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Cứ tưởng dễ…                                        
                                                                              

Hồng Thủy 
 

ôm nay trong sở có chuyện hơi bực 
mình, trong người lại không được 

khoẻ nên Thành bỏ về sớm hơn thường 
lệ.  Xa lộ 495 hồi này hình như lúc nào 
cũng bị kẹt xe làm Thành đã mệt lại 
càng mệt hơn. 

  Mở cửa bước vào nhà, Thành thấy 
giầy dép của 3 đứa con để lung tung, 
mỗi nơi một  chiếc.  vớ của chúng vứt 
ngay dưới chân cầu thang. Tự nhiên 
Thành cảm thấy bực bội với mấy đứa 
con mà bình thường Thành rất cưng 
chiều chúng.  Thành la thật to: 

Mấy đứa đâu hết rồi, sao giầy dép 
để bừa bãi vậy.  

 Không có tiếng trả lời,Thành bước lên 
lầu ngó vào phòng các con, thấy đứa nào 
cũng đang chúi đầu vào cái ‘laptop’ hoặc 
cái ‘ipad’.  Thành bực mình gằn giọng. 

Có nghe bố nói gì không mà không 
thấy đứa nào trả lời hết vậy? 

Cả 3 bộ mặt ngơ ngác, thằng anh 
lớn vội hỏi  

- Bố nói gì vậy bố? 
 Bố nói tại sao các con để giầy dép 

bừa vậy?   
Thằng nhỏ nhất trả lời ngay 
- Đâu có sao, tụi con vẫn để như vậy 

mà bố. 
Thành ngán ngẩm đi về phòng đóng 

sầm cửa lại…..Mấy đứa trẻ nhìn nhau 

mắt mở to ngạc nhiên, nói với nhau 
bằng tiếng Mỹ  ‘What’s wrong? 

Vào phòng ngủ, Thành thấy ngay 
một đống quần áo đã giặt sạch đổ lộn 
tùng phèo trên mặt thảm như một ngọn 
núi nhỏ.  Bước vào phòng tắm Thành 
lại thấy bàn chải tóc, máy sấy, khăn tắm 
để bừa bộn.  Chàng bực mình lẩm bẩm. 
“Vợ với con, đúng là mẹ nào con nấy, 
một lũ bừa” 

Thay quần áo xong, Thành nằm dài 
trên giường bật TV coi rồi ngũ thiếp đi. 

Tiếng thằng con lớn đánh thức 
Thành dậy.  

-Bố ơi, mẹ nói xuống nhà ăn cơm. 
Ngồi vào bàn ăn Thành nói ngay 
Hôm nay mệt, về nhà sớm anh mới 

để ý thấy nhà mình từ các con tới em, 
bừa bãi một cách dễ sợ.   

Uyên đang bưng tô canh đặt lên 
bàn, nhìn chồng một cách khó chịu. 

-Anh vừa nói cái gì vậy? Em chỉ có 
2 tay chứ có 4 tay đâu mà vừa đi làm, 
vừa phải lo cơm nước, mệt muốn chết 
lại còn bị hạch hoẹ nhà cửa bừa bãi nữa.  
Anh cứ lo cơm nước đi, em sẽ dọn nhà 
sạch như lau như li cho anh coi. 

- Lo thì lo chứ sợ gì, nấu cơm có gì 
ghê gớm đâu mà kể công. 

Uyên không bỏ lỡ cơ hội 
- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai anh 

lo nấu cơm, em sẽ lo dọn dẹp nhà cửa.  
Bảo đảm nhà sẽ đẹp như nhà mẫu. 

Hôm sau trước khi đi làm, Uyên 
không quên nhắc chồng. 

-Hôm nay anh nấu cơm nhé.  Đi làm 
về em sẽ lo dọn dẹp nhà.  Đồ ăn hết rồi, 

H 
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anh nhớ ghé chợ mua, anh muốn nấu gì 
thì mua cho đủ. Nấu đơn giản thôi, có 
cơm ăn mà không phải nấu là em vui rồi. 

Trên đường đi làm về, Thành suy 
nghĩ nên ghé chợ nào mua thức ăn.  Tại 
sao mình không ghé Whole Foods mua 
đồ ăn ‘organic’ nấu cho ‘healthy’ nhỉ, 
vợ mình chuyên môn hà tiện đi chợ Đại 
Hàn mua đồ  rẻ.  Nghĩ như vậy, chàng 
vừa đi vừa huýt sáo. Bước vào chợ, lấy 
xe đẩy lòng chàng lâng lâng với ý nghĩ : 
“Ta sẽ cho nàng biết tay, làm cơm có 
khó khăn gì đâu mà làm như quan trọng 
lắm, tối ngày kể công.” 

Đứng trước chỗ bán thịt, Thành suy 
nghĩ ‘nên mua gì nhỉ, thịt heo, thịt bò 
hay thịt gà.  Thôi, ăn thịt gà cho lành, 
nhưng mà nấu món gì với thịt gà chứ.  
Thành nhớ Uyên hay làm thịt gà cà-ri 
hoặc thịt gà kho xả ớt.  Thành nghĩ hai 
món này làm hơi mất công.  Thôi, làm 
gà quay là tiện nhất, chỉ việc cho con gà 
vào oven là xong.  Nhưng mà không 
biết phải ướp cái gì vào con gà cho 
ngon nhỉ.  Thật là lôi thôi rắc rối.  Mình 
chẳng bao giờ để ý đến mấy cái vặt 
vãnh này.  Thôi làm steak vậy, mua 
mấy miếng thịt bò bỏ lên lò nướng là 
xong.  Món này thì Thành có thể làm 
được vì dễ ợt.  Mua thêm mấy cây sà-
lách nữa là xong, à mua thêm bánh mì 
ăn cho đúng điệu, khỏi phải thổi cơm.  
Trên đường đi ra trả tiền Thành thấy 
mấy con gà quay  nằm ngon lành trong 
tủ kính.  Thành tiếc rẻ, biết vậy mình 

mua con gà này có phải tiện không, 
khỏi lo nấu nướng gì hết.  Thành nghĩ, 
thôi để ngày mai mua cũng được, hôm 
nay ăn bò, mai ăn gà, perfect.  Thành hí 
hởn xách túi đồ ăn về nhà.  Cho mấy mẹ 
con ăn cơm tây cho lé mắt luôn, tưởng 
bố sợ làm cơm lắm sao.   

Đến bữa ăn mọi người ăn uống vui 
vẽ, hả hê.  Các con khen bố làm steak 
ngon quá làm Thành phỉnh cả mũi.  
Uyên hỏi  

-Anh mua thịt bò ở đâu vậy? 
Thành trả lời 
-Whole Foods đó. 
Uyên than 
-Trời đất ơi, đồ ăn ở đó đắt chết, ăn 

hàng ngày mà mua đồ ở đó thì vỡ nợ. 
-Ủa, mua đồ ở đâu nấu ăn ngon thì 

thôi chứ, bộ phải đi kiếm mua đồ ở chổ 
rẻ nữa hả?  Tiền nào của nấy, đắt mới 
ngon chứ.   

Uyên cãi. 
-Vậy chứ từ xưa đến nay có bao giờ 

anh thấy em nấu cơm thức ăn không 
ngon không? Rẻ mà vẫn ngon mới hay 
chứ.  Đi chợ kiểu của anh lương mình 
tiêu sao đủ. 

Thành lèm bèm 
-Đúng là được voi đòi tiên, người ta 

nấu cho ăn ngon lại còn bầy đặt chê đắt 
với rẻ. 

Hôm sau cả nhà được ăn gà quay 
với salade. 

Ngày thứ 3 Thành đổi sang cá 
salmon nướng, nhưng vẫn ăn với salade. 
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Thằng con lớn bắt đầu than 
-Bố ơi, 3 ngày ăn mấy món nướng 

với salade rồi.  Mai bố nấu canh mồng 
tơi với tôm và thịt kho trứng giống mẹ 
làm được không? 

Thành bực mình 
-Chúng mày sống ở Mỹ phải ăn theo 

lối Mỹ mới đủ chất bổ.  Bầy đặt canh 
với thịt kho vừa phải nấu lích kích vừa 
chả bổ béo gì. 

Cả ba đứa nhao nhao, ăn cơm bố 
nấu ngán quá. 

Hôm sau tan sở, Thành đành phải lái 
xe đi chợ Đại Hàn.  Ghé vào hàng rau, 
Thành đi lòng vòng tìm mãi mới thấy 
rau mồng tơi gói trong bọc plastic, 
Thành lấy vội một bọc rồi đi tìm mua 
trứng và thịt heo. 

Về đến nhà, thay quần 
áo xong, Thành ngán ngẩm 
bắt đầu làm cơm.  Vừa xé 
bịch rau mồng tơi ra, 
Thành thấy mấy cành rau 
lá nào cũng lốm đốm chấm 
vàng và nâu.  Chàng lẩm 
bẩm ‘chết rồi rau hư hết 
thế này làm sao ăn được.  
Chàng bực mình chửi thề 
“sh…” rau vậy mà dám 
bán cho người ta.  Chàng 
ngồi thừ người suy nghĩ, 
bây giờ lấy gì nấu canh đây……   

Chàng vội gọi cho vợ kể lể sự tình.  
Uyên nhẹ nhàng. 

-Tại anh chưa bao giờ đi chợ nên 
không có kinh nghiệm, mua rau mồng 
tơi em không bao giờ mua rau để sẵn 

trong bịch nylon hết, họ luôn luôn để 
rau không ngon hoặc bị hư lẫn lộn với 
rau tốt.  Em phải kiếm những chợ họ để 
rau ở ngoài cho mình lựa.   

Thành than: 
- Trời ơi, nội mua rau mà cũng phải 

công phu như vậy sao? 
Chàng hỏi vợ cách làm thịt kho 

trứng.  Nghe vợ dặn phải rửa thịt thật kỹ 
với muối, xong còn phải đun nước sôi 
để trụng thịt trước khi cho mắm muối 
để kho và còn phải làm nước mầu, rồi 
còn phải luộc trứng và bóc vỏ trứng 
nữa.  Vợ chàng còn định dặn thêm, 
Thành vội ngắt lời 

-Thôi đủ rồi, em về lẹ lên mà làm 
cơm, nhớ đi mua rau mồng tơi khác nhé. 

Thành nói vớt vát 
một câu cho đỡ ngượng 

-Em chiều các con quá 
nên chúng hư hết rồi, bầy 
đặt đòi ăn cơm theo lối 
Việt Nam.  Chiều con thì 
về mà nấu cho chúng ăn. 

Uyên không ngạc 
nhiên, chỉ thấy tội nghiệp 
ông chồng. Nàng lẩm 
bẩm một mình. 

-Cho biết thân, cứ 
tưởng nấu ăn hàng ngày là 
dễ lắm. 

             Hồng Thủy 
Tiểu Sử Tác Giả:  
Bắt đầu viết văn từ 1958 với bút hiệu 
Mộng Huyền .  Có bài thường xuyên 
trên trang Học Sinh và Phụ Nữ của Báo 
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Ngôn Luận và mục Mỗi ngày một 
truyện ngắn của báo Tiếng Chuông .
 Ngừng viết khi lập gia đình. Bắt đầu 
viết lại tại Hoa Kỳ 1986. 
Chủ biên Đặc San Trưng Vương vùng 
Hoa Thịnh Đốn . 
Phụ trách mục Cánh Nhạn Miền Đông của 
Nguyệt San Phụ Nữ Việt ở Cali 10 năm. 
Phụ tá Chủ Bút và phụ trách trang Phụ 
Nữ Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới . 
Trong ban biên tập Tam Cá nguyệt san 
Cỏ Thơm. 
Thành viên Câu Lạc bộ Văn Học Nghệ 
Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn . 
 
 
 
 
 
 

Phó chủ tịch nội vụ Văn Bút vùng Đông 
Bắc Hoa Kỳ. 
Tác phẩm : 
Tuyển tập Những Cánh Hoa dại mầu 
vàng, Xuất bản 2010. 
Viết chung trong các Tác Phẩm : 
Tuyển tập Truyện ngắn Phụ Nữ Việt ở 
Cali 1994. 
Du Tử Lê Tác giả và Tác Phẩm . 
Ba cuốn Tuyển tập Phụ Nữ Việt 2006. 
2007. 2008. 
Tuyển tập Thơ Cỏ Thơm. 
Hiện cư ngụ tại Maryland cùng chồng, 
các con và các cháu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thu Trên Thềm Vắng - Ảnh Phan Anh Dũng
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TIẾNG HÁT THỦY TINH CỦA  
CA SĨ QUỲNH GIAO 

 

Phan Anh Dũng 
 

 Hai hôm trước (23 tháng 7, 2014) tôi 

nhận được thông báo từ Nhạc sĩ Phạm Anh 

Dũng (Santa Maria, California) là Ca sĩ 

Quỳnh Giao vừa qua đời. Tôi bàng hoàng vì 

không ngờ chị ra đi quá nhanh ở tuổi 68. Sở 

dĩ tôi nói quá nhanh là vì chỉ mới vài tháng 

trước, tôi được tin chị lâm bệnh nặng nên 

phải tạm thời ngưng chương trình "Câu 

Chuyện Văn Nghệ với Quỳnh Giao" ở 

Người Việt TV do Nam Phương, rồi Lê Hồng 

Quang đồng phụ trách. Lúc ấy, tôi thầm 

nghĩ: "tội nghiệp cho ca sĩ Lê Hồng Quang, 

anh vừa mới bắt tay cộng tác với ca sĩ 

Quỳnh Giao mục văn nghệ thật lý thú này!" 

 Trong khi thực hiện một số chương 

trình về nhạc ở website Cỏ Thơm, thỉnh 

thoảng tôi liên lạc và xin phép dùng một số 

bài viết hay nhạc chị đã trình bày, thường 

là những bản nhạc xưa ít phổ biến, thí dụ 

như bài "Mùa Hoa Phượng" của hai nhạc sĩ 

Lê Đô và Văn Hạnh. Tôi nhớ lại một kỷ 

niệm đẹp khó quên: nhân dịp qua Nam 

California vào tháng 3 năm 2012, Tâm Hảo 

và tôi đã gặp một số nghệ sĩ như Nhà Soạn 

Nhạc Lê Văn Khoa, Ca sĩ Lê Hồng Quang 

tại studio dạy nhạc, Nhạc sĩ Thanh Trang, 

Nhạc sĩ Tuấn Khanh tại quán phở "Hoa 

Soan Bên Thềm Cũ", và 2 Họa sĩ Vi Vi và 

Cát Đơn Sa (ở San Diego) ... Chúng tôi có 

đến thăm Ca sĩ Quỳnh Giao tại tư gia ở 

Fountain Valley. Căn nhà xinh xắn, vườn 

tược gọn ghẽ, trang trí thanh nhã và dĩ 

nhiên không thể thiếu cái đàn piano ở 

phòng khách. Chị vui tươi, trẻ trung với 

quần jean xanh, niềm nở chào đón "khách 

phương xa". Sau đó, chị ký tặng một số 

sách "Tạp Ghi Quỳnh Giao" vừa ra mắt vào 

tháng 10 năm 2011 (đây là tuyển tập một 

số bài viết tạp ghi đã đăng ở báo Người 

Việt). Tuy ở xa nhưng chị vẫn theo dõi tin 

tức của anh chị em văn nghệ vùng Hoa 

Thịnh Đốn. 
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 Theo thiển ý, ca sĩ Quỳnh Giao là một 

người có thực tài về nhiều khía cạnh nghệ 

thuật. Ngoài ca hát, chị còn đàn và dạy 

piano, viết văn, làm chương trình "talk 

show" TV ... Chị được nuôi dưỡng trong 

một môi trường âm nhạc lý tưởng (Mẹ là 

danh ca Minh Trang, kế phụ là nhạc sĩ 

Dương Thiệu Tước). Bề dày kinh nghiệm 

của chị từ sự học hỏi và thực hành hầu 

như mỗi ngày từ ban Thiếu Sinh Nhi Đồng 

(của danh ca Minh Trang), ban Tuổi Xanh 

(của Kịch sĩ Kiều Hạnh & Phạm Đình Sĩ), 

ban Tây Hồ và Tiếng Tơ Đồng (của Nhạc sĩ 

Hoàng Trọng), ban Tiếng Nhạc Tâm Tình 

(của Ca sĩ Anh Ngọc)  v v... Chị cũng được 

huấn luyện chính thức từ các giáo sư nổi 

tiếng của Trường Quốc Gia Âm Nhạc như 

Bà Đỗ Thế Phiệt, Nhạc sư Hùng Lân 

…Quỳnh Giao tốt nghiệp thủ khoa 

ngành dương cầm và nhạc pháp năm 

1963. Trong thời gian này, chị vẫn 

theo học ở trường Trung Học Gia 

Long. Nghệ danh Quỳnh Giao là do 

Nhạc sĩ Hoàng Trọng đặt cho khi chị 

bắt đầu hát trong ban Tây Hồ khi mới 

15 tuổi.  

 Ca sĩ Quỳnh Giao có giọng hát 

soprano, thanh, mỏng, có kỹ thuật 

cao về đơn ca và hát bè. Danh ca 

Châu Hà đã từng nhận định: "tiếng 

hát Quỳnh Giao vẫn trong, chưa hề 

vẩn đục, tôi đặt tên cho giọng hát này 

là Giọng Hát Thủy Tinh" khi Bà giới thiệu 

Quỳnh Giao hát nhạc phẩm "Yêu" của 

Nhạc sĩ Văn Phụng năm 1988.  

 Nhà Văn Hồ Trường An, trong tập sách 

"Chân Dung Những Tiếng Hát - quyển 1, 

xuất bản năm 2000", tặng danh hiệu cho 

Quỳnh Giao là "Tiếng Ca Mở Nẻo Lam 

Kiều" và Ông có một số nhận xét như sau:" 

Quỳnh Giao thường hát những bài chọn 

lọc, có phẩm chất cao. Cô không chiều 

theo thị hiếu của khán thính giả tạp nhạp. 

Cô nhắm vào khách sành điệu ít oi, dù 

nghìn người chỉ có một người đi nữa. Cô 

hát những bản có nhiều chỗ lên cao để cô 

có thể biểu diễn giọng kim cao vút và sáng 

nguy nga, sáng lồng lộng của mình như 

“Chiều Về Trên Sông” của Phạm Duy, 

“Tiếng Dương Cầm” và “Mưa Trên Phím 
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Ngà” của Văn Phụng, “Hẹn Một Ngày Về” 

của Lê Hữu Mục, “Tiếng Thời Gian” của 

Lâm Tuyền, “Hoài Cảm” và “Thu Vàng” của 

Cung Tiến...  

 Càng lớn tuổi, cô càng luyện giọng 

siêng chăm hơn nên làn hơi cô thêm mạnh, 

chuỗi ngân càng đẹp tuyệt vời. Rõ ràng là 

đây là rượu bồ đào càng để lâu càng nồng 

ngát say sưa.Tiếng hát cao vút không gợn 

đục bởi tình cảm sướt mướt của Quỳnh 

Giao một khi cất lên như đưa tâm hồn khán 

thính giả đến tận nẻo Lam Kiều in trên mây 

xanh nổi chập chùng mây trắng để họ bước 

vào cõi tiên." 

  Ca sĩ Duy Trác, một giọng hát hàng 

đầu của tân nhạc Việt Nam trước 1975, đã 

thân ái giới thiệu như sau (trong một 

chương trình nhạc chủ đề về Quỳnh Giao 

năm 2004 cho đài VOVN ở Houston): "Một 

thi sĩ có định nghĩa như thế này: 'Tiểu sử 

của một nhà thơ là thơ của người ấy, kỳ dư 

chỉ là chú thích'. Đối với một ca sĩ, có lẽ 

cũng không có gì khác. Ngoài tiếng hát, tất 

cả những gì liên quan tới tiếng hát chỉ là 

những lời nói thêm. Vậy thì, chúng ta hãy 

trở lại với tiếng hát Quỳnh Giao và những gì 

người nghe nhận được từ tiếng hát ấy: 

Quỳnh Giao hát rõ ràng, thoải mái, có vẻ 

như cô không cần đến môt sự cố gắng nào 

khi hát. Sự hòa nhập của Quỳnh Giao đối 

với những bài mình hát là một sự hòa nhập 

được đắn đo hẳn hoi. Hình như khi hát 

Quỳnh Giao còn muốn khẳng định sự tách 

rời giữa tiếng hát, bài hát và người nghe, dù 

đó là một sự liên hệ hỗ tương. Cái khoảng 

cách cần thiết, sự thật thì người ta cũng 

chẳng thể nào xóa bỏ được và chỉ khi nào 

người ta ý thức rõ ràng như thế, việc 

thưởng thức mới thật sự nghiêm chỉnh." 

 Có lẽ là một ngạc nhiên cho phần lớn 

người yêu âm nhạc Việt Nam: Quỳnh Giao 

có ngón đàn piano khá điêu luyện, đã từng 

trình tấu solo hay đàn với dàn nhạc khi còn 

trẻ. Chị còn sáng tác một số ca khúc, thí dụ 

như: “Bâng Khuâng”, sáng tác năm 1965, 

âm điệu cổ điển, được cố nhạc trưởng Vũ 

Thành khen ngợi.  

 Quỳnh Giao đã cộng tác nhiều năm với 

Báo Người Việt, giữ mục viết tạp ghi văn 

nghệ, phần lớn viết về ca nhạc sĩ Việt Nam 

trước 1975 và ngoại quốc. Bài viết của chị 

dễ đọc, dí dỏm, dựa trên kinh nghiệm sống 

thực cộng thêm khảo cứu. Chị có phong 

cách nói chuyện lưu loát, duyên dáng với 

người cộng tác và nghiên cứu kỹ lưỡng 

nên nhịp nhàng, lôi cuốn khi giữ mục "Câu 

Chuyện Văn Nghệ với Quỳnh Giao" ở 

Người Việt TV. 

 Dưới đây là một số trích đoạn từ tiểu 

sử chính thức, được gia đình của Ca sĩ 

Quỳnh Giao phổ biến: 

 "Ca sĩ Quỳnh Giao sinh tại Vỹ Dạ của 

cố đô Huế vào ngày 8 tháng 11 năm 1946 

với khuê danh là Nguyễn Phước Công 

Tằng Tôn Nữ Ðoan Trang . Thân phụ là 

Nguyễn Phước Ưng Quả, hiệu Vân Hán 

(1905-1951), một học giả uyên bác được 

giới khảo cứu Việt học của Pháp kính trọng, 
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từng là Hiệu trưởng trường Quốc Học tại 

Huế, Giám Đốc Nha Học Chánh Trung Phần 

thuộc Bộ Học của nước Việt Nam thời Pháp. 

Cụ Ưng Quả mất vào năm 1951 tại Bộ Học 

sau một cơn trụy tim, thọ 46 tuổi, khi Quỳnh 

Giao mới lên năm. Thân mẫu của Ca sĩ 

Quỳnh Giao là danh ca Minh Trang, có khuê 

danh là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, là con gái 

của Thượng Thư Nguyễn Hy. Bà Ngọc Trâm 

sinh năm 1921, tốt nghiệp Tú Tài Pháp, làm 

biên tập viên và xướng ngôn viên song ngữ 

Pháp-Việt trong lãnh vực phát thanh từ thời 

Pháp. Bà lấy nghệ danh Minh Trang từ khi 

hát cho đài Pháp Á vào buổi bình minh của 

nền tân nhạc Việt Nam. Danh ca Minh Trang 

đã tạ thế vào tháng Tám năm 2010 tại 

California Hoa Kỳ.  

 Ở tại Huế đến khi lên bảy, Quỳnh Giao 

mới vào Sài Gòn sống với thân mẫu và kế 

phụ là Dương Thiệu Tước, một nghệ sĩ đã 

góp phần khai phá nền tân nhạc cải cách, 

nhạc sư đàn Tây Ban Cầm và là cháu nội 

của danh sĩ, Thượng thư Dương Khuê. Từ 

năm 1968, Quỳnh Giao còn dạy dương 

cầm tại gia về nhạc cổ điển Tây phương và 

lập gia đình, được một con gái là Dzương 

Ngọc Bảo Cơ sau này tốt nghiệp cử nhân 

về Giáo Dục tại Hoa Kỳ.  

 Khi biến cố 1975 bùng nổ, Quỳnh Giao 

cùng gia đình di tản vào Tháng Tư và được 

anh ruột đón về miền Ðông Hoa Kỳ. Tại miền 

Ðông, Quỳnh Giao mở lại lớp dương cầm tại 

gia và yểm trợ rồi đón nhận thân mẫu cũng 

các em vượt biên qua Mỹ. Trong thời gian này, 

Quỳnh Giao thực hiện lấy hai băng cassette có 

chủ đề “Hát Cho Kỷ Niệm” vào các năm 1983 

và 1988. Tự đệm lấy dương cầm với phần phụ 

họa của Văn Phụng và vài nhạc sĩ, Quỳnh 

Giao trình bày lại những ca khúc đẹp nhất của 

tân nhạc với lời giới thiệu của các nghệ sĩ Vũ 

Thành, Phạm Duy, Phạm Ðình Chương, Cung 

Tiến, Thái Thanh, Kim Tước, Châu Hà, Mai 

Thảo, Lê Văn, Duyên Anh, Bùi Bảo Trúc, 

Phạm Văn Kỳ Thanh, v.v... Qua năm 1986, 

Quỳnh Giao cũng được nhà văn Duyên Anh 

mời trình bày đĩa nhạc “Còn Thoáng Chiêm 

Bao.” Cùng giai đoạn ấy, Quỳnh Giao cộng tác 

và lưu diễn một số nơi với nhạc sĩ Phạm Ðình 

Chương, nhưng cơ hội không nhiều vì sinh 

hoạt văn nghệ chưa phát triển rực rỡ như sau 

này. Ðáng chú ý thì năm 1988 và 1989 đã 

cùng Kim Tước và Mai Hương trình bày nhạc 

Cung Tiến với dàn nhạc thính phòng của nhạc 

công người Mỹ tại miền Bắc, miền Nam 

California, Chicago và Minnesota.  

 Quỳnh Giao đã lần lượt thực hiện nhiều 

đĩa nhạc CD có giá trị nghệ thuật, đa số với 

hòa âm của Duy Cường, như Khúc Nguyệt 

Quỳnh (1992), Tiếng Chuông Chiều Thu 

(1996), Chiều Về Trên Sông (1997), Ngàn 

Thu Áo Tím (1998), Hành Trình Phạm Duy 

(1999), Hình Ảnh Một Buổi Chiều (2000), 

Tình Khúc Văn Phụng & Hoàng Trọng 

(2001), Thơ Tình Phổ Nhạc (2002), Hoa 
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Xuân (2003), Trở Về Thôn Cũ (2005) và 

Tình Khúc Phạm Duy (2006). Ngoài ra, 

Quỳnh Giao hợp tác với nhiều trung tâm để 

hoàn thành CD Ðêm Tàn Bến Ngự - Tình 

Khúc Dương Thiệu Tước (1995) với tiếng 

hát Kim Tước, CD Tình Khúc Văn Cao 

(1995) cùng tiếng hát Mai Hương và có 

những ca khúc ghi âm riêng lẻ trong nhiều 

CD phát hành từ 1993 đến 2006.  

 Nhờ sống gần Kim Tước và Mai Hương 

tại miền Nam California, ba chị em trình diễn 

với nhau nhiều hơn và khi hợp ca thì tự động 

chia bè rất ăn khớp với sự điêu luyện độc 

đáo. Từ đó, Ban tam ca Tiếng Tơ Ðồng Hải 

Ngoại ra đời để nhắc về ban nhạc Tiếng Tơ 

Ðồng nổi tiếng trước 75 của nhạc sĩ Hoàng 

Trọng khi ấy còn ở trong nước. 

 Ðáng kể hơn, là năm 1997 Quỳnh Giao 

thực hiện cho ban Việt ngữ đài BBC 

chương trình “Suối Nguồn Tân Nhạc Việt 

Nam”. Ðược phát thanh hàng tuần qua 20 

buổi, chương trình thuộc loại “nhạc sử” vì 

nói về 60 năm tân nhạc cải cách Việt Nam 

từ thời phôi thai năm 1938 đến sau này.” 

 Nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã viết: ”Có 

những tiếng hát, nghe rồi, khi gặp người hát, 

người ta có cảm tưởng, giữa người hát và 

tiếng hát, có một cái gì đó sai lạc.Tiếng hát 

Quỳnh Giao hợp nhất với khuôn mặt và cả 

vóc dáng người hát. Nghe và xem Quỳnh 

Giao hát, người ta có thể thấy ngay rằng, 

người như thế ắt tiếng hát phải như thế. 

Mong manh. Trong sáng. Dịu dàng. 

 Có người cho rằng giọng hát Quỳnh 

Giao hơi mỏng. Ðó là điều người ta có thể 

thích hay không thích. Nhưng cái vẻ sang 

trọng và kỹ thuật điêu luyện của tiếng hát 

thì không ai có thể phủ nhận được. Hai CD 

sau cùng vừa hoàn tất của Quỳnh Giao 

“Trở Về Thôn Cũ” và “Tình Khúc Phạm 

Duy” ghi dấu sự đổi thay thật sự của giọng 

hát Quỳnh Giao. Như trái đã đủ chín, rượu 

đã đủ nồng. Không phải chỉ vì ảnh hưởng 

của thời gian mà còn do những đổi thay, vui 

buồn của cuộc sống làm nên nữa.Tiếng hát 

khoan thai hơn, dịu dàng hơn. 

 Người ta càng thấy rõ cái vẻ mỏng 

manh của giọng hát Quỳnh Giao vừa là 

khuyết điểm vừa là ưu điểm. Nó không 

chuyên chở được những đam mê bốc cháy, 

nhưng lại làm cho người ta hiểu được cái 

đẹp, cái mong manh của đời sống.” 

 Xin được thành tâm cảm ơn những đóng 

góp tích cực quý báu của người nghệ sĩ tài 

hoa Quỳnh Giao cho tân nhạc Việt Nam. 

 Mời quý vị xem thêm tài liệu và nhiều 

hình ảnh, bài viết tạp ghi, tiếng hát của Ca 

sĩ Quỳnh Giao ở website Cỏ Thơm theo 

đường link dưới đây: 

http://cothommagazine.com/index.php?option=c

om_content&task=view&id=1197&Itemid=47 

 Cầu mong hương linh nghệ sĩ Quỳnh 

Giao, pháp danh: Như Nghiêm, khuê danh: 

Nguyễn Phước Công Tằng Tôn Nữ Đoan 

Trang, sớm về cõi Niết Bàn. 

Phan Anh Dũng 

(Richmond, Virginia - USA;  25 tháng 7, 2014)
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TRƯƠNG ANH THỤY 
 
 

THU 
 

Cây cao rừng ngả bóng 
Xạc xào cơn gió lộng 
Nhơ ngác chú nai tơ 

Tìm mình trong lá mọng 
 
 

CUỐI THU 
 

Lá đuổi nhau 
váo ngõ cụt 

vần mây cao... 
 
 

NHÀN 
 

Nằm ngủ dưới am mây 
quên chẳng cài then trúc 

sáng nghe chim gọi 
dậy! 

 
 

NHẠC ĐÊM 
 

Gà eo óc, 
Rế nỉ non 

Mõ khua ròn 
Tranh nhỏ giọt... 

Tách! 
 

TĨNH 
 

Diều vi vút 
Muỗi vo ve 
Gió rì rào 

Giọt sương tre 
Độp! 

 
 

LẶNG 
 

Trên bãi sông vắng lặng 
đàn vịt đứng dăm con 

nghiêng đầu nghe chiều đổ... 
Boong! 

 
 

CAO 
 

Dưới chân làng mạc nhỏ 
Trên đầu mây chấm vai 
Người tìm ta chẳng thấy 
Thấy lóe đốm sao mai 

 
 

XA 
 

Lên cao trên đỉnh núi 
trong suốt cõi bao la 

Nhìn xa ngoài vạn dặm 
thấy cả trời, đất,... ta. 
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NẮNG NGỌ 
 
Đuổi bướm trên đồng hoa 
hây hây gió vui hòa 
nhòa tan trong nắng ngọ 
đồng không hoa, bướm, ta... 
 
 
KHUNG TRANH 
 
Chim đại bằng 
tung cánh giữa trời xanh. 
Bao giờ ra khỏi khung tranh?! 
 
 
MỘT CHÂN DUNG 
 
Một túi thơ đầy ắp 
một bầu rượu trắng trong 
dưới chân đôi dép cỏ 
tít mắt ngạo cuồng phong 
 
 
CHIỀU 
 
Đồi cao cây rụng lá đầy 
Cành vương khói biếc  
sương dầy lòng khe 
Rặng thông đưa bước chân về 
Vụt con chim nhạn...  sáng lòe  
tịch dương.  
 
 

TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
 
Sinh tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 

1954, học trường nữ trung học Trưng Vương 
54-56, du học tại Hoa Kỳ 1961, hiện sống tại 
Virginia, Hoa Kỳ với chồng và con. Có một 
thời gian dài được sống với thân phụ là hoạ 
gia thuỷ mạc Tá Chi Trương Cam Khải và 
thân mẫu, nữ sĩ Kim Y Phạm Lệ Oanh. Cả 
hai cụ đã khuất núi từ cuối thế kỷ XX. 

 Được huấn luyện trong ngành sư phạm, 
bà đã theo đuổi trong nghề dạy học cho đến 
ngày về hưu. Bên cạnh đó, bà đã đóng góp, 
từ trước 1975, vào các công tác từ thiện, xã 
hội trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. 
Đồng sáng lập hội từ thiện Vietnam 
Refugee fund, Inc. (1975). Chủ tịch chi 
nhánh vùng Hoa Thịnh Đốn của Uỷ Ban 
Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat 
Poeple S.O.S. Committee), trụ sở chính ở  
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Bướm Hoa - Ảnh Trương Anh Thuỵ. 
 

San Diego (California); tiếp nối là một 
trong những người sáng lập Uỷ Ban Cứu 
Người Vượt Biển (BPSOS, Inc., Virginia), 
tại đây bà làm chủ tịch Ban Quan Trị đầu 
tiên trong nhiều năm. 

Trương Anh Thuỵ lập ra nhà xuất bản 
Cành Nam năm 1984. Năm sau cùng với 
Hội Văn Hoá Việt Nam tại Bắc Mỹ và 
Nhóm Xác Định lập Tổ Hợp Xuất Bản 
Miền Đông Hoa Kỳ. Cơ sở xb này còn hoạt 
động cho đến ngày hôm nay (2014). 

Bà cộng tác với nhiều báo chí ở hải 
ngoại và đã từng giữ chức phó chủ tịch Văn 
Bút Việt Nam Hải Ngoại, nhiệm kỳ 1991-
1993, thời nhà văn/nhà thơ Trang Châu làm 
chủ tịch. Thơ của Trương Anh Thuỵ đã 
được dịch sang tiếng Anh do GS. Nguyễn 
Ngọc Bích (trong War & Exile, A 
Vietnamese Anthology, Vietnamese P.E.N., 
East Coast U.S.A., 1989; Trường Ca Lời 
Mẹ Ru - A Mother's Lullaby, Cành Nam, 
1989) và GS. Huỳnh Sanh Thông (An 

Anthology of Vietnamese Poem, New 
Haven: Yale University Press, 1996). Bà 
được giới thiệu trong tuyển tập 20 Năm Văn 
Học Việt Nam Hải Ngoại (Đại Nam xb 
1995), cũng như trong töø ñieån Taùc Giaû Vieät 
Nam / Vietnamese Authors do Leâ Baûo 
Hoaøng söu taäp (Soùng Vaên, 2005). GS. 
Nguyễn Đình Hoà cũng đã điểm sách cuốn 
Trạm Nghỉ Chân trong World Literature 
Today của Đại Học Oklahoma (1994).  

Nhiều bài thơ của Trương Anh Thuỵ đã 
được Nguyễn Ngọc Bích phổ nhạc. Nhạc sĩ 
Nguyễn Văn Thành cũng đã phổ bài "Đêm 
mơ thấy Hai Bà mắng" và “Hình ai” trong 
<danchuca.org>. 

Sự nghiệp văn học của Trương Anh Thuỵ 
được nhắc đến trong The Oxford Companion 
to Women's Writing in the United States 
(Oxford University Press, 1995), vaø ñöôïc giôùi 
thieäu treân nhöõng dieãn ñaøn nhö taïp chí 
Indochina Chronology (thaùng 7-9, 1990) cũng 
như taïi hoäi nghò quoác teá haèng nieân cuûa Hoäi AÙ 
Ñoâng Hoïc (Association of Asian Studies, 25-
28 thaùng 3, 1993).   

Tác phẩm đã xuất bản: 
Của Mưa Gửi Nắng (Thơ, 1984), 

Trường Ca Lời Mẹ Ru (Kèm theo bản dịch 
Anh ngữ của Nguyễn Ngọc Bích và 30 bức 
minh họa của hoạ sĩ Võ Đình, 1989), Trạm 
Nghỉ Chân (tập 1 trong trường giang 
Chuyển Mùa, 2004), Ánh Mắt (tập truyện, 
1998), Chuyển Mùa (bộ trường giang tiểu 
thuyết) đã đoạt Giải Văn Học 2004 của Hội 
Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do./ 
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60 NĂM SÀI GÒN TRONG TÔI 

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn 

  
ai tuần nay người Sài gòn xôn xao về 
một số công trình xưa cũ sẽ bị phá bỏ 
lấy đất làm tàu điện ngầm. Rầm rộ 

nhất là khu thương xá Tax đã bị “bao vây” 
bởi những hàng rào chắn chạy dài và tất cả 
các cửa hàng trong thương xá này phải dời 
đi vào tháng 10 này để làm một siêu thị 40 
tầng văn minh hơn. Hầu như cả thành phố 
xôn xao, người ta kéo đến mua hàng giảm 
giá đông như hội. Và cũng có nhiều người 
đến để nhìn lại chút kỷ niệm xưa với một 
công trình kiến trúc được xây dựng từ xa 
xưa khiến bất cứ ai dù chỉ sống ở thành phố 
này ít năm cũng cảm thấy tiếc nuối. Lứa 
tuổi già đã có từng hơn nửa thế kỷ với Sài 
Gòn bỗng nhận ra cái khu thương xá đó 
không chỉ gắn liền với thành phố mà còn 
gắn liền với cả gia đình mình. 

Hầu như gia đình nào cũng đã từng đưa 
nhau vào đây mua sắm vài thứ đồ dùng lặt 
vặt hoặc chỉ dạo quanh, ăn một ly kem, 
uống một ly cà phê. Nỗi buồn vẩn vơ thật 
nhưng lại rất sâu sắc như người ta vừa lấy 
đi một phần đời mình. Bởi cái mất đi đã 
từng có những kỷ niệm với người thân quen 
không bao giờ tìm lại được nữa. Người mất 
kẻ còn, người ra đi, kẻ ở lại đã từng cùng 
nhau đến đấy.  

Và còn một số công trình gắn liền với 
Sài Gòn chẳng phải chỉ là biểu tượng mà 
còn là da thịt của một thành phố từng được 
vinh danh là “hòn ngọc viễn đông” này 

cũng sắp mãi mãi biến mất để nhường chỗ 
cho công trình ga tàu điện ngầm đầu tiên 
của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối 
Tiên. Dẫu biết vạn vật đổi dời không có gì là 
vĩnh cửu cả nhưng cái gì quá thân quen mất 
đi cũng thấy lòng trống rỗng. Có khi chỉ một 
cửa hàng như quán cơm bình dân Bà Cả 
Đọi, tiệm cắt tóc Đàm, nước mía Viễn 
Đông… mất tích vĩnh viễn, thay vào đó là 
những tòa nhà chọc trời, những cửa hàng 
choáng lộn cũng thấy nó lạnh lùng xa lạ. 

Người còn ở trong nước xót xa, người 
Việt ở nước ngoài tiếc nuối, đó là điểm 
những người thân quen gặp nhau ở nỗi nhớ 
nhung tiếc nuối này. Tôi đã đọc khá nhiều 
bài viết từ nước ngoài và e mail của bạn bè 
chia sẻ nỗi hoài niệm đó. Như Thế Hải từ 
Hawai đã mượn hai câu thơ bất hủ của Bà 
Huyện Thanh Quan, chia sẻ cùng bè bạn 
khắp nơi khi nhớ về những cái sắp mất đi 
của Sài Gòn: “Lối xưa xe ngựa hồn thu 
thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. 

Với một người còn ở lại như tôi, đã hơn 
nửa thế kỷ gắn bó với hòn ngọc viễn đông 
này, hai tuần nay càng thấy lòng hoài cổ 
dâng trào. Nhớ, nhớ đến từng chi tiết từ cái 
bước chân đầu tiên đặt lên đất Sài Thành, 
nhớ từng ngõ ngách, từng nhân vật thuộc về 
quá khứ ấy cho đến ngày nay. Mặc cho Sài 
Gòn đã có nhiều tang thương dâu biển, từ cái 
tên thành phố đến những con đường đã thay 
họ đổi tên, từ con người đến xã hội cho đến 
cả cái cách sống cũng đã khác xưa nhiều 
lắm. Chẳng trách khi xã hội đổi thay, người 
ta chép miệng than: “Trời làm một trận lăng 
nhăng, ông hạ xuống thằng, thằng nhảy lên 

H 
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ông, con đĩ đánh bồng nhảy lên bà lớn” 
cũng chẳng sai. Nhưng với tôi, Sài Gòn vẫn 
là Sài Gòn từ trong tâm thức mình, từ trong 
tận cùng tim óc mình. Thế là đủ và tôi lại 
phải sống cũng như những người Sài Gòn 
khác, bất chấp gian khổ. Có chăng chỉ là nỗi 
ngẩn ngơ khi những dấu tích xưa dần mất đi, 
chẳng bao giờ tìm lại được. 

Trong nỗi hoài niệm sâu sắc ấy nhiều 
buổi chiều đứng trong hành lang hẹp chung 
cư, nhìn lên khung trời cao, hướng về ánh 
đèn đêm mơ hồ của thành phố, tôi cố tưởng 
tượng lại đó vẫn là khung trời xưa, tôi nhớ 
lại những năm tháng dài tôi sống ở Sài 
Gòn. Ở đây không chỉ có cảnh quan mà còn 
có cả những nhân vật là bạn hoặc là người 
tôi đã từng gặp, từng quen, từng biết đến. 
Người ở đâu bây giờ? Có biết Sài Gòn của 
chúng ta đang có rất nhiều người đang nhớ 
đang mong các “bạn ta” không? 

 
Bước chân đầu tiên trên đất Sài Gòn  
Thế mà 60 năm rồi đấy, kể từ ngày tôi 

mới đặt chân lên thành phố Sài Gòn. Tôi 
nhớ như in, ngày đầu tiên ấy. Cuối tháng 1 
năm 1954, sau 2 tháng học ở Trường sĩ 
quan Thủ Đức, ngày thứ bảy chúng tôi 
được đi phép ở Sài Gòn. Niềm mơ ước của 
tôi từ những ngày còn nhỏ ở trường trung 
học, ước gì có ngày mình được vào Sài 
Gòn. Niềm mơ ước ấy còn rộn ràng hơn khi 
khóa học sĩ quan khai giảng. Thủ Đức – Sài 
Gòn chỉ có hơn 10 cây số, tuy chỉ cách 
thành phố rất gần nhưng theo đúng chương 
trình khóa học, hai tháng sau chúng tôi mới 
được đi phép. Mấy anh “Bắc kỳ” nôn nao 
hỏi thăm mấy ông bạn “Nam Kỳ” về Sài 
Gòn. Từ cái xe taxi nó ra sao, đi thế nào, 

bởi hồi đó miền Bắc chưa hề có taxi, cho 
đến Chợ Lớn có những gì… Mấy ông bạn 
Nam Kỳ tha hồ tán dóc. Đấu óc tôi cứ lơ 
mơ về cái chuyến đi phép này. 

Rối ngày đi phép cũng đến, một nửa số 
sinh viên sĩ quan (SVSQ) đi phép mặc bộ 
tenue sortie là ủi thẳng tắp, áo bốn túi, 
chemise trắng tinh, thắt cravate đen đàng 
hoàng, giầy đánh bóng lộn có thể soi gương 
được. Vô phúc quên cái gì là bị phạt ở lại 
ngay. Nhưng hầu như chưa có anh nào bị 
phạt. Đoàn xe GMC của trường chở chúng 
tôi chạy vèo vèo vào thành phố. Ôi cái cửa 
ngõ vào thành phố hồi đó chưa có gì lộng 
lẫy mà chúng tôi cũng mở to mắt ra nhìn. 
Đoàn xe “diễu” qua vài con phố rồi dừng 
lại trên đường Hai Bà Trưng (hồi đó còn 
gọi là đường Paul Blanchy), ngay phía sau 
Nhà hát lớn Thành phố mà sau này là Trụ 
sở Hạ Nghị Viện VNCH. 

Cú nhảy từ sàn xe GMC xuống con 
đường Hai Bà Trưng là bước chân đầu tiên 
của tôi đến đất Sài Thành hoa lệ. Ông Hồ 
Trung Hậu là dân miền Nam chính hiệu, 
ông đã hứa hướng dẫn tôi đi chơi… cho 
khỏi “ngố”. Chúng tôi đi bộ vào con đường 
nhỏ bên hông nhà hát Thành phố và khách 
sạn Continental, vòng ra trước bùng binh 
Catinat – Lê Lợi (hồi đó còn gọi là 
Boulevard Bonard) và Nhà hát TP. Nhìn 
mặt trước nhà hát TP có mấy bức tượng bà 
đầm cứ tưởng… mình ở bên Tây. Lúc đó đã 
có nhà hàng Givral rồi, nhưng tôi vẫn còn 
“kính nhi viễn chi” cái nhà hàng văn minh 
lịch sự giữa thành phố lớn rộng đó, chưa 
dám mơ bước chân vào. Ông Hậu vẫy một 
cái taxi chở chúng tôi về nhà ông. Taxi hồi 
đó toàn là loại deux cheveaux, nhỏ hẹp sơn 
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2 màu xanh vàng. Khi bước lên xe, đồng hồ 
con số chỉ là 0, đi quãng nào số tiền nhảy 
quãng đó. 

Trong ngày đầu tiên, tôi ngu ngơ làm 
quen với không khí Sài Gòn qua gia đình 
anh em ông Hậu. Hôm sau ông bạn tôi đi với 
bồ nên tôi bắt đầu cuộc solo giữa thành phố 
xa lạ này. Tất cả Sinh viên SQ đều không 
được đi xe buýt hay xích lô, phải đi taxi. 
Nhưng lệnh là lệnh, chúng tôi học các đàn 
anh khóa trước, cởi áo bốn túi, bỏ cravate, 
cất cái nón đi là lại tha hồ vung vẩy.  

 
Trở thành người Sài Gòn từ bao giờ 
Nơi tôi đến đầu tiên là Chợ Lớn. Một 

cuốc taxi từ giữa trung tâm TP đến cuối 
Chợ Lớn mất 12 đồng. Tôi tìm đến khách 
sạn rẻ tiền của mấy thằng bạn Bắc Kỳ ở 
đường Tản Đà, một con phố nhỏ, ba bốn 
thằng thuê chung 1 phòng cũng chẳng có 
“ông mã tà” nào hỏi đến. Chợ Lớn hồi đó 
tấp nập hơn ở Sài Gòn, con phố Đồng 
Khánh chi chít những khách sạn, hàng ăn, 
cửa tiệm tạp hóa lu bù tưởng như mua gì 
cũng có. Chúng tôi cũng biết cách chui vào 
Kim Chung Đại Thế Giới xem thiên hạ 
đánh bạc. Hôm đó có anh Nguyễn Trọng 
Bảo cùng Đại Đội tôi nhưng lớn hơn chúng 
tôi vài tuổi và là 1 cặp với Nguyễn Năng Tế 
(lúc đó mới là người yêu của nữ diễn viên 
điện ảnh Kiều Chinh). Anh thử đánh “tài 
xỉu”, may mắn làm sao, một lúc sau đó anh 
được khoảng vài trăm ngàn. Thế là chúng 
tôi xúi anh “ăn non”, không chơi nữa, rủ 
nhau đi ăn. 

Bắt đầu từ hôm đó chúng tôi đi “khám 
phá” Sài Gòn và rồi theo cùng năm tháng 
trở thành người Sài Gòn lúc nào không biết. 
Càng có nhiều thăng trầm chúng tôi càng 
gắn bó với Sài Gòn hơn.  

Lần thứ hai trở lại Sài Gòn  
Tôi lại nhớ ngày trở về Sài Gòn sau 

hơn 12 năm đi tù cải tạo từ Sơn La đến 
Vĩnh Phú rồi Hàm Tân. Đó là vào buổi 
chiều tháng 9 năm 1987. Khi đoàn xe thả tù 
cải tạo bị giữ lại nhà giam Chí Hòa nghe 
các ông quan chức trấn an về số phận 
chúng tôi khi được trở về, khoảng hơn 5 giờ 
chiều chúng tôi mới được thoát ra khỏi 
cánh cửa sắt nhà tù Chí Hòa. Ngay từ cổng 
trại tù đã có đoàn quay phim đợi sẵn để 
quay cảnh “vui mừng đoàn tụ” của tù nhân, 
chắc là để chứng tỏ cái sự “khoan hồng bác 
ái” của nhà nước cho những thằng may mắn 
không chết trong ngục tù. Lại là lần thứ hai 
tôi đặt chân lên đất Sài Gòn nhưng với tư 
cách khác giữa một thành phố đã đổi chủ. 

Thấy cái cảnh sẽ bị quay phim, Trần Dạ 
Từ kéo tôi lên vỉa hè đi lẫn trong đám thân 
nhân được vận động ra đón tù cùng những 
người dân tò mò nhình “cảnh lạ”. Tránh 
được cái máy quay phim, chúng tôi đi gần 
như chạy ra khỏi con phố nhỏ này. Ra đến 
đường Lê Văn Duyệt, chúng tôi đi chậm 
lại, nhìn đường phố mà cứ thấy đường phố 
đang nhìn chúng tôi với một vẻ xa lạ và xót 
thương? Trần Dạ Từ còn lại ít tiền, anh rủ 
tôi ghé vào đường Hiền Vương ăn phở. 
Chẳng biết là bao nhiêu năm mới lại được 
ăn tô phở Hiền Vương đây. Tôi chọn quán 
phở ngay sát cạnh tiệm cắt tóc Đàm mà 
mấy chục năm tôi cùng nhiều bạn bè vẫn 
thường đến cắt tóc. Có lẽ Trần Dạ Từ hiểu 
rằng anh về đoàn tụ cùng gia đình chứ còn 
tôi, vợ con đi hết, nhà cửa chẳng còn, sẽ rất 
cô đơn, nên anh níu tôi lại. Ngồi ăn tô phở 
tưởng ngon mà thấy đắng vì thật ra cho đến 
lúc đó tôi chưa biết sống ra sao giữa thành 
phố này. Ỏ tiệm phở bước ra, chúng tôi đi 
bên nhau dưới ánh đèn chập choạng của 
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con đường Duy Tân mà Phạm Duy gọi là 
con đường Đại học “uống ly chanh đường, 
uống môi em ngọt”. Đến ngã tư Phan Đình 
Phùng, tôi chia tay người bạn tù Trần Dạ 
Từ, đi lang thang trong cô đơn, trong bóng 
tối của chính đời mình. Bây giờ tôi mới 
hiểu hết nghĩa của sự cô đơn là thế nào. Tôi 
bắt đầu cuộc sống lưu lạc trên chính quê 
hương mình. 

Tôi tìm về nhà ông anh rể đã từng nuôi 
nấng tôi suốt những năm tháng trong tù. 
Bắt đầu từ đó tôi trở thành người Sài Gòn 
khác trước. Và rồi với những cùng khổ, 
những khó khăn, tôi đã tự mình đứng lên. 
Bởi tôi thấm thía rằng thằng bạn đồng 
minh xỏ lá đã phản phé mình, lúc này 
không ai cứu mình cả, anh không vượt  
qua nó, nó sẽ đè chết anh. Vì thế cho đến 
bây giờ sống giữa Sài Gòn, tôi phải là 
người Sài Gòn và mãi mãi sẽ là người 
Sài Gòn. Làm được cái gì hay chết bẹp dí 
là do mình thôi.  

 
Đi tìm hoài niệm  
Tôi không lan man về chuyện cũ tích 

xưa nữa, bởi nói tới những ngày tháng đó 
chẳng biết bao giờ mới đủ. Cho đến hôm 
nay, 25 tháng 8 năm 2014, hơn 60 năm ở 
Sài Gòn, mọi người đang xôn xao về những 
đổi thay lớn của Sài Gòn, tôi không thể 
ngồi yên. Tôi muốn chính mắt mình được 
nhìn thấy những thay đổi ấy. Mặc dù qua 2 
lần nằm bệnh viện và với cái tuổi trên tám 
mươi, tôi đã mất sức nhiều, hầu như suốt 
ngày ngồi nhà đã từ ba tháng nay. Tôi điện 
thoại cho Thanh Sài Gòn rủ anh đi thăm 
“cảnh cũ người xưa”. Chúng tôi vào phở 
Hòa, môt tiệm phở nổi tiếng từ trước năm 

1975 cho đến nay. Con đường Pasteur đan 
kín xe cộ, tiệm phở Hòa có vẻ tấp nập hơn 
xưa. Bạn khó có thể tìm lại một chút gì đó 
của “muôn năm cũ”. Tô phở bị “Mỹ hóa” vì 
cái tô to chình ình và miếng thịt cũng to 
tướng, có lẽ ông bà chủ đã học theo phong 
cách những tiệm phở VN ở Mỹ. Nó “to 
khỏe” chứ không còn cái vẻ “thanh cảnh” 
như xưa nữa.  

 
Thanh Saigon với hoài niệm “người xưa” 
trong ảnh quảng cáo trên vỉa hè bên hông 
Thương xá Tax. 

Sau đó, nơi tôi tìm đến đầu tiên chính là 
Thương xá Tax. Vừa đến đầu 2 con đường 
gặp nhau Pasteur – Lê Lợi đã nhìn thấy một 
hàng rào bằng tôn chạy dài. Đường Lê Lợi 
chỉ còn đủ một lối đi nhỏ dẫn đến thương 
xá Tax và công viên Lam Sơn. Chiếc xe 
gắn máy len lỏi cho đến tận cuối đường Lê 
Lợi sát mép đường Tự Do. Chúng tôi đứng 
trước cửa TX Tax đang bày ra cảnh vô 
cùng vắng vẻ, chỉ có tôi và anh bảo vệ nhìn 
nhau. Anh thừa biết tôi đến đây để làm gì. 
Anh bảo vệ cũng không còn làm cái nhiệm 
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vụ cao quý là mở cửa đón khách, anh để 
mặc tôi tự do đẩy cánh cửa kính nặng chịch 
đi vào trong khu thương mại. Đèn đuốc vẫn 
thắp sáng choang, chiếc thang máy cuốn 
vẫn lặng lẽ chạy không một bóng người. Nó 
mang một vẻ gì như người ta vẫn lặng lẽ 
theo sau một đám tang.  

Trong quầy hàng đầu tiên, điều khiến 
tôi chú ý là hàng chữ nổi bật hàng đại hạ 
giá (Big Sale) tới 70% đỏ loét chạy dài theo 
quầy hàng và hàng chữ “TẠM BIỆT 
THƯƠNG XÁ TAX”.  

Tôi cố gợi chuyện với cô chủ hàng xinh 
xắn: Cô phải đề là “TỪ BIỆT” THƯƠNG 
XÁ TAX mới đúng chứ, sao lại là “TẠM 
BIỆT”? Cô hàng trẻ đẹp thở dài ngao ngán: 
“Ấy người ta còn hứa khi nào căn nhà 40 
tầng làm xong sẽ cho chúng tôi được ưu 
tiên thuê cửa hàng đấy”. Nhưng ngay sau 
đó cô lại lắc đầu: “Hứa là hứa chứ khi đó 
mình không cổ cánh, đút lót thì đừng hòng 
bén mảng tới, ông có tin không?”. Bị hỏi 
ngược, tôi đâm lúng túng ấp úng nói lảng: 
Phải đợi tới lúc đó mới biết được. Cô bán 
hàng quay đi, dường như cô chẳng tin gì cả.  

Các quầy hàng khác vẫn mở cửa, mỗi 
gian hàng chỉ còn lại vài ba người, chắc 
toàn là những ông bà chủ. Tôi nghĩ họ đang 
làm công việc khác chứ không để bán hàng. 
Có ai mua đâu mà bán. Tôi đến hỏi thăm 
vài ông bà chủ cửa hàng, không tìm thấy 
bất cứ nụ cười nào trên những khuôn mặt 
buồn hiu ấy. 

Có lẽ vài tuần nay, người đi tìm đồ hạ 
giá đã “khuân” đi khá nhiều rồi, lúc này 
những thứ hàng còn lại không còn giá trị 
nữa. Tuy nhiên cửa hàng nào cũng còn bề 
bộn hàng ế. Nhìn lên tầng lầu cũng vậy, nó 
còn vắng vẻ thê thảm hơn. 

Tôi bước lên mấy bậc của bục gỗ, ghé 
vào một tiệm bán máy hình còn nguyên si 
bởi ông chủ quyết không giảm giá.  

Tôi hỏi lý do, ông có vẻ liều:  
- Thà ế chứ không giảm. Tôi lại tò mò 

hỏi tiếp:  
- Vậy là ông có một cửa hàng ở nơi 

khác nữa?  
Ông lắc đầu: - Không.  
Tôi hỏi: Vậy ông sẽ làm gì? Câu trả lời 

của ông cụt lủn:  
- Về quê làm ruộng.  
Tôi yên lặng trước sự bất bình đó. 

Đứng nhìn hàng loạt máy hình, máy quay 
phim đủ loại còn nằm rất thứ tự trong tủ 
kính sáng bóng. Tôi lại hỏi: 

- Chắc họ phải đền bù cho ông những 
thiệt hại này chứ? 

- Chưa có xu nào cả. Thời hạn bắt di 
dời nhanh quá, trở tay không kịp. 

Tôi nghĩ chắc ông này cũng chỉ là 
người đi thuê lại cửa hàng của một ông nhà 
giàu nào đó mà thôi, ông có vẻ bất cần đời. 
Tôi từ giã, ông chỉ gật đầu nhẹ. 

Nhìn sang hàng loạt cửa hàng vàng bạc 
đá quý gần như vẫn còn nằm nguyên vẹn và 
không một bóng khách vãng lai. Các bà, 
các cô tha hồ nhìn nhau ăn cơm hộp. Tôi có 
cảm tưởng một thành phố chết vì chiến 
tranh gần kề hay vì một nạn dịch nào đó.  

Vậy mà tôi vẫn còn đi vơ vẩn trong cái 
không gian như nghĩa trang sống đó. Tôi đi 
tìm hình bóng của một thời dĩ vãng, nào vợ 
con, nào bè bạn, nào những người xa lạ 
trong cái nhịp thở rộn ràng thân thiện của 
tất cả Sài Gòn xưa ở chốn này. Chẳng bao 
giờ trở lại. Tôi muốn gọi tên tất cả trong 
hoài niệm tận cùng sâu lắng. 
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Ngậm ngùi nhìn công viên Lam Sơn 
trống rỗng 
Rồi tôi cũng phải bước ra. Trở về với thực 
tại, nhưng vẫn gặp cái vắng lặng của vỉa hè 
chạy dài theo đại lộ Nguyễn Huệ. Dường 
như chỉ còn có Thanh Sài Gòn ngồi ngất 
ngư với “người xưa trong ảnh” của một ô 
quảng cáo vuông vắn phía ngoài thương xá. 

Văn Quang trước Thương xá Tax  
ngày 25-8-2014. 
 

Chúng tôi đi qua khu công viên Lam 
Sơn, lúc này đã được phá sạch, chỉ còn vài 
cây cổ thụ cao lêu nghêu bên cạnh “công 
trường” đang làm, dường như hàng cây 
đứng chờ giờ hành quyết như các “đồng 
nghiệp” của nó đã bị đốn hạ vài hôm trước. 
Các bác thợ quần áo xanh, dây đeo chằng 
chịt đã và đang dọn dẹp cho công trường 
trống rỗng. Tôi đứng trước nhà hát TP nhìn 

cảnh “vườn không nhà trống” đó mà ngậm 
ngùi nhớ tới pho tượng Thủy Quân Lục 
Chiến sừng sững đứng bảo vệ thành phố 
ngày nào và nhớ tới những đồng đội TQLC 
đã ngã xuống hoặc giờ này đã ở khắp 
phương trời xa.  

Chắc hẳn bạn còn nhớ ngay cạnh đó là 
góc bùng binh Nguyễn Huệ - Lê Lợi còn là 
nơi tổ chức đường hoa vào dịp Tết. Gia 
đình nào chẳng một lần kéo nhau đi giữa 
đường hoa với tâm trạng rộn ràng của một 
ngày hội hoa xuân. Từ năm nay sẽ mất hẳn, 
chẳng bao giờ thấy bóng dáng mùa xuân ở 
đây nữa. 

Cuối cùng tôi trở lại nơi mà lần đầu tiên 
tôi đặt chân lên TP Sài Gòn. Tôi đã nhảy 
xuống xe GMC ở đây, đúng nơi này, phía 
sau nhà hát TP, bây giờ là trụ sở của Tổng 
công ty cấp nước của TP. Mặt đường nhựa 
chẳng có gì thay đổi, nó cũng nhẵn mòn 
như những con đường nhựa khác, nhưng 
với tôi nó là một dấu son đáng nhớ nhất 
trong đời. Vậy mà đã đúng 60 năm rồi sao?  

Mai này Sài Gòn sẽ còn mất đi nhiều 
thứ nữa như vòng xoay trước cửa Chợ Bến 
Thành, một biểu tượng mà bất cứ ai đã đến 
Sài Gòn dù chỉ một lần cũng không thể nào 
quên. Đó là những thứ sẽ mất đi để làm 
tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. 
Ngoài tuyến metro số 1, còn xây dựng thêm 
6 tuyến metro khác. Chúng ta sẽ mất đi 
nhiều di tích xưa cũ. Sài Gòn sẽ đổi khác rất 
nhiều, để lại trong người Sài Gòn dù ở đâu 
cũng thấy cảm thấy một nỗi bùi ngùi, nhớ 
tiếc. 60 năm Sài Gòn, hồn ở đâu bây giờ? 

 
Văn Quang 

29 tháng 8-2014      
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Chúc mừng dịch giả Kratzke Từ Diệm 
Và thông báo cùng quý vị độc giả 
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TOÂI LAØM BAÙO VAÊN HOÏC 
(Taâm Söï 17 Naêm Sinh Hoaït Tam Caù Nguyệt San Coû Thôm) 

 
(tiếp theo Cỏ Thơm 67) 

 
hong traøo Website traøn ngaäp internet.   
Nguyeân Thuyû, caäu con trai  cöù thuùc 
giuïc toâi môû moät caùi Website rieâng 

ñöa leân taát caû caùc taùc phaåm thô vaên saùng 
taùc cuûa meï. Nhöng Nguyeân Thuyû khoâng 
hieåu tieáng Vieät nhieàu.  Neáu coù Website toâi 
laïi theâm vieäc.  Trong quaù trình vieát vaên 
laøm baùo Coû Thôm, toâi ñaõ coù hai taùc phaåm 
daøi, theâm taäp thô, hai  taäp truyeän ngaén vaø 
moät taäp buùt kyù, moät taäp thô chöa coù thôøi 
giôø nhuaän buùt ñeå xuaát baûn.  Toâi vaãn phaûi 
laøm coâng vieäc cuûa moät baø noäi trôï, laøm vôï, 
laøm meï, laøm baø noäi, baø ngoaïi coi chaùu 
trong gia ñình.  Caùc nhaø vaên nöõ, nhaø thô nöõ 
treû thôøi buoåi naøy coøn phaûi ñi laøm full time, 
veà nhaø cuõng khoâng qua khoûi taát caû vieäc 
beáp nöôùc, doïn deïp nhaø cöûa, saên soùc con 
caùi, coù khi coøn phaûi lo cho caû oâng choàng 
nöõa.  Hoï chæ tìm ñöôïc thôøi giôø ñeâm khuya 
hay saùng sôùm ñeå vieát laùch maø thoâi.      

Toâi khoâng nghó tôùi vieäc laøm Website 
cho toâi maø laïi nghó sao khoâng laøm Website 
cho Coû Thôm? Baùo giaáy khoâng coù aâm thanh 
ñeå nghe nhöõng baûn nhaïc ñöôïc ñaêng, khoâng 
coù maøu saéc ñeå in tranh aûnh caùc hoïa só vaø 
nhieáp aûnh gia göûi tôùi.   Moãi soá baùo chæ in 
ñöôïc coù hai tranh ôû bìa tröôùc vaø biaø sau, 
trang trong laø maøu xaùm, laøm toâi raát aùy naùy.    

Theá laø toâi baøn vôùi ban trò söï, Phoù Chuû 
Nhieäm Phan Khaâm, Toång Thö Kyù Ñoã 
Traøng Myõ Haïnh vaø Phan Anh Duõng.  Caû 
ba ñeàu ñoàng yù, nhöng chæ nhöõng baûn nhaïc 
vôùi lôøi ca vaø hoøa aâm, nhöõng tranh aûnh môùi 
ñöôïc ñöa ngay leân Website.   Coøn noäi 
dung baùo giaáy thì hai soá sau môùi ñöa ñöôïc 
vaøo maïng löôùi ñeå baùo môùi khoâng bò maát 
ñoäc giaû mua baùo daøi haïn.   

Ñuùng sôû tröôøng, Phan Anh Duõng soát 
saéng nhaän lôøi phuï traùch Website Coû Thôm 
töø soá 35.  Nguyeân Thuyû döïng khung vaø 
ñöùng teân mua Website cho Coû Thôm: 
<www.cothommgazine.com>. Duõng môøi 
theâm chuyeân vieân Computer, Nguyeãn Vaên 
Baù phuï giuùp kyõ thuaät.   Töø soá baùo 35, muøa 
Heø 2006, Phan Anh Duõng ñaõ trôû thaønh Chuû 
Bieân Website.  

Website Coû Thôm coù nhieàu baøi bieân 
soaïn coâng phu veà tranh cuûa nhieàu hoïa só 
Vieät Nam vaø theá giôùi, cuûa nhieàu nhaïc só töø 
thôøi tieàn chieán ñeán hieän taïi.   Website vaø 
Baùo Coû Thôm ñaõ trôû thaønh saûn phaåm vaên 
hoïc ngheä thuaät Vieät Nam phoå bieán toaøn 
caàu.  Coù nhieàu ñoäc giaû töø caùc nöôùc khaùc vaø 
Vieät Nam ñoïc, vaø lieân laïc vôùi Coû Thôm.    

Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm raát may 
maén coù Phan Anh Duõng taän taâm vaø nhieät 
thaønh coäng taùc.   

P
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Tình hình taøi chaùnh Coû Thôm coù veû 
khaám khaù.   Töø soá 38, toâi cho in Coû Thôm 
vôùi bìa hình maøu vôùi aûnh vaø tranh xin ñöôïc 
cuûa caùc hoïa só nhö Ñinh Cöôøng, Vuõ Thaùi 
Hoøa, Thaùi Tuaán, Tröông Thò Thònh, Ñaèng 
Giao, Leâ Vaên Lai... gaàn ñaây coù Hoïa Só Vi 
Vi – Caùt Ñôn Sa, Lieân Phöông, Töø Chaâu 
Lan,  Beù Kyù, Hoà Thaønh Ñöùc, Thanh Trí... 
Caùc nhieáp aûnh gia coù Nguyeãn Sôn, Phaïm 
Vaên Tuaán, Minh Chaâu, Tröông Anh Thuî, 
Nguyeãn Quoác Khaûi, Nguyeãn Huy Linh, 
Sonny Senser...  Vì muoán ñeå daønh bìa sau 
cho caùc taám tranh aûnh maøu, chuû nhieäm ñaõ 
töø choái vaøi thaân chuû quaûng caùo daøi haïn.  
Coû Thôm chæ caàn ñuû taøi chaùnh lo phuïc vuï 
vaên hoïc vaø ñoäc giaû laø toát roài.    

Ngoaøi nhöõng buoåi hoïp maët trong vuøng,  
Coû Thôm coøn toå chöùc nhöõng chuyeán du 
lòch baèng xe bus saùng ñi chieàu veà.   Quyù 
meán vaø thaân tình vôùi caùc anh chò em baïn 
Coû Thôm, khi ñi thaêm vieáng nôi naøo ñeïp 
vaø ñaëc bieät vôùi oâng xaõ, toâi laïi muoán chia 
seû vôùi hoï.  Chuùng toâi ñaõ toå chöùc moät buoåi 
ñi chôi Long Wood Garden, vöôøn caûnh 
ngaøn hoa ñua nôû vaø traêm voøi nöôùc phun 
kieåu YÙ Ñaïi Lôïi, taïi Pennsylvania vaøo muøa 
heø naêm 2003 vôùi 40 ngöôøi tham döï.  

Muøa thu naêm 2009, chuùng toâi gaàn 60 
ngöôøi laïi laøm moät chuyeán ñi thaêm vöôøn 
töôïng Grounds For Sculpture taïi New 
Jersey, cuûa Ñieâu Khaéc Gia J. Seward 
Johnson, Jr.  Ñaëc bieät nhöõng böùc töôïng 
kích thöôùc ngöôøi thöôøng ñöôïc taïc vaø xeáp 
ñaët trong vöôøn caûnh roäng nhö coâng vieân vaø 

ñuùc taùc theo nhöõng böùc tranh noåi tieáng cuûa 
Claude Monet, Edouard Manet, Pierre – 
Auguste Renoir... Nhöõng chuyeán ñi chôi 
naøy toâi ñeàu vieát baøi töôøng thuaät vaø ñaêng 
baùo Coû Thôm. 

Nhieàu thaân höõu Coû Thôm sau ñoù ñaõ ñöa 
baïn beø baø con trôû laïi thöôûng ngoaïn hai ñòa 
danh myõ thuaät ñaëc bieät quyeán ruõ noùi  treân.   

Sau hai chuyeán du lòch thích thuù ñoù, 
ngöôøi Coû Thôm cöù nhaéc nhôû chuyeän ñi chôi 
nöõa.  Nhöng toâi khoâng tìm ra choã naøo ñaëc 
bieät maø chuùng toâi coù theå vöøa xem phong 
caûnh laï ñeïp vöøa ca haùt vang ñöôøng tröôøng.  
Neân, muøa thu 2013, chuùng toâi ñaõ laøm moät 
chuyeán “car pool” xuoáng chôi nhaø ngheä só 
Thaùi Phöôïng ôû Richmond, Thuû ñoâ cuûa 
Virginia, caùch toaø soaïn Coû Thôm khoaûng 2 
giôø xe hôi.  Chuùng toâi ñöôïc aên uoáng thaû giaøn, 
ca haùt vôõ nhaø vaø du thuyeàn löôùt gioù eâm ru 
treân hoà thô moäng sau nhaø Thaùi Phöôïng.  
Ngöôøi Coû Thôm vaãn ñeå yù tìm kieám nôi naøo 
ñoù nöõa coù theå ñi du ngoaïn moät ngaøy, nheï 
nhaøng, vui thích cho ñôøi leân höông.   

Naêm 2006 toâi ñi Paris döï buoåi Thu Tao 
Ngoä do Nhaø thô Ñoã Bình toå chöùc,  Nhaø Thô 
ñaõ noùi raèng:  “Ngöôøi Paris maø nhìn thaáy baùo 
Coû Thôm seõ phuïc laém, vì caû Paris chaúng coù 
moät tôø baùo naøo nhö Coû Thôm caû”  Töø ñoù, 
ngoaøi Nhaø thô Ñoã Bình,  Coû Thôm ñöôïc 
nhieàu nhaân vaät tai maét trong laøng vaên hoïc 
Paris coäng taùc nhö Nhaïc só Leâ Moäng 
Nguyeân, NS Leâ Traïch Löïu, NS Phaïm Ñình 
Lieân,  Bieân Khaûo Gia Phaïm Thò Nhung, BS 
Phöông Du Nguyeãn Baù Haäu, BKG Nguyeãn 
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Thuøy... Ñoâi uyeân öông NV Maây Thu-BKG 
Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh.   Nguyeãn Maây 
Thu laø Ñaïi dieän Coû Thôm taïi Paris.   

Beân Ñöùc, Coû Thôm coù Nhaø vaên Vuõ 
Nam,  taùc giaû caùc taùc phaåm “Nôi Cuoái 
Doøng Soâng, Moät Ñeâm ÔÛ Geneøve, Hoa Lieân 
Kieàu”... Vuõ Nam ñaõ laø ñaïi dieän cuûa beân 
Ñöùc nhieàu naêm vaø ñaõ giôùi thieäu Bieân 
Khaûo Gia Nguyeãn Vaên Nhieäm taùc giaû “Ca 
Dao Con Ñöôøng Vaên Hoùa Vieät” vôùi Coû 
Thôm.  Toâi ñaõ gaëp hai taùc giaû naøy taïi Paris 
trong thôøi gian tham döï Thu Tao Ngoä.    
Maáy naêm gaàn ñaây Coû Thôm ñöôïc söï coäng 
taùc cuûa Nhieáp AÛnh Gia Nguyeãn Sôn vôùi 
nhöõng hình aûnh tuyeät vôøi vaø BKG Nguyeãn 
Quyù Ñaïi laø ñaïi dieän Coû Thôm taïi Ñöùc, ñôõ 
cho Nhaø vaên Vuõ Nam hai naêm.  

Töø soá 50, muøa xuaân 2010, Nhaïc Só 
Phan Anh Duõng ñaõ nhaän theâm chöùc  Phoù 
Chuû Nhieäm Ngoaïi Vuï cho Coû Thôm chia 
seû  sinh hoaït vôùi Phoù Chuû Nhieäm Noäi Vuï 
Phan Khaâm.    

Taäp môùi nhaát hieän baây giôø, muøa ñoâng 
2013, laø soá 65.   Töø hai naêm nay Coû Thôm 
coù ñoàng Chuû Buùt laø Bieân Khaûo Gia Traàn 
Bích San ñoïc nhöõng baøi bieân khaûo, BKG 
Phaïm Vaên Tuaán giuùp ñoïc caùc baøi vaên cuûa 
caùc taùc giaû AÂu Chaâu.  NT Ngoâ Taèng Giao 
ñoïc caùc baøi vaên cuûa caùc taùc giaû trong Hoa 
Kyø.  Nhaø Thô Phan Khaâm ñoïc thô.  Phan 
Anh Duõng nhaän vaø ñoïc caùc baøi vieát veà 
hoïa, nhaïc... Bôûi vì sau khi “ngöôøi anh 
huøng” cuûa Ngoïc Dung thaám meät phaûi naèm 
nhaø thöông moät thaùng, döôõng beänh taïi 
trung taâm phuïc hoài hai thaùng vaø veà nhaø 
ngoài xe laên, Ngoïc Dung raát baän roän, ñaàu oùc 

khoâng taäp trung ñoïc baøi vôû göûi ñeán Coû 
Thôm.   Tuy nhieân, gaàn ñaây Nhaø Vaên Phaïm 
Vaên Tuaán vaø Nhaø Thô Ngoâ Taèng Giao vì lyù 
do söùc khoeû vaø gia ñình, ñaõ thoaùi vò ñoàng 
chuû buùt.  Cuoái cuøng thì Bieân Khaûo Gia Traàn 
Bích San vaãn hieân ngang ñöùng muõi chòu saøo 
cho Coû Thôm vaø coá vaán chaët cheõ baát cöù vaán 
ñeà gì nan giaûi Coû Thôm caàn yù kieán töø 18 
naêm nay.  Tinh thaàn Traàn Bích San raát cao 
trong vieäc xaây döïng vöõng vaøng Tam Caù 
Nguyeät San Coû Thôm. 

Baùo Coû Thôm coù theâm ñaïi dieän ôû New 
York laø ñoäc giaû thaân höõu Vöông AÙnh 
Haèng, phu nhaân Baùc Só Hoaøng Giang.  Ñaïi 
dieän Minnesota laø Nhaø Thô Hoäi Vieân Thi 
Vaên Tao Ñaøn Quyønh Dao, Vaên Thò Kieàu 
Anh.  Ñaïi dieän Baéc California laø Nhaø Thô 
naêng ñoäng Vuõ Maïnh Phaùt.  Ñaïi dieän 
Washington Sate laø Nhaø thô duyeân daùng 
Nguyeân Baïch. Ñaïi dieän Louisiana laø Bieân 
Khaûo Gia Traàn Bích San, moät caây coå thuï 
trong vöôøn Coû Thôm.  Ñaïi dieän ôû Canada 
coù Nhaø Vaên ngöôøi ñeïp Tieåu Thu.   

Ban Bieân Taäp Coû Thôm soá 65, môùi 
nhaát hieän nay coù vaên, thi, nhaïc, hoïa só, bieân 
khaûo gia:  Hoà Tröôøng An. YÙ Anh,  Nguyeãn 
Ngoïc Bích, Ñoã Bình, Phan Anh Duõng, 
Nguyeãn Quyù Ñaïi,  Nguyeãn Thò Ngoïc 
Dung, Ngoâ Taèng Giao, Vuõ Hoái, Nguyeãn 
Quoác Khaûi, Phan Khaâm,  Huy Laõm. 
Nguyeãn Laân,  Phaïm Troïng Leä, Nguyeãn 
Phuù Long, Vuõ Nam, Nguyeãn Vaên Nhieäm, 
Phaïm Thò Nhung, Ñoã Phuù, Traàn Bích San, 
Nguyeãn Sôn, Nguyeãn Vaên Thaønh, Myõ 
Phöôùc Nguyeãn Thanh, Phong Thu, Tieåu 
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Thu, Hoàng Thuûy, Tröông Anh Thuïy, Buøi 
Thanh Tieân, Phaïm Vaên Tuaán,  Kim Vuõ. 

Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm coù bao 
nhieâu nhaø vaên, nhaø bieân khaûo gaïo coäi, goà 
gheà nhö treân vieát baøi coäng taùc. Nhaø vaên 
Phong Thu ñaõ coù laàn noùi raèng ñoïc Baùo Coû 
Thôm 10 naêm cuõng töông ñöông laáy ñöôïc 
maáy caùi baèng cöû nhaân vaên khoa.    
 Ngoaøi ra coøn raát nhieàu vaên, thi, nhaïc, 
hoïa só, nhieáp aûnh gia khaùc coäng taùc vôùi Coû 
Thôm nhö Vieät Baèng, Xuaân Bích, Phaïm Höõu 
Bính, Taï Bình, Dö Thò Dieãm Buoàn, Traàn 
Thò Höông Cau, Nguyeãn Voâ Cuøng, Nguyeãn 
Kinh Baéc, Tröông Minh Chaâu, Ñaøo Ñöùc 
Chöông, Ñinh Cöôøng, Phöông Duy TDC, 
Duy An Ñoâng, Hoà Thaønh Ñöùc, Ñoã Thò 
Minh Giang, Voõ Thò Truùc Giang Luùa 9, 
Toân Nöõ Maëïc Giao, Song Haø, Dieãm Hoa, 
Lyù Hieåu, Beù Kyù, Leâ Vaên Lai, Töø Lan, 
Hoaøng Song Lieâm, Nguyeãn Huy Linh, Leâ 
Mai Lónh, Phaïm Baù Luaân, Vuõ Ñöùc 
Nghieâm, Cao Nguyeân, Ñaêng Nguyeân, 
Phaïm Thaûo Nguyeân, YÛ Nguyeân, Uyeân 
Phöông Minh Nguyeät, Traàn Quoác Phieät, 
Traàn Chí Phuùc, Lieân Phöông, Vaên Quang, 
Caùt Ñôn Sa, Hoà Coâng Taâm, Phaïm Xuaân 
Thaùi, Thanh Thanh LXN, Thanh Trang, 
Dieäm Traân, Thanh Trí, Yeân Vi, Vivi... 

Chuùng toâi ñaõ töøng ñaêng tieåu söû caùc caây 
vieát ñeå ñoäc giaû bieát nhieàu hôn veà caùc taùc 
giaû Coû Thôm.   Ñeán nay caùc taùc giaû ñaõ vieát 
vaø xuaát baûn theâm taùc phaåm vaø Coû Thôm 
cuõng coù theâm nhieàu taùc giaû môùi coäng taùc.  

Xin quyù ñoäc giaû ñoùn xem tieåu söû caùc taùc giaû 
keå treân seõ daàn daàn ñaêng treân Baùo Coû Thôm. 

Nhaéc tôùi caùc teân tuoåi ñaõ cuûng coá danh 
tieáng Coû Thôm, toâi khoâng theå khoâng nhaéc 
tôùi vaø ghi ôn söï hôïp taùc cuûa quyù vaên, thi, 
hoïa, nhaïc só ñaõ qua ñôøi nhö Nhaät Baèng, 
Nguyeãn Tuùc, Nguyeãn Ñöùc Vinh, Haø Bænh 
Trung, Minh Vuõ, Hoaøng Truøng Döông, Leâ 
Thöông, Vuõ Ñinh Töø, Vuõ Thaùi Hoa, 
Nguyeãn Höõu Thöû.  Toâi hình dung caùc vò quaù 
coá treân coõi vónh haèng haïnh phuùc ñang mæm 
cöôøi, haøi loøng vôùi sinh hoaït cuûa Coû Thôm 
vaãn ñöôïc tieáp tuïc. 

Coû Thôm cuõng khoâng queân ghi ôn caùc 
maïnh thöôøng quaân ñaõ meán thöông vaø cho 
quaûng caùo roäng raõi töø nhieàu naêm nay nhö 
Haø Nguyeãn & Associates, Ivan M. 
Waldman & Associates, Baùc Só Nguyeãn 
Thò Kim Dung, Baùc só Nguyeãn Quoác Quaân, 
Diana Duyeân Sovereign Realty, Inc, 
Harvest Moon Restaurant. 

Coû Thôm coù gaàn moät traêm caây vieát, 
caây ñaøn, caây coï vaø oáng nhoøm coäng taùc nhö 
keå treân, neân coù vaøi ngöôøi ñaõ hoûi sao toâi oâm 
ñoàm nhieàu vieäc theá, sao toâi khoâng ñeå cho 
ngöôøi treû naøo thay theá?  

Nhöng laïi sao laïi chæ caàn ñieàu kieän treû 
tuoåi ñeå thay theá moät chuû nhieäm hay chuû 
buùt hay caû hai chöùc vuï?  Ngöôûi treû tuoåi ñoù 
tröôùc tieân phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng vieát 
laùch, coù uy tín trong vaên giôùi, phaûi coù taùc 
phaåm chöùng minh ñöôïc vaên taøi.  Ngöôøi ñoù 
phaûi laø hoäi vieân coù nhieät tình vôùi Coû Thôm 
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tröôùc ñaõ vaø coù chòu hy sinh thôøi giôø vaø caû 
tieàn baïc cho Coû Thôm khoâng?  

Trong 10 naêm laø chuû nhieäm kieâm chuû 
buùt, toâi ñaõ môøi moïc nhieàu laàn nhöõng nhaân 
vaät Coû Thôm coù uy tín trong vuøng.  Nhöng 
toâi hoûi heát naêm naøy, qua naêm khaùc, chaúng 
ai muoán aên côm nhaø vaùc ngaø voi, laøm daâu 
thieân haï nhö Nhaø Vaên Tröông Anh Thuî 
vaãn thöôøng noùi.  Caùc caây buùt ñöôïc coi nhö 
kyø cöïu cuûa Coû Thôm ñeán nay cuõng ñeàu 
treân 70 caû roài. Vaøi ngöôøi treû hôn thì vaãn 
coøn phaûi ñi laøm “full time” hoaëc ñaõ coù 
nhöõng chöông trình, keá hoaïch hoaït ñoäng 
rieâng tö.   Toâi khoâng giöõ yù ñònh cöù hai naêm 
baàu baùn moät ngöôøi chuû nhieäm vaø chuû buùt 
nhö oâng chuû nhieäm khai sinh ra Coû Thôm 
ñeà nghò luùc khôûi ñaàu toâi nhaän gaùnh vaùc taäp 
san.  Bôûi vì toâi ñaõ nhìn thaáy nhöõng cuoäc 
baàu baùn böøa baõi.  Nhöõng ngöôøi khoâng coù 
khaû naêng, nhöng bò eùp uoång maõi, neân caû 
neåù nhaän ñaïi vieäc, hay laø chæ muoán coù danh 
vaø laøm buø nhìn vaø roài chaúng laøm ñöôïc 
ñuùng nhieäm vuï mình ñöôïc giao phoù, thì Coû 
Thôm seõ maát danh thôm.   

Nhöng ngöôøi ta noùi cuõng coù phaàn ñuùng, 
laøm vieäc gì cuõng caàn phaûi haøo höùng, phaûi 
thích, môùi thaønh coâng vaø tieáp tuïc laâu daøi 
ñöôïc.  Toâi raát vui vaø ñam meâ phuïc vuï vaên 
hoïc.   Thöïc ra laøm baùo Coû Thôm ñoái vôùi toâi 
khoâng naëng nhoïc, vaát vaû gì laém, vì “Trôøi” 
thöông, toâi khoâng beänh taät, khoâng phaûi ñi 
laøm, khoâng phaûi lo veà taøi chính.  Ñeå coù 
nhieàu thôøi giôø laøm baùo Coû Thôm, toâi möôùn 
ngöôøi laøm vöôøn, queùt doïn, lau chuøi nhaø cöûa.  
Moäät tuaàn ba laàn Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
ñeán lôùp taäp theå duïc, giöõ gìn söùc khoûe ñeå lo 

cho gia ñình, cho Baùo Coû Thôm, cho “hình 
thöùc”, daùng daáp xöùng ñaùng laø moät chuû 
nhieäm nhö Bieân Khaûo Gia Traàn Bích San 
ñaõ noùi.   

Toâi vui laøm baùo vì tröôùc tieân laø caùi thuù 
ñöôïc ñoïc caùc baøi vieát, coi caùc hình aûnh, 
tranh veõ cuûa caùc taùc giaû göûi tôùi.  Sau ñoù laø 
caùi thuù muùa may möôøi ngoùn treân keyboard.  
Toâi ñaõ töøng laøm clerk typist maø!  Toâi hôùn 
hôû, haøi loøng ngaéêm nghía nhöõng trang baùo 
ñöôïc trình baøy goïn gaøng, ñeïp maét.  Thay 
maøu, ñoåi saéc bìa baùo cho vöøa yù cuõng laø moät 
caùi thuù nhö moät hoïa só maõn nguyeän khi veõ 
ñöôïc moät böùc tranh suaát saéc, nhö moät nhieáp 
aûnh gia chuïp ñöôïc moät taám hình ñaëc bieät.  
Söûa chöõa, trang ñieåm hình dung caùc vò nam 
hay nöõ taùc giaû, maäp hay oám, nhieàu hay ít tuoåi 
cho ñeïp ra, treû ra cuõng laø moät troø chôi thuù vò 
cuûa toâi.  Duø hình aûnh nhaân vaät ñöôïc xoaù bôùt 
neáp nhaên, ñöôïc laøm gaày ñi, ñöôïc laøm treû ñeïp 
ra thì vaãn nhaän dieän ñöôïïc teân ngöôøi trong 
hìnhø.  Haõy laøm ñeïp cho ñôøi vaø cho ngöôøi 
phaûi khoâng?   

Moät lyù do nöõa, toâi coøn muoán baùo Coû 
Thôm toàn taïi laø vì Coû Thôm coøn nhieàu ñoäc 
giaû tha thieát ñoùn nhaän. Duø bieát computer 
hay khoâng bieát, nhieàu vò vaãn thích naèm, 
ngoài nheï nhaøng, thoaûi maùi ñoïc baùo giaáy 
hôn ngoài moûi löng daùn maét vaøo maøn aûnh 
Computer ñeå baøn hay ñeå ñuøi hoaëc caùi iPad 
lôùn hôn baøn tay.  

Sau cuøng, taäp baùo ñöôïc leân khuoân, coi 
nhö mình ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc moät nôi 
choán cho caùc taâm hoàn vaên chöông, thi phuù 
vui thuù göûi gaám taâm tình, nhö ngöôøi laøm 
vöôøn tìm thaáy haïnh phuùc khi taïo ñöôïc moät  
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khu vöôøn myõ thuaät, coù hoa thôm, coû laï 
moïc töôi toát, vaø nhìn thaáy nhöõng du khaùch 
thích thuù thaû hoàn daïo chôi coâng trình vun 
xôùi chaêm boùn cuûa mình.  Phuïc vuï cho 
rieâng mình, laøm vui cho rieâng mình, khoâng 
phaûi hy sinh thôøi giôø tieàn baïc cho ngöôøi 
khaùc thì deã laém.  Laøm vui cho ngöôøi, cho 
ñôøi, ñöôïc thaønh coâng, ñöôïc tín nhieäm môùi 
laø khoù, khoâng maáy ai thi haønh ñöôïc laâu daøi 
vaø  daùm ñöùng ra gaùnh vaùc moät vieäc maø ñoái 
vôùi hoï laø naëng neà nhö ngaø voi.   Moãi soá 
Baùo Coû Thôm laø moät ñoùng goùp cho chöõ 
nghóa, vaên chöông Vieät Nam Haûi Ngoaïi 
khoâng theå choái caõi ñöôïc.  

Coù moät ñoäc giaû hoäi vieân Coû Thôm ñaõ 
noùi vôùi toâi raèng:  "Treû tuoåi vaø baèng caáp 
khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå laøm moät tôø baùo.  
Ñieàu kieän aét coù vaø ñuû ñeå laøm baùo laø daùm 
soáng cheát vôùi tôø baùo. Haõy choïn vaø giao 
phoù tôø baùo cho ngöôøi naøo daùm soáng cheát 
cho noù!!!ù".  

Moät ñieàu haïnh phuùc nöõa laø toâi coù theâm 
baïn, caùc vaên, thi, hoïa, nhaïc só, nhieáp aûnh 
gia toâi thöôøng ñöôïc lieân laïc qua computer 
hay ñieän thoaïi. Coù nhöõng email vaøi doøng, 
cuõng coù nhöõng cuoäc ñieän ñaøm xa gaàn caû 
tieáng ñoàng hoà chöa saû heát taâm söï.  

Moãi ba thaùng, chuùng toâi laïi hoïp nhau 
phaân phoái baùo, aên uoáng, chuyeän troø thaân 
maät, hay ca haùt töng böøng giaûi trí laønh 
maïnh.  Chuùng toâi cuõng nhaân dòp ñi uûng hoä 
sinh hoaït coäng ñoàng ñeå gaëp nhau, nhìn 

thaáy nhau coøn hieän höõu treân theá gian voâ 
thöôøng naøy.    

Keå töø ngaøy baét ñaàu mang danh phuï taù 
chuû buùt, 1996,  ñeán nay, 2014, töø luùc coøn 
“treû” nay ñaõ bò cheâ giaø, toâi töï haøo ñaõ mieät 
maøi LAØM BAÙO VAÊN HOÏC qua 18 naêm 
khoâng vuï lôïi.  Toâi caûm thaáy caàn phaûi vieát 
laïi “lòch söû” Baùo Coû Thôm ñeå ñôøi, ñeå mai 
haäu khoâng queân trong vuøng Thuû Ñoâ Hoa 
Thònh Ñoán trong thôøi gian naøy coù moät taäp 
baùo vaên hoïc mang teân Coû Thôm.  Vì ai laø 
ngöôøi hieåu bieát veà Coû Thôm hôn Nguyeãn 
Thò Ngoïc Dung? 

Danh tieáng cuûa moät taïp chí coù theå 
ñöôïc truyeàn tuïng haøng theá kyû.  Nhöng coù 
cô sôû cuûa moät taïp chí naøo toàn taïi maõi vôùi 
thôøi gian?  Con ngöôøi cuõng theá, khoâng theå 
tröôøng sinh maõi maõi, bao ngöôøi giaø hay treû 
hôn toâi ñaõ ra ñi.   

Moät ngaøy naøo ñoù toâi cuõng khoâng theå lo 
toan cho Coû Thôm ñöôïc.  Mong raèng seõ 
tìm ñöôïc moät hoäi vieân coù thöïc taâm, thöïc 
taøi, coù nhieàu thôøi giôø ñieàu haønh nghieâm tuùc 
Tam Caù Nguyeät San Vaên Hoïc Coû Thôm 
laâu daøi, thay theá Nguyeãn Thò  Ngoïc Dung.   

Mong laém thay.  
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

12/2013 
Tiểu Sử Tác Giả: 
Nguyễn Thị Ngọc Dung sinh tại Hà 

Nội, ngày 7 tháng 8, 1939, trong gia đình 
10 anh chị em.  Thân phụ là Ông Nguyễn 
Văn Khôi, Thân mẫu là Bà Phạm Thị Ngọc 
Lan.  Sau tháng 7/1954 theo cha mẹ di cư 
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vào Nam và định cư tại Sài Gòn.  Cựu nữ 
sinh Trung Học Trưng Vương Hà Nội và 
Sài Gòn.  Làm thơ, viết nhật ký từ 15 tuổi.  
Lập gia đình lần thứ nhất 1960.   Làm việc 
tại Hãng thầu xây cất  Mỹ RMK-BRJ.  Lập 
gia đình lần thứ hai 1971 và theo chồng về 
định cư tại Virginia, năm 1972 với bốn 
người con nhỏ. 

Cùng chồng con sống tại Brussels (Bỉ) 
và Bonn (Ðức) từ 1977-1984.  Phu quân là 
nhà ngọai giao Hoa Kỳ. Trở lại Virginia 
học vẽ, học kế toán, làm thư ký kế toán tại 
Hãng điện toán Unisys, làm thơ, viết hồi 
ký.  Nghỉ làm để viết sách.  Hiện cư ngụ tại 
Virginia với phu quân.  
 Cộng tác với Tam Cá Nguyệt San Cỏ 
Thơm từ năm 1996.  Là Chủ bút Cỏ Thơm từ 
năm 2000.  Và là Chủ nhiệm từ  năm 2003.  

Ðã xuất bản: 
- Hồi ký I, Phượng Vẫn Nở 
Bên Trời Hà Nội, in lần thứ 
I (1994), in lần II (1998), in 
lần III (2005). 
- Hồi ký II, Sài Gòn Nắng 
Nhớ Mưa Thương, in lần I 
(1995), in lần II (2005). 
- Thi phẩm Ðiểm Trang 
Làm Dáng Cuộc Đời, 1999. 
- Tập truyện ngắn:  Một 
Thoáng Mây Bay, 2001. 
- Bút ký Non Nước Ðá 

Vàng, 2007. 
- Góp thơ trong tuyển tập 
Mùa Tình Yêu của Cơ Sở 
Văn Học Cỏ Thơm. 
- Xướng họa thơ trong thi phẩm Hoài Cảm, 
2003, với các nhà thơ:  Hồ Trường An, Cao 
Mỵ Nhân, Phan Khâm...  
- Góp thơ trong tuyển tập Một Phần Tư Thế 
Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại của Văn 

Hóa Việt Pháp xuất bản tại Paris năm 2005, 
do Nhà Thơ Võ Ðức Trung chủ trương 
- Góp thơ trong tập thơ Ðường luật Hương 
Mùa Cũ của Nữ Sĩ Huệ Thu. 
- Góp thơ trong tập 50 Năm Thơ & Người Thơ 
của Thi Sĩ Dương Huệ Anh và Thụy Cầm. 
- Góp thơ trong tập thơ xướng họa Bút Ngỏ 
Lời của Nữ Sĩ Trùng Quang.  
- Góp thơ trong tuyển tập Hoa Vàng của 
Nhà Thơ Nguyễn Phan Ngọc An. 
- Góp truyện ngắn trong tuyển tập Món Ăn 
Theo Bước Di Tản do Nhà Văn Dư Thị 
Diễm Buồn hoàn tất. 
- Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Hòa giới 
thiệu trong Tạp Chí World Literature Today 
của Ðại Học Oklahoma, số mùa thu 1997. 
- Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Tuyến giới 
thiệu trong tuyển tập Những Nhà Văn, Nhà 

thơ Hải Ngoại 1975-2000 
và trong Từ Ðiển Thi Ca 
Anh Mỹ Việt (1998). 
- Nhà Văn Ðặng Trần Huân 
giới thiệu trong tập Những 
Người Thích Dấu Huyền. 
- Nhà Văn Hồ Trường An 
giới thiệu trong: Tác Phẩm 
Ðẹp Của Bạn, Giai Thoại 
Văn Chương, Náo Nức Hột 
Trăng Rằm, Thập Thuý Tầm 
Phương. 
- Góp thơ trong tuyển tập 
Một Phần Tư Thế Kỷ Thi 
Ca Việt Nam Hải Ngoại của 
Nhà thơ Võ Ðức Trung, 

Pháp. 
- Thi sĩ Nguyễn Văn Lượng giới thiệu trong 
tác phẩm Thi Văn Bình Thoại. 
- Sẽ xuất bản tập hồi ký “Bước Lạ Quê 
Hương” và tập Thơ Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
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PHÁT HÀNH CỎ THƠM SỐ 67 
Hình ảnh:  Phạm Văn Tuấn 

 
Buổi họp mặt Cỏ Thơm nhân dịp 

phát hành số báo mùa  hè tại Trụ Sở Hội 
Cao Niên chiều chủ nhật 6/29/2014 thật 
là vui và hào hứng.  Có sự hiện diện của 
quý văn thi độc giả Phan Khâm,  Phạm 
Văn Tuấn, Ngô Tằng Giao, Nguyễn 
Lân, Huy Lãm, Phạm Trọng Lệ, Bùi 
Thanh Tiên, Phạm Bá, Lỷ Hiểu, Cao 
Nguyên, Luân Tâm, Phạm Xuân Thái, 
Vũ An Thanh, Nguyễn Quốc Khải, Chu 
Linh; Quý bạn Ý Anh, Hồng Thủy, Thái 
Phượng, Minh Châu, Bạch Mai, Ỷ 
Nguyên, Diệm Trân,  Trúc Mai, Phương 

Nga, Chu Thanh Quỳ, Kiều Nga, Trịnh Bình An, Diana Duyên.   
Mỗi người đóng góp một chút làm bữa tiệc có vẻ thịnh soạn.  Chương trình văn học, 

văn nghệ tùy hứng rất đơn sơ, giản dị, nhưng rất vui vẻ, trẻ trung:  Nhà thơ Ngô Tằng 
Giao, BKG Phạm Trọng Lệ và NS Nguyễn Tường Vân có vài lời giới thiệu về bộ sách biên 
khảo hai tập về văn học thế giới “Văn Nhân và Tác Phẩm” rất giá trị, mới phát hành, của 
BKG Phạm Văn Tuấn.   

Nhà Thơ Cao Nguyên trình diện tập thơ đầu tay “Thao Thức”.  Nhà Thơ Luân Tâm đọc 
một bài thơ của tác  giả.  Nhà thơ 
Diệm Trân thông báo về tập truyện 
“Hai Chị Em” mà Diệm Trân dịch ra 
Anh Ngữ , sẽ ra mắt vào tháng 11 năm 
nay. Mỗi người cũng được tặng một 
tập Thơ của Thi Sĩ quá cố Hoàng 
Trùng Dương. 

Nhà Thơ Phan Khâm báo tin 
không vui;  Nhà Thơ Ðăng Nguyên 
đang nằm nhà thương trị bệnh.   Biên 
Khảo gia Phạm Văn Thành cũng 
không được khỏe nên anh chị không 
tới họp mặt được.   

Vì có cây keyboard cứu tinh của 
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Nhạc Sĩ Phạm Xuân Thái đệm đàn, nên  anh chị em bạn đã đồng ca hào hứng những bản 
nhạc hùng ca gợi tinh thần yêu nước như “Việt Nam, Việt Nam” của NS Phạm Duy, “Nhà 
Việt Nam” của NS Thẩm Oánh, “Bên Bờ Ðại Dương” của NS Hoàng Trọng, “Bạch Ðằng 
Giang” của NS Lưu Hữu Phước.  Trong tình thế nguy nan, Trung Quốc xâm lăng nước 
nhà, người Cỏ Thơm nổi tinh thần quật cường dân tộc. Thái Phượng cũng hát xuất thần với 
bản “Trở Về Thôn Cũ” của NS Nhị Hà.  Vũ An Thanh suất sắc trong bài chiêu hồi CSVN 
“Về Ðây Anh” của NS Nhật Bằng. Vì là buổi họp mặt trong mùa hè nên cũng không thể 
thiếu bài “Mùa hoa Phượng” của NS Lê Ðô do Vũ Anh Thanh trình bày, Ngọc Dung hát 
ké.  Buổi họp mặt kết thúc với bản đồng ca “Hè Về” của NS Hùng Lân.  

 
Ngô Tằng Giao, Phan Khâm, Phạm Bá, Nguyễn Tường Vân. Thái Phượng, Phạm xuân Thái. 

 

 
Thu Thủy, Thanh Quỳ, Ngọc Thanh, Phương Nga, Ỷ Nguyên, Nguyễn Lân, Phương Lan,  

Diệm Trân, Cao Nguyên, Trúc Mai, Kiều Nga. 



 
SỐ 68                                                                                                                                  193 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồng Thuỷ, Lan Hương, Thanh Quỳ, Ỷ Nguyên, Bùi Thanh Tiên, Cao Nguyên, 
Ngọc Dung, Thái Phượng. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vũ An Thanh, Thái Phượng, Ngọc Thanh, Ngọc Dung, Minh Châu. 
 

 

Phạm Bá, Ngọc Dung, Phan Khâm, Ngô Tằng Giao. 
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Minh Châu, Nguyễn Tường Vâng, Ý Anh, Ỷ Nguyên, Huy Lãm, Kiều Nga, Trúc Mai, Ngọc Thanh, 
Nguyễn Lân, Nguyễn Quốc Khải. 

 

Phạm Xuân Thái, Ngô Tằng Giao, Huy Lãm, Vũ An Thanh, Nguyễn Tường Vân,  
Kiều Nga, Phạm Trọng Lệ. 
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Ðồng ca "Hè Về" của NS Hùng Lân:  Ngô Tằng Giao, Vũ An Thanh, Nguyễn Tường Vân, 
 Kiều Nga, Diệm Trân, Ngọc Thanh, Lan Hương, Thái Phượng, Trúc Mai, Ý Anh, Ỷ Nguyên,  

Bùi Thanh Tiên, Thu Thuỷ, Thanh Quỳ. 
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NGÀY VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM  
Ở SAN JOSE, CALIFORNIA 

 
 Ngày "Văn Hóa Nghệ thuật Việt Nam" đã được khai diễn lúc 11 giờ sáng và 
kết thúc vào 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 2014 tại Hội Trường Franklin-
McKinley School thành phố San Jose. Đặc biệt có sự tham dự của Thư họa gia Vũ 
Hối, Học giả Đỗ Thông Minh và Họa sĩ Vũ Quốc (con trai của Ông Vũ Hối).   
  Đông đảo đồng hương đã đến tham dự từ sáng đến chiều, chương trình gồm có: 
Khai mạc triển lãm, Gặp gỡ tâm tình và Giới thiệu tác giả, tác phẩm.  
 Ngoài những thư họa tuyệt đẹp trên lụa, dĩa men, bình sứ … của Vũ Hối và 
tranh mỹ thuật linh động đầy tình tự dân tộc và những bức truyền thần có hồn của 
Vũ Quốc, quyển sách “5 Điều Tâm Cảm và 10 Điều Tự Vấn” của Học Giả Đỗ 
Thông Minh đã được ra mắt và ký tặng đồng hương. 
 Trong số thi văn nghệ sĩ tham dự có Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Nhà văn 
Phương Duy-Trương Duy Cường, Nhà thơ Mạc Phương Đình, Nhà văn Giao Chỉ- 
Vũ Văn Lộc ... Hai trưởng Ban Tổ Chức buổi sinh hoạt này là nhà báo Huỳnh 
Lương Thiện và Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, Tổng Điều Hợp do ông Nguyễn Trung 
Cao đảm trách cùng với 2 MC: Phương Thư và Ngọc Thủy. Phần văn nghệ xen kẽ 
trong suốt chương trình được trình diễn bởi ca sĩ Mỹ Lan, Hồ Ngọc Lan và Đan 
Hùng trình bày những bài thơ, những nhạc phẩm của các tác giả Vũ Hối, Trần 
Thiện Thanh v.v... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan Anh Dũng  
(Viết theo tài liệu  

trên internet) 
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Từ trái: Thư họa gia Vũ Hối, Học giả Đỗ Thông Minh, Họa sĩ Vũ Quốc 
 

 

Bàn trưng bày sách của Học giả Đỗ Thông Minh 
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Một số thư họa của Vũ Hối trên lụa, dĩa men, bình sứ … 

 

Một số tranh màu sắc linh động của Họa sĩ Vũ Quốc         
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CẢM TẠ 
 

Tam Cá Nguyệt San trân trọng cảm tạ quý văn thi hữu đã gửi tặng  
các tác phẩm sau đây và xin giới thiệu cùng độc giả. 

 

  
Liên lạc:  Tác Giả Tuệ Nga, 12687 NW Westhawn Ter, Portland, OR 97229-556  

Tel (503) 617-1623; Email: tuenga@gmail.com 
 

 
Liên lạc:  Mục Sư Phan Thanh Bình 

660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019 

 
Mãi Còn Ðây 
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