèm 
nghæ cho khoeû. 

Beù Alena keùo oâng ñeán sofa, ra daáu 
cho oâng ngoài xuoáng roài môû ti-vi.  Chöông 
trình truyeàn hình daønh cho thieáu nhi ñaõ 
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baét ñaàu töø laâu.  Noù ngoài  trong loøng oâng 
noäi vaø bi boâ haùt líu lo.  Choác choác hai oâng 
chaùu cöôøi phaù leân.  Nöõa tieáng sau, noù ñaõ 
nguû vuøi trong loøng oâng.  OÂng Frank coá 
gaéng naâng chaùu leân vaø mang noù vaøo 
phoøng.  OÂng caån thaän ñaët noù leân giöôøng 
roài nheï nhaøng ñi ra ngoaøi.  Moãi laàn ñeán 
thaêm vôï choàng Bop, oâng caûm thaáy vui vui 
trong loøng.  Cuoäc soáng ñôn ñoäc ñoâi luùc 
laøm cho oâng buoàn vaø coâ ñôn.  Ñoâi khi, 
oâng goïi ñieän thoaïi noùi chuyeän vôùi Bob 
hai ba tieáng ñoàng hoà nhöng töø ngaøy oâng 
mua caùi maùy ñieän toaùn, oâng thöôøng gôûi 
e-mail cho Bob.  Coù leõ Bob laø ñöùa con 
trai duy nhaát hieåu, thoâng caûm vaø gaàn guûi 
oâng hôn nhöõng ñöùa khaùc.  Thôøi gian nhö 
moät giaác chieâm bao.  Chöa gì maø toùc oâng 
ñaõ baïc traéng, löng oâng ñaõ coøng vaø tay 
chaân run raåy khoâng coøn böôùc vöõng 
vaøng.  Ñôøi ngöôøi taøn nhanh nhö moät ngoïn 
ñeøn baïch laïp.  Haïnh phuùc gia ñình ñoå vôõ 
ñaõ ñaåy oâng vaøo cuoäc soáng ñôn ñoäc.  Taïi 
sao oâng chöa laáy vôï khi baø Frank ñaõ laáy 
choàng?  Hôn ba möôi naêm, oâng oâm moái 
haän tình vaø moái tình ñoù coøn vöông vaán 
ñeán baây giôø.  Coù tieáng môû cöûa vaø Lina, 
ñöùa con daâu cuûa oâng ñi chôï veà.  Thaáy oâng 
ngoài moät mình neân hoûi lieàn: 

_ Thöa ba môùi leân.  Anh Bob ñaâu roài 
sao ñeå ba ngoài moät mình? 

OÂng laïi cöôøi vaø khoù nhoïc ñöùng 
leân.  Caùi daùng cao lôùn cuûa oâng truøm phuû 
caû thaân hình maûnh deû nhoû beù cuûa 
Lina.  OÂng cuùi xuoáng hoân leân maù naøng vaø 
naøng cuõng hoân traû laïi.  OÂng Frank caûm 
thaáy aám aùp vaø ñöôïc an uûi phaàn naøo khi veà 
thaêm vôï choàng Bob.  OÂng luoân nghó chæ coù 
vôï choàng Bob vaø beù Alena laø coøn quan 

taâm vaø yeâu thöông oâng maø thoâi.  Lina hoûi 
han oâng ñuû ñieàu: 

_ Ba khoeû hoân ba?  Daïo naày con thaáy 
ba gaày hôn.  Ba coù thöôøng ñi chôi golf 
ngoaøi trôøi hoân? 

 OÂng vuoát caùi ñaàu hoùi cuûa mình vaø 
chaäm raõi traû lôøi: 

_ Ba ñi vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn 
thoâi.  Daïo naày chaân ba yeáu quaù!  Ba ñi 
ñöùng raát khoù khaên neân khoâng ñi chôi 
thöôøng xuyeân nhö moïi hoâm. 

_ Ba aø! Ba soáng moät mình buoàn 
laém!  Ba laïi giaø quaù roài!  Ba baùn nhaø veà 
soáng vôùi tuïi con.  Tuïi con seõ chaêm soùc cho 
ba. 

OÂng Frank raát caûm ñoäng khi nghe 
Lina noùi nhöng oâng bieát theá giôùi cuûa oâng 
laø chieác boùng ñôn leû.  OÂng khoâng coøn 
thích oàn aøo, naùo nhieät.  Taâm lyù con ngöôøi 
thaät phöùc taïp.  Khi coù gia ñình thì chaùn 
naûn meät moûi, thích töï do bay nhaûy vaø cho 
raèng soáng nhö vaäy nhö ôû “tuø”.  Ñeán luùc 
haïnh phuùc ñaõ vuoät khoûi taàm tay thì tieác 
noái, hoái haän thì ñaõ muoän.  Cuõng nhö oâng, 
sau khi ñöôïc “töï do” oâng laïi khoâng theøm 
ñi ñaây ñi ñoù.  OÂng chaùn caûnh röïôu cheø, 
ñaøn ñuùm vaø nhaûy nhoùt thaâu ñeâm.  OÂng töø 
choái taát caû nhöõng lôøi môøi cuûa baïn beø vaø 
chæ chui ruùc trong nhaø.  OÂng töï tröøng phaït 
mình vaø thöôøng ñeán nhaø thôø caàu 
nguyeän.  Ngoaøi thôøi gian ñi laøm, oâng ñi 
thaêm caùc con vaø chôû chuùng ñi chôi.  Baây 
giôø tuoåi ñaõ boùng xeá veà chieàu, oâng sôï ñôn 
ñoäc vaø sôï noãi buoàn nhöng oâng yeâu caên 
nhaø yeân tónh cuûa rieâng oâng.  OÂng im laëng 
raát laâu roài noùi vôùi Lina: 

_ Ba soáng quen roài.  Caùc con coøn coù 
cuoäc soáng rieâng.  Caùc con lo cho con caùi ñuû 
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roài.  Ba khoâng muoán laøm phieàn ñeán caùc 
con. 

Bob töø treân laàu ñi xuoáng.  Anh laáy 
ngoùn tay chæ vaøo muõi vôï vaø noùi: 

_ Ba khoâng thích oàn aøo ñaâu.  Beù 
Alena quaäy quaù ba chòu sao noåi. 

OÂng Frank baät cöôøi: 
_ Vôï con thì bao giôø cuõng lo cho ba.  Ba 

caûm thaáy vui khi caùc con coøn quan taâm ñeán 
ba.  

Hoâm sau, Bob chôû oâng vaø vôï con ñi 
ra chôï mua cho beù Alena chieác xe 
ñaïp.  Con beù vui söôùng cöôøi suoát 
ngaøy.  Noù nhìn chieác xe maøu tím saäm vôùi 
hai caùi baùnh lôùn vaø hai caùi baùnh nhoû vôùi 
caùi muõ an toaøn maø meâ tít thoø loø.  Ñeâm ñoù, 
sinh nhaät cuûa beù Alena.  Lina laøm maáy 
moùn aên ñôn giaûn vaø moät caùi baùnh kem 
nhoû.  Con beù chæ mong thoåi xong chieác 
ñeøn caày cuoái cuøng vaø môû quaø ra 
xem.  OÂng noäi mua cho noù hai caùi quaàn 
Jean, moät taám thieáp chuùc möøng.  Baø  
noäi vaø oâng noäi hai gôûi cho Alena hai boä ñoà 
ñaàm maøu vaøng vaø xanh da trôøi.  Ba meï mua 
cho beù saùch vôû, moät ñoâi giaày vaø moät caùi 
noùn muõ löôõi trai.  Beù Alena nhaûy löng 
töng.  Noù oâm hoân moïi ngöôøi.  Sau böõa aên, 
noù baét ñaàu ngoài veõ tranh.  Noù veõ hình oâng 
noäi vaø baø noäi naém tay nhau.  Noù vieát leân 
ngheäch ngoaïc maáy chöõ sai loãi chính taû vaø 
coá gaéng giaûi thích vôùi oâng Frank raèng noù 
yeâu oâng vaø baø noäi laém.  Noù hoûi oâng moät caâu 
heát söùc ngaây thô: 

_ Noäi ôi! Sao noäi khoâng ôû chung vôùi baø 
noäi cho vui?  Moãi laàn con veà New York 
chôi, con gaëp ñöôïc oâng ngay maø khoâng caàn 
laùi xe ñi xa.  Ba thænh thoaûng baûo raèng 
khoâng coù ñuû thôøi gian ñi thaêm oâng noäi.  Con 
nhôù oâng laém laém. 

Con beù bieát nònh ñaàm gheâ laém.  Nghe noù 
nhaéc Joyce laøm loøng oâng se thaét noãi 
buoàn.  OÂng hoân noù maáy caùi vaø noùi: 

_ OÂng noäi khoâng theå soáng chung vôùi baø 
noäi.  Baø noäi giaän dai laém. 

_ Höøm!  Sao laï vaäy? Hoâm naøo con seõ hoûi 
baø noäi cho oâng noäi veà ôû chung nha.  

OÂng Frank phì cöôøi.  Treû con taâm hoàn 
nhö moät tôø giaáy traéng.   

 
* * * 

 
 Saùng sôùm, khi oâng thöùc daäy, beù Alena 

ñaõ ñi hoïc sôùm.  Lina ñaõ ñi laøm vaø Bob vaãn 
coøn nguû.  Bob laøm vieäc khaù khuya neân anh 
coøn meät moûi.  OÂng Frank chuaån bò haønh lyù 
vaø trôû veà New York.  Ñi coù vaøi hoâm laø ñaõ 
nhôù nhaø.  ÔÛ ñaây coù con, chaùu vui cöûa vui 
nhaø nhöng oâng thích cuoäc soáng yeân 
tænh.  OÂng nhôù caùi saân golf sau nhaø, nhôù 
luoáng caø chua môùi ra hoa, nhôù buïi hoa 
Pyrethrum vöøa heù nôû, nhôù caùi toå chim non 
treân haøng kieång trong vöôøn.  OÂng theøm 
ñöôïc nghe tieáng chim quen thuoäc vaøo moãi 
buoåi bình minh.  Vaø moãi saùng thöùc daäy, oâng 
coù theå ngoài laëng im haøng giôø treân chieác gheá 
daøi naèm xem nhöõng traän tranh giaûi gofl 
toaøn quoác vaø ñöôïc ngaém nhìn aùnh saùng maët 
trôøi choùi loaø beân khung cöûa kính. 

OÂng thay quaàn aùo vaø nhìn treân baøn ñaõ 
thaáy caø pheâ pha saün.  Ñöùa con daâu ñaõ 
nöôùng xong caùi baùnh mì coù treùt bô söõa vaø 
möùt daâu taây.  OÂng aên uoáng chaäm chaïp vaø 
ñoïc vaøi tôø baùo ôû treân baøn.  Bob ñaõ thöùc 
daäy.  Anh hoûi oâng: 

_ Ba nguû ñöôïc khoâng? 
_ Ñöôïc.   
_ Ba veà roài chöøng naøo trôû leân ñaây? 
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THU KỶ NIỆM 
 

Em nhớ hoài mùa thu năm ấy 

Mùa thu cuối cùng  ta gặp nhau 

Em cứ ngỡ thu đi không trở lại 

Nay nắng vàng chào đón thu sang 

Em sẽ giữ thu trong kỷ niệm 

Thu hiền hòa nắng ấm biển êm 

Thu lá đỏ cùng nhau dạo bước 

Thu mây bay lơ lửng trời xanh 

Thu bên hiên ngắm hoa mới nở 

Thu nhìn thuyền trôi cảnh hoàng hôn 

Em cứ ngỡ thu reo sầu muộn 

Nhưng thu đem giây phút êm đềm 

Người đã đi cho lòng xao xuyến 

Nhưng vẫn hoài mãi mãi trong tim 

 

Diệm Trân 
 

 
_ Ba chöa bieát nöõa.  
_ Chaân ba yeáu quaù! Con lo gheâ ñi. 
OÂng Frank aên mieáng baùnh cuoái cuøng 

roài ñöùng daäy.  OÂng tieán laïi baøn vieát maáy 
chöõ cho Lina vaø Alena: “Caûm ôn con ñaõ 
chaêm soùc cho ba trong hai ngaøy qua.  Ba 
thaät vui vaø haõnh dieän khi con ñaõ ban taëng 
cho gia ñình hoï Branno moät ñöùa chaùu xinh 
ñeïp, thoâng minh.  Ba seõ nhôù caùc con nhieàu 
laém”. OÂng Frank baét tay Bop vaø nhaéc nhôû: 

_ Nhôù chaêm soùc cho vôï vaø beù Alena. 
_ Con hieåu.  Ba yeân taâm. 

Bob hieåu noãi loøng cuûa oâng.  Hình nhö 
caøng cuoái cuoäc ñôøi, ba anh caøng traàm tö 
hôn.  OÂng quan taâm nhieàu ñeán soá phaän cuûa 
töøng ñöùa con vaø oâng muoán buø ñaép laïi taát 
caû nhöõng gì maø ngaøy xöa oâng khoâng bao 
giôø laøm.  Anh khoâng coøn giaän vaø phieàn 
traùch oâng nhö xöa khi thaáy oâng choïn löïa 
cuoäc soáng ñôn ñoäc ñeå saùm hoái nhöõng loãi 
laàm oâng ñaõ gaây ra.   Bob mang haønh lyù ra 
xe cho oâng.  OÂng Frank leân xe vaø vaãy tay 
chaøo Bob.  

 
OÂng ñaõ trôû veà New York ñöôïc moät 

tuaàn.  Muøa heø ñaõ thöïc söï ñeán vaø möa cöù 
roän raøng rôi treân cöûa kính.  Hai hoâm sau, 
möa taïnh haún, baàu trôøi trong xanh nhö 
pha leâ, oâng ngoài moät mình nhìn ra saân coû 
traøn ngaäp naéng.  OÂng thaáy moät coâ beù haøng 
xoùm ñang chaïy chôi trong saân nhaø.  OÂng 
chôït nhôù beù Alena.  OÂng quay laïi nhìn 
taám hình beù Alena ñaët trong phoøng khaùch 
vaø baát giaùc nhìn thaáy taám aûnh lôùn cuûa 
Joyce vaø oâng cuøng caùc con chuïp chung 
boán möôi laêm naêm veà tröôùc.  Baát giaùc oâng 
öùa nöôùc maét.  Ñaõ bao muøa laù ruïng, ñaõ bao 
nhieâu thôøi gian truøm phuû cuoäc ñôøi oâng 
nhöng nhöõng gì oâng ñaùnh maát khoâng bao 
giôø tìm laïi ñöôïc.  OÂng ñaõ soi mình tröôùc 
boùng thôøi gian ñeå tìm laïi moät thôøi thanh 
xuaân ñaõ thöïc söï boû laïi sau löng.  OÂng ao 
öôùc, neáu thôøi gian ngöôïc doøng, oâng seõ 
laøm laïi töø ñaàu vaø tình yeâu ñoái vôùi Joyce 
vaø caùc con seõ troïn veïn hôn, traøn ñaày hôn.   

OÂi! Tuoåi treû mong muoäi, ngoác ngheách… 
ngöôi ñaõ thöïc söï phaûn boäi ta!   

 
PHONG THU 
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ĐIỆP-VỤ SA MẠC 
 

TRUYỆN GIÁN ĐIỆP «ZC 18» 
 

PHƯƠNG-DUY TDC 
 

I- Szomurú Vasárnap. 
 
ZC 18 ngồi trước chiếc đàn dương cầm 

nơi phòng khách của ông tổng giám đốc 
hãng điện tử Viet-Tech.  

Holland đang  nói chuyện với ông Hòa, 
bỗng nàng quay lại nói với Thanh Bình: 

“Anh có thể đàn cho em hát bản 
“Szomurú Vasárnap” được không? 

Holland muốn thử tài của Thanh Bình 
ZC18 có hiểu nàng yêu cầu  nhạc khúc gì.  

ZC 18 nói: 
“Vâng, Anh dạo đoạn mở đầu để em bắt 

giọng vào nhé, nhớ vào cho đúng, đừng sai 
nhịp.” 

Nói xong, đôi tay ZC 18  nhẹ nhàng 
lướt trên các phím đàn. 

Từng ba nốt nhạc theo nhịp chậm buồn 
vang ra những âm  thanh trầm trầm. 

 Không khí trong căn phòng đang lạnh. 
Cái lạnh của một mùa đông tại Paris, xa 
quê hương, cô đơn... lại càng lạnh lẽo hơn 
khi nàng Holland cất lên giọng hát: 

“ Chủ nhật buồn 
Đi lê thê 
Cầm một vòng hoa đê mê 
Bước chân về với gian nhà 
Với trái tim cùng nặng nề 
Xót xa gì? 
Oán thương gì? 
Đã biết nuôi hương chia ly 

Trót say mê, đã yêu thì 
Dẫu vô duyên còn nặng thề...” 
... 
“Nhớ thương tôi 
Đến với tôi, thì muộn rồi! 
Trước quan tài 
Khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn lời 
Dẫu qua đời 
Mắt tôi cười vẫn đam đăm nhìn về người.” 
 
Hát xong, Holland cười với ZC 18: 
“Anh cũng giỏi nhạc đấy nhỉ!” 
Ông Hòa nói: 
“Cô Holland không biết ZC 18 biết tiếng 

Hungary mà lại đố một bản nhạc nổi tiếng của 
Hung thì ... ZC 18 trúng tủ!” 

ZC 18 hỏi Holland: 
“Cô biết bản nhạc cô vừa hát, tựa đề là 

gì trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt?, 
tác giả là ai?” 

Holland nín thinh... một lúc sau mới nói: 
“Em thích bản nhạc này, nhưng thú 

thật... em không biết gì hơn, ngay cả tựa đề 
trong lời Việt.”  

“Ông Hòa giải thích: 
“Bản “Szomorú Vasárnap “ có đầu đề 

tiếng Pháp là “Sombre Dimanche”, tiếng Anh 
là “Groomy Sunday” và nhạc sĩ Phạm Duy 
đã đặt lời ca bằng tiếng Việt rất hay mà cô hát 
đó là “ Chủ nhật buồn!”. 

ZC 18 vui miệng, nói thêm: 
“Nhạc sĩ dương cầm người Hung Gia Lợi  

tên Rezso Seress sáng tác nhạc khúc buồn này 
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để diễn tả tâm trạng buồn chán vì thất tình của 
chàng năm 1932. 

Khi bài hát  được phổ biến ở châu Âu,  
đã xẩy ra những chuyện ly kỳ và chết chóc. 

Một thanh niên ở Berlin cầm súng bắn 
vào đầu mình để tự tử. Trước đó đã nhiều lần 
anh than phiền với bạn bè là khi nghe bài hát 
này, anh ta bị ám ảnh  bởi lời  ca và  âm nhạc 
của nó. Anh rơi vào trạng thái trầm cảm, 
không muốn sống, không muốn sinh hoạt, 
thậm chí không muốn nói nữa...và cuối cùng 
là tự tử. 

 Vài ngày sau một cô gái Đức ở Berlin 
treo cổ tự tử dưới chân còn để bản nhạc này.  

Báo chí châu Âu loan tin những sự kỳ 
lạ này, không những các vụ tự tử xẩy ra ở 
Berlin mà cả những nơi khác như Hung, 
Pháp, Mỹ.... và nhiều nơi trên thế giới nữa. 
Làm cho chính tác giả, nhạc sĩ Rezso 
Seress cũng phải ngạc nhiên không ngờ bài 
hát của mình càng ngày càng đem lại cho 
giới trẻ khắp thế giới một tai họa khủng 
khiếp đến nỗi người ta gọi bản nhạc này 
với một nickname mới “ Hungarian 
suicide song “ (Bài ca tự sát của người 
Hung) . 

Bản nhạc in ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy 
nhiêu và người chết vì bản Sombre 
Dimanche lên cao nhất  vào năm 1936 làm 
nhiều nhạc công, ca sĩ sợ và không  một ai 
dám trình diễn bản nhạc này. 

Bài hát bị cấm một thời gian dài ở vài 
nước. Có lẽ nhờ sự  khốc  liệt của  trận đại 
chiến  thế giới lần thứ Hai xẩy ra ở Âu châu 
trong thời gian này nên không còn ai để ý 
đếm thêm bao nhiêu người trẻ thất tình đã 
tiếp tục  đi vào cõi vĩnh hằng vì bản nhạc 
Chủ Nhật Buồn này. 

Cuối cùng chính tác giả của ca khúc 
lãng mạn  thất tình  “Szomurú Vasárnap” 
cũng  nhảy lầu tự tử từ căn apartment của 
ông tại thành phố Budapest, Hungary vào 
ngày chủ nhật  13 tháng giêng năm 1968 sau 
ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 68 của ông!” 

 
II- Chuyến nghỉ mùa đông ở Đông Âu. 
 
Theo thông lệ, sau mỗi lần tham gia 

một công tác điệp vụ gay cấn nào, dù thành 
hay bại, ông  tổng giám đốc Hòa cũng 
thưởng cho nhân viên thân tín của mình một 
chuyến nghỉ phép do nhân viên tự chọn. 

Ông tổng giám đốc hãng diện tử Viet-
tech rất sành tâm lý điệp viên thân tín: ông 
không muốn nhân viên dưới quyền ông 
căng thẳng thần kinh sau lúc vào sinh ra tử 
nên  thường cho họ thư giãn một thời gian  
để đủ sức khỏe và tinh thần  mà  thi hành 
những điệp vụ kế tiếp. 

Kỳ này, sau điệp vụ “Hải đảo thơ 
mộng” ở Đài loan,  ông Hòa cho ZC 18  và 
ZC 88 đi nghỉ phép hai tuần lễ. 

 Holland đề nghị nghỉ phép ở Đông Âu 
mà nàng chưa có dịp sang công tác ở các  nơi 
này. 

Ông Hòa chấp thuận ngay. 
ZC 18 chán đi du lịch bằng phi cơ, nên 

đề nghị với Holland đi tàu hỏa tốc hành, 
vừa an toàn, vừa lãng mạn khi cùng người 
đẹp đồng nghiệp trên toa tàu couchette 
nhiều  ngày giờ. 

Thành phố đầu tiên hai người dừng 
chân là Hamburg, Đức. Thành phố này  lớn  
thứ  nhì của nước Đức. Dân số trên 1 triệu 
800 ngàn.  Hamburg có kỹ nghệ đóng máy 
bay dân sự nổi tiếng của Đức và Liên hiệp 
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Âu châu: hãng Airbus, với những chiếc phi 
cơ khổng lồ A380 chở được 850 hành 
khách. 

Thành phố cảng Hamburg nằm  cạnh 
con sông Elbe ở miền Bắc nước Đức, cách 
biển North Sea (Bắc Hải)  150 km. Tầu 
thuyền lưu thông từ ngoài đại dương vào 
cảng rất dễ dàng thuận lợi. 

Những nơi nổi tiếng tại Đức, nói 
chung và thành phố Hamburg, nói riêng, 
không lạ gì với điệp viên ZC 18, nên đi với 
Holland, chàng xem như một hướng dẫn 
viên du lịch cho nàng. 

Bảy ngày đêm dừng lại Hamburg, ZC 
18 đã đưa người đẹp Holland đi viếng 
những nơi nổi tiếng như  bến cảng, các khu 
phố buôn bán nhộn nhịp, các lâu đài cổ, 
viện bảo tàng, các khu chợ trời lớn nhỏ, 
bỗng chàng chợt nhớ tới Chợ Tình ở khu 
phố Reeperbahn tại quận  Saint Pauli ở 
Hamburg. Chỉ  là nơi rất nổi tiếng với du 
khách đàn ông, đực rựa thôi với bảng đề “ 
Chỉ đàn ông trên 18 tuổi mới được vào ” 
nên ZC 18 không giới thiệu cho Holland 
biết địa điểm bí mật này. Chàng đã du hí ở 
Chợ Tình nổi tiếng này nhiều lần mỗi khi 
dến công tác tại Hamburg. 

Khu này có  cửa hàng với bảng hiệu 
lớn “Condomerie”. Bên trái cửa vào tiệm 
này treo một cái “bao cao su” (condom) rất 
lớn làm du khách phải chú ý khi đi ngang 
qua nơi này. 

Nhưng  có một nơi  rất quen mắt  trên 
con đường Reeperbahn dẫn vào “ khu Đèn 
Đỏ” Chợ Tình mà chàng chưa vào, đó là 
Nhà Hàng Việt Nam với bảng hiệu chữ rất 
to  bằng đèn mầu “Hanoi Vietnam”, phía 
trên nóc có hàng chữ “Vietnamesische-
Asiatische Kuchen”và phía dưới có hàng 

chữ phụ đề Anh ngữ: ”Hanoi, Asia 
Buffet”.  

Ở Đông Âu và Đức, chữ Buffet không 
có nghĩa quán ăn “bao bụng” như ở Hoa 
kỳ mà có nghĩa là  nhà hàng bán món ăn 
đã nấu sẵn tương tự quán ăn “Fast food” 
bên Mỹ vì bên cạnh có thêm một bảng phụ 
đề Anh ngữ: “Asia Quick Food”. 

Sau nhiều  ngày cuốc bộ đi xem nơi 
này, nơi khác, ZC 18 thấy Holland thấm 
mệt, nên chàng đề nghị với nàng: 

“Ta  đi đến hãng xe buýt du lịch Graf  
mua vé từ Đức sang Budapest, Hungary  
chơi nhé!” 

Holland hỏi lại: 
“Sang đó làm gì? Có gì đặc biệt không?” 
“Có, mà thiên cơ bất khả lậu. Cứ đi, rồi 

biết!” Thanh Bình ZC 18 ỡm ờ trả lời kèm 
theo một nụ cười bí hiểm như nụ cười của 
nàng kiều nữ trong tranh Leonardo Da 
Vinci thuở nào. 

 
III- Budapest, một chiều đông buồn. 
 
Xe buýt du lịch hãng Graf đã đưa 

Holland và Thanh Bình đến Budapest 
đúng giờ. Hai người tìm quán ăn và khách 
sạn để trú qua đêm.  

Budapest mùa đông rất lạnh. Dù có 
sưởi vẫn cảm thấy rùng mình. Nhưng điệp 
viên ZC 18 và đồng nghiệp  ZC 88 vẫn 
tkhông thấy lạnh vì họ đã đắp mền da người 
trong lúc ZC 18 còn tu thêm  vài ngụm  
rượu mạnh đựng trong chai Scotch whisky 
hình dẹp dẹp mà chàng thường mang theo 
người. 

Sáng hôm sau, hai người thức dậy 
sớm, sau khi dùng điểm tâm. ZC 18 đưa 
Holland  xuống ga xe điện ngầm đi đến 
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nhà hàng Kulacs Etterem. Một nhà hàng 
không nổi tiếng về món ăn lạ  hoặc ngon 
mà nổi tiếng nhờ nhạc sĩ Hungary  tên 
Rezso Seress với bản nhạc “Ma  quái” 
Szomorú Vasárnap Chủ nhật Buồn đã làm  
chết nhiều người! 

Chính tại nhà hàng này, nơi người 
nhạc sĩ tài hoa  Rezso Seress từ năm 1934 
đến năm 1950 

đã đánh đàn. Bản Chủ Nhật buồn đã 
từng làm tan nát con tim của những kẻ bị 
thất tình đồng điệu với tác giả. 

Hiện nay, hàng ngày  tại đây vẫn có 
ban nhạc phục vụ  cho thực khách.  

Có sẵn một CD thu âm bản Chủ Nhật 
buồn khi khách muốn  thưởng thức... để 
hồn bay theo  những nốt nhạc trầm buồn 
nhớ đến người bạn làm mình thất tình  nay 
đang ở một  nơi nào trên  hành tinh này hay 
đã về miền miên viễn xa xôi! 

Uống xong ly café hương vị đặc biệt 
Hungarian, Holland ôm hôn Thanh Bình 
một nụ hôn  dài để cám ơn chàng đã đưa 
nàng đến địa điểm lịch sử hiếm quý này. 

 
IV-Sa mạc bốc lửa. 
 
Đang vui chơi bên nàng  Holland chưa 

hết thời gian nghỉ phép, điệp viên ZC 18 
nhận lệnh của ông Hòa bỏ chuyến du lịch  
để thi hành điệp vụ mới. 

ZC 18 từ giã Holland đáp chuyến bay 
sớm nhất đến nơi hẹn. Holland về lại Paris 
trong lòng đầy luyến tiếc những ngày vui 
vừa qua. 

Xe Jeep quân đội ra đón ZC 18 tại phi 
trường rồi đưa  chàng đến  ngay nơi công 
tác. Chuyến này chàng phải đi xuyên qua  

một đoạn sa mạc bốc lửa với hai nghĩa đen 
và nghĩa bóng : trời nóng  vô cùng và vùng 
lửa đạn ác liệt. 

Nghe thuyết trình viên nói đến sa mạc 
làm điệp viên ZC 18 nhớ lại một lần công 
tác nhiều năm trước đây phải vượt qua sa 
mạc Gobi ở Mông Cổ một người dân địa 
phương đã kể cho chàng nghe những nguy 
hiểm khi đi trên sa mạc: 

“Đối với dân Mông Cổ thường xuyên 
đi ngang qua  sa mạc Gobi  phải cảnh giác 
một loại  quái vật mà nguời dân địa 
phương gọi  “Allghoikhorkhoi”. 
Allghoikhorkhoi trong ngôn ngữ Mông Cổ 
là “con giun khổng lồ” dài từ 3 đến 5 mét. 
Lúc bình thường nó nằm dưới mặt cát sa 
mạc, hàng năm cứ vào một thời gian nhất 
định nó ngóc thân mình cao ngất ngưởng 
lên khỏi mặt cát và lúc lắc di chuyển đi tìm 
mồi. Loại côn trùng này có thể giết chết 
con mồi một cách nhanh chóng ở cự ly gần 
bằng nọc độc cực mạnh hoặc phóng ra 
luồng điện dài vươn tới những con mồi 
cách nó khoảng vài mét. Có người nói loại 
quái vật này có thể  phun ra ra một chất 
độc màu vàng có tính ăn mòn cao giống 
như dung dịch axit sunfuaric. Ban  đêm nó 
có khả năng phát ra dòng điện cực mạnh 
đủ sức giết chết  tại chỗ một con lạc đà.” 

ZC 18 nghĩ, không biết  vùng sa mạc 
mà chàng sắp đi qua còn có loại quái vật 
nào nữa không. Nhưng chàng có vũ khí và 
phản xạ nhanh lại tác xạ chính xác thì cứ 
« wait and see » - đợi xem, ngại gì! 

Sau khi vượt qua sa mạc khô khan, 
nóng bỏng, chàng và đồng đội leo lên vùng  
núi đá thấp và từ trên cao nhìn xuống phía 
bên kia là đồng bằng có nhà dân sinh sống. 
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Toán quân  đi lùng trên núi đá tìm các ngách 
hoặc cửa động  vì nhận được tin tình báo 
cho biết bọn khủng bố đang trú ẩn và huấn 
luyện những tên ôm bom tự sát ở nơi này. 

Đã hai ngày qua, toán quân vẫn chưa 
thấy dấu hiệu gì khả nghi. ZC 18 đang ngồi 
dựa lưng vào vách đá lớn, chàng thấy một 
làn khí trong núi đá bốc ra. Quan sát kỹ 
chàng báo cho đồng đội biết đó là khói vì 
ngửi có mùi khét.  

Toán chuyên môn đã đến đào vách đá 
và tìm ra lối vào hang. Để tránh tổn thất 
khi phải giao tranh với quân khủng bố và 
những tên ôm bom tự sát dưới hầm sâu ở 
dưới  núi. Toán công binh đã gài chất nổ 
để tiêu diệt quân khủng bố. Nhiều tiếng nổ 
lớn tiếp theo tiếng nổ đầu tiên do toán công 
binh kích hỏa. 

Qua ngày hôm sau, các toán quân đã 
xâm nhập vào hầm. Hầm rất rộng và có 
nhiều ngỏ ngách. Nhưng không còn tên 
khủng bố nào sống sót. Nhiều tài liệu, bản 
đồ, có giá trị nhất là danh sách những tên 
khủng bố đã được huấn luyện và đã tung 
vào  nằm vùng trong cộng đồng thế giới ở 
Iran, Afghanistan, Iraq, Palestine, Do thái, 
Nam Dương, Úc, Anh, Pháp, châu Phi, Ấn 
độ, Trung quốc, Thái lan ....cùng những 
nước nào có cộng đồng người hồi giáo quá 
khích trú ngụ.. 

*** 
     Về lại Paris, khi gặp ông tổng giám 

đốc hãng Viet-Tech, điệp viên ZC 18 mới 
biết vì sao chàng có mặt trong cuộc hành 
quân  này. Nguồn tin  tìm ra địa điểm khu 
hầm là do cơ quan điệp báo của ông Hòa 
cung cấp nên ban chỉ huy hành quân muốn 
có người  của Viet-Tech tham gia để biết 
kết quả. 

Ông tổng giám đốc ngỏ lời khen ZC 18 
và nói thêm là đã rất tiếc không để cho ZC 
18 và ZC 88 vui trọn những ngày nghỉ 
phép ở Đông Âu . Ông hứa sẽ đền bù lần 
khác. 

Holland đã  nhân dịp này cảm ơn ông 
tổng giám đốc đã tạo cho nàng được có dịp 
đến “cái nôi”  của nhạc phẩm  “Szomorú 
Vasárnap” do nhạc sĩ dương cầm  người 
Hungary Rezso Seress sáng tác năm 1932. 

© PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG DUY 
CƯỜNG 

 
TIỂU SỬ TÁC GIẢ 

 

 
 

Tên thật: TRƯƠNG -DUY-CƯỜNG 
Bút hiệu: PHƯƠNG-DUY TDC 

- Sinh ngày 26 tháng 11 năm Bính Tý (8 tháng 
1, 1937) tại Faifoo (Hội-An, Việt Nam).  

- Cựu học sinh Institut de la Providence Huế. 
Cựu học sinh Trường Quốc-Học Huế,  Ban 

Văn Chương (1954-1957). Cựu sinh viên Đại-
học Văn-Khoa Huế. Cựu học viên hàm thụ âm 
nhạc trường Universelle, Paris (1952-1955). 
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Cựu học viên hàm thụ hội họa trường 
CDEPSM, Monte Carlo, Monaco (1953-1956) 

Dạy học:  
Từ 1959 đến 1963 tại các trường trung-học 

Nguyễn-Duy-Hiệu, Phạm-Hồng-Thái, 
Trần-Quý-Cáp (Quảng-Nam)  

Quân-sự:  
Động-viên học khóa 16 Sĩ Quan Trừ Bị tại 

Liên-trường Võ-khoa Thủ-Đức (1963). 
Khóa Huấn-luyện Phụ-tá Quận-trưởng do 

Học-viện Quốc-gia Hành-chánh tổ-chức tại 
trường SQTB/TĐ (1964). Khóa Bộ-binh 
cao-cấp tại trường Bộ-binh Long-Thành. 
Cựu sĩ-quan cấp Tá Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hòa (VNCH), đã được ân-thưởng 22 
huân-chương, huy-chương QLVNCH, huy-
chương Hành-chính dân-sự của chính-phủ 
VNCH và huy-chương Quân-lực Hoa Kỳ. 
Cựu tù-nhân chính-trị trong 9 trại tù của 

Cộng Sản. Định-cư tại Hoa Kỳ theo thành-
phần HO (1991). 

Sáng-tác: 
- Từ 1956 đã có nhiều ca-khúc âm-nhạc 
được ấn-hành và trình-bày trên các Đài 
phát-thanh Sài Gòn, Quân Đội và Huế. 
- 1955-65: viết báo Phổ Thông (Saigon) và 
Mầm Sống (Huế). 
- Từ 1991 đến nay viết trên trăm truyện 
ngắn, ca khúc, bài khảo-cứu, lịch-sử, đã 
đăng ở nhật-báo Việt-Nam, Thời-Báo (San 
Jose), Tuần báo Trống Đồng (Nam 
California), Tự-Do (Texas), Tiếng Vang 
(Sacramento) và trên một số giai-phẩm, 
đặc-san, nguyệt-san, tuần-báo tại các tiểu-
bang khác ở Hoa Kỳ cùng trên trang báo 
điện tử: quanvan.net, vietnamdaily.com, 
nguoihoian.info, quangdabaccali.blogspot.com 
Tác phẩm đã phổ biến trên internet: 
- ĐIỆP-VIÊN ZC 18 (tập truyện gián điệp) 

- MICHIKO (bút ký du lịch) 
- MỘT THOÁNG LIÊU TRAI (tập truyện 
ma quái) 
Tác phẩm đã phát hành: 
- HAI TẤM THẺ BÀI (tập truyện viết về 
đời lính và tù cải tạo) do PHI-ANH xuất 
bản năm 2011 
- BIỂN TÌNH (tập truyện tình cảm) do PHI-
ANH xuất bản năm 2014 
- CD TÌNH KHÚC TDC do ca sĩ Thanh 
Trà trình bày (2006) 
Tác phẩm: (in chung)  
Quảng Đà (Ðặc San Biên Khảo Văn Học 
Nghệ Thuật) các năm: 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 và 2004; Bút Hoa (Tuyển Tập 
Thi Văn của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / 
TBHK), các tập 3, 4, 5; Thi văn viễn xứ 
(Tuyển tập, số 2, 3) 
Sinh-hoạt đoàn-thể:  
Cựu hội viên Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội 
(trước 1975); Hội-viên Hội Văn-học 
Quảng-Đà (Nam California); Hội-viên Văn-
Bút Việt-Nam Hải Ngoại; Hội viên Hội 
Nhà Văn Việt-Nam Lưu-Vong; Thành viên 
Văn Đàn Đồng Tâm.    

 
 

TAÏP CHÍ COÛ THÔM 
coù baùn taïi   

WASHINGTON MUSIC 
Eden Center 

6795 Wilson Blvd. #26 

Falls Church, VA 22044  

Tel. 703 538 4979 
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LET ME GO 
 

When I come to the end of the road 
And the sun has set for me 

I want no rites in a gloom filled room 
Why cry for a soul set free? 

Miss me a little, but not for long 
And not with your head bowed low 

Remember the love that once we shared 
Miss me, but let me go. 

For this is a journey we all must take 
And each must go alone. 

It's all part of the master plan 
A step on the road to home. 

When you are lonely and sick at heart 
Go the friends we know. 

Laugh at all the things we used to do 
Miss me, but let me go. 

 
When I am dead my dearest 

Sing no sad songs for me 
Plant thou no roses at my head 

Nor shady cypress tree 
Be the green grass above me 

With showers and dewdrops wet 
And if thou wilt remember 

And if thou wilt, forget. 
I shall not see the shadows, 

I shall not fear the rain; 
I shall not hear the nightingale 

Sing on as if in pain; 
And dreaming through the twilight 

That doth not rise nor set, 
Haply I may remember, 
And haply may forget. 

 

Christina George Rossetti 
(1830-1894) 

ĐỂ TÔI RA ĐI 
 

Khi tôi tới cuối đường đời 
Vầng dương theo lặn cuối trời xa xôi 

Đừng bày nghi lễ cho tôi 
Đầy phòng sầu muộn thêm khơi não nề 

Hồn tôi thanh thản, khóc chi? 
Nhớ tôi thoáng chốc, chớ hề nhớ lâu 

Không cần cúi thấp mái đầu 
Nhớ yêu thương lúc cùng nhau cận kề 

Nhớ tôi nhưng để tôi đi. 
Đoạn đường ai cũng phải về trước sau 

Du hành đơn độc tránh đâu. 
Trò chơi tạo hóa nhiệm màu lạ chi 

Bước đầu trên nẻo thác về. 
Khi người cô độc và tê tái lòng 
Hãy tìm họp bạn tương đồng. 

Cười như xưa lúc mình cùng đùa vui 
Nhớ tôi hãy cứ nhớ thôi 

Để tôi đi nhé, thảnh thơi trên đường. 
 

Khi tôi chết, hỡi người thương, 
Xin đừng hát khúc sầu vương não nùng 

Mộ tôi hồng thắm đừng trồng 
Chẳng cần bóng bách, bóng tùng buông lơi 

Hãy giăng cỏ mượt xanh tươi 
Đón mưa gieo hạt, hứng trời mù sương 

Tùy người hé nụ nhớ thương 
Hoặc theo cánh gió xuôi vườn lãng quên. 

Tôi nào thấy bóng tối đen, 
Nào còn cảm nhận êm đềm mưa rơi; 

Nào nghe chim hót tuyệt vời 
Họa mi dường đã rối bời đau thương; 

Tôi mơ qua ánh vừng dương 
Đâu còn mọc, lặn cuối đường chân mây 

Đôi khi nỗi nhớ dâng đầy 
Đôi khi quên lãng lòng đây lạnh lùng. 

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ)
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Cho Vợ Hiền Yêu Dấu 
 
 

Vũ Đức Nghiêm 
 
 

(Tác giả viết trong lao tù của Cộng Sản) 
 

Đêm 6 tháng 3 năm 1983 
Trong một tuần qua, bố đã viết cho mỗi 

con ít hàng tâm bút; những đứa con sản
 nghiệp quý báu nhất trong cuộc đời lứa 
đôi của Bố mẹ suốt 29 năm qua, từ ngày bố 
mẹ quỳ trước bàn thờ ngày 18 tháng 7 năm 
1954 tại nhà thờ Hà Nội. 

Bố luôn luôn nghĩ tới ông bà ngoại, biết 
ơn ông bà đã ban cho bố một viên ngọc quý 
báu nhất trên đời, cũng như bố cảm ơn mẹ đã 
cho bố 7 viên ngọc sáng long lanh. Mỗi viên 
một sắc thái, dù chưa tròn lành nhưng lòng bố 
yêu dấu vô cùng. 

Có lẽ mẹ con nhớ đêm 24 tháng 9 năm 
1974 trong chương trình phỏng vấn trên đài 
Sài Gòn của ca sĩ Quỳnh Giao, khi được hỏi 
là bố ưa thích bản nhạc nào nhất trong số 
những ca khúc bố đã viết, bố trả lời: "Tôi có 
7 đứa con, đứa nào tôi cũng yêu thương như 
nhau cả". 

Tương lai! tương lai! Lúc nào trong tâm 
khảm bố cũng âm vang lên hai tiếng đó như 
một điểm hội tụ của mọi suy tư. Thế mà, đã 
ngót 8 năm nay bố hoàn toàn bất lực, hoàn toàn 
giao phó cho mẹ đảm nhiệm trách vụ nặng nề 
đó. Khi các con lớn đã bước vào đời, thì mẹ lại 
tiếp tục gánh nặng ấy đối với các con nhỏ. 

Bố muốn đóng góp một chút gi vào công 
việc vĩ đại ấy để chia xẻ những nỗi cực nhọc 
của mẹ, nhưng bố thật là đau lòng mà thú 
nhận rằng bố chẳng làm được tích sự gi cả! 

Nói lên điều đó để mẹ hiểu rằng bố biết ơn 
mẹ vô vàn đã hoàn tất chu đáo việc nuôi dạy 
các con cũng như gây dựng gia đình cho các 
đứa lớn. 

 
Đêm 7 tháng 3 năm 1983 
Những ngày Tết vừa qua, tâm tư bố 

hướng về những kỷ niệm, mà kỷ niệm thì 
tràn đầy những ảnh hình yêu dấu. 

Hình ảnh mẹ lúc bố gặp lần đầu tiên cách 
đây 39 năm. Khi mẹ còn là cô bé 13 tuổi 
ngây thơ, khép nép, cắp sách đến trường thi 
Tiểu học. Những lần chơi ping pong đầu 
tiên, những xúc động nhẹ nhàng trong lòng 
cậu bé tuổi 14 khi tạm biệt "người-sẽ-là-vợ-
mình"10 năm sau.  
Những ngày sau đó, trong lòng bố có một sự 
thay đổi rõ rệt. Đã biết buồn man mác, mơ 
mộng vẩn vơ... 

Ngày 24 tháng 9 năm 1944, bố đơn ca 
bài Mừng Hôn Lễ của J. Sebastien Bach 
trong đám cưới anh chị Lý. Bố còn nhớ bài 
đó cung Mi bemol Trưởng, chú Ngọc đàn 
Harmonium đệm cho bố. Đang khi hát, một 
bóng dáng mảnh khảnh, mặc áo dài xanh 
bước vào nhà thờ. Tìm bố đập nhanh hơn, 
giọng hát cao vút hơn vì tiếng hát này để gửi 
gấm cho cô bé đó. 

Những ngày hè 1945, cô bé áo xanh tản 
cư về quê. Cậu bé 15 tuổi mới ở Hà Nội về 
sau ngày đảo chính Nhật Pháp, nhìn thấy cô 
bé đang ngồi gội đầu, mái tóc buông dài tha 
thướt, lòng thật xúc động sau một thời gian xa 
nhau. Những ngày gần gụi của đôi tâm hồn 
trong trắng không vấn chút bụi nhơ, cùng học 
chung bài chữ Hán trong sách “Trị Ká Kác 
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du” của Chu Pạc Lừ Sín Sán (“Trị gia cách 
ngôn” của Chu Bá Lư Tiên Sinh). 

Gần nhau trong một khung cảnh êm đềm 
và thơ mộng của quê hương, hồn thơ lai láng 
và bắt đầu bài thơ thứ nhất (phỏng theo ý thơ 
La Fontaine - Nguyễn văn Vĩnh dịch). 
"Em khoe rằng tóc em dài " 
"Em khoe đôi mắt không ai đẹp bằng " 
"Rồi em đi lại tung tăng " 
"Nào ngờ vướng lưới anh giăng trên đường" 
"........................ " 
"Em ơi, em đẹp vô cùng " 
"Em yêu anh nhé, em đừng yêu ai " 
 

Thời gian qua, những bức thư đầu tiên 
trở đi chỉ là những thăm hỏi của hai tâm hồn 
thơ dại, cho đến tháng 6 năm 1949, bố thi đỗ 
Trung Học Phổ Thông. 

Ông nội cho phép bác Lý dẫn bố vào 
thăm ông bà ngoại. Tháng 7, ông nội vào 
Thanh Hoá định xin cử hành lễ cưới nhưng 
có lẽ vì 2 đứa còn con nít quá nên ông bà 
ngoại chưa thuận. 

Gần 3 tuần lễ bên nhau, biết bao kỷ niệm 
êm đềm. Lần trao hôn đầu tiên. Đêm trăng 
đẹp ở Cầu Bố với sự chứng kiến của bác Lý. 

Ngày 18 tháng 7 năm 1949, từ biệt người 
yêu trở về quê, cậu trai 19 tuổi khóc sưng cả 
mắt, những cố gắng giấu mọi người; ngồi 
dưới thuyền, ông nội trông thấy chắc là người 
sẽ cười cậu bé si tình mềm yếu. 

Bản nhạc tình đầu tiên, "Níu lại thời 
gian", " Đôi mắt nhung huyền "được viết 
trong dịp đó ghi lại những xúc động chia ly. 

Ngày 16 tháng 10 năm 1949, Pháp nhảy 
dù ở Phát Diệm, trường Nguyễn thượng 
Hiền di tản vào làng Ngô Xá gần Hậu Hiền, 
tạo cơ hội cho đôi trẻ gần nhau. Những ngày 
nghỉ cuối tuần: trên đường Rừng Thông, chợ 
Vạn Lộc, chợ Rủm. 

Tháng 1 năm 1950: một cái Tết buồn, 
một cuộc bất hoà làm suýt tan vỡ tất cả. 

Chàng trai dại dột, giận dỗi bỏ nhà ra đi Việt 
Bắc rồi 8 tháng sau lại trở về, để rồi vào Hà 
Nội tháng 9 năm 1950. Cậu học sinh mơ 
mộng và lãng mạn đã bị loá mắt về những 
hình ảnh xa hoa, rực rỡ của Hà Nội 36 phố 
phường, quên mất người vị hôn thê ở xa. 

Năm 1951, cậu trai thi xong Tú Tài I rồi bị 
gọi nhập ngũ. Vị hôn thê vào thành, những 
cuộc tình đã bắt đầu lủng củng. Hai bên cùng 
có những lỗi lầm vì vụng về và khờ dại, những 
lỗi về phía chàng trai nhiều hơn. 

Cuộc tình càng lúc càng lủng củng, đi 
đến giai đoạn muốn đổ vỡ vì chàng trai mê 
Thu Nguyệt một cách điên cuồng khi còn là 
sinh viên sĩ quan ở Nam Định. Rút cục, cuộc 
phiêu lưu này không đi đến đâu. 

Giáng Sinh năm 1953: sau buổi lễ, 2 chiếc 
xe đạp chạy song song từ đường Ngõ Trạm, 
qua phố Hàng Da, Julien Blane, rẽ sang 
Gambetta, đi loanh quanh qua các phố phường 
của Hà Nội yên ngủ để rồi chỉ về nhà ở số 7 
Phan huy Chú lúc đã khuya. Bác Lý ra mở cửa, 
thấy 2 đứa đi với nhau, mỉm cười. 

Ngày 18 tháng 7 năm 1954, vào lúc hội 
nghị Genève đang hồi gay cấn nhất, tại nhà 
thờ Hà Nội, Mục Sư Trần văn Đệ đã làm lễ 
thành hôn cho 2 kẻ yêu nhau từ 10 năm trước 
nhưng đã trải qua một giai đoạn dài trong thử 
thách, giận hờn và lạnh nhạt tưởng chừng 
không thể nối lại được. 

Đám cưới thật đơn sơ. Cô dâu mặc toàn 
trắng, khăn voilette trắng, giầy mule 
trắng, và trước lúc lên xe hoa, chú rể đã ôm 
một bó Glaieul trắng đến tặng cô dâu. 
Chú rể thì ăn mặc "cả đẫn "không chịu được! 
Một bộ complet trắng rộng thùng thình, quần 
quá dài (mượn của Ông Ngọc) nên phải xắn 
ở thắt lưng quần lên 2 vòng, cravate đỏ, giầy 
đen quá chật (mượn của anh Lý). 

Suốt 3 năm đi lính không sắm được 1 bộ 
đồ, ngoài 1 bộ pyjamas mua trước ngày cưới, 
nên đành phải mặc bộ đồ mượn một cách 
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thật là ngượng ngùng, lúng túng hết sức vậy 
đó. Tuy nhiên, mọi việc tiến triển tốt đẹp, và 
sau khi làm lễ hôn phối, cô dâu chú rể quỳ 
trước bàn thờ, trao nhẫn, nhận quà tặng và 
lời chúc mừng... 

Hai chiếc xe vedette cổ lỗ đít tròn có kết 
hoa cho mọi người về phòng cưới ở đường 
Gambetta. Những người có phương tiện 
riêng - phần lớn là xe đạp - cũng đi theo. Sau 
bữa tiệc trà đơn giản - vô cùng đơn giản - 2 
họ ra về. 

Đêm xuống dần, gió rì rào ngoài hàng 
cây sấu ven đường. Trăng 19 rải ánh sáng 
dịu dàng trên cảnh vật, rọi vào phòng cưới. 
Hai vợ chồng mới mải ngắm trăng quên cả 
thời gian. Mãi đến khi bụng đói mới nghĩ đến 
bữa ăn tối, đường ra phố có tiệm ăn thì xa, 
xe cộ về khuya ít léo hánh tới khu vực này. 
May sao có hàng sực-tắc (mì mằn thắn) đi 
qua. Chú bé rao hàng cầm 2 que tre hình 
cong gõ vào nhau thành tiếng. Đôi tân hôn 
ăn bữa mì hợp cẩn thật no. Không có rượu 
mà sao cũng say nhỉ? 

Sau đó chú rể vào phòng tắm. Có lẽ vì ở 
dơ một phần, và cũng vì đi hành quân liên 
miên, ít tắm giặt, nên chú rể ở trong đó khá 
lâu. Cô dâu vào phòng tắm sau đó và mất 
công quét dọn nhà tắm vì ống cống bị tắc, 
không biết có phải vì nhiều ghét quá chăng! 

Đêm tân hôn qua đi trong hạnh phúc tuyệt 
vời. Sáng hôm sau, hai đưa lếch thếch xách vali 
quần áo về nhà Ông Ngọc. 

 
*** 

 
Em yêu dấu ơi! 
Thế là em đã là vợ của anh rồi. Gần 30 

năm qua, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, 
cười khóc, khi thăng trầm, phút vinh quang, 
lúc tủi nhục, em đã chia xẻ với anh. 

Người ta thường nói: "Anh có thể thất bại 
trên đường đời. Công danh, phú quý, sự 
nghiệp, hoài bão tan tành, nhưng nếu anh 
thành công trong đời sống lứa đôi, có thể nói 
là anh đã thành công." 

Anh có thể khẳng định với em là nếu 
Thượng Đế cho anh một cuộc sống khác nữa, 
nếu anh trẻ lại 30 tuổi, thì người anh lựa chọn 
làm bạn đời sẽ chỉ là em, và chỉ có thể là em 
mà thôi! Bởi vì sau 29 năm em về với anh, em 
đã ban cho anh những ngày hạnh phúc tuyệt 
vời, những đứa con ngoan hiền, thuận thảo. 
Những ngày sống xa mình và các con, anh đã 
được sưởi ấm vì tình thương yêu của vợ con, 
lòng thuỷ chung tuyệt đối của em và một 
niềm tin vững chắc vào sự an bài của Thượng 
Đế đối với chúng ta. 

Ôn lại những ngày qua, nhiều lúc anh 
thật là hối hận vì đã bao lần làm em khóc 
vì Anh. Anh, con người quá ích kỷ, độc 
đoán, tham lam, lãng mạn, mơ mộng ngoan 
cố và đầy những tính xấu khác. Đó cũng là 
lý do anh không thành công trên đường 
đời. Đáng lẽ anh đã phải thực tế hơn, cởi 
mở hơn, chiều chuộng em, săn sóc các con 
nhiều hơn nữa. Đáng lẽ anh đã phải làm tất 
cả mọi sự trong khả năng cho đời sống vợ 
con hạnh phúc hơn. Đáng lẽ anh đã phải 
sống gương mẫu hơn, đạo hạnh hơn để 
xứng đáng với em, để làm gương cho các 
con nhưng anh đã buông tha với những 
ngày phóng túng như một kẻ hoang đàng 
để rồi tự bào chữa một cách chủ quan và 
ương ngạnh. Đáng lẽ, đáng lẽ..., đáng lẽ 
anh đã phải bị trừng phạt nặng nề hơn thế 
nữa, nhưng do lòng nhân từ của Thượng 
Đế, anh vẫn được yên lành qua báo ngày 
thử thách gian khổ. Viết tâm sự với mình 
ít hàng để vợ chồng mình hiểu nhau hơn và 
thương nhau hơn nữa, và tha thứ cho nhau. 
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Bây giờ các con lớn đã trưởng thành (đã 
có những con chim đủ lông cánh bay đi xa, 
thật xa rồi) và những con nhỏ đang chập 
chững chuẩn bị vào đời. Trách nhiệm của em 
thật nặng nề, nhưng anh tin là em đủ can đảm 
vượt qua mọi gian nan, vững bước đi trên 
khổ đau cũng như em đã làm suốt trong thời 
gian anh xa vắng.  Mong em luôn mạnh 
khoẻ, kiên trì chịu đựng mọi sự thử thách. 
Cũng như anh suốt mấy năm qua anh học bài 
học "nhẫn nhục " 

Chữ nhẫn có 2 phần: 
1 "nhẫn": mũi nhọn - 2 “tâm”: trái tim 

Nhẫn là sự chịu đựng mũi nhọn đâm vào 
lòng, cho dù có đau đớn đến mấy cũng kiên 
trì cắn răng chịu đựng. Tiếc thay đôi lúc anh 
cũng vẫn còn khuyết điểm, còn để cho lòng 
tự ái nhỏ nhen, tính ích kỷ, sự nóng nảy làm 
cho mình lầm lẫn khi xử sự. Nhưng anh tin 
rằng với lòng thương yêu đối với gia đình, 
anh sẽ làm mọi sự vì em và các con để xứng 
đáng với sự hy sinh và lòng mong mỏi của 
vợ con. 

Những dòng tâm bút viết cho các con 
trong những lúc tâm hồn hướng về gia đình 
thường là sau một ngày lao động mệt nhọc, hẳn 
là còn thiếu sót nhiều. Có nhiều chi tiết, những 
việc xảy ra hồi còn nhỏ của các con mà bố đã 
quên lãng, mong mẹ và các con bổ khuyết và 
khai thác, viết nối tiếp để làm tài liệu sau này. 

Mẹ cũng khuyến khích cu Vi nên sang 
ông Ngọc và bà Ký để tìm hiểu thêm về các 
bậc tổ tiên, từ ông bà nội tới cụ cố nội (cụ 
Hàn), cụ cố 4 đời ( cụ Phủ), cụ cố 5 đời (cụ 
Chánh). Cây có cội, nước có nguồn, ăn trái 
nhớ kẻ trồng cây, làm người nhớ ơn tổ tiên. 
Nếu có thể, cu Vi nên làm một sơ đồ theo hệ 
thống của từng thế hệ. 

Bố đi vắng, Dũng cũng vậy, cu Vi bây 
giờ là trai lớn, phải thay bố mà làm việc này 
mỗi khi con rảnh việc, sau đó viết cho bố biết 

việc này còn đã tiến hành được đến đâu. Bố 
rất mong con lưu tâm đến đề nghị của bố. 

Nếu các con thắc mắc về Bùi Vũ Dương 
thì bố xin nói qua về bút hiệu đó. Họ Bùi là 
tượng trưng họ của bà nội, người đã cho bố 
cuộc đời và lòng thương yêu tuyệt đối của 
tình mẫu tử. Hơn 50 năm trong cuộc sống 
đầy rẫy thăng trầm, bố vẫn nghĩ rằng tất cả 
rồi sẽ qua đi, chỉ có Tình Thương Yêu là 
vĩnh cửu. Tình Thương Yêu phát xuất từ 
Thượng Đế và vì Thượng Đế chính là Tình 
Yêu Thương nên chúng ta là con cái của 
Ngài, có nhiệm vụ duy trì, phát huy tình yêu 
thương đó. Tình Yêu Thương bao la đối với 
vũ trụ, thiên nhiên, quê hương, tổ quốc (nói 
một cách trừu tượng) và cụ thể là tình yêu loài 
người, tình yêu cha mẹ, con cái, anh em, bạn 
bè, tình yêu đôi lứa, vân vân. 

Do đó, bố mong các con hiểu rằng bố 
đã có nhiều lầm lỗi nhưng tất cả đều được 
xoá bỏ bằng Tình Yêu Thương. Chỉ có 
Tình Yêu Thương là Vĩnh Cửu nên sau 
này và mãi mãi bố chỉ muốn ca ngợi Tình 
Yêu Thương mà thôi. 

Còn Vũ là họ của ông nội, người đã cho 
bố mầm sống, cũng như xa hơn nữa là cụ 
Hàn, cụ Phủ, cụ Chánh. Vũ là các con những 
kẻ mang trong mình dòng máu đó để tiếp nối 
giòng họ. Sau hết Dương là họ của ông 
Ngoại, dòng dõi các cụ Tổ Dương Lâm - 
Dương Khuê - Dương Tiến lừng lẫy văn học 
của làng Vân Đình, Hà Đông, là họ mẹ các 
con, người đã thương yêu, chung thuỷ hết 
lòng đối với bố, hy sinh hết cả vì các con, 
nuôi dạy các con thay bố. Bố mong có dịp in 
các bản ca khúc của bố và sẽ đề bút hiệu này 
thay vì tên thật, kể cả các bài hát Tôn Vinh 
cũng vậy. 
 

Vũ Đức Nghiêm 
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Gái Ngoan… 
 

Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 
 
 

Để mừng ngày có được thẻ xanh chính 
thức, cô Tình sau nhiều lần dụ khị, ngọt 
ngào, đã được ông chồng cho đi chơi Việt 
Nam hai tháng để thăm bà chị lớn, với số 
tiền tiêu vặt là một ngàn đô la! Chỗ ở của 
hai mẹ con thì ông đã có người bạn cùng 
sở cho mượn tạm căn phòng nhà bà con, 
gần chợ Tân Định. Tạm trú trong hai tháng 
đưa hai trăm là đủ.  

Ở nơi đó, nghe nói là còn có chỗ để 
nấu bếp phía đàng sau, vì mọi người 
thường hay đi làm, ít khi ở nhà, nên cô 
Tình tha hồ mà xử dụng nấu nướng, 
không sợ phiền. Đó là ông chồng cô nghĩ 
như vậy, chứ không biết cô đâu có tài nội 
trợ mà cần bếp núc! 

Cô Tình tiếp nhận số tiền ít ỏi của 
chồng mà trong lòng vui khôn tả, không 
hề lo sợ! Cô biết trong hai tháng trời, số 
tiền nầy chẳng thấm vào đâu để cô chi 
tiêu! Chỉ nội đi sắm sửa, ăn chơi một vài 
lần là hết! Đi chơi về cô tính sổ ông 
chồng vì đã có thẻ xanh. 

Duy có thằng cu Bin năm tuổi thì tuy 
không đòi hỏi gì, nhưng vấn đề ăn uống 
cũng phải cẩn thận đôi chút, nó mà bị đau 
là khổ lắm! Cô sẽ nhờ con gái chị Hai coi 
sóc nó cho cô đi chơi! 

Về Việt Nam là cơ hội cho cô bay 
nhảy, gặp lại mấy thằng bồ cũ! nhất là úp 
mở cho tụi nó biết “họ” là ba của thằng 
Bin! Cũng vì chuyện nầy mà cô Tình năn 
nỉ ỉ ôi ông chồng có quốc tịch Mỹ, xin 
cho được về thăm chị Hai vì nhớ chị quá!  
 

Chồng cô từ ngày có thằng Bin, 
thường rung đùi khoe với thiên hạ, ngụ ý 
dù ông cao tuổi, nhưng cũng sản xuất ra 
một thằng con trai quý tử nối dòng ngộ 
nghĩnh! chứ đâu biết nhiều khi lại là  “tò 
vò mà nuôi con nhện”, hay sự thật như 
thế nào! 

Còn cô Tình, từ ngày làm hôn thú với 
ông già gấp đôi tuổi, cô phải giả vờ đóng 
vai “vợ hiền, vợ ngoan” trong hơn bốn 
năm, cho đến khi có giấy tờ chính thức 
cư ngụ hợp pháp mới “vùng lên” lật 
ngược thế cờ. Lâu nay không được tung 
hê ăn chơi, bó giò trong nhà với ông 
chồng kẹo, quê mùa, chuyên môn câu 
giờ không chịu đi làm giấy tờ… cũng 
cực hình lắm rồi! 

 Vấn đề tiền bạc thì không lo, cô đã 
có cách làm ra tiền, nhiều tiền là khác khi 
về Việt Nam! 

Bên đây, chỉ mình chồng cô đi làm, 
nên ông ta nắm hết tiền bạc, mỗi tháng 
đưa cô năm chục muốn tiêu gì thì tiêu, 
còn tiền chợ hàng tuần ông chở mẹ con 
đi một lần, mua thức ăn tốn vài chục do 
ông thanh toán, chủ yếu là có đủ sữa và 
tã cho cu Bin, còn thì cô phải tính toán 
sao cho cả nhà đủ ăn trong tuần, mà thức 
ăn không đến nỗi tệ!  
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Được cái ông chồng cô ăn uống cũng 
thích sự đạm bạc, do chính tự tay ông nấu 
lấy thì mới ưng, thức ăn kham khổ giống 
như tính hà tiện sẵn có của ông, tức là rau 
chấm với tương chao, hay cá khô nướng 
là ngon rồi! 

Riêng cô Tình, mỗi khi ông chồng 
vừa đi làm, thì cô cũng leo ngay xe bus 
ra phố mua đủ thứ, khi thì bánh hỏi, nem 
nướng, vịt quay, heo quay, phá lấu v.v… 
đem về ăn một mình, thức ăn còn dư thì 
giấu kỹ trong tủ lạnh, nói dối chồng là 
của mấy người “share” phòng, để hôm 
sau xơi tiếp.  

Tiền đâu mà cô Tình chi tiêu phủ 
phê? Có đó… chuyện nầy thì chỉ có cô 
biết, và sẽ tiết lộ sau! 

Buổi chiều khi chồng đi làm về cả nhà 
ăn cơm chung, cô giả vờ khép nép ngồi 
bên chấm mút chút đỉnh, chứng tỏ mình là 
con người “ăn để mà sống”! Đôi lúc ông 
chồng cũng thắc mắc vì vợ ăn ít quá, mà 
không thấy ốm yếu chút nào! 

Ông chồng cô Tình hơn cô hai mươi 
lăm tuổi. Sự suy nghĩ cũng như thể xác 
của ông nhìn chán chết! Ông có phong 
cách ốm như con cò ma lại đen thui, 
nhưng trên khuôn mặt xấu trai còn kéo 
lại cái mồm nhọn, cũng may nhờ có tiếng 
nói lanh lảnh mà làm cho tụi Mỹ nó nể! 
Ông chuyên về ghi giờ và phân công 
nhiệm vụ cho ấy thằng “giữ an ninh” 
trong sở, nên không sợ thất nghiệp, 
lương lậu cũng tạm tạm! 

Có người hỏi tại sao cô Tình hơ hớ 
như thế lại chịu đèn ông già ốm yếu? thì 
cô trả lời cũng chỉ vì “tình hình đất nước 

phải thế”! Nếu hỏi thêm “hai người gặp 
nhau ở đâu?” thì nhất định cô sẽ lờ qua 
chuyện khác, không trả lời! 

Chỉ có chị Hai bên Việt Nam mới 
biết cách đây mấy năm, cô Tình qua Mỹ 
theo gia đình một cặp vợ chồng chủ còn 
trẻ để giữ đứa con cho họ. Ông bà chủ 
nầy thuộc diện con ông cháu cha, họ rất 
giàu có và thường xuyên đi du lịch khắp 
nơi trên thế giới một cách dễ dàng. 

Nhưng khi qua đến Mỹ, ông chủ 
thích ăn chơi về đêm ở những bar rượu 
bên Việt Nam cảm thấy thiếu gái, nên để 
ý đến người giữ trẻ của mình, cho dù bà 
chủ không xấu và cũng là con nhà giàu 
sang, còn quyền uy hơn nhà ông! 
 

Chuyện gì đến cũng đến, trong lúc cô 
Tình còn đang say sưa tình ái với ông 
chủ, và mang hoài bão ảo tưởng ông sẽ 
bỏ vợ để cặp với mình thì bị bà chủ bắt 
gặp tại trận! Khỏi nói thì cô Tình phải 
xách gói ra khỏi cửa ngay lập tức, trong 
lúc ông chủ trẻ thì run như cầy xấy, xua 
đuổi cô như hủi, lại còn đổ thừa cô dụ dỗ 
ông ta! Có lẽ vì nghĩ đến thế lực to lớn 
của bố vợ đối với gia đình mình sau vụ 
nầy! 

Cũng may là bà chủ dằn cơn thịnh nộ 
vì không muốn mất thể diện lẫn mất 
chồng, thế là cô Tình được mời xách valy 
ra khỏi nhà, hoặc bà trả về Việt Nam ngay 
tức khắc. Cô Tình đâu có muốn về lại quê 
hương nghèo khổ, mà chọn đi lang thang 
giữa phố đông người, cùng tính cách tóm 
một ông nào có bằng công dân Mỹ để cáp 
vô! Sau cùng cô đói bụng, vào quán bán 
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thịt dê để ăn “nhựa mận” món cô thích. 
Khi đang cắm cúi gặm đùi dê, thì cô bắt 
gặp cái nhìn có vẻ lén lút của ông Đảnh, 
chồng cô sau nầy chiếu tướng về phía 
mình! 

Vài lần như vậy và sau cùng cô cười 
với ông. Nụ cười “nghiêng thùng đổ 
nước” của cô đã hớp hồn ông Đảnh! Ông 
không ngờ đàn bà con gái cũng chịu đèn 
ông! Thì ra nhan sắc của ông cũng không 
đến nỗi tệ! 

Cô Tình vào đề ngay: 
- Anh có vợ chưa? 
- Sao em hỏi vậy? 
- Vì không muốn bị đánh ghen… 
Ông Đảnh nở mũi vì ánh mắt của 

những gã đàn ông chung quanh nhìn 
mình, ông lắc đầu, khoe: 

- Anh độc thân, chưa từng lấy vợ! 
- Thiệt sao? 

 
Thế là sau đó họ quấn vào nhau! Già 

đầu, nhưng ông Đảnh là trai tân, chưa 
biết mùi vị cũng như mưu mẹo đàn bà! 
Nghe cô Tình phịa ra tầm bậy tầm bạ câu 
chuyện cô lang thang trên đất Mỹ, ông 
thương quá. Tối hôm đó, cô Tình đeo 
theo ông về nhà, nói đúng hơn là một căn 
phòng ông “share” với người khác, vì cô 
đã điều tra, biết ông có quốc tịch Mỹ! 

Cặp với ông Đảnh mới có hơn tháng, 
cô biết mình dính bầu. Cô cũng chưa biết 
chắc là con ai! Nhưng cô vái trời đừng 
phải là con của ông già thì đứa nhỏ sẽ 
xấu đui! Cô muốn đây là con của ông chủ 
trẻ tuổi đẹp trai, vì đứa con của họ mà cô 

từng giữ rất kháu khỉnh để sau nầy cô 
còn có cơ hội mà xử vợ chồng tên chủ! 

Thế là cặp Đảnh-Tình đưa nhau đến 
Toà Thị Chính làm hôn thú ngay sau đó.  
Ở với ông Đảnh, cô Tình quyết lấy cho 
được cái thẻ xanh xong, cô mới tính tới 
những việc khác! Cho nên việc ông keo 
kiệt, xấu trai, không chịu chơi, cù lần cù 
là… cô đều gắng chấp nhận, không thành 
vấn đề! Ông sẽ bị cho de bất cứ ngày nào 
cô muốn! 

Mỗi khi ông có mặt trong nhà là cô chỉ 
cần nhỏ giọng, nghe theo những gì ông đề 
ra là yên nhà yên cửa! Cô làm việc gì cũng 
lén lút sau lưng ông không hề biết, lại tưởng 
vợ ngoan, thuần phục mình!  

Mỗi ngày ông Đảnh gặp vợ con chỉ 
có vài tiếng, từ năm giờ chiều đến chín 
giờ tối là ông đi ngủ, để ngày hôm sau đi 
cày sớm! Từ khi lấy vợ, bỏ tiền để dành 
ra mua được căn nhà, vì nhà đang xuống 
giá, ông mắc nợ ngân hàng một trăm 
ngàn, nên làm 10 tiếng một ngày để có 
thêm tiền! 

Nhà của ông, dĩ nhiên vợ phải ký vào 
giấy tờ là không được chia của nếu ly dị. 
Đang trong tình trạng gấp gáp, cô Tình 
ký ngay. Ông chồng cô cù lần như không 
hề  “dại gái”! Là người tính toán, ông 
chia năm xẻ bảy căn nhà để cho thuê, thu 
vào mỗi phòng ba trăm rưỡi, tính ra cũng 
bộn… nhưng tiền của ông, ít ai biết có 
bao nhiêu, kể cả cô Tình.  
 

Khi sanh ra cu Bin, cô cũng chưa 
đem nó đi thử máu xem con ai? Vì cô 
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cảm thấy chưa cần biết gấp lắm, nhìn nó 
cũng xinh xắn. Cứ từ từ, để đi Việt Nam 
“hù” mấy thằng bồ cũ trước, rồi khi trở 
về Mỹ hãy hay! 

Về đến Việt Nam, tới nhà trọ lấy chìa 
khoá xong, bỗng dưng cô Tình cảm thấy 
thinh thích căn phòng nầy, vì nó vừa có 
máy lạnh, gường ngủ rộng rãi, vừa tự do, 
không ai dòm ngó! Tốt hơn là ở chung 
với nhà chị Hai! Căn phòng nầy còn đẹp 
và tiện nghi hơn cả phòng của cô ở Mỹ 
hiện nay. 

Chị Hai của cô tiếp đãi em gái và 
cháu với bàn tiệc nhiều món ngon cô 
thích, như là ốc bưu nhồi thịt, lươn xúc 
bánh tráng, lẩu canh chua cá bông lau, 
mục đích may ra cô cảm động cho các 
cháu ít tiền, dù chị biết con em mình coi 
đồng tiền lớn như bánh xe bò, chỉ ăn tiêu 
cho chính mình… nhưng nay cô đã mang 
danh Việt Kiều, biết đâu đổi tính! 

- Thằng Tâm nó thường tới đây hỏi 
thăm tin tức của em. 

Nghe chị Hai nói, Tình nghĩ đúng là 
thằng nhân tình nầy cô đã nhớ đến nhiều 
nhứt trong bọn. Tâm con nhà đại gia, nó 
là đứa cô dễ vòi tiền nhất. 
 Ăn cơm xong, buổi tối, cô Tình đưa 
cho con gái chị Hai một trăm đô. Đây 
là tiền nhờ con nhỏ coi giùm bé Bin 
trong hai tháng. Thằng bé có thể ngủ lại 
với nó luôn, còn Tình phải về nhà kia 
ngủ vì chồng cô muốn vậy. Lý do đó 
khiến chị Hai không thể phản đối, và 
Tình có đi đâu cũng không ai biết mà 
lời ra tiếng vào! 
 Sau đó, Tình gọi cho Tâm lấy hẹn: 

 

 
TÌNH CŨ 

 

Tôi gọi tên em tình cờ 

như một ngày mùa đông 

tự nhiên thấy nắng 

đã lâu rồi không gặp… 

 

Em hiện ra… tuyệt đẹp 

như một con cá chép 

biến thành rồng 

 

Em nhìn tôi xa lạ 

Xa lạ hơn những người bản xứ 

Xa lạ hơn những người 

tôi chưa từng quen biết 

 

Em quay mặt đi 

Đôi mắt biếc 

vầng trán nhô ra khỏi lọn tóc mây 

Tất cả tự nhiên 

Biến tôi thành tượng đá! 

 
NGUYÊN BẠCH 
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- Em đây cưng ơi, nhớ cưng quá. 
Mình gặp nhau, em cho anh biết một tin 
quan trọng… 

Ngoài Tâm ra, Tình còn gọi thêm cho 
hai người bạn trai khác nói những câu 
tương tự, những người nầy khác nhóm 
bạn, nên họ không thể nào biết nhau. 

Tình về nhà trọ nghỉ ngơi, cô không 
muốn gặp Tâm ngay, càng kéo dài sự 
chờ đợi, càng làm cho Tâm phải chi 
nhiều tiền và việc đầu tiên là cô ra chợ 
ăn hàng cho đã miệng! 
 Đúng như sự suy nghĩ của Tình, khi 
nghe nói mình có con, Tâm quýnh lên, 
đòi gặp cho được thằng bé. Những người 
kia cũng vậy, họ còn trẻ, xa nhau đã mấy 
năm, giờ Tình có nói gì cũng tin, làm sao 
mà xác nhận được ngày tháng, để tính 
toán biết có phải con mình hay không! 
 Tình là một cô gái sống thác loạn 
theo thời đại, chỉ biết mình có chút nhan 
sắc, trai thích là ưng chịu lên giường, 
như trong phim ảnh ngoại quốc, ít khi 
nghĩ đến hậu quả hay danh tiết của người 
con gái! Không những thế, cô lại tự hào 
về sự đắt kép của mình!  
 Cha mẹ mất sớm, chị Hai nuôi cô 
cùng đàn con đông đảo của chị, nên ít có 
thì giờ để giáo dục cô em gái đến nơi đến 
chốn. Ngày người bạn cho biết có đôi vợ 
chồng cần người coi trẻ, đưa đi du lịch 
qua Mỹ luôn, thì chị Hai vội giới thiệu 
Tình, mong con em mình nhờ đi đây đó 
tìm được tấm chồng đàng hoàng có quốc 
tịch, hầu mai sau giúp chị có sơ múi gì 
cũng nên. 

 Chị Hai biết rõ tính nết cô Tình! Với 
ai, cô cũng chỉ có “thu vào” chứ  không 
bao giờ “chi ra”, đức tính đó khiến mọi 
người, kể cả trong nhà ngán ngẫm! 
Nhưng họ vẫn đãi đưa, bởi bây giờ cô là 
Việt Kiều chứ đâu có giỡn! và dù sao thì 
cô cũng là em ruột của chị!  
 Còn Tâm, anh bồ cũ cô Tình, nghe cô 
thủ thỉ về đứa con giống Tâm như đúc, 
đã bằng lòng chi năm chục triệu để được 
gặp mặt con, mà Tình làm bộ nói sẽ nhờ 
người bạn đưa từ bên Mỹ về giùm, tốn 
hai vé máy bay khoảng hơn hai ngàn đô. 
Hai người bạn trai khác cũng thế, nhưng 
Tình moi được ít tiền hơn. Thế là Tình 
có tiền khơi khơi để tiêu xài! 
 Chưa hết, Tình còn nói với chị Hai: 
 - Chị cứ giữ cho em mười cây vàng, 
khi nào cần tiền em lấy một ít bán. 
 Đây là số vàng mà khi còn cặp với 
một ông chủ tiệm vàng, Tình đã moi 
được của ông ta, và vàng lúc đó chưa lên 
giá như bây giờ. Khi đi Mỹ, sợ mất nên 
cô gởi cho chị một nửa cất giùm, vì thế 
cô có tiền chi tiêu là vậy. 
 Một ngày đưa con đi gặp nhân tình, 
hai mẹ con tản bộ ra chỗ hẹn xe tắc xi 
đầu ngõ, đang đi cho nhanh vì trời có vẻ 
muốn mưa, thì nghe tiếng bà già: 

- Mời cô mua khoai? 
 Giọng khàn khàn của bà cụ già yếu, 
lưng đã còng mà cố ngước lên nhìn cô 
mời mọc. Trước mặt cụ là cái mẹt có ít 
củ khoai vàng cong queo, không hấp dẫn 
khách hàng mấy.  
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 - Cô mua giùm mấy củ khoai, khoai 
đào ở nhà, coi xấu nhưng ngọt bùi lắm. 
 Bà cụ giọng khẩn khoản, cặp mắt nhìn 
mong cô mua. Tình cau mặt, muốn bước 
đi thật nhanh, dù trong bóp cô chứa đầy 
những xấp tiền dầy cộm. Cô thấy bực 
mình vì bị bà già níu kéo, mời mọc. 
 Cu Bin trì tay cô lại: 

- Khoai, khoai… 
 “Cái thằng nầy, bộ con nhà bần tiện 
sao… lại đòi ăn khoai!” 
 - Thôi, mình đang đi ăn sáng, chỗ nầy 
sang trọng lắm. 
 Nhưng cu Bin có vẻ chưa chịu đi. Cô 
đành phải nói:  
 -  Rồi, chút nữa mẹ mua…  
 Bà già bán khoai mừng rỡ: 
 - Cô mua hết giùm nhà cháu! 
 - Khoai bà bán bao nhiêu? 
 - Hết mớ nầy hai mươi ngàn. 
 Tình móc ra tờ mười ngàn thảy 
xuống cái mẹt: 
 - Vậy bà giữ đi, nếu tôi quay lại trả 
hết thì sẽ lấy khoai… 
 Mục đích là Tình muốn “thí” cho bà 
già, vì thằng con cứ níu tay đứng đó 
không chịu đi, chứ nào cô có thiết tha gì 
mớ khoai lổm cổm đó! 
 Hai mẹ con vào đến cửa nhà hàng thì 
trời mưa xuống xối xả. Bên trong ấm áp, 
sang trọng. Khuôn mặt gã tình nhân tươi 
cười, hớn hở, những món ăn thơm phức 
đón chờ… 

- Mưa càng lớn càng ăn ngon miệng! 
Cô Tình gật đầu công nhận lời nói đó. 
Nhưng thằng cu Bin lại lẩm bẩm: 

- Mưa ướt khoai của Bin hết! 

Trời đất, thì ra thằng nhỏ vẫn còn lưu 
luyến, thắc mắc về mấy củ khoai! Làm 
như cha nó là một trong những người 
bên Việt Nam chuyện ăn khoai buổi 
sáng vậy! 
Tâm nhìn cu Bin thương mến: 
 - Hôm nay “ba” muốn đưa cu Bin đi chơi. 
 - Không được, trời có vẻ chưa dứt 
mưa, em phải đưa con đi sắm thêm quần 
áo cho nó mặc đi chơi. Anh muốn đi 
thương xá Tax bây giờ không? Mình 
mua đồ cho con rồi khi nắng lên, đưa nó 
đi chơi Đầm Sen luôn. 
 - Được chứ, anh đi với hai mẹ con… 
 Vào trong thương xá, không những 
mua quần áo, mà Tình còn lôi bạn trai qua 
những tiệm bán vàng, kỳ kèo mua cho cu 
Bin sợi giây chuyền 24 carat, mặc dù cu 
cậu dẫy nẫy không chịu đeo! Nghĩa là đi 
chơi với bất cứ ai, Tình cũng đem con ra 
để nạo tiền đàn ông cho được! Hai bạn trai 
sơ cua sau vài lần gặp con, thấy tốn kém 
quá, đã tự động tắt phôn trốn biệt. Mấy 
cậu đều nghĩ: Cho dù là con của mình, 
nhưng cuộc sống bên Mỹ của nó quá tốt, 
mình không cần phải lo! 
 Mấy ngày sau, Tình đi ra ngõ cũng 
ngại gặp bà già bán khoai, chỉ sợ bà lại 
mời kéo nài nỉ mua… nhưng may quá, 
không thấy bóng bà. Hôm nay cu Bin lại 
đi với mẹ ra chỗ đón xe, đến khúc quanh 
sợi giây giày thằng bé tuột ra, đang ngồi 
xuống giúp cột lại giây cho nó, thì Tình 
nghe bà bán xôi nói với bà bánh mì: 
 - Bà ngoại bán khoai nuôi cháu mới 
chết rồi! 
 - Trời đất… Sao vậy? 
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 - Tuần trước bán ế, nghe nói bà ngoại 
cứ ngồi dầm mưa đợi khách lấy khoai. 
Nhiều người tội nghiệp mua giùm cho 
nhưng bà không chịu bán, nghe đâu có ai 
đó trả tiền rồi mà chưa lấy mấy củ khoai! 
về nhà bị cảm thương hàn, hai ngày sau 
nặng quá đưa vào nhà thương rồi đi luôn. 
 - Tội nghiệp, còn mấy đứa cháu côi 
cút ai nuôi? 
 - Chắc vào nhà mồ côi hết chứ sao! 
 Nghe người ta nói đến đây, Tình hiểu 
ra sự thể, nhưng cô vẫn không thương 
cảm, mà bỏ ngoài tai mọi chuyện. Cô thở 
phào nhẹ nhõm khi thấy sẽ không còn bị 
làm phiền. Đời là thế, ai bảo bà ta dễ tin 
làm gì!  
 Sự suy nghĩ như cô Tình trong nhân 
thế không phải là hiếm! Thời nay, người 
ta thường sống ích kỷ, chỉ biết cho mình 
và không bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh, 
thân phận người khác! 
 Một tháng sau thì cô Tình bị Tâm đến 
nhà chị Hai chửi cho một trận vì dám lừa 
tiền. Anh chàng nầy khôn ngoan nghe ai 
đó bày vẽ, lén bứt tóc cu Bin đưa đi thử 
nghiệm coi có phải cu là con ruột của 
mình? Thì được trả lời là “không phải”. 
 Sự việc nầy đã không làm cô Tình 
nao núng!  
“Bắc thang lên hỏi ông Trời 
Lấy tiền cho gái có đòi được không!” 
 
 Bởi vì cô Tình là một người rất đa 
tình, y như cái tên của cô vậy! Không có 
Tâm hay những bạn trai cũ, thì cô cũng 

kiếm được bạn trai mới dễ dàng như trở 
bàn tay. Nghề của cô mà! 
 Trong hai tháng ở Việt Nam, cô cặp 
nhiều người nhìn bề ngoài có tiền, hay có 
mã đẹp trai. Một là hãnh diện với các 
người khác, hay là móc hầu bao lấy tiền 
của họ! kiểu yêu cuồng sống vội! 
 Đàn ông cũng có gã thương cô thật, 
nhưng chỉ cặp kè một hai tuần, là họ đã 
dội ngược vì sự dễ dàng luyến ái nơi cô, 
cũng như bản tính của cô là thích thay 
đổi mới lạ! 
 Đến ngày trở lại Mỹ, cũng có vài anh 
chạy xe đến nhà chị Hai đưa những gói 
quà cho cô Tình cầm về, với những lời 
thương mến chân tình! 
 Chị Hai lắc đầu, lầm bầm: 
 - Sao mấy thằng nầy ngu dữ, nó nói 
gì cũng tin! 
 Còn cô Tình, cô tiếp tục gọi cho 
những anh nhân tình ỏn ẻng… Ôi, tiếng 
của cô nghe êm ái ngọt ngào làm sao! 
 - Em về bển nhớ anh lắm, cần gởi 
gì cho em, anh cứ ra công ty chuyển 
tiền là được, dễ lắm, y như bên Mỹ gởi 
về đây thôi. 
 Nói xong, cô mỉm cười hài lòng với 
mưu kế của mình, cho mấy thằng đàn 
ông thương cô lọt tròng té lỗ cả đám! 
Đây rồi khi cô về, sẽ đem thằng cu Bin 
đi thử máu xem nó là con của anh chủ 
hay ông chồng cù là… biết rõ rồi, cô sẽ 
có cách moi tiền thiên hạ! 
 Cửa nhà chị Hai mở rộng để những 
gánh hàng quà rong đi vào cho cô Tình ăn 
mặc sức trước khi ra máy bay. Cho đến khi 
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cô thấy một bà ôm mẹt khoai lang luộc 
đứng nhìn vào, thì mới nhớ đến cu Bin. Cô 
quay đầu vào trong, gọi lớn: 

- Cu Bin ơi, ra mà ăn khoai. 
 Cô Tình gọi, rồi những người trong 
nhà gọi, sau đó tất cả đổ xô đi kiếm 
nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng 
bé đâu! 
 Lúc đầu thì ai cũng nghĩ thằng bé chạy 
chơi quanh đây hay là ngủ ở đâu đó nhưng 
kiếm nát hết trong nhà vẫn không thấy, cô 
Tình bắt đầu nghe chột dạ! 
 - Trời ơi, thằng nầy mà “mất tiêu” thì 
lấy ai ra cho cô kiếm tiền khi về Mỹ đây! 
 Cô nghĩ vậy và chạy ra ngoài ngõ tìm 
thằng con. Nhưng rồi cho đến gần tối, 
còn vài tiếng là phải ra phi trường lên 
máy bay, cu Bin vẫn bặt âm vô tín! 
 Người nhà bắt buộc phải đi báo Công 
An. Chị Hai và đứa con gái giữ cu Bin 
khóc bù lu bù loa, mấy đứa nhỏ trong nhà 
đưa mắt sợ sệt nhìn nhau. 

- Cả nhà có chuyện gì vậy? 
 Tiếng của ông Ba kẹo kéo vang lên. 
Ông biết nhà nầy có đứa con nít Việt 
Kiều về chơi, nên hay ghé qua để kéo 
kẹo cho nó nhìn, thằng bé rất thích thú 
coi trò nầy. 
 - Ông có thấy cu Bin đâu không? 
 - Không… sao vậy? 
 - Ai bắt cóc nó mất tiêu rồi, nếu ông 
thấy đứa nào mặc áo đỏ tươi, thì nhớ để 
ý giùm! 
 - A… có, hồi chiều đạp xe qua khu 
gò mối bên kia, tui thấy một thằng mặc 
áo đỏ tướng giống như thằng Việt Kiều 

nhà nầy, tụi nhỏ đang đi bắt dế cơm 
ngoài đó… 
 Vừa nghe ông nói, ba bốn đứa con 
trai trong nhà đã phóng như bay ra ngoài, 
chạy về hướng Gò Mối tức khắc. Bà Hai, 
cô Tình lật đật chạy theo, ông kẹo kéo 
cũng co giò mà đạp cho kịp mọi người. 
 Bà Hai vừa chạy vừa cầu cho gặp 
được thằng cháu dễ thương. Con bé gái 
giữ cu Bin cũng cầu nguyện y như má 
nó. Chỉ có cô Tình là nghĩ: “hay có 
thằng bồ nào nó bắt cu Bin để làm tiền 
lại mình! Lạy Trời cho con gặp được 
thằng cu Bin để còn về Mỹ “uy hiếp” 
người khác! 
 Cuối cùng thì cũng tìm lại được cu 
Bin trong đồng cỏ lúc trời nhá nhem, trên 
tay nó đang cầm một ống lon sữa bò cũ, 
mỉm cười chạy đến bên dì Hai khoe mấy 
con dế bự bên trong, mặc cho má nó vừa 
tức vừa thở phào nhẹ nhõm! 
 

 

 

Diễm Châu và ViVi 
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NẾP SỐNG MỘC MẠC CỦA NGƯỜI AMISH 
---------------------- 

Nguyễn Quốc Khải 
 

ách thủ đô Washington khoảng hơn 2 giờ lái xe về phía Bắc, có một cộng đồng Amish 
nhỏ bé với gần 30,000 người sinh sống trong quận Lancaster thuộc vùng đông nam 
của tiểu bang Pennsylvania, giáp với Maryland.  Khoảng 30,000 người Amish khác 

sống ở các quận còn lại của Pennsylvania.  Trên toàn nước Mỹ có khoảng 220,000 người 
Amish cư ngụ rải rác trong 27 tiểu bang trong vùng Mid-West và Mid-Atlantic.  Chỉ có một 
số ít sống ở miền nam và phía tây của sông Missisippi.  Người Amish định cư đông nhất tại 
Ohio, Pennsylvania, và Indiana và một số sống tại Ontario, Canada. Trong khi dân số Amish 
ở Bắc Mỹ gia tăng, cộng đồng Amish ở Âu châu đã hoàn toàn biến mất.  Giáo đoàn Amish 
cuối cùng tại Âu châu giải tán vào năm 1937. 
 Trốn tránh kỳ thị tôn giáo, một số người Amish sống trong vùng biên giới ba nước Thụy 
Sĩ, Đức và Pháp và một phần tại Hòa Lan đã di cư đến nước Mỹ vào giữa Thế Kỷ XVIII.  
Đợt di cư thứ hai vào đầu Thế Kỷ XIX. Từ ngày đến đất Mỹ họ hầu như được hoàn toàn tự 
do sống theo giá trị của người Amish và hành đạo Thiên Chúa Giáo theo lối Amish.  Người 
Amish nói ba thứ tiếng: Anh, Đức và thổ ngữ Pennsylvania Dutch.  Họ gọi tất cả những 
người không phải Amish là English, có nghĩa là những người nói tiếng Anh. Nền văn hóa 
rất đặc thù của người Amish hàng năm đã thu hút cả hơn 8 triệu du khách đến vùng Lancaster, 
còn được gọi là Pennsylvania Dutch Country.  
 

 
Hình (1): Người Amish di chuyển bằng xe ngựa hai bánh.  

Một số đường làm một làn riêng cho xe ngựa. 
 

C
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 Người Amish sống khiêm nhường, giản dị và tuyệt đối không đề cao cá nhân. Khiêm 
nhường thường đi đôi với sự phục tòng trong đời sống của người Amish. Theo triết lý Amish, 
kiêu hãnh là một điều liên quan đến chủ nghĩa cá nhân, thường đưa tới kiêu căng và làm hại 
đến phúc lợi của một xã hội an bình. Họ muốn người đời nhớ đến họ qua việc làm và thành 
quả, không phải là tên tuổi và hình ảnh về thân xác của họ.  Giáo điều Amish ngăn cấm 
người Amish chụp hình:  
 “Ngươi không tạo cho ngươi một hình ảnh, hay hình ảnh của bất cứ thứ gì ở trên thiên 
đàng hay ở dưới trần thế, hay ở trong nước dưới đất.” 
  (“Thou shalt not make unto thyself a graven image, or any likeness of anything that is 
in heaven above or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth.”)  
 Người Amish không treo hình ảnh của họ ở trong nhà hay mang theo người. Do đó, họ 
không thích người khác chụp hình họ. Người Amish luôn luôn vị tha, nhưng có một điều 
làm họ thất vọng và khó chịu là bị người khác chụp hình.  Một số người Amish sống về nghề 
du lịch cũng hiểu rằng rất khó cho tất cả 8 triệu du khách vì họ mà đến thăm vùng Amish mà 
lại không được chụp hình. Những công ty du lịch khuyến cáo du khách chỉ nên chụp hình từ 
xa để không thấy rõ mặt người Amish hay chụp hình phía sau lưng.  Do đó, để tôn trọng văn 
hóa của người Amish, bài viết này chỉ trình bầy một số hình theo tiêu chuẩn như vậy.  
 Người Amish theo Thiên Chúa Giáo, thờ phượng Chúa Jesus, nhưng không theo lục lệ 
rửa tội lúc mới sanh (baptism) mà đợi đến tuổi trưởng thành mới làm. Họ không trưng bầy 
hình ảnh Chúa Jesus và thập tự giá.  Do đó, những người Amish bi gọi là những người  chống 
rửa tội (anabaptist) tại Âu châu.  Sau một thời gian phân tán, ẩn náu về miền quê để trốn 
tránh hình phạt kể cả tù đầy hay bị hành quyết, phong trào chống rửa tội được phục hồi tại 
Âu châu bởi ông Jakob Ammann vào cuối Thế Kỷ XVII.  Những người theo ông Ammann 
được gọi là Amish từ đó.  
 

 
Hình (2): Một gia đình Amish đối diện với một gia đình tiêu biểu người Mỹ. 
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 Đến tuổi trưởng thành (16), những thanh thiếu niên Amish được tự do quyết định về 
niềm tin tôn giáo. Họ được tự do nếm mùi của thế giới bên ngoài trong vài năm  trước sự 
làm ngơ của cha mẹ: lái xe hơi, xem TV, đọc báo, nghe nhạc, khiêu vũ, … Cũng trong tuổi 
này, thanh thiếu niên gia nhập những nhóm cùng tuổi để kết bạn. Những người không muốn 
rửa tội, có nghĩa là không muốn theo đạo Amish, từ từ tách ra khỏi cộng đồng. Những người 
đã rửa tội, nhưng không theo giáo lệ Amish, sẽ bị tách biệt và ra khỏi đạo. Trung bình khoảng 
20% thanh thiếu niên bỏ “đạo Amish”, chọn một nếp sống mới. Trung bình sáu trong bẩy 
đứa con trong gia đình tiếp tục theo niềm tin của cha mẹ. Do đó, “đạo Amish” vẫn tiếp tục 
phát triển nhờ dân số gia tăng. 
 Khi một người Amish rứt khoát ra đi, giáo hạt và gia đình cắt đứt mọi liên lạc với họ 
như một hình phạt dành cho người bỏ đạo. Trao đổi thư từ cũng rất giới hạn. Nếu trở về thăm 
nhà, họ thường bị đón tiếp lạnh nhạt, không được ngồi ăn chung một bàn với gia đình, thậm 
chí chỉ được đứng ngoài vườn hay ngồi chơi ở ngoài hành lang. Những cuộc phỏng vấn của 
PBS trong phim tài liêu “The Amish: Shunned” cho thấy một số người bỏ đạo Amish vì 
nhiều lý do: luật lệ Amish quá khắt khe hay không hợp lý đối với họ, môi trường sinh hoạt 
xã hội của thanh thiếu niên quá giới hạn, nếp sống ở nông trại cực nhọc và thiếu tiện nghi, 
và thế giới “văn mình” bên ngoài hấp dẫn hơn và có nhiều cơ hội tiến thân. Cá nhân không 
có chỗ đứng trong cộng đồng. Người Amish mặc đồng phục như một tập thể thuần nhất.  
 Với trình độ học vấn chỉ đến lớp 8, không biết một kiến thức nào khác ngoài công việc 
của nông trại, sống trong một xã hội khép kín, với những liên hệ chặt chẽ với gia đình, người 
thanh niên Amish khó lòng mà rời bỏ làng xóm. Một số thanh niên Amish bỏ đi lại quay về 
vì không quen thuôc với thế giới bên ngoài. Có lẽ vì lý do này mà một số người bỏ đạo 
Amish trước đây đã đứng ra tổ chức nơi tạm trú, giúp cho những người đi sau.  
 

 
Hình (3): Hai em gái Amish bán nước và kẹo bánh  

cho du khách ngồi trong xe ngựa wagon.  
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 Người Amish không tích cực truyền đạo. Họ chào đón những người khác vào đạo, nhưng 
rất ít người theo họ. Tuy nhiên số người Amish trên đất Mỹ nói chung gia tăng.  Tại một vài 
khu định cư, nhân số Amish gấp đôi trong vòng 20 năm nhờ vào mức sinh sản của các gia 
đình Amish cao. Trung bình mỗi gia đình có 7 đứa con. Tuy nhiên con số 10 con hoặc hơn 
không phải là điều bất bình thường. Gia đình nông dân nào cũng thường có con đông vì nông 
nghiệp cần sức lao động. Trẻ em trên 5 tuổi đã bắt đầu giúp đỡ cha mẹ làm việc lặt vặt trong 
nông trại.  
 Cộng đồng Amish sống sót và phát triển đến ngày nay trong thế giới máy móc tân tiến nhờ 
vào một chiến lược song hành: chống đối và thỏa hiệp.  Họ xây dựng một hàng rào văn hóa để 
bảo vệ cộng đồng qua những biểu tượng đặc thù của Amish: ngựa, xe buggy, đèn dầu kerosene, 
thổ ngữ, y phục, và lập gia đình với người trong nhóm.  Họ chống lại văn minh kỹ thuật bằng 
cách sử dụng thổ ngữ, trẻ em Amish chỉ học hết bậc tiểu học, cấm máy truyền hình và máy 
điện toán, cấm sử dụng điện xoay chiều, và giới hạn tiếp súc với người ngoài.  
 Theo truyền thống thờ phượng tại nhà ở vùng quê tại Âu châu để tránh bị chánh quyền đàn 
áp, những người Amish tiếp tục sống tại vùng thôn quê và không xây dựng nhà thờ tại Hoa Kỳ.  
Họ làm lễ tôn giáo vào sáng ngày Chủ  Nhật hai tuần một lần tại tư gia trong nông trại, nhà kho, 
hay nhà chứa dụng cụ. Họ cùng hát những bài thánh ca bằng tiếng Đức, nhưng không có nhạc, 
hoa, hay nến. Sau lễ tôn giáo kéo dài 3 giờ, họ tụ tập ăn trưa và thăm viếng nhau.  
 

 
Hình (4): Mầu sắc của người Amish. 

 
 Bộ luật của người Amish gọi là Ordnung không viết thành văn bản mà truyền miệng từ 
thế hệ này qua thế hệ khác.  Ordnung bao gồm những luật lệ ấn định nếp sống và niềm tin 
của người Amish: Ngôn ngữ chính là thổ ngữ Dutch. Đàn ông độc thân phải cạo râu sạch sẽ 
và khi lấy vợ phải để râu cầm thay vì đeo nhẫn cưới.  Quần áo không có nút nhưng dùng 
móc và dây cho cả đàn ông và đàn bà.  Trẻ em mặc quần áo giống như người lớn.  Đàn ông 
đội mũ rơm khi làm việc, và mũ nỉ rộng vành mầu đen khi xuất hiện trước công chúng. Vào 
mùa đông và tại “nhà thờ” đàn ông mặc áo khoác mầu đen. Đàn ông không dùng thắt lưng 
nên quần không có khoen nhưng giữ quần ngay ngắn bẳng dây treo. Y phục tiêu biểu của 
phụ nữ bao gồm mũ vải mầu trắng che đầu và tóc, áo dài một mảnh từ vai đến chân, một áo 
choàng không có tay (mầu đen cho đàn bà có chồng và mầu trắng cho phụ nữ độc thân), và 
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một miếng vải che từ thắt lưng trở xuống (mầu đen cho đàn bà có chồng và mầu trắng cho 
phụ nữ độc thân). Vải dùng may quần áo cho đàn ông và đàn bà Amish đơn thuần một mầu 
như mầu đen, nâu, xanh lá cây, xanh da trời, và mầu tím hồng lavender. 
 Y phục của người Amish thể hiện đức tính giản dị của ho. Do đó người Amish được gọi là 
những người mộc mạc chất phát (plain people). Một người phụ nữ Amish chỉ có bốn bộ đồ: một 
bộ để mặc hàng ngày, một bộ để giặt, một bộ dự phòng cất trong tủ, và một bộ lễ phục.  

 
Hình (5): Người Amish dùng ngựa hay lừa để cầy, bừa, cắt cỏ, bón phân. 

 
 Người Amish không lái xe hơi mà dùng xe ngựa. Xe dài chở nhiều người gọi là wagon. 
Xe nhỏ có cửa xổ xung quanh bằng plastic gọi là “buggy”.  Những thứ bị ngăn cấm khác bao 
gồm TV, Internet, phim ảnh, âm nhạc, ly dị, nữ trang kể cả đồng hồ.  Người ta nhận thấy 
cũng có nhiều điều xem ra mâu thuẫn trong xã hội Amish. Thí dụ như người Amish không 
được dùng xe kéo (tractor) ở ngoài đồng, nhưng được sử dụng xe này trong nhà kho, hoặc 
không được sở hữu xe hơi nhưng lại được dùng xe hơi do người không phải là Amish lái, 
không được có điện thoại ở trong nhà, nhưng lại có quyền sử dụng điện thoại tại những trạm 
dựng ở bên đường.  Người Amish thường hẹn giờ để liên lạc với nhau, nhất là trong việc 
kinh doanh.  Người Amish không được dùng hơi đốt hay điện từ các đường ống hay dây hay 
dẫn vào nhà, nhưng lại được phép dùng hơi đốt từ các bình propane hay điện từ những bình 
điện hay tự sản xuất bằng quạt gió hay quạt nước, máy phát điện chạy bằng diesel hay 
gasoline.   
 Nhìn từ bên ngoài người ta thấy cộng đồng Amish có vẻ đồng nhất. Nhưng phân tách 
kỹ, người ta thấy có những khác biệt từ giáo hạt này qua giáo hạt khác vì cộng đồng Amish 
tổ chức rất giản dị và lỏng lẻo.  Thí dụ quần áo có khuy không được chấp nhận trong nhiều 
giáo hạt, nhưng lại được chấp nhận ở những giáo hạt khác. Máy vắt sữa bị cấm nhiều nơi, 
nhưng lại được chấp nhận ở những nơi khác. Vấn đề thụ tinh nhân tạo gia súc cũng gặp tình 
trạng như vậy. Trong một số giáo hạt, trẻ sơ sinh được sanh tại nhà dưới sự chăm sóc của bà 
mụ đỡ đẻ. Tại một số giáo hạt khác, các bà mẹ được đưa vào bệnh viện để sanh con. Xe đạp 
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bị cấm dùng tại Lancaster, Pennsylvania nhưng được cho phép tại những vùng định cư của 
người Amish tại miền Mid-West.  
 Luật lệ của người Amish tại mỗi giáo hạt rất cứng rắn. Mọi thành viên phải tuân theo từ 
mầu sắc, kiểu y phục, trang trí và xây cất nhà cửa. Tuy vậy, “Đạo Amish” không phải là một 
tổ chức có trên có dưới chặt chẽ như những tôn giáo chính thống khác như Thiên Chúa Giáo 
và Tin Lành. Mỗi giáo hạt Amish nhỏ bao gồm khoảng 25-35 gia đình mà thôi. Giáo hạt 
phân chia theo dân số Amish và ranh giới thiên nhiên như giòng suối, con sông, hay một 
công trình xây cất như đường xá. Đứng đầu mỗi giáo hạt là một giám mục (bishop), hai 
người thuyết pháp (preacher), và một trợ tế (deacon). Ban giáo lý này quyết định và giải 
thích mọi giáo lệ trong phạm vi Ordnung. Trong mỗi giáo hạt còn có thể có trường học, thư 
viện lịch sử, và cơ sở phát hành.  

 
Hình (6): Thiếu nữ Amish cắt cỏ bằng ngựa. 

 
 Ngoài ban lãnh đạo của mỗi giáo hạt,  cộng đồng Amish không có một cơ quan chính 
thức nào khác trên bình diện vùng hay quốc gia, ngoại trừ Ủy Ban Lãnh Đạo Amish Toàn 
Quốc (National Amish Steering Committee). Ủy Ban này được thành lập vào năm 1967 để 
đại diện toàn thể người Amish trên đất Mỹ giải quyết một số vấn đề gây tranh cãi liên quan 
đến luật lệ của tiểu bang và liên bang như từ chối nhập ngũ vì lương tâm, phân chia vùng, 
an sinh xã hội, lương bổng của công nhân, mang mũ cứng tại khu vực xây cất, huy hiệu cho 
xe chạy chậm, cưỡng bách giáo dục.  
 Trong nửa đầu của Thế Kỷ XX, cộng đồng Amish hỗ trợ giáo dục công cộng, khi các 
trường học ở vùng quê chỉ có một phòng học và nằm trong sự kiểm soát của địa phương, và 
không tạo ra một đe dọa lớn nào đối với giá trị Amish. Vào giữa thế kỷ vừa qua, nghĩa là 
cách đây hơn 50 năm các trường lớn được thành lập thay thế các trường nhỏ và áp lực cho 
học sinh học lên bậc trung học theo luật của chánh quyền liên bang ngày càng tăng đã gây 
ra nhiều xung khắc giữa cộng đồng Amish và chánh quyền tiểu bang. Hậu quả là một số nhà 
lãnh đạo Amish bị bắt giữ hay bị tống giam vào tù.  Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ vào năm 
1972 đã bênh vực lập trường của người Amish về hệ thống giáo dục đến lớp 8. 
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 Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Warren Burger đã tuyên bố như sau: 
 “Không thể giả sử rằng đa số của ngày hôm nay là ‘đúng’ và Amish và những người 
khác là ‘sai’. Lối sống thay đổi khác thường, nhưng không can thiệp vào quyền và lợi ích 
của những người khác, không thể bị kết án bởi vì nó khác biệt.” 
 (“There can be no assumption that today's majority is 'right' and the Amish and others 
like them are 'wrong.' A way of life that is odd or even erratic but interferes with no rights 
or interests of others is not to be condemned because it is different.” Warren Berger, 1972). 

  
Hình (7): Trẻ em Amish mặc quần áo giống người lớn: mũ rơm (mùa hè), quần có dây treo.  

 
 Ngày nay đa số trẻ em Amish theo học trường đạo của người Amish. Chỉ có một số ít 
theo học tại các trường công tại thôn quê. Những môn học như khoa học và giáo dục sinh 
dục không nằm trong chương trình học của người Amish. Các trường Amish cũng không có 
những thứ tiêu biểu tại các trường công như thể thao, nhẩy múa, ban nhạc, ban đồng ca, điện 
toán, truyền hình, câu lạc bộ, nhà ăn. Phần lớn giáo viên là phụ nữ. Mỗi giáo viên phụ trách 
cả 8 bậc khác nhau. Một học sinh có thể học cùng một cô giáo trong suốt 8 năm liền và cũng 
có thể các trẻ em trong một gia đình học cùng một giáo viên. Các cô giáo thường bỏ dậy khi 
lập gia đình. 
 Xã hội Amish theo truyền thống gia trưởng và một vợ một chồng. Người Amish tin rằng 
“Đứng trên người đàn ông là Chúa; và trên người đàn bà là đàn ông; đứng trên Chúa là 
Thượng Đế.” Mặc dầu phần lớn giáo viên là phụ nữ, nhưng đàn ông thường giữ vai trò chỉ 
huy. Phụ nữ có thể đề cử đàn ông vào những vai trò mục vụ, nhưng họ không đảm nhận một 
vai trò nào trong giáo hạt. Người phụ nữ có cùng lá phiếu như đàn ông nhưng không cùng 
một tiếng nói như đàn ông. Nhà và con cái là lãnh vực của người vợ, tuy nhiên lời nói của 
người chồng xem ra có tính cách quyết định trong mọi vấn đề trong gia đình. 
 Trái với sự hiểu lầm thông thường, người Amish sử dụng dịch vụ y tế tân tiến trong một 
giới hạn nào đó. Người Amish trông nhờ vào các nha sĩ, y tá, và y sĩ tại những trung tâm y tế 
địa phương. Họ không dựa vào lý do tôn giáo nào để chống lại phương pháp y tế hay thuốc 



SỐ 68                                                                                                                                  159  

mới nhất. Nhưng những người Amish tin rằng Thượng Đế là đấng cuối cùng có thể chữa được 
bệnh. Những người Amish thường không mua bảo hiểm y tế thương mại. Cộng đồng Amish 
luôn luôn có kế hoạch để giúp đỡ tài chánh cho những thành viên phải chịu những chi phí y tế 
lớn. Những người Amish không phản đối việc mổ xẻ hay những cách chữa trị tinh vi, nhưng 
họ ít khi muốn sử dụng những phương pháp cứu mạng sống nhân tạo. 

 
Hình (8): Người Amish phơi quần áo ở ngoài trời. Một số gia đình Amish có máy giặt  

chạy bằng hơi propane. 
 

 Hôn nhân trong cộng đồng Amish ổn định giới hạn số đơn vị di truyền căn bản (gene). 
Thỉnh thoảng xẩy ra những trường hợp anh em họ bậc hai lập gia đình với nhau. Hôn nhân 
trong họ hàng gần trong một xã hội khép kín có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Một 
loại bệnh lùn, còi cọc và bệnh điếc xẩy ra với tỉ lệ cao tại một số khu định cư của người 
Amish. Ngoài ra một vài bệnh khác thấy thường hơn trong cộng đồng Amish như hội chứng 
Crigler-Naijar rất khó trị có thể làm hư óc và hội chứng và bệnh hỗn loạn sinh hóa di truyền 
glutaric aciduria.  
 Hôn nhân của người Amish thường được tổ chức trong thời gian từ cuối tháng 10 đến 
đầu tháng 12. Một cộng đồng Amish lớn có thể có đến 150 đám cưới trong một mùa, 15 đám 
cưới có thể được tổ chức trong cùng ngày.  Cặp trai gái có thể quen biết nhau trong một hay 
hai năm trước khi họ tuyên bố hứa hôn với nhau. Thanh niên trẻ thường lấy nhau ở khoảng 
tuổi 20 – 25. Người Amish không dùng thiệp cưới. Chú rể đích thân đến thăm viếng và mời 
họ hàng và bạn bè tham dự đám cưới. Lễ cưới được tổ chức tại nhà cô dâu vào những ngày 
thứ Ba hay thứ Năm trong tuần.  
 Vợ chồng Amish mới cưới không đi hưởng tuần trăng mật như trong các cộng đồng 
khác, nhưng họ viếng thăm họ hàng vào những ngày cuối tuần trong các tháng mùa đông. 
Trong những lần thăm viếng như vậy, vợ chồng mới cưới nhận được quà cưới, thường gồm 
có đồ đạc. Đàn ông có vợ không đeo nhẫn mà để râu cầm. Bố mẹ của chú rể và cô dâu chia 
sẻ chỗ ở với vợ chồng mới cưới, xây thêm một căn nhà trong nông trại, hoặc mướn thêm một 
nông trại khác. Gia đình chú rể thường chia cho hai con một số súc vật làm việc trong nông 
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trại, máy móc và đồ đạc. Gia đình cô dâu thường cho các con gà hay súc vật khác, bát đĩa, 
khăn bàn, khăn trải giường, và một số vật dụng trang bị trong nhà.  
 Trước đây phần lớn những người Amish sống về nông nghiệp. Ngày nay đất nông nghiệp 
ngày càng hiếm và giá ngày càng lên cao, gia đình tăng trưởng thêm, khuynh hướng đô thị 
hóa ngày càng mạnh, đã làm thay đổi đáng kể đời sống của người Amish. Kể từ thập niên 
1970, một số người Amish di cư đến những vùng khác hoặc áp dụng phương pháp thâm 
canh, tập trung vào việc nuôi gia súc.  Cách thứ ba là chuyển sang làm nhiều nghề khác nhau: 
mở tiệm bán đồ đạc, giầy dép, thực phẩm, và dụng cụ. Một số trở thành thợ làm đồ gỗ, sơn 
nhà cửa, sửa ống nước, kế toán và xây cất. Một số việc tại nhà như làm bánh, bán hoa, đồ 
tiểu công nghệ, và quilt. Ngày nay, số người sống về nông nghiệp đã giảm một cách rõ rệt 
chỉ còn chiếm khoảng 45% dân số.  

 
Hình (9): Bên trong phòng ngủ của một cặp vợ chồng Amish. 

 Người Amish hỗ trợ và tôn trọng chính quyền, tuy nhiên họ giữ một khoảng cách an toàn 
đối với chánh quyền để bảo vệ sự độc lập của tôn giáo. Một số vấn đề người Amish không 
đồng ý với chánh quyền như chiến tranh, sử dụng võ lực, kiện cáo, cưỡng bức, và án tử hình.  
Người Amish không được phép tham gia vào bất cứ một tổ chức chính trị nào hay giữ một 
vai trò công vụ nào. Bỏ phiếu được xem như một vấn đề cá nhân, tuy nhiên rất ít người 
Amish tham gia bỏ phiếu. Những người bỏ phiếu thường là những người trẻ lưu tâm đến 
công việc kinh doanh của họ.   
 Những người Amish trả nhiều thứ thuế như thuế lợi tức liên bang và tiểu bang, thuế bán 
hàng hóa, thuế bất động sản, và thuế tài sản cá nhân. Về trường học họ phải trả cả thuế trường 
công lẫn trường Amish. Người Amish coi thuế an sinh xã hội là một chương trình bảo hiểm, 
không phải là thuế, nên họ được miễn đóng thuế này. Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua hai 
đạo luật vào năm 1965 và 1988 để miễn thuế an sinh xã hội cho người Amish tự tạo ra việc 
làm hoặc làm việc cho một cơ sở kinh doanh cũng của người Amish. Vì không tham dự vào 
chương trình an sinh xã hội, những người Amish không được hưởng tiền già và các dịch vụ 
Medicare và Medicaid. Người Amish chống lại sự giúp đỡ của chính phủ vì nhiều lý do. Thứ 
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nhất, giáo hạt Amish coi việc bảo đảm an sinh xã hội là trách nhiệm của họ. Thứ hai, những 
trợ giúp của chính phủ sẻ làm giảm vai trò của giáo hạt Amish. Thứ ba, người Amish lo ngại 
rằng bàn tay giúp đỡ họ cũng sẽ kiểm soát họ. 

 
Hình (10): Xe ngựa “buggy” tượng trưng cho văn hóa Amish. 

 Thật là may mắn cho người Amish khi họ đến định cư tại Mỹ.  Tôn giáo của họ đã được 
bảo vệ trên đất tự do này để được sống còn trong hơn 300 năm qua. Tuy nhiên cộng đồng 
Amish đã biến đổi khá nhiều do ngoại cảnh. Họ sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực đáng kể, hữu 
hình và vô hình, từ thế giới bên ngoài trong lãnh vực kỹ thuật, kinh tế, và xã hội mà người 
Amish không thể làm ngơ. Điện thoại di động, cà phê dùng ngay được, máy xén cỏ, máy giặt 
và tủ lạnh chạy bằng hơi propane đã âm thầm xâm nhập vào xã hội Amish. 
 Dù giới hạn tiếp súc với thế giới bên ngoài, những người Amish không sống cô lập trên 
một ốc đảo. Họ chung đụng với hàng xóm láng giềng, mua bán làm ăn với những người không 
phải là Amish, gặp gỡ hàng chục triệu con mắt tò mò của du khách, đụng chạm với thế giới 
máy móc hàng ngày. Đặc biệt với kỹ thuật không dây ngày càng phát triển, người ta nối kết 
với nhau qua những làn sóng vô hình. Đây là những nhân tố tạo ra sự thay đổi.  
 Nếp sống vật chất của người Amish sẽ chuyển biến gần với thế giới của “người 
English”. Hình ảnh nên thơ của những chiếc xe ngựa “buggy” chạy trên đường làng quanh 
co ở miền Lancaster một ngày nào đó có thể sẽ biến mất. Nhưng đó là cái giá phải trả cho 
sự tiến bộ kỹ thuật của con người.  
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