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Tự Truyện Của “Young Lady” 
--------------- 

Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 
 

ôi lái xe từ từ ra khỏi gara, mắt nhìn 
kiếng chiếu hậu, nhìn ngang bên phải 
bên trái, lại còn cố ngoái cổ nhìn lại 

đàng sau một lần nữa cho chắc ăn rồi mới 
từ từ de xe. Không phải tôi là người có tính 
cẩn thận gì đâu mà trái lại là khác, nhưng 
chỉ vì mới bị một cái ticket (giấy phạt) vi 
phạm luật giao thông, phải lên “online” trả 
tiền phạt gần ba trăm đô la. Hôm nay thì đi 
đến lớp học “giao thông”, có nghĩa là lớp 
dạy lái xe ôn lại, học hai ngày, mỗi ngày 
bốn tiếng đồng hồ… để khỏi bị ghi điểm 
xấu ở DMV (Cơ quan phụ trách về xe cộ), 
bảo hiểm nó sẽ tăng vùn vụt! 

Nhớ lại cách đây hai tuần, khi tôi vào 
một khu shopping (khu mua sắm) nhỏ để 
mua cho bố tôi cái bánh hamburger vì bố 
thích ăn loại nầy, vừa lái xe ra khỏi tiệm 
quẹo trái để ra đường lộ, chạy một chút thì 
bỗng dưng thấy có đèn cảnh sát chớp chớp 
ngay sau lưng xe mình, ngạc nhiên quá tôi 
bèn ngừng vào lề đường, rồi ngồi đó đợi 
xem ông cảnh sát đến nói tôi phạm tội gì! 

Tôi hạ cửa kiếng xuống ngồi yên chờ: 
- Hi, xin cho coi bằng lái xe. 
Tôi móc bóp lấy cái bằng, hỏi: 
- Tôi bị lỗi gì vậy? 
- You quẹo trái chỗ cấm quẹo! 
- Chỗ nào? 
- Từ shopping đi ra. 
- Ủa, chỗ đó cấm quẹo trái hả? Chắc 

không? tui thấy người ta cũng quẹo hoài, mà 
có cái bảng nào nói cấm quẹo đâu! 

Ông cảnh sát không trả lời, lấy bằng lái 
của tôi đem về xe ổng, tôi nghĩ ngợi lung 
tung hay là ông cảnh sát nầy bắt đại mình? 
Nhất định tôi phải trở lại chỗ cũ để nhìn coi 
có cái bảng cấm quẹo trái không để còn ra 
tòa mà cãi! Tôi vốn mang tiếng hay đa nghi 
như Tào Tháo, không đa nghi sao được khi 
chẳng có ai giải đáp thắc mắc của mình! 
“Cha cảnh sát nầy chắc mới ra trường, cần 
đủ điểm làm việc nên mới phạt mình!” 

Trong lúc chờ đợi, đầu óc tôi mơ màng 
nhớ về chuyện cũ, hồi còn trẻ tôi tung tăng 
lái xe đi khắp bốn phương trời! Rất ít khi 
nào bị cảnh sát theo phạt nhưng cũng có 
một vài lần được tha. Lần đáng nhớ nhất rất 
“nice” (tốt đẹp): chuyện là tôi chở thằng cu 
con nằm trong cái ghế trẻ em phía sau, hai 
mẹ con lái từ Bắc qua Nam California. Khi 
đang bon bon, miệng thì hát lung tung trên 
đoạn đường xa lộ dài miên man, bỗng dưng 
nhìn vào kiếng chiếu hậu tôi thấy một chiếc 
xe cảnh sát đang chạy bám ngay sau xe 
mình, hết hồn hết vía tôi lật đật nhìn kim 
tốc độ thấy nó đang ở số gần tám mươi! 
Hồi đó không cho chạy bảy mươi lăm miles 
như bây giờ. Tôi vội vã bớt ngay tốc độ 
xuống sáu mươi lăm rồi cứ nhìn chừng 
trong kiếng coi tên cảnh sát đã hết theo 
đuôi chưa! 

Than ôi, nó vẫn cứ tà tà bám theo sau. 
Hồi hộp quá, tôi bèn nghĩ cách làm sao để cắt 
đứt cái đuôi nầy,chứ nó mà cứ chạy đàng sau 
mình mãi thế thì nhột lắm! 

T
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Thế là khi thấy trước mặt có cây xăng, 
tôi giả vờ xi-nhan đèn hiệu đàng hoàng để 
vào exit (lối rẽ khỏi xa lộ). Chiếc xe cảnh 
sát cũng chạy theo cho đến khi tôi đỗ lại 
bên trạm xăng, nhìn vào kiếng chiếu hậu 
thấy xe cảnh sát cũng ngừng ngay sau xe 
mình! Tim tôi đập loạn cào cào! 

Tôi ngồi yên không biết có nên mở cửa 
xuống xe làm như không biết gì để đổ xăng… 
dù trong bình mới hết có một phần tư! Ông 
cảnh sát bước ra tiến lại gần xe của tôi. Khi 
đến sát cánh cửa xe, ông ta đưa tay gõ nhẹ lên 
kiếng, ra hiệu cho tôi hạ kiếng xuống. 

Khuôn mặt đẹp trai trẻ măng của viên 
cảnh sát hiện ra khi cúi nhìn, liếc thấy cu 
con ở băng sau, chàng ta mỉm cười làm tôi 
yên tâm khi nghe chào: 

- Hi young lady, are you ok? (chào 
cô, cô khỏe không?) 

Trời, nghe câu hỏi dễ thương hết sức! 
Tôi cố bình tĩnh: 

- I’m ok… 
Thật ra thì tôi còn tính nói thêm là: 

“Thấy you tui mới không ok”! nhưng 
không nên giỡn với nhân viên công lực 
trong lúc nầy. 

- You chạy quá tốc độ. Tôi đã đi theo 
you một đoạn đường dài mà you vẫn giữ 
tốc độ cao! 

Ối trời ơi, mãi hứng chí hát bài nầy tới 
bài kia tôi có để ý gì đâu! Đúng là hát thì 
“hỏng” như bố mẹ thường nói! Tôi vờ ngạc 
nhiên, mặt ngây thơ… vô số tội: 

- Xin lỗi, vì con tôi khóc cần sữa! 
Vừa nói xạo xong tôi quay ra sau nhìn 

thì … ngượng đỏ mặt vì cu con nhà tôi bú 
no nê còn nửa chai sữa đang vất kế bên và 
thấy mẹ nhìn thì cười toe toét! Không 
những thế, bên cạnh bé tôi còn để cả mấy 
chai sữa tươi đầy ắp cho chuyến đi. Tên 

cảnh sát cũng thấy ngay điều đó! Tốt hơn 
hết là thú nhận: 

- Thú thật với ông vì tôi có chuyện 
phải suy nghĩ, nên không biết mình chạy 
quá tốc độ!  

Lòng tôi chợt vui khi nghe chàng cảnh 
sát trả lời: 

- Không sao, hôm nay tôi chỉ 
“warning” (cảnh cáo) thôi, you đừng lái mau 
quá, nguy hiểm trong xe lại có baby. 

Ánh mắt ướt át nhìn tôi nháy một cái, 
và nụ cười thật dễ thương kèm theo câu nói. 
Ôi, ông cảnh sát đã cho tôi một ngày vui 
hôm đó! “Ông cảnh sát nầy đẹp trai quá!”  

   …. 
- Hello! 
Tôi giật mình nhìn lên, một khuôn mặt 

có màu da đen của viên cảnh sát trẻ cúi 
đang xuống lạnh lùng, tôi bật cười: 

- Hey, you định phạt tôi bao 
nhiêu vậy? 

- Cái đó thì khi tòa sẽ gởi giấy về 
cho you biết! 

- Trời ơi, lại tốn tiền nữa rồi! Chán 
ơi là chán! 

Tôi than bằng tiếng Việt, gã cảnh sát hỏi: 
- You nói cái gì? 
- Tôi nói là lại bị tốn tiền rồi, you 

phạt ít ít thôi nghe! 
- Mời ký vào đây. 
Thế mà cũng mất mười lăm phút! Cầm 

tờ giấy phạt màu vàng bỏ vào bóp, lúc nầy 
“kinh tế toàn cầu đang nguy khốn dễ gì 
tha!”. Tôi vội đi đón bố đang chờ ở clinic 
(bệnh viện) sau bốn tiếng lọc máu cho thận! 
Thôi, có buồn có bực thì cũng phải đóng 
phạt rồi! Quên đi cho dễ thở!  

Để bố khỏi cằn nhằn khi tới đón trễ, tôi 
kể lể: 
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- Hôm nay con đi mua cho ba cái 
bánh hamburger ngon mà đắt lắm, tới hơn 
ba trăm đồng một cái lận! 

Tôi nói thế vì đoán sẽ bị phạt vài trăm. 
Bố tôi ngẩn người ra: 

- Mua bánh gì mà mắc dữ vậy?  
- Cái bánh có năm đồng, mà con bị 

cảnh sát phạt vì quẹo bậy! 
Nghe thế, bố tôi cứ xuýt xoa tội nghiệp, 

và bảo để góp tiền trả với tôi! Thật là tội 
nghiệp cho bố, cái gì cũng muốn nhúng tay 
vào làm giúp, nhưng khả năng của ông cụ 
vào tuổi gần chín mươi nầy thì quên trước 
quên sau, có lúc thật sáng láng mà có lúc 
thật là hạn hẹp. Cũng may là bố tôi chỉ bị 
bịnh mau quên! 

- Ba đừng lo, cứ ăn ngon, ngủ yên là 
tốt lắm rồi. 

Trên đường về nhà, bỗng dưng tôi lại 
liên tưởng đến chuyện ngày xưa, những lúc 
đi đâu với ba đứa con, người ta hay tưởng 
tụi tôi là bốn chị em! Người Mỹ khi gặp 
hay gọi tôi bằng danh từ “young lady”, như 
chàng cảnh sát đẹp trai gọi, họ đối xử với 
tôi nhiều ưu ái, dành nhiều dễ dàng, giờ tôi 
nhớ lại thấy cũng vui vui.  

Khi mới đến Mỹ vài năm, tôi từng làm 
chủ một cái “building”. Toà nhà nầy rất 
lớn, bên trong có thể làm một rạp chiếu 
bóng hai trăm chỗ ngồi, tầng hầm làm quán 
nhạc sống, trên lầu có “apartment” ba 
phòng để ở. 

Khi “lease”(thuê theo hợp đồng) toà nhà 
nầy, bên trong trống rỗng, cần phải sơn phết 
sửa chữa, làm rạp hát chiếu phim Tàu hay 
Việt Nam thì phải mua ghế như rạp xi nê, 
làm phòng trà nhạc sống thì phải có sân 
khấu, bàn ghế, trong bếp có “hood” lớn, 
dùng để hút khói từ bếp, dành cho nhà hàng!  

 

Lúc đó dù là mẹ của ba đứa con, đứa 
con trai nhỏ nhất mới sanh vài tháng, tôi 
cũng không quản ngại xắn tay lên làm như 
điên! Đầu tiên là vẽ họa đồ kiến trúc. Mèn 
ơi, vụ nầy tôi có học bao giờ đâu, thế mà tôi 
tự đi lên City Hall (Tòa Thị Sảnh) để hỏi. 
Thấy tôi là một cô bé mặt mày non choẹt 
người Việt Nam, có vài chàng hào phóng ra 
giúp chỉ vẻ tôi phải làm sao. Họ đã lấy 
những bản vẽ cho tôi một bản copy để làm 
thí dụ, tôi còn nhớ nó có tên gọi là bản 
“blue print”. 

May quá, trên đường từ nhà đi làm, tôi 
thường đi qua một tiệm photocopy có để 
chữ “Blue print” ngoài cửa sổ. Thế là tôi về 
tòa building tự đo đạc, tính toán và noi theo 
cách vẽ đã thấy ở City Hall để làm bản vẽ 
của mình. Rạp xi-nê thì ghế ở đâu, phòng 
bán vé, “restroom” (phòng vệ sinh) mấy 
cái, bên nam bên nữ, rồi trên lầu 3 phòng 
của Apartment, cầu thang thoát hiểm, 
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xuống đến phòng trà nhạc sống dưới hầm 
có bao nhiều bàn ghế, trong bếp phải có cái 
“sink” ba bồn rửa và máy hút khói chuyên 
nghiệp của nhà hàng! 

Đầu óc của tôi vốn phong phú, thế là 
tôi cứ nghĩ ra phải đặt bàn ghế, mọi thứ ở 
đâu mà vẽ. Chỉ riêng có cái “hood” lúc đó 
tôi không biết là nhà hàng phải có loại 
chuyên nghiệp, không giống ở nhà xài! 

Tôi nghĩ chắc bản vẽ của tôi nó đơn sơ 
nhất lúc thời bấy giờ, và nếu ông xã của tôi 
mà nhìn thấy bản vẽ đó, chắc sẽ ôm bụng 
mà cười cho đã vì chàng chuyên nghiệp về 
mấy vụ nầy! 

Khi tạm hài lòng rồi, tôi lại đưa ra nhà 
in phóng lớn. Thằng cha chủ nhà in cười rồi 
đưa ngón tay trỏ giơ lên trời, miệng nói: 
“Good luck” (Chúc may mắn)! Lại còn 
không tính tiền nữa chứ. 

Tôi  ôm bản vẽ của mình vào nộp cho 
City Hall, không ngờ được  thông qua dễ 
dàng, với câu nói: “vẽ hoạ đồ không chuyên 
nghiệp nhưng đúng những yêu cầu”. 

Sau khi tự sơn sửa, mua bàn ghế cho 
quán nhạc sống và ghế ngồi cho rạp xi-nê, 
làm căn bếp xong, tôi  báo cho bên đội cứu 
hỏa tới kiểm tra. Không ngờ mấy anh chàng 
thật dễ thương, thông qua tất cả luật lệ khi 
nghe tôi biện minh quán café không nấu 
nướng bao nhiêu, không cần “hood pro” 
của nhà hàng. Họ chỉ nhắc nhở tôi mua 
thêm vài bình xịt chữa lửa gắn những chỗ 
nào. 

Cực nhọc, vất vả nhưng vẫn ca hát, sinh 
hoạt cộng đồng. Mới đó mà đã mấy chục 
năm đã trôi qua. Lúc nầy khi đi chơi với 
mấy đứa cháu ngoại, ai cũng bảo chúng là 
con của tôi, lúc đầu thì đính chính ngay tôi 
là bà ngoại tụi nó. Và những khi nghe tôi 
bảo là bà ngoại, thì lại phải trả lời thêm một 

tá những câu hỏi cá nhân, riêng tư khác, 
cho nên sau nầy tôi chỉ cười trừ là xong, 
không ai hỏi gì nữa.  

Bạn bè của tôi có một số thắc mắc: 
- Bồ làm cách nào mà trẻ lâu vậy?  
Người ăn nói lổ mãng thì huỵch toẹt 

luôn: 
- Có phải bà bơm Botox vô mặt 

không? Hay độn “Silicon” vào má vào cằm, 
vào tay cho da nó căng?  

Câu trả lời của tôi là nếu muốn sửa sắc 
đẹp cũng có nhiều cách, phải biết mình có 
khuyết điểm gì, hay nếu không tự biết được 
thì nhờ bạn bè nào thân thiết với mình chỉ 
hộ. Chứ nếu cứ thấy mấy viện thẩm mỹ 
đăng hình ảnh những cô hoa hậu trẻ đẹp 
quảng cáo, rồi đến đó hỏi để nghe lời 
khuyên về dung nhan của mình thì cái gì họ 
cũng bảo sửa, cuối cùng trả bộn tiền mà đẹp 
chẳng thấy đâu! 

Còn chuyện sao tôi trẻ lâu thật ra thì 
chắc trời cho, bởi vì số tôi cũng cực lắm, 
làm đủ thứ chuyện, hai nữa là cái “gen” 
trong gia đình từ bố mẹ. Bố tôi nay đã chín 
mươi mà người ta cứ nghĩ là hơn bảy mươi, 
anh và các em tôi cũng thế, ai nhìn cũng trẻ 
hơn tuổi!   

Cá nhân tôi lại biết tự chăm sóc lấy bản 
thân mình, và make-up (trang điểm) thêm 
chút đỉnh cho dễ nhìn hơn, bởi dù sao tôi 
cũng là một nghệ sĩ! Tôi từng coi những tài 
liệu về “con dao hai lưỡi” của việc lạm 
dụng về vụ sửa sắc đẹp, như nữ tài tử Thẩm 
Thúy Hằng là ấn tượng nhất. Ngày xưa bà 
đẹp là thế, không hiểu sau nầy đã tu sửa 
những gì? Có lẽ do dùng nhiều Botox, hay 
chất Juvederm mà khuôn mặt của bà đã 
biến đổi một cách thê thảm, thật tiếc cho 
bà! Các bạn gái thích làm đẹp chắc cũng 
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không ai muốn bản thân mình khi về già 
gặp điều nầy!   

Thêm một bí quyết hay và dễ nhất, 
không tốn đồng xu nào, nhưng cũng không 
phải dễ đâu, đó là tập tính đừng thèm giận 
ai lâu, không để bụng những gì xấu đã xảy 
ra cho mình, trên môi luôn cố gắng nở nụ 
cười thì khuôn mặt mình sẽ rạng rỡ hơn. Vì 
khi giận ai, lời nói của người đó thường trở 
thành to tiếng quát tháo, hàm răng đanh lại 
trên khuôn mặt nhăn nhó, quạu cọ, khó 
coi… làm cho mình nhìn già xấu đi!  

Bây giờ thời trang sửa sắc đẹp có mốt 
mới mà mấy cô nhỏ cũng như mấy bà bên 
Việt Nam quá mê, nhất là giới nghệ sĩ đi 
sửa rất nhiều, ngay chính bản thân tôi cũng 
thấy hay hay. Đó là sửa cho làn môi trên 
cong lên chút xíu, gọi là “sửa miệng cười”, 
khiến khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi trẻ 
trung! Nhưng tôi lại thắc mắc không biết 
khi nổi giận một điều gì, thì người phụ nữ 
“có làn môi cong được sửa” đang bực tức 
đó nhìn có giống người nổi giận hay 
không? Hay là cổ họng đang thốt ra lời chửi 
mà miệng thì tươi rói? 

Muốn cho thân tâm an lạc, nên quan 
niệm rằng ở đời có bạn thì ít mà bè nhiều, 
người hiểu và thương mình lại càng ít hơn. 
Nếu thấy ai chơi không đặng thì tránh cho 
xa, đừng có giao thiệp nữa để tránh gặp 
chuyện bực mình, mặt mày cứ nhăn tít lên 
hủy hoại cả nhan sắc!  

Về cách ăn mặc thì chớ có theo mốt 
thời trang của giới trẻ quá đáng, có những 
cái đầm nhìn rất đẹp nhưng hở hang, không 
hợp với tuổi trung niên thì đừng cố mà ních 
vào, đẹp đâu chẳng thấy mà chỉ thấy lòi ra 
toàn khuyết điểm! Có bà muốn chứng tỏ 
mình son trẻ, thích mặc những kiểu áo quần 
lòi rún, hở ngực đi nhong nhong ngoài phố, 

chẳng thấy ai khen đẹp dù “body” (thân 
hình) của bà eo cũng còn thon thả hấp dẫn, 
ngực thì mới độn “silicon” vun cao như núi 
mà chỉ nghe thiên hạ bàn tán:  

- “Già rồi mà ăn mặc dị hợm!” 
Để cho tay chân mịn màng, tránh bị lão 

hoá sớm thì tôi luôn nhớ thoa kem dưỡng 
da vào buổi sáng, tối. Chớ đừng có đi bơm 
bàn tay, mấy ngón tay sẽ phồng lên như 
bong bóng ghê lắm, sau nầy dễ bị bại sụi! 
Những lúc làm việc như rửa chén, lau nhà, 
hãy chịu khó mang găng tay, dù vướng víu 
khó chịu nhưng có bao tay sẽ bảo vệ làn da 
tay mịn màng, không bị khô nhám, móng 
tay không hư hỏng vì hoá chất của xà 
phòng.  

Nhiều người bị bịnh nghiện sửa sắc 
đẹp, hậu quả làm hư hết cả cuộc đời mình 
với khuôn mặt quái dị. Có người đã sửa đẹp 
rồi, tự nhiên vì muốn đẹp hơn, đã nghe lời 
rủ rê của bạn hoặc tự ý tìm tới mấy ông bà 
bác sĩ không có mắt thẩm mỹ, nhưng lấy 
giá quá rẻ để sửa thêm. Rốt cuộc biến họ 
thành những quái vật! 

Nhân số ở Mỹ ngày nay vì thức ăn dư 
thừa nên đa số trở nên quá mập, do đó dễ 
mắc những bịnh về tim mạch. Để có cuộc 
sống khoẻ mạnh, chúng ta nên có những sự 
kiểm soát món ăn, dĩ nhiên ăn nhiều rau và 
trái cây thì tốt hơn cho sức khoẻ. Khi cao 
tuổi, cứ nghĩ đôi chân chúng ta nhỏ bé yếu 
đuối, mà phải chống đỡ một thân hình phì 
nộn, sức đâu mà chịu cho nổi! 

    … 
Vừa lái xe vừa nghĩ lung tung, rốt 

cuộc rồi tôi đã đến nơi lớp học của người 
Việt Nam. Lớp hôm nay có khoảng mười 
người, cô giảng viên coi cũng dễ thương. 
Tôi vào lớp đúng giờ, thấy một bà kia tay 
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cầm mấy bì thư đi lên trên chỗ cô giảng 
viên, miệng hỏi: 

- Cô ơi, tui bị ba cái ticket mà chưa 
đóng tiền thì phải làm sao hở cô? 

Trong lớp trố mắt ra nhìn, ba cái ticket 
trong một thời gian ngắn dám bị treo bằng 
lái như chơi! Vậy mà bà vẫn chưa đóng tiền 
phạt, vẫn chưa đi học lớp giao thông nào và 
vẫn lái xe phom phom mới chì! 

Tiếng cô giảng viên ôn tồn giải 
thích… Tôi không chú tâm nghe bởi thấy 
rắc rối quá! Cuối cùng rồi giải quyết 
cũng xong.  

- Xin các bạn chia xẻ tại sao bị 
phạt?  

Tôi ngồi nghe mấy người đàn ông 
khai ra thì đa số vì chạy quá tốc độ trên 
xa lộ. Nghe nói tội nầy lái nhanh hơn 
bảng qui định từ 5 đến 15 miles có thể bị 
phạt năm trăm đồng trở lên. Nhưng 
thường thì có người không chỉ bị phạt vì 
vượt quá tốc độ, mà còn phạt thêm mấy 
tội khác như qua “lane” không đúng cách 
v.v… và v.v… cuối cùng thì con số lên 
đến hơn một ngàn đô! 

Một bà còn trẻ ngồi trước mặt tôi nói: 
- Em lái xe đi chơi chở bạn về ban 

đêm, lúc đó gần 12 giờ rồi, vừa thả bạn 
em xuống thì em thấy có một xe chạy 
sau xe em. Em tưởng tụi xấu sợ quá nên 
chạy luôn không ngừng ở bảng “stop”, 
cuối cùng bị cảnh sát tóm, phạt hai trăm 
chín mươi mốt đồng! 

- Theo luật, thấy bảng Stop là phải 
ngừng hẳn rồi mới được đi tiếp dù thấy 
bốn bề vắng vẻ không có xe nào, cũng 
phải ngừng hẳn xe lại rồi mới chạy tiếp. 

- Thì em cũng biết vậy nhưng bị 
ban đêm em đâu có biết chiếc xe mắc 
dịch chạy theo em là cảnh sát đâu!  

Tiếng một ông vang lên: 
- Vậy thì bị phạt đâu có oan! 
Bà trẻ gân cổ: 
- Em có nói oan đâu, nhưng em tức 

vì không biết đó là xe Cảnh Sát! 
Cả lớp nghe nói ai cũng cười! Một 

thanh niên trẻ ngồi đầu bàn phía sau kể: 
- Em lái xe đi trong đường nhỏ, phiá 

trước bên kia đường thấy có chiếc xe chở 
học sinh ngừng lại chớp đèn chìa cái bảng 
“stop” ra. Em nghĩ là nó đậu phía bên kia 
nên em cứ chạy, thế là em bị cảnh sát tóm! 

- Phải rồi, khi các bạn thấy chiếc xe 
chở học sinh mà đậu lại chớp đèn, chìa 
bảng Stop ra, nếu con đường đó không có 
giải phân cách hay hàng rào, thì bắt buộc cả 
hai bên phải đậu lại chờ cho nó xếp bảng 
stop vào và tắt đèn chớp mới được chạy. 

- Trời, nay cô nói tui mới nhớ lại, 
chứ trước đây tui vẫn hoang mang 
không biết xử sao khi gặp mấy xe chở 
học sinh nầy! 

- Tui mới là tức! Tới đèn đỏ tui 
ngừng lại, chỉ cán qua cái lằn đường vẽ 
màu trắng có nửa chiếc xe mà nó phạt 
tui, nói tui lấn lên đường an toàn của 
người đi bộ! 

- Lấn cả nửa chiếc xe còn kêu nỗi gì! 
- Phải, khi đậu xe ở các đèn đỏ thì 

đậu trước lằn kẻ trắng, nếu muốn quẹo phải 
thì đợi cho người đi bộ bước lên lề đường 
phiá bên kia mình mới được chạy! Dù ít 
cảnh sát phạt về tội nầy, nhưng họ có thể 
phạt nếu muốn. 

- Cô ơi, tui muốn hỏi là ăn uống khi 
lái xe có bị phạt không cô? 

- Có đó, đừng có ăn uống, nếu cảnh 
sát thấy họ có thể phạt! 

- Sao tui thấy mấy ông cảnh sát vẫn 
ăn uống trên xe có sao đâu? 



144                                                                                                                            CỎ THƠM 

Ông bạn ngồi kế bên ông đó đặt câu hỏi 
trả lời: 

- Tại tụi nó là cảnh sát muốn làm gì 
mà không được! Ông dám bắt không? 

- Ông xúi tui bắt cảnh sát để họ còng 
tui sao chớ! Đâu có ngu! 

Lại cười. Tiếng cô giảng viên: 
- Còn bác, tại sao bác phải đi học? 
Một ông già cuối cùng lù đù đứng lên: 
- Tui đang lái xe mụ vợ gọi phôn, bị 

nghe bả dặn dò mua thứ nầy thứ khác nói 
lâu quá dai nhách, chưa kịp cúp phôn thì bị 
cảnh sát theo, thấy chớp đèn hoảng quá tui 
quẹo phải chỗ cấm quẹo khi đèn đỏ, vậy là 
bị phạt hai tội! Tức quá trời! Về nhà còn bị 
bả chửi là ngu, sao không cúi đầu xuống mà 
nói? Đang lái xe sao cúi đầu được, cô thấy 
bả vô lý không! 

- Sao bác không xài “earphone”? 
(máy nghe đeo ở tai) 

- Thôi, mấy thứ đó nghe không quen, 
chỉ có bả gọi chứ ai đâu mà xài! 

- Vâng, thôi đành chịu vậy! khi lái xe 
cũng không được “text” (viết thư qua điện 
thoại cầm tay) rất nguy hiểm! Chỉ cần bạn 
cúi xuống là tai nạn có thể xảy ra! Muốn 
nói điện thoại thì phải dùng “earphone” gắn 
sẵn ở tai, nếu không sẽ bị phạt. Có nhiều 
luật phạt rất vô lý, và nhiều khi mình hên 
hay xui trong ngày đó nữa. 

Sắp tới giờ chia tay, cô hỏi thêm: 
- Có ai hỏi gì nữa không? 
- Có, tui xin hỏi cô là nếu đường xa 

lộ có năm “lane”, mình có thể từ lane một 
qua một lèo đến lane năm được không cô? 
Nếu xa lộ vắng vẻ? 

- Không bao giờ, các bạn chỉ có thể 
qua từng lane một mà thôi, không thể đi 
một cái vù qua mấy lane một lúc được! Sẽ 
bị phạt! 

Trời, đi học cái lớp nầy dù mất thì giờ, 
nhưng cũng đã nhắc nhở cho tôi rất nhiều 
điều hữu ích về luật lệ lái xe mà mình quên 
bẵng! Dù sao thì cũng chí lý khi Tòa án bắt 
phải đi học lại lớp giao thông! Thiên hạ đỡ 
lái xe trái luật cho dù phải nộp phạt lẫn tốn 
thì giờ! 

Kết thúc lớp học, cô giảng viên phát 
cho mỗi người một cái biên lai, dặn cất kỹ 
để nếu check với toà mà chưa thấy “clear” 
số hồ sơ của mình, thì gọi khiếu nại. 

Ra về trời đã tối đen, tôi lái xe thật cẩn 
thận, ráng nhìn hai bên lề đường coi số 
“mile” họ cho phép để chạy cho đúng luật. 
Hồi nào tới giờ tôi ít khi để ý điều nầy, cứ 
nghĩ trong phố xá chạy khoảng 40 miles 
một giờ là Ok. Thật ra không phải vậy, tùy 
từng vùng, từng con đường đều có bảng 
thay đổi. 

Cầu trời đừng có ai (cảnh sát) chạy theo 
chớp đèn! Giờ thì chắc tôi hết còn “young 
lady” rồi! 

 

 
 

Diễm Châu (Cát Đơn Sa)    
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HOÀI THƯƠNG  
CHỐN ẤY CÁC ANH NẰM 
Tôi viết bài thơ từ phương xa 
Bài thơ không dán con tem  
Gởi qua bưu điện 
Nhưng nó sẽ đi thật nhanh  
Theo ngọn gió bay. 
 
Đây lời thiết tha,  
Gói chân tình cho người nằm lại 
Sau cuộc binh đao, lòng tự hỏi: 
Sao không cùng được chết, nằm kề nhau, 
Như đã từng kề vai dưới chiến hào  
một thời lửa đỏ. 
Giờ trôi dạt phương này xa xôi quá, 
Nén nhang tàn theo gió cuộn bay xa 
Giấc thiên thu anh yên nghỉ xứ Biên Hoà, 
Từng hoang phế một thời sau khổ nạn, 
 
Những nấm mồ hoang  
Tháng năm rêu phong, hoa dại choán… 
Bao nhiêu lâu hương khói đã lạnh tanh, 
Bao nhiêu lâu không được viếng thăm 
Cấm đủ điều…còn nói chi nghĩa tử. 
 
Sống hiên ngang… 
Chết chẳng hề bị quên lãng, 
Nằm âm thầm nhưng đồng đôi chẳng  
lãng quên, 
Từ anh thương binh  
Thân thể không còn nguyên, 
Và bè bạn hướng về anh  
Bằng tình thương trân quý, 
Tình chiến hữu, bao năm rồi anh nhỉ 
Mãi khắc sâu trong tận trái tim.  

Tôi ở phương xa, còn chi để làm tin, 
Nhờ xem những tấm hình với hàng mộ bia  
trong ngày Xuân đến. 
Tình chiến hữu mặn mà vô bờ bến, 
Nhìn nghĩa trang mắt ướt đẩm viền quanh, 
Tôi viết bài thơ một ý chân thành, 
Không gởi đi, chỉ đọc khi gió thoảng, 
Và tin chắc là anh  nhận được bên kia. 
 
Hạ Thái  Trần Quốc Phiệt 
(Cảm tác khi xem tấm hình thương phế  
binh VNCH/Saigòn đi tảo mộ... ngày Tết) 

 

 
TRẦN QUỐC PHIỆT 

 
Tức là:  Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Sinh vào mùa thu năm 1945. 
Quê quán An Lưu, Triệu Phong, Quảng Trị 
Cựu nội trú sinh viện mồ côi (VBA), số 3 Đặng 
Dung, Thành Nội, Huế. 
Cựu Sĩ Quan Quân Lực VNCH, khóa 22 trừ bị 
Thủ Đức. 
Cựu Tiểu Đoàn Trưởng của TK Quảng Nam từ 
16/5/ 1972 đến ngày gãy súng. 
Từng được ân thưởng 26 anh dũng bội tinh các 
cấp Quân Đội, Quân Đoàn, Sư Đoàn, Lữ Đoàn. 
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4 chiến thương bội tinh, và một số huy chương 
thường cách. 
Bị 10 năm tù của chế độ CSVN, gồm 8 năm tập 
trung cải tạo từ Nam ra Bắc vào Nam, 2 năm tù 
vượt biên tại Cà Mâu. 
Hiện định cư tại thung lũng Hoa Vàng, 
California, Hoa Kỳ, là nhân viên Stanford 
University Hospital. 
Làm thơ từ tuổi 15, vẫn không hề mong trở 
thành thi sĩ, nhưng rất yêu văn thơ nên đã tham 
gia nhiều diễn đàn văn nghệ. 
Đã cộng tác với Nhân Văn (SanJose); Chứng 
Nhân (Texas); Mê Kông Tỵ Nan;  
Sài Gòn Nhỏ; Chicago Việt Báo, Việt Nam Tự 
Do; Hương Quê (Westminster); Hồn Quê  
(Philadelphia); Hương Quê Nhà Sài Gòn; Chân 
Dung và Kỷ Niệm, Huế. 

Cùng góp mặt với rất nhiều Kỷ Yếu, Đặc San 
nhiều thời kỳ ở khắp nhiều nơi. 
Từng điều hành trang Văn Học mục Thơ 
Đường luật xướng họa cho trang web 
saigonecho (bộ cũ) và diễn đàn xướng họa, tập 
hợp rất nhiều thi hữu. 
Hiện làm việc chung với nhà biên khảo Hán 
Nôm Linh Đàn ở Sài Gòn để chuyển dịch bộ 
Tiên Sơn Thi Tập của Hiệp Biện Đại Học Sĩ 
Trần Đình Túc, người Gio Linh Quảng trị, do cụ 
Trần Đình Tài (San Diego, Ca) , cháu 5 đời của 
quan Hiệp Biện chủ xướng, sắp hoàn tất. 
Đang là chủ biên huongdongconoi.com. trang 
văn nghệ, sáng tác, sưu tập và lưu niệm. 
Thú vui tiêu khiển tuổi già là chơi cây kiểng, 
xướng họa và đọc sách. 
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SẦU RIÊNG NEW YORK 
 

      Tôn Nữ Mặc Giao 
(* Tặng các bạn Trung học Kiến Thiết năm 
xưa: Yến, Tâm & Liêm.) 
 

rời New York cuối tháng tám vẫn chưa 
có nổi một cơn gió nhẹ nào thổi qua để 
có thể xoa dịu được phần nào cái nóng 

gay gắt của một buổi trưa hè trên con phố 
Tàu đông người qua lại. Cái nắng như hồng 
lên rực rỡ, chiếu xuống mặt đường bóng 
loáng như để đón chào “ba cô” (bây giờ 
chắc phải gọi là “bà cô” thì đúng hơn) nàng 
nữ sinh và một cậu nam sinh trường Trung 
Học Tư Thục Kiến Thiến năm xưa của Sài 
Gòn trước 1975.  
      Họ dung dăng dung dẻ hết ngó cái này 
đến ngắm cái nọ rồi xà xuống hàng sầu 
riêng tươi, mua một trái bổ ăn liền tại chỗ. 
“Wow!” ngon gì đâu. Sầu riêng tươi thơm 
phức bốc mùi nồng nặc, khiến Xí Muội 
(XM) không khỏi nhớ đến một vị khách lần 
đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đến nhà 
XM tham dự buổi party Karaoke vài năm 
về trước. Ông khách đó chắc nhớ đời không 
bao giờ quên khi XM bưng đĩa sầu riêng 
đến mời hắn dùng, XM chưa kịp nói gì hắn 
đã bịt mũi xoay người ra xa khoa tay lia lịa 
nói vội vàng: 
      - Dạ vâng! Xin Cám ơn chị tôi không 
ăn, xin mời các chị dùng cho. 
      Làm mọi người cười quá chừng, và từ 
đó! Cũng không bao giờ thấy ông khách 
quay trở lại. XM bưng đĩa sầu riêng xuống 
nhà bếp lầu bầu: 
      - Sâu riêng người ta thơm như thế mà 
chê “thúi”. 

      Chính ông xã XM cũng nói dạo mới di 
cư vào Nam, chàng cứ thắc mắc không biết 
trong Nam họ ăn cái trái gì mà thối không 
chịu được, cả bố mẹ XM cũng ngửi không 
vô. Chỉ có XM là “đớp” tỉnh, không "care" 
thơm thúi miễn ngon là ngộ xực tuốt luốt. 
Ấy vậy mà sau này, không biết từ bao giờ, 
cả bố mẹ XM cũng như ông xã ăn sầu riêng 
bạo không thua gì dân miền Nam. Vừa ăn 
vừa hít hà thưởng thức “thơm” đếch chịu 
được. Con người ta rất dễ làm quen, cho dù 
có hôi cách mấy, nồng cách mấy mà ngửi 
hoài ngửi riết cũng đâm ghiền phải không 
quý vị? Bữa đi New York mà có mặt ông 
xã  XM nữa là thôi, chàng sực phải biết. 
Quên cả thắc mắc “trong Nam họ ăn cái 
quả gì mà thối không chịu được”.       
      Ba người học sinh nhất quỷ nhì ma thứ 
ba học trò này chính là: Băng Tâm, Ngọc 
Yến và Mặc Giao (là Xí Muội đó). Như 
thỉnh thoảng XM vẫn thường “khoe” trong 
những bài truyện ngắn của XM rằng, XM 
chỉ có hai người bạn gái thân duy nhất thời 
thơ ấu là cố ca sĩ Phương Hồng Loan (vợ 
đầu tiên của cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa). 
Và thời trung học là Băng Tâm, xong lớp 
12 Tâm đi Tây Đức du học rồi vì biến cố 75 
nên XM mất liên lạc luôn, sang Mỹ mới 
gặp lại khoảng 10 năm nay. Còn Phương 
Hồng Loan thì đã mất cùng hai con trai trên 
đường vượt biển từ lâu lắm rồi. Anh chàng 
học sinh duy nhất “gươm lạc giữa rừng hoa” 
tại New York này chính là Thanh Liêm, chỉ 
biết học là học chưa hề có bồ lần nào cho 
đến khi gặp lại Băng Tâm ở Tây Đức và trở 
thành ông xã của Băng Tâm cho đến bây 
giờ. Liêm cũng là dân du học Tây Đức, 

T 



148                                                                                                                          CỎ THƠM 

trường Kiến Thiết của tụi mình coi vậy mà 
ngon, “sản xuất” toàn dân du học. Nhất là lại 
có một cặp học sinh kết thành đôi nữa thật là 
hy hữu vô cùng. Thời của XM, cô dâu trong 
trắng là lẽ đương nhiên rồi, nhưng chú rể mà 
không có “lộn xộn” gì trước khi lấy vợ quả 
là hiếm hoi vô cùng. Chúc mừng đôi vợ 
chồng trong trắng nhất thế giới, tổ ấm của 
đôi uyên ương này thật thơ mộng và đẹp như 
thiên thai đặt tại thành phố Mechanicville, 
tiểu bang New York. 
      Ngọc Yến cũng là bạn gái thời trung 
học của XM, chung trường chung lớp chơi 
với nhau cũng khá thân. Sau này Yến thân 
với Băng Tâm nhiều hơn vì lên đệ tam (lớp 
10) là XM chuyển trường rồi, Yến với 
Băng Tâm học chung đến hết lớp 12 mới 
mỗi người mỗi ngã. Tâm đi du học, Yến lên 
Đại học, chỉ có XM là ẹ. Bỏ ngang đi làm, 
rồi sau đó lại đi học lại, nhưng chưa kịp thi 
tú tài thì mất nước nên mất luôn cơ hội nếm 
mùi sinh viên Đại học với người ta cho biết. 
Yến đi được ngay từ năm 75 định cư tại 
Louisana,  chọn một chàng  không quân của 
quân lực Việt Nam Cộng hoà làm chồng, 
sang Mỹ cũng vẫn làm nghề lái máy bay trở 
lại (dân sự). Yến rất mạnh mẽ và độc lập, có 
business riêng chứ không phải cái gì nhất 
nhất cũng dựa vào chồng như XM. Đi chơi 
mà cái gì Yến cũng dành trả làm XM không 
biết phải làm sao để chen chân vào, cho nên 
XM mới đành phải bao mọi người ăn sầu 
riêng tươi, may quá ai cũng biết ăn và tận 
tình thưởng thức. Băng Tâm tuy không thích 
ăn (chứ không phải không biết) nhưng 
“ngửi” được, nếu không đố mà Liêm dám 
nếm. Băng Tâm người Bắc rặc nhưng chỉ 
thích người Nam, còn Liêm là Nam Kỳ 100 
phần 100 làm sao mà không biết ăn sầu 
riêng? Cho nên Tâm đã vui vẻ hát: “yêu anh 

yêu cả sầu riêng miệng chàng”… Đúng 
không Băng Tâm? 
      Người học trò thứ tư và cũng là đứa quậy 
nhất lớp ngày xưa là XM, riêng chuyện 
chồng con của XM đã nói nhiều trên báo rồi 
nên không muốn nhắc lại nữa! “Sơ yếu lý 
lịch” của bọn này coi như tạm đầy đủ, tuy 
chỉ có 4 đứa mà thôi nhưng tụi này vẫn làm 
một màn họp mặt để xem sau bài tường 
thuật này, có “trò” nào đọc được liên lạc với 
ông bà “hội trưởng” Băng Tâm & Liêm thì 
từ đó tụi mình mới từ từ "build up" lên được. 
Băng Tâm nghe nói sợ quá phải không Băng 
Tâm? Đừng lo, họp mặt là họp mặt. Còn tụi 
mình hợp nhau, chơi thân với nhau thành 
từng "group" nhỏ ngay từ những ngày thơ 
còn bé lại là chuyện khác. Sau này nếu có 
nhiều bạn tham gia XM sẽ ghé vai gánh vác 
chia xẻ với Băng Tâm, oke! 
      Chuyện XM đi New York cũng chỉ là 
bất ngờ mà thôi chứ không có "plan" trước. 
Gọi điện thoại cho Băng Tâm hoài không 
được, XM hoảng quá mới gọi cho Yến vì 
sợ mất liên lạc với Băng Tâm lần nữa! May 
quá Yến không bao giờ đổi số phôn, còn 
XM thì đểnh đoảng lấy nhầm số phôn cũ 
của Băng Tâm mới nên chuyện. Băng Tâm 
với Thanh Liêm vì công việc làm ăn nên 
phải di chuyển nhà hai lần, nhưng lần nào 
Tâm cũng cẩn thận cho lại địa chỉ và số 
phôn mới, tại XM đểnh đoảng mà thôi! 
"Sorry! Sorry!" Nói chuyện điện thoại với 
Yến rồi liên lạc lại được với Băng Tâm. Cả 
bọn hăng hái rũ nhau, thế là làm một 
chuyến họp mặt tại New York. Đây là lần 
thứ hai XM đi xa mà không có ông xã, lần 
thứ nhất đi Paris chung với mấy người bạn 
viết văn làm nhà văn Duy An Đông phải 
nhọc lòng “take care” XM. Lần này đi New 
York một mình lại phải đổi chuyến bay đi 
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bằng “subway” từ "gate" này qua "gate" nọ 
chứ có phải giỡn đâu. Làm ông xã lo lắng 
dặn dò tứ lung tung, đã nói trước rồi, cái gì 
cũng ỷ lại vào ông xã hết. Cả bọn đi chơi 
mà XM cứ bị Yến la hoài, rời tiệm ăn nhân 
viên nhà hàng gọi giựt ngược cũng không 
thèm quay lại (bỏ quên cái nón). Đi "rest 
room" thì quên bóp, may mà nhỏ Yến phát 
hiện kịp, nhỏ tức quá mắng đểu: 
      - May mà còn dính tòn teng trên da chứ 
không thì chắc cũng bỏ luôn lại New York 
rồi. Về nhà ông xã kiểm soát thấy thiếu la 
làng lại khổ Băng Tâm phải đóng thùng gởi 
bưu điện.  
      Cả bọn cười không khép miệng được, 
gần bốn mươi năm bọn này mới được gặp 
lại nhau mà sao chẳng xa lạ e dè một chút 
nào hết, xáp vô một cái là giỡn như quỷ. 
Lúc đón XM ở phi trường Albany, Băng 
Tâm thú thật: 
       - Trời ơi! Tâm cứ ngỡ là sẽ đón một bà 
cụ ốm yếu, lom khom chống gậy đi chầm 
chậm chứ Tâm đâu có ngờ MG còn ngon 
lành như vầy! 
      Tâm nói tại nghe XM cứ bệnh hoạn nay 
đi bệnh viện, mai đi cấp cứu nên Tâm mới 
tưởng tượng ra như vậy. Tâm còn đem theo 
một tấm mền mỏng để sẵn trên xe, ngộ nhỡ 
XM có lạnh thì trùm cho XM. Nghe Băng 
tâm nói XM tiếc quá chừng, nếu biết trước 
XM sẽ chuẩn bị sẳn, đem theo một cái khăn 
vuông của mấy bà già xếp chéo lại bịt lên 
đầu, đeo cặp kính lão xề xệ trên sóng mũi 
rồi chống gậy khòm lưng xuống đi chầm 
chậm khi đến phi trường. Chắc chắn là lại 
được một màn cười ra nước mắt Tâm há! 
Nhỏ Yến đến sau XM hai tiếng đồng hồ. 
Nhỏ gọi điện thoại lia lịa, nói sao không 
thấy ai đón nhỏ hết, nhỏ đi ra không thấy ai 
nên lại đi trở vô và hỏi tụi này đang đứng ở 

đâu? Tụi này đứng ngay cửa ra vô mà sao 
không thấy nhỏ Yến được kể cũng lạ, Băng 
Tâm sợ Yến đã ra đến ngoài đường rồi nên 
nói XM đứng lại chờ Yến để Tâm chạy ra 
đường xem sao. XM gọi "cell" cho Yến nói 
Yến đi trở ra lần nữa đi, một chập sau mới 
thấy nhỏ lò dò bước ra mà không thèm nhìn 
XM đến nửa con mắt, XM biết ngay là nhỏ 
không nhận ra mình rồi, còn XM  nhận ra 
ngay là Ngọc Yến nhưng không chạy lại 
“ôm hun thắm thiết” mà chờ cho nhỏ đi qua 
mặt mới gọi: 
      - Ngọc Yến! 
      Nhỏ quay lại ôm chầm lấy XM kêu lên: 
      - Trời ơi! MG sao lạ quá  vậy! Yến nhìn 
không có ra. 
      XM hỏi lại: 
      - Không nhìn ra sao biết là MG? 
      Đúng lúc đó Băng Tâm chạy đến, nhỏ 
Yến buông XM ra ôm lấy Băng Tâm nói 
như để trả lời cho câu hỏi của XM luôn: 
       - Băng Tâm thì Yến nhìn ra được, vì 
Băng tâm có gởi hình cho Yến coi. Còn 
MG hỏng có gởi hình gì hết thì làm sao mà 
Yến nhìn ra được. Còn Yến biết MG là tại 
chỉ có ba đứa mình, Băng Tâm thì thấy hình 
rồi, MG tuy chưa thấy hình nhưng kêu tên 
Yến, nếu không phải là Băng Tâm thì chỉ 
có MG thôi chứ còn ai vào đây nữa?  
      Yến với XM ở chơi với vợ chồng Tâm 
& Liêm được 5 hôm, XM mang theo bột 
bánh dẻo để chỉ Tâm làm bánh (vì Tâm rất 
thích bánh dẽo), còn có cả bì chay, chả 
trứng chay, nước mắm chay và ô mai 
Granberries do chính tay XM làm lấy. Món 
ô mai này Yến với Băng Tâm thích lắm! 
Món tủ của con gái mà! Ngày đầu tiên tụi 
này đi chơi về chỉ việc nấu nồi cơm rồi hâm 
thức ăn là có ăn ngay, cả bọn xúm nhau vừa 
làm vừa nhắc chuyện xửa xưa, vui và cười 
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như nắc nẻ. Những ngày sau thì đi “bụi đời”, 
được Tâm & Liêm cho đi chơi ba nơi. Một 
là đi du thuyền dạo quanh bờ hồ Lake 
George hai tiếng đồng hồ, một địa điểm du 
lịch nổi tiếng của NY. Trong hai tiếng đồng 
hồ đó, chúng ta được ăn buffet nghe nhạc và 
khiêu vũ trên thuyền. Hai là thăm chóp đỉnh 
của trung tâm Rockefeller, ở nơi đó chúng ta 
có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố. Ba 
là đi dạo Central Park ngắm ông đi qua bà đi 
lại và ngửi… cứt ngựa. Đùa chơi chứ phong 
cảnh rất là đẹp, có xe ngựa chở du khách đi 
vòng vòng nếu mình muốn. Cho nên có 
ngựa là phải có phân rồi, mà tại mũi XM 
thính quá đi, vừa bước vào đi dạo trên lề 
đường là XM khều tâm nói liền: 
      - Sao có mùi gì giống như mùi cứt ngựa 
quá tâm nhỉ? 
      Bước thêm vài ba bước nữa thì Tâm chỉ 
ra ngoài lòng đường la lên: 
      - Kìa! (một đống phân ngựa còn tươi 
rói) trời ơi! Mũi G thính thiệt đó! Hồi nãy ở 
nhà Tâm thì “đánh hơi” được mùi giấy 
khét, (cái đít khay bị dính miếng giấy 
không ai thấy lại đặt khay vào lò nướng cho 
nên nó bốc mùi khét). Bây giờ ra đây thì  
“đánh hơi” được mùi phân ngựa. 
      Thiệt là quê! Đánh hơi cái gì không 
đánh lại đi đánh hơi mùi “cứt”. Rõ ràng là 
mũi thính quá cũng khổ (quê thiệt). Một lát 
sau tụi này đi vào một con đường dài hun 
hút với hai hàng cây xanh rợp mát đẹp như 
phong cảnh ở Paris vậy, hai bên vệ đường 
cũng có những hàng ghế để du khách ngồi 
nghỉ chân và những họa sĩ chuyên vẽ hình 
cho du khách. Nhỏ Yến đứng ngắm một 
hồi, thấy họ vẽ giống quá bèn ngồi xuống 
làm một bức chân dung thành… “bà Tây 
già”. Yến ngó hình mình la lên: 
      - Not look like me. 

      Tuy vậy nhỏ vẫn trả tiền và lấy tấm 
hình vì tội nghiệp cho ông họa sĩ ngồi vẻ 
cực khổ. Vừa đi Yến vừa càu nhàu: 
      - Cái ông này ổng vẽ người Á Đông 
hỏng có được, hồi nãy thấy ổng vẽ con nhỏ 
đầm kia giống quá nên Yến mới ngồi xuống. 
Ổng vẻ Yến thành người ngoại quốc. 
      Nhỏ Yến hình như khoái chụp hình với 
vẽ hình nên cứ xà vào hàng mấy ông họa sĩ 
để ngắm người ta vẽ, đến một gian hàng vẽ 
hình hí họa, Yến cũng lại thích và nói: 
      - Yến thích vẽ hình hí họa như vầy nè, 
vui! Tuy là hí họa nhưng nhìn vô phải 
giống mình mới được. 
      XM nói Yến: 
      - Vậy thì ngồi xuống cho ổng vẻ nữa! 
      Thấy Yến ngần ngừ, XM bèn nhanh 
nhẹn ngồi xuống nói: 
      - Vậy thôi để tui ngồi cho ổng vẻ hí họa 
để tụi mình cười chơi. 
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CÂY TÙNG 
 

Thân cây tùng đứng giữa trời  gió bấc 
Cây muốn ngưng nhưng sao gió chẳng ngừng 

Mất trăng rằm, nước mắt mãi rưng rưng 
Giữa bão tuyết biết bao điều cay nghiệt 
Cây muốn xanh tươi, mát nhà Nam Việt 

Xuân nát giáp bào, tướng sĩ buông cương 
Thân lao đao như hổ bị lạc đường 

Bao oan nghiệt tràn dâng thân chiến mã 
Giông tố chỉ một thời rồi tơi tả 

Anh Hùng ơi hãy vững chí yêu đời 
Cảnh khổ nào chẳng bù đáp cơ ngơi 

Hãy chờ đợi ngày vinh quang sẽ đến . 
 

Duy An Đông 
 

Hai mươi phút sau, eo ơi! Mời quý vị coi 
bức hí họa “dung nhan mùa Hạ” của XM 
nè! Giống hông quý vị? 
      Trời ơi! Cả bọn rũ ra cười bò lăn bò 
càng, nhỏ Yến vẽ chân dung tuy đẹp nhưng  
thành bà Tây già. Còn XM vẽ hí họa, tuy là 
vẽ tếu cho vui nhưng lại trở thành một con 
nhỏ Đại Hàn, Nhật Bổn gì đâu đó! Không 
giống XM một chút nào hết, cặp mắt thì ti 
hí, cái miệng thì to, cặp môi giống Mỹ đen, 
hàm răng giống răng ngựa (mắt hí mũi to 
môi dầy răng ngựa). Chèn ơi! Đem gả cho 
Mỹ đen cho rồi.  Băng Tâm nhìn thấy hai  
tấm hình của Yến với XM thì “hãi hùng” 
quá la lên: 

       
 - Thôi thôi! Tâm không vẽ đâu, Tâm 
chờ tìm được người nào vẽ thật giống và 
giỏi thì Tâm mới vẻ. 
      Tối hôm đó đi dạo xem phong cảnh phố 
đêm đến tận chỗ Times Square 2014 nơi 
"countdown" của mỗi đêm giao thừa mới 
quay trở về khách sạn.  

 Chỗ nào cũng nhìn thấy chữ “I love 
NY”, nhỏ Yến khoái lắm! Cứ nhìn thấy chữ  
là đưa tay chỉ và la lên:  
      - Đó thấy không? Chỗ nào cũng có “I 
love Ngọc Yến”. 
      Chữ New York viết tắt (NY) thành tên 
của nhỏ nên nhỏ khoái lắm! Sáng hôm sau 
lại bụi đời tiếp, lần này cả bọn ghé vào tiệm 
vàng, nhưng không ngờ lại là cửa hàng của 
con cháu “cụ hồ” là Tàu Hà Nội, vừa nói 
tiếng Tàu vừa nói tiếng Việt giọng Bắc Hà 
Nội 75. Cái mồm dẽo quẹo: 
      - Chào chị đẹp! Nhìn thấy thấp thoáng 
bóng Liêm đứng ngoài cửa đợi tụi này cô ta 
nói luôn: Chào anh đẹp! Mời anh đẹp vào đây 
tránh nắng cho mát. 
      Một em níu ngay lấy XM tía lia tía lịa: 
      - Chị ơi! Chị xem hộ em hai cái vỏ nhẫn 
này xem cái nào đẹp? Em định chọn cái vỏ 
này, nhưng đeo vào tay lại thấy nó “hoành 
tráng” quá nên phân vân chưa biết chọn cái 
nào? Chị thấy có đẹp không chị? 
       Ối giời ơi! “hoành tráng” là cái mả mẹ 
gì ai mà biết được mà trả lời? XM không 
trả lời chỉ cười cười xã giao nhìn Yến đang 
"deal" giá cả với họ. Cuối cùng nhỏ Yến 
tốn bạc ngàn, XM chỉ vài trăm làm “con 
cháu bác” hả hê ra mặt. Trước khi chia tay 
họ còn nịnh vài câu xã giao: 
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      - Chào các chị đẹp, chúc các chị đi 
chơi vui vẻ, lần sau ghé lại cửa hàng em 
nữa nhé! 
      Nhỏ Yến thành thật: 
      - Tụi tui ở xa tới đây để họp mặt trường. 
Biết chừng nào mới có lần sau? 
      Thế là lại được một dịp để “con cháu 
bác” đía: 
      - Thế à! Thế các chị là học sinh trường 
nào đấy ạ! 
      XM ôm vai Băng Tâm giới thiệu đùa: 
      - Đây là bà Hội Trưởng Hội Ái Hữu 
cựu học sinh Trung Học trường.... Uả! Mà 
tụi tui ở miền Nam, chị ở miền Bắc, tui có 
nói tên trường chị cũng đâu có biết đâu mà 
hỏi làm gì? 
      Cô ta cười giả lả: “ừ nhỉ!”. Rời khỏi 
tiệm XM đùa: 
      - Biết vậy hồi nãy tụi mình sạo nói tụi 
mình là nữ sinh trường Marie Curie xem họ 
có biết ở đâu không? 
      Yến còn bồi thêm: 
      - Ừ! Rồi mình kêu Liêm với Băng Tâm xổ 
thêm một tràng tiếng Đức coi họ có phân biệt 
được tiếng Pháp hay tiếng Đức không? 
      Biết là đùa nhưng Tâm vẫn không chịu:      
      - Thôi! Tại sao tụi mình phải nói dối? 
Trường Kiến Thiết của tụi mình bộ không 
tốt hay sao? Tụi mình phải hãnh diện là học 
sinh trường Kiến Thiết chứ!  
      Hãnh diện chứ Tâm, không thấy nhỏ Yến 
mỗi lần đưa máy ảnh cho Liêm là luôn mồm: 
      - Nè Liêm! Nam sinh trường Kiến Thiết 
chụp hình cho ba nữ sinh trường Kiến Thiết 
coi. Bộ dễ có dịp nam sinh Kiến Thiết chụp 
hình cho nữ sinh Kiến Thiết lắm hay sao?       
      Trước khi đón "subway" để đến trạm xe 
"bus" trở về nhà Băng Tâm, XM lại đòi ăn 
sầu riêng nữa! Thế là cả bọn lại lục đục kéo 
nhau đến hàng trái cây, hôm qua người bán 

lựa chưa được chín lắm! Hôm nay XM tự 
chọn, XM ngửi thấy trái nào thơm mới kêu 
họ bổ nên ngon quá trời luôn. Mà vì ngon 
như thế cho nên da thịt của XM có lẽ cũng 
bị ảnh hưởng theo, ngồi bên lề đường chờ 
xe "bus" mà mấy con ruồi nó cứ bu theo 
bắp chân của XM cắn hoài, ruồi cắn không 
ngứa nhưng đau làm XM cứ phải xua hoài. 
Hồi nào tới giờ XM chỉ thấy muỗi cắn ngứa 
mới để lại vết đỏ thôi chứ có thấy ruồi cắn 
đau và để lại dấu đỏ bao giờ đâu quý vị. 
Hôm sau về đến San Jose XM mới phát 
hiện ra mấy dấu lấm chấm đỏ chỗ ruồi bu, 
coi như vết sẹo kỷ niệm bị ruồi New York 
cắn vậy. Biết tánh XM nên trước khi rời 
khỏi nhà Tâm đi một vòng kiểm soát xem 
XM có bỏ sót lại cái gì không, quả nhiên 
đểnh đoảng thì lúc nào cũng đểnh đoảng. 
Từ trong phòng nơi XM ngủ ở nhà Tâm, 
giọng Tâm vọng ra: 
      - G ơi! G bỏ quên "cell phone" với 
cái… tòn teng nè! 
      Hên quá còn kịp lấy lại, quê thiệt! Nơi 
bàn ăn nhỏ Yến lại được dịp ê a lên giọng 
bà cụ non nhắc lại: 
      - Biết ngay mà! Yến nói đúng hôn? 
May mà còn dính tòn teng…. 
      Trong khi Tâm chỉ cười thắc mắc “dễ dãi”: 
      - G này ngộ thiệt đó! Người ta lớn lên, 
càng già càng phải chín chắn hơn chứ! Tâm 
thấy G vẫn con nít giống hệt hồi đó không có 
thay đổi một chút nào hết. 
     XM chỉ còn biết ỏn ẻn cười trừ thôi chứ 
biết nói gì bấy giờ? Tặng các bạn hai câu 
thơ chấm dứt bài viết nhé! 
      Bạn về có nhớ ngày vui?  
      Giao về Giao nhớ hoài mùi sầu riêng... 
 

TÔN NỮ MẶC GIAO            
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CHO VALENTINE CỦA ANH 

 
Cảm ơn em yêu quí, 
Valentine của anh. 

Tình yêu sao đẹp thế, 
như vòng ngọc biếc xanh. 

 

Tình của anh cho em, 
tình của em cho anh, 
của đôi tim hòa nhịp, 

của mơ ước đang thành. 
 

Của mắt môi yêu dấu, 
của hương tóc mong manh, 

của nắm tay êm ái, 
của hạnh phúc an lành. 

 
Của tương lai rộng mở 
chờ đón đôi chúng mình, 
như đôi chim sải cánh 
bay vút tận trời xanh. 

 
Cho đời đầy ý nghĩa, 

của thương mến chân tình, 
khi tim ta rộng mở 

đón ánh nắng bình minh. 
 

Một kỷ nguyên đang đến, 
tươi sáng tựa trời xanh, 
khi ánh dương lấp lánh 
trên diềm mi của anh. 

 
Hôm nay xuân mới đến 
cho ấm áp thị thành, 

cho bông hồng tươi thắm, 
quà dâng em của anh. 

 
Cảm ơn em yêu quí, 
Valentine của anh. 
Từ đây và mãi mãi, 

em, người tình riêng anh. 
 

Kim‐Vũ 
 

FOR MY VALENTINE 
 

Thank you very much, 
my darling valentine. 

How radiant can love be, 
like the pure color of an emerald bracelet. 

 
Yes, my love for you, 
and your love for me, 

our two hearts sharing the same pulsing beat, 
and dreams become reality. 

 
Your beloved lips and eyes, 

and the gentle fragrance of your hair, 
and your hand tightly held in mine, 

bring inexpressible joy. 
 

And the future is opening wide, 
ready for the two of us, 

like two birds with wings widespread, 
soaring upward to the clear blue sky. 

 
And suddenly life singsa song 

of love and affection, 
when our two hearts are opening wide 

to receive the spring sunlight. 
 

A new era is starting, 
bright as the blue heavens, 
with drops of golden sunlight 
sparkling on my eyelashes. 

 
The spring season has just started, 

bringing warmth to the city 
and freshness to the roses 

that I’m offering you now, my dear. 
 

Thank you very much, 
my darling valentine. 
Now and forever 
you’re truly mine. 

 

Kim‐Vũ 
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MÙA ĐÔNG TỚI  
NHỚ CHIỀU WINNIPEG 

 

Trần Chí Phúc 
 

ối thứ bảy vừa rồi ghé nhà bạn ở 
Quận Cam ăn uống, đốt lửa vườn 

sau, ngắm trăng và đàn hát. Ôm đàn hát 
vài bản trong đó có bản “Chiều 
Winnipeg” và được tán thưởng. Một 
người bạn mới quen bảo rằng khoảng 
năm 1984 mới vừa tị nạn định cư tại Mỹ 
nghe Jo Marcel hát trong cuốn băng 
“Cho Em 1” bản này và đúng với tâm 
trạng tha hương cho nên rất thích.  
Tôi nhớ lại lần đầu tiên đến đất nước 
Canada vào ngày 10 tháng 4 năm 1979, 
ngày ấy không bao giờ quên. Trời 
Winnipeg vẫn còn mùa đông, trời u ám, 
tuyết phủ đầy mênh mông. Đối với một 
người sống ở Việt Nam, miền nhiệt đới 
mà lần đầu đi dưới tuyết rơi thì thật là lạ 
lùng. Cộng thêm nỗi sầu ly hương cho 
nên cảm giác nhớ nhà thật là sâu sắc 
mãi ghi dấu trong đầu cho tới hôm nay. 
Rồi tháng 6, tháng 7 tới, mùa hè nắng 
vàng trải dài cho đến chín mười giờ 
đêm cũng là một điều ngạc nhiên, nhớ 
tới bài học ấu thơ mùa đông ngày ngắn 
đêm dài và mùa hè ngày dài đêm ngắn 
và thấm hiểu. 
 Tôi hay lang thang trên đường phố 
Winnipeg một mình, thời đó dân tị nạn 
rất ít cho nên tình đồng hương thắm 

thiết. Tôi lẩm nhẩm câu hát đầu tiên "Ta 
đứng đây nơi thành Winnipeg. Trời 
chiều xanh xanh tới dáng quê hương." 
Câu nhạc đầu lại giống rất nhiều câu đầu 
trong nhiều ca khúc Việt Nam đã từng 
nghe, nhưng mà đành chịu vì tôi muốn 
giữ cái chữ Winnipeg. Tôi muốn tả rõ 
cái thành phố mình đang sống, cũng như 
đã có bản nói về Paris, Mạc Tư Khoa … 
mặc dù Winnipeg là một thành phố rất 
xa lạ với người Việt Nam. 
 Câu kế tiếp "Ôi quê xưa biết bao giờ 
trở lại. Sài Gòn ơi thôi hết những chiều 
mưa". Ôi những chiều mưa ở Sài Gòn 
vẫn là kỷ niệm với người yêu đầu đời để 
đưa hình ảnh đó vào bài hát viễn xứ này. 
Và bốn câu "Mây vẫn trôi mang hồn tên 
viễn xứ. Về nơi đâu đây đất khách quê 
xa. Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi. 
Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà ". 
Cái nỗi nhớ nhà thật ghê gớm, làm sao 
diễn tả, thôi thì hỏi người em và có lẽ 
em cũng chẳng bao giờ biết. Tôi vẫn 
thích câu này nhất. 
 Hình ảnh Winnipeg tuyết trắng xóa 
mênh mông để thấm thía nỗi mùa đông và 
chiều hè dài nắng đổ đối với nhau tả về xứ 
lạnh Canada vẫn đậm nét trong ca khúc. 
 Khi hoàn tất ca khúc, tôi vẫn thấy 
bài này trung bình vì nét nhạc không có 
gì mới mà tình cảm thì cũng chẳng gì 
đặc biệt. Nhưng sau này có nhiều người 

T 
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thích và nói với tác giả rằng họ cảm 
thấy mênh mang nỗi buồn viễn xứ.  
Tôi có nhờ nhạc sĩ Ngọc Trọng hát bài 
này trong cuốn băng “Ru Em Đời Mất 
Xứ” do hai đứa thực hiện năm 1982 và 
gởi về trại tị nạn cho đứa cháu gái và là 
bạn của con gái ca sĩ Jo Marcel. Cô này 
khi về Quận Cam ở với bố, nghêu ngao 
bài hát và Jo Marcel thích nên thu băng, 
có hỏi tên tác giả thì được cho biết là từ 
Nguyễn Ngọc Trọng; cho nên ông ghi 
trong cuộn băng là như vậy. Sau này tôi 
nói Trần Chí Phúc chính là tác giả,  nhờ 
ông cải chính nhưng đã muộn vì đã bán 
hơn mười ngàn cuốn cassette đi khắp 
thế giới. Cũng may là sau này trung tâm 
Asia thu hình với tiếng hát Thanh Lan 
và ghi đúng tên tác giả! Nhạc sĩ Trúc 
Hồ gọi điện thoại hỏi cái chữ " Tên viễn 
xứ " nếu con gái hát thì sửa lời ra sao, 
tôi bảo là đổi lại "em viễn xứ" . Nhân 
dịp này mới nghĩ tới cái chữ "Mang hồn 
anh viễn xứ" thì có lẽ thi vị hơn một 
chút; nhưng mà tên viễn xứ cũng có nét 
riêng, mà nghệ thuật thì cũng không nên 
dẫm vào lối mòn. 
 Mới tuần rồi phỏng vấn nhạc sĩ Vũ 
Tuấn Đức trong câu chuyện văn nghệ 
thì anh chàng bảo đã từng ngồi chung 
máy bay với Jo Marcel đi lưu diễn và 
được nghe ông nói về bài hát Chiều 
Winnipeg; làm mình cũng khoái trong 
lòng. Cho đến nay, tự phân tích về sự 
thành công của bài hát thì có lẽ cái tên 
Chiều Winnipeg nghe lạ trong ca khúc 
Việt Nam. 

Tôi thỉnh thoảng nhận được vài email 
của người trong nước cứ tưởng tôi còn 
ở thành phố này cho nên hỏi thăm vì họ 
sắp di dân từ Việt Nam sang Winnipeg. 
Ca sĩ Đan Nguyên tháng trước có đi 
trình diễn ở đây và tôi nhờ anh ta nói 
trên sân khấu rằng Trần Chí Phúc tác 
giả bài hát đã từng sinh sống thành phố 
này muốn gởi lời thăm hỏi đến những 
bằng hữu cũ.  
 Tôi vẫn muốn có một dịp nào về 
thăm lại Winnipeg nhưng không liên lạc 
được người quen. Cuối tháng 3 năm 
2014, nhạc sĩ Phan Anh Dũng của Cơ 
Sở Cỏ Thơm có tổ chức họp mặt thường 
niên và hát nhạc Trần Chí Phúc ở thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn; hát 14 bài trong đó có 
bản Chiều Winnipeg. Thật là một điều 
tình cờ, lúc cô ca sĩ đang hát "Winnipeg 
lạnh lùng tuyết trắng xóa mênh mông, 
giá băng cho thấm thía nỗi mùa đông" 
thì một số khán giả bỗng đứng lên bỏ về 
vội vã. Sau đó mới biết lý do là trời 
đang bắt đầu đổ tuyết bất ngờ, mặc dù 
trước đó tin tức khí tượng cho biết là 
trời bình thường, sắp sang tháng tư và 
thiên hạ đang chuẩn bị đón mùa hoa anh 
đào nở ở thủ đô nước Mỹ. Và khách dự 
tiệc không muốn bị kẹt xe giữa đường 
vì tuyết rơi. 
 Anh bạn nói đùa rằng, hát bản Chiều 
Winnipeg để mang mùa đông xứ Canada 
về đây cho nên trời đổ tuyết lạ thường! 
Đó là một kỷ niệm dễ thương. Mặc dù 
khách không còn đông như mới bắt đầu 
nhưng chúng tôi vẫn hát say mê và hình 
như hát còn hay hơn bình thường! 
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 Có cho một anh bạn nghe bài hát thì 
anh này không thích lắm, tôi hiểu ra thì 
anh đi cùng cả một đại gia đình di tản 
sang Mỹ năm 1975, không có cảm giác 
cô đơn, cảm giác nhớ nhà, cảm giác 
mênh mang xa xứ đậm đà bằng những 
tên thanh niên một mình lang thang xứ 
người. Trên Youtube có hình ảnh một 
anh chàng ôm cây ghi ta hát Chiều 
Winnipeg thật thi vị. Đó là món quà 
tinh thần cho tác giả bài hát. 
  Mùa đông sắp tới, tuyết sẽ rơi nhiều 
tiểu bang xứ lạnh, cảm giác lạnh lùng, 
giá băng và kỷ niệm đầu đời sờ thấy 
tuyết ở Winnipeg vẫn khắc ghi. Ghi lại 
mấy dòng về bài hát tả về một thành 
phố xứ Canada, thấm thoát đã ba mươi 
lăm năm, giấc mộng đời trôi mau. Ước 
mơ "Mơ thấy quê hương một ngày 
thanh bình. Ta vẫn mơ, ta mãi mơ, mơ 
suốt đời". 

 
Trần Chí Phúc 

 
Sắp Mùa Đông Quận Cam 2014 

Mời nghe Thái Ninh hát Chiều 
Winnipeg với tiếng đệm đàn guitar của 
Trần Chí Phúc ở link sau đây: 
http://cothommagazine.com/nhac1/Tran
ChiPhuc/ChieuWinnipeg-TCP-
ThaiNinh.mp3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mùa Ðông Richmond - Ảnh Phan Anh Dũng 
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Cũng Tại Chiến Tranh! 
 
 

Ỷ NGUYÊN 
 

     ... Rồi thời gian trôi qua, quán cơm Tản 
Cư của bố mẹ tôi tại bến sông Hàm Rồng, 
Thanh Hóa mỗi ngày một phát đạt hơn, mẹ 
đã thuê được người phụ bếp nên bà bớt vất 
vả hơn trước.  Tiền bạc rủng rỉnh thoải mái, 
trông mẹ tươi tắn hẳn lên, không ủ dột như 
những ngày còn tá túc ở Đò Lèn.  Anh chị 
em chúng tôi sống rất hồn nhiên, không lo 
lắng gì ngoài việc sách đèn.  Những ngày 
tháng êm đềm ở giai đoạn này là những kỷ 
niệm đáng nhớ nhất đời tôi... Chúng tôi vui 
chơi thoả thích trong cảnh đẹp thiên nhiên 
của đồng nội, núi rừng; ngắt hoa thơm cỏ 
dại nơi chân đồi, vách đá; thả diều, bắt 
bướm, tắm suối, tắm sông, lùng kiếm dã 
tràng trên bờ cát v.v...  "Tìm đâu những 
ngày thơ ấu qua.  Tìm đâu những ngày 
xinh như mộng.  Tìm đâu, biết tìm  đâu bây 
giờ? !" (Hoàng Thi Thơ). Tuổi thơ của tôi 
quá tuyệt vời! Nhưng rồi những tháng ngày 
hạnh phúc chẳng kéo dài như mong đợi. 
Đúng là trời chẳng chiều lòng người bao 
giờ khiến gia đình chúng tôi bỗng chốc phải 
đối diện với một cảnh huống đau thương. 
    Hôm ấy là sáng Chủ Nhật, một buổi 
sáng mùa hè bình thường mà đáng lẽ ra, 
sau khi ăn sáng xong chúng tôi phải theo 
bà ngoại lên hang Mắt Rồng để lánh nạn 
máy bay. Có lẽ vào giờ ấy trời còn sớm, vả 
lại là sáng Chủ Nhật nên ai nấy đều chần 
chừ.   Nhiều cửa hàng buôn bán trong khu 
phố Hàm Rồng vẫn chưa mở cửa. Dường 
như mọi người còn đang say sưa trong giấc 
ngủ. Đột nhiên, từ xa xa văng vẳng tiếng 
động cơ ì ì giống hệt âm thanh của xuồng 

máy hay cano chạy dưới sông. Không ai có 
thể phân biệt với tiếng máy bay nên bình 
chân như vại. Thực chẳng ai ngờ máy bay 
lại đến oanh tạc vào ngày Chủ Nhật. 
      Vào lúc ấy, anh Cam người giúp việc 
cho tiệm ăn của bố mẹ tôi vừa làm thịt 
xong một chú chuột đồng béo ú trắng hếu, 
đặt trên một cái đĩa lớn với lá chanh cắt 
nhỏ rắc lên trên trông thật hẫp dẫn.  Tôi 
chẳng hiểu mọi người sẽ thanh toán chú 
chuột đó ra sao. Thực tình tôi chưa hề thấy 
bố mẹ tôi làm thịt chuột hay ăn thịt chuột 
bao giờ. Ghê quá! Tôi rùng mình, cho là 
mọi người sẽ sơi con chuột ấy.  
     Giữa lúc này, tiếng ầm ì của động cơ 
nghe mỗi lúc một rõ hơn, gần hơn.  Khi 
tiếng máy bay đã thực sự đến gần và hình 
thù con quái vật đã bất chợt xuất hiện trên 
nền trời thì bà con trong khu phố Hàm 
Rồng lúc ấy mới ù té chạy ra đường tìm 
hầm trú ẩn.  Gia đình tôi cũng mạnh ai nấy 
chạy.  Từ quán ăn tới hầm trú cũng khá xa. 
Tôi phải chạy thục mang qua mấy dẫy phố 
mới đến được miệng hầm.  Tới nơi tôi thấy 
mẹ tôi đã có mặt ở cửa hầm.  Mẹ kéo tay 
tôi lôi xuống hầm, tôi ghì lại và đứng khựng 
tại đó để trông sang bên kia đường nơi mà 
tôi đã thấy rõ ràng chị gái tôi bế thằng em 
út chạy vào nhà cô Phương, chắc là để rủ 
chị Xuân, một người chị họ đi cùng. 
Thường ngày chị tôi hay sang chơi bên chị 
Xuân, hai người rất thân nhau nên chuyện 
chị tạt ngang cũng là bình thường và chính 
vì lẽ đó mà sau này bố tôi cứ trách chị tôi 
đã đàn đúm với chị Xuân, khiến thằng em 
Đạt mới bị tai nạn thảm thương.  Từ trong 
miệng hầm ngó ra tôi thấy chiếc máy bay 
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hai cánh quạt mà cư dân thường gọi là máy 
bay bà già (?), chỉ bay đi dò thám cho nên 
mọi người mới coi thường không chạy 
xuống hầm ngay, xà xuống thật thấp, đang 
ầm ì quần thảo trên khu phố Hàm Rồng, 
như muốn đụng vào mái nhà rồi đột ngột 
nhả bom. Ầm ầm! ầm ầm!  Tiếng nổ kinh 
thiên động địa! Thực khiếp đảm không sao 
tả xiết khi lần đầu tiên tôi mục kích một 
cảnh tượng hãi hùng như thế. Một thứ âm 
thanh lộng óc làm rung chuyển cả một góc 
trời.  Tôi phải nhắm mắt, bịt chặt hai tai để 
khỏi bị khiếp sợ quá mức.  Theo phản ứng 
tự nhiên để trấn an, tôi lâm râm niệm Phật 
theo mẹ lúc đó đang đứng sát bên tôi, 
đúng lúc trái bom đầu tiên mà chính mắt 
tôi nhìn thấy đã nhả ra từ lòng phi cơ và rơi 
trúng căn nhà chị Xuân.  Lửa cuồn cuộn 
bốc lên ngất trời, cháy lan sang những căn 
nhà kế cận. Tim tôi lúc đó như muốn 
ngưng đập.  Vừa run vừa sợ, tôi khóc rống 
lên và gào thét như muốn đứt hơi ở trong 
hầm trú ẩn, giữa bao cặp mắt sững sờ nhìn 
tôi, có thể không ai hiểu tại sao tôi hành 
động như thế. Tôi nức nở níu lấy cánh tay 
mẹ: "Mợ ơi, chị Mai và em Đạt chắc bị 
trúng bom trong nhà chị Xuân rồi.  Con đã 
thấy trái bom đầu tiên đã rơi đúng nhà chị, 
kìa lửa từ căn nhà đang bốc cháy phừng 
phực, Mợ thấy không !" Tiếng gào thét của 
tôi càng thảm thiết hơn: "Trời ơi, chắc cả 
hai chị em sẽ bị chết cháy mất?"  
     Rồi cứ thế chiếc máy bay liên tục thả ra 
nhiều trái bom giết người lên trên những 
mái tranh hiền hoà của dân lành trong khu 
phố Hàm Rồng quen thuộc của tôi. Ôi 
khủng khiếp quá, kinh hoàng quá! Nước 
mắt đầm đìa, tôi gục đầu vào vai mẹ trong 
lo sợ khôn cùng.  Máy bay vẫn tiếp tục 
oanh tạc tứ tung. Tất cả mấy dẫy nhà trong 
khu phố Hàm Rồng giờ đều chìm trong biển 
lửa.  

     Khi máy bay đã khuất khỏi vòm trời 
đang cuồn cuộn những luồng khói xám, 
mọi người mới hổn hển, ngoi ngóp từ hầm 
trú ẩn bò lên.  Ai nấy mặt mày tái mét, dáo 
dác nhìn quanh sợ hãi rồi oà lên khóc với 
nhau.  Người ta đi tìm con cái, người thân.  
Tôi và mẹ tôi cũng vừa ra khỏi miệng hầm.  
Không chần chừ, tôi vội kéo tay mẹ chạy 
ngay sang bên kia đường để tìm chị Mai và 
em Đạt.  Bên đống tro còn đang bốc khói 
âm ỉ, hai chị em ngồi trên bực thềm nhà 
loang lổ vỡ nát do sức tàn phá của những 
trái bom độc ác giết người vừa qua.  Tóc 
chị rối bời, quần áo tả tơi, cháy sém, máu 
me bê bết khắp mặt mũi chân tay. Thằng 
em Đạt nằm bất động trong lòng chị.  Đôi 
mắt lờ đờ, mặt mũi bám đầy bụi than và 
máu. Nó nhăn nhó vì đau đớn... Tôi đoán, 
em tôi chẳng hiểu những gì vừa mới xẩy ra 
cho nó. Với cái tuổi quá ngây thơ, hằng 
ngày chỉ biết theo các anh các chị lên núi, 
lên hang, chạy nhẩy tung tăng, nào có biết 
chiến tranh, bom đạn là gì? Tội nghiệp em 
tôi quá, sự kiện hãi hùng đến với nó quá 
đột ngột và quá khác thường đã làm nó 
không thể nào biết được đâu là thiện, đâu 
là ác, là dã man tàn khốc. Tuổi thơ của em 
tôi lúc ấy làm sao hiểu thấu được tham 
vọng của con người đã khiến họ hành động 
như một loài mãnh thú.  Tôi muốn khóc 
thật lớn, la lên thật to thấu tận trời xanh 
khi tôi sáp gần lại em tôi để tận tường 
chứng kiến tấm thân bé bỏng của nó phải 
gánh chịu hậu quả chiến tranh!  Ôi, cặp 
chân cứng cáp khoẻ mạnh của em tôi ngày 
nào còn đùa chạy khắp nơi, tung tăng trên 
núi, trên đồi, trên hang với anh các chị mà 
giờ này đây, em tôi không sao nhúc nhích 
được đôi chân. Nó lịm đi. Nhìn thân hình 
thằng em mà lòng tôi đau xót không sao tả 
xiết. Hỡi ơi! nguyên cả một bắp chân bên 
trái của em tôi đã bị mảnh bom bằm nát, 
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bầy nhầy như một cái đùi nai tơ bị cọp 
rừng cắn xé.  Máu đã chẩy ra quá nhiều vì 
vết thương quá nặng khiến em tôi lả đi vì 
đau đớn, miệng môi tái nhợt, đôi mắt đờ 
đẫn mất thần sắc cố nhìn quanh dáo dác 
như để tìm gặp những khuôn mặt thân 
quen của mình.  Tôi muốn ôm em tôi vào 
lòng mà gào thét lên: "Đạt ơi, em có hiểu 
rằng chị thương yêu em biết nhường nào 
không?" Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn bất 
động, đâu biết phải làm gì mà chỉ đứng 
trân trân nhìn em mình, lòng quặn đau.  
Máu chẩy ruột mềm!  Tôi có cảm tưởng 
bắp chân bé nhỏ của em tôi chính là bắp 
chân tôi.  Máu đỏ từ những thớ thịt ở bắp 
đùi em rỉ ra như chính máu từ trái tim thơ 
ngây của tôi tuôn ra. Trời ơi! thằng em trai 
bé nhỏ của tôi bỗng dưng trở thành môt kẻ 
tàn phế như thế này sao? Tự nhiên tôi đâm 
ra trách trời, oán đất. Trong đầu tôi lúc ấy 
đã có không biết bao nhiêu suy nghĩ để oán 
trách lung tung...  Nếu sáng hôm đó là 
ngày thường thì chị em chúng tôi đâu còn ở 
nhà trong giờ này mà đã lên trường Quan 
Thánh đi học rồi. Tất cả đều ỷ y là ngày 
Chủ Nhật nên sự thể mới tang thương như 
thế đó. Giá chị tôi đừng ghé chị Xuân mà 
chạy thẳng xuống hầm thì em tôi đâu có ra 
nông nỗi này. Bố tôi lại được thể đổ lỗi cho 
bà ngoại đã không cho chúng tôi lên hang 
Mắt Rồng từ sáng sớm. Hỡi ơi! chẳng có cái 
khổ đau nào giống khổ đau nào, tất cả đều 
làm cho người ta đau đớn vô chừng!  
     Không chần chừ, ngay lúc đó bố mẹ tôi 
cùng bác Huề và chú Tiếp đã thuê người 
cáng võng hai chị em ra đò để tới nhà 
thương tỉnh cho kịp chiều hôm đó. Thuyền 
và đò dọc là phương tiện di chuyển duy nhất 
trong thời điểm này nên nếu càng trì hoãn 
càng rất nguy hại cho vết thương trầm trọng 
của em tôi.  

     Chúng tôi quay lại mảnh đất vừa bị máy 
bay tàn phá.  Trước mắt tôi, một cảnh 
tượng tang thương ai oán chưa từng thấy. 
Cả một khu phố buôn bán nhộn nhịp ngày 
nào phút chốc đã trở thành bình địa.  Quán 
Tản Cư thơ mộng và đầm ấm của gia đình 
nhà tôi trước kia, giờ chỉ là đống tro tàn 
còn đang âm ỉ bốc khói.  Tôi theo chân anh 
Kỳ tìm lại nền đất cũ nơi đã nuôi sống gia 
đình chúng tôi trong những tháng năm dài, 
giờ chẳng còn gì nơi đây ngoài những đống 
than cháy dở dang, thỉnh thoảng nổ lốp 
đốp làm chúng tôi giật mình.  Những ống 
tre rỗng ruột dựng làm cột nhà mà trước 
kia bố tôi đục lỗ cho anh em chúng tôi làm 
ống đựng tiền (piggy bank) khi mới cất 
quán ăn này, giờ cũng cháy thành từng 
nhúm kẽm nhỏ trắng xanh dính kẹo vào 
nhau, lẫn lộn trong lớp tro còn nóng bỏng.  
Chúng tôi thẫn thờ đứng nhìn đống tro mà 
lòng luyến tiếc.  
     Tôi lang thang bước đi từ nền đất này 
sang nền đất khác để cố hồi tưởng lại từng 
quán ăn, từng cửa tiệm buôn, cửa hàng tạp 
hóa của ông bà Nam, hàng phở gánh của 
bác Thuận say, tiệm ăn Chiêu Anh Quán 
sang trọng của chú Tường và nhiều nhiều 
nữa ...Thực khó mà nhận ra chính xác được 
nhà nào với nhà nào vì đâu đâu cũng đều 
bao phủ một lớp tro bụi bừa bãi ngổn 
ngang khó tả. 
     Cũng trong giây phút ấy hai anh em 
chúng tôi còn chứng kiến tận mắt những 
cảnh tượng chết chóc thực hãi hùng ở ngay 
khu lò gốm dưới chân núi Mắt Rồng. Hầu 
như cả một khu xóm làm đồ gốm, đồ sành 
sầm uất ngày nào giờ cũng chịu chung số 
phận như khu phố Hàm Rồng. Nơi nơi 
nhiều căn nhà còn đang âm ỉ cháy, thỉnh 
thoảng một trận gió thổi lên cuốn theo 
những tàn than còn cháy dở dang. Nhiều 
nạn nhân trúng mảnh bom bị thương vẫn 
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còn nằm rên rỉ tại hiện trường để chờ được 
tải thương. Trên vách đá dưới chân núi một 
người đàn bà bị cháy đen trong tư thế chết 
đứng. Tôi nhận ra bà ta là người hay đội 
thúng thịt lợn đến bán cho mấy tiệm ăn 
trong khu phố Hàm Rồng mà mẹ tôi cũng 
là người mua hàng của bà thường xuyên 
mỗi sáng. Bà ta đã bị sức tàn phá quá 
mạnh của bom Napalm khiến thân thể bà 
cháy khô và dính bẹp vào vách núi đá, 
trông xa giống như một bức tượng đá 
không hồn mà ai đó đã khắc chạm.  Toàn 
thân tôi lúc đó như nổi gai ốc, mồ hôi toát 
ra lạnh cả người. Tôi không muốn tiếp tục 
đi sâu thêm vào khu phố này vì chắc sẽ 
phải chứng kiến thêm nhiều cảnh chết chóc 
thảm thiết nữa nên quay ra rủ anh tôi trở 
về.  
     Đêm hôm đó tôi không sao ngủ yên 
giấc.  Hình ảnh chết chóc của người ta 
cũng như cảnh tượng thằng em Đạt bị 
thương cứ lởn vởn trong đầu óc và  ám ảnh 
tôi mãi không nguôi. Tôi cầu nguyện Trời 
Phật phủ hộ cho thằng em tôi được tai qua 
nạn khỏi.  Tôi mong cho mau đến sáng để 
được biết tin tức về thằng em cũng như chị 
Mai tôi. Tôi lo sợ vô cùng nhưng tôi vẫn hy 
vọng thật nhiều.  Tôi thiếp đi trong giấc 
ngủ lúc nào không hay ...  
     Thế rồi việc gì đến đã đến ... Hung tin 
mà bố tôi đem về cho mọi người thực hết 
sức đột ngột. Làm ai nấy đều choáng váng, 
không thể nào tin được? Thằng em Đạt của 
tôi đã ra đi thật rồi.  Cậu ấy đã tắt thở lúc 
12 giờ trưa sáng hôm đó sau khi nhà 
thương nghèo nàn của chính quyền Việt 
Minh đã cưa đứt cái chân con nai vàng ngơ 
ngác của em tôi, máu ra qúa nhiều mà nhà 
thương không có đủ máu để tiếp cứu cũng 
như không có thuốc để cầm máu nên em 
tôi đã nhắm mắt ra đi một cách oan ức.  Ôi 
có cái đau đớn nào giống cái đau đớn nào! 

Còn sự chia lìa mất mát nào có thể so sánh 
được!  Ai nấy đều sững sờ đau xót như 
nhau.  Mẹ khóc nhiều hơn ai hết. Riêng tôi, 
tôi đã khóc từ lúc trái bom đầu tiên rớt 
xuống mặt đất.  Có ai biết được tôi đã 
khóc, có ai hay tôi đã tràn trề đau đớn.  
Lúc đó tôi buồn như chưa từng buồn bao 
giờ.  Khối óc non nớt của tôi bắt đầu bị rạn 
nứt và in vết thù từ đấy.  Tôi tự hỏi tại sao 
người ta ngang nhiên giết người công khai, 
giết người vô tội vạ như thế. Công lý ở đâu, 
pháp luật ở đâu.  Ai xử tội những kẻ giết 
người này? Hình ảnh tang thương của ngày 
Chủ Nhật hôm đó vẫn còn mãi mãi in sâu 
trong tâm tưởng của tôi. Mỗi lần nghĩ tới 
thằng em Đạt, tôi lại không muốn có ngày 
Chủ Nhật nữa.  Cảnh tượng đau thương do 
chiến tranh gây ra làm tôi hờn oán, căm 
thù những kẻ ngoại bang độc ác, đã giết 
chết đứa em út thân yêu của chúng tôi. Bất 
chợt tôi cảm thấy kinh sợ và oán ghét chiến 
tranh đến tận cùng xương tủy.  Tôi nghĩ 
đến vìệc trả thù những kẻ đã huỷ hoại thân 
thể thằng em trai tôi cũng như bao người 
dân vô tội khác.  Tôi có ý định ghi danh vào 
đoàn thiếu nhi tiền phong để có thể làm 
bất cứ việc gì ngay cả phải hy sinh mạng 
sống của mình để đánh đuổi được bọn thực 
dân Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam.  
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ thầm kín của một 
đứa trẻ thơ khờ khạo như tôi vì quá yêu 
thương thằng em máu mủ mà nghĩ quẩn.  
Những ý nghĩ liều lĩnh và nông nổi này chợt 
đến với tôi rồi cũng qua đi nhanh.  
     Chiều hôm đó, bố tôi đưa cả gia đình đi 
thăm mộ em Đạt.  Một nấm mộ bé cỏn con 
nằm trơ vơ lạc lõng ở một góc ruộng xa xôi 
hiu quạnh.  Tôi bàng hoàng không sao hiểu 
nổi và cắt nghĩa được là tại sao lại là thế 
này.  Ngày hôm qua em Đạt còn ngồi trong 
lòng chị gái tôi mà hôm nay em tôi đã cô 
quạnh dưới ba tấc đất?  Có ai gan dạ để 
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lòng mình chai đá được chăng?  Có nước 
mắt nào làm tan được sự đau đớn này?  
Tôi gọi tên em tôi trong hơi gió rì rào của 
đồng trống bao la.  Tôi không thể nào quên 
được khuôn mặt thông minh với cặp mắt 
tròn xoe đen nháy của cậu ấy.  Trong chớp 
nhoáng hình ảnh thằng em bé bỏng của tôi 
hiện ra trước mắt với dáng đi vững chãi, 
nhanh nhẹn theo bà ngoại và các anh các 
chị leo lên núi Mắt Rồng, vừa đi vừa đùa 
rỡn với anh Khôi của nó. Tôi nhớ Đạt luôn 
luôn gọi Khôi là chú chứ không gọi là anh vì 
Khôi thường chọc ghẹo Đạt. Mẹ tôi có nhẽ 
chăm chút em Đạt nhất nhà vì Đạt là con 
út. Mẹ thường khoe với mọi người là em 
Đạt khôn ngoan và thông minh hơn mấy 
anh của nó?  Em tôi mới 6 tuổi đầu, nó nào 
có tội tình gì mà phải chết oan uổng như 
vậy?  Tại sao lại là em tôi mà không phải là 
tôi hay là người khác?  Biết bao câu hỏi tại 
sao cứ chồng chất trong đầu óc thơ ngây 
non dại của tôi.  Tôi biết trong giờ phút này 
bố mẹ và mọi người trong gia đình đều đau 
xót như tôi.  Nhìn mọi người vây quanh 
ngôi mộ mới đắp, bố vừa mếu máo vừa 
phân trần: "Đáng lẽ Ba không nên để họ 
cưa chân em Đạt mà nên tìm thầy Tầu bó 
thuốc, bó bột cho em, vì xương ống chân 
của nó không bị gẫy.  Tại sao Ba không 
tính toán như vậy nhỉ?  Trước khi cưa chân, 
chú Tiếp  an ủi em Đạt  là chú sẽ đúc chân 
vàng cho em đi sau này, nhưng em Đạt rất 
sợ cưa chân nên năn nỉ đừng cưa chân em. 
Nhưng vì nếu không cưa chân và để lâu vết 
thương sẽ bị nhiễm trùng làm độc nên nhà 
thương họ phải quyết định như thế, Ba 
cũng chẳng biết phải làm sao, Ba cảm thấy 
hối hận vô cùng ! Cũng may Chị Mai không 
bị thương tích trầm trọng như em Đạt nên 
Ba cho rằng con người ta sống chết đều có 
số."  Nói xong, bố tôi gạt nước mắt, chép 
miệng: "Một kiếp người sao quá ư ngắn 

ngủi! Một con chim non vừa xa lìa tổ ấm!"  
Trong lúc này tôi thương thằng em Đạt 
nhiều đến nỗi đã thầm nghĩ trong bụng là 
nếu sau này gia đình nhà tôi có trở về 
thành nội, tôi sẽ xin bố mẹ cho ở lại Thanh 
Hoá để được sớm hôm thăm viếng em Đạt 
của tôi?    
     Mặt trời dần ngả về sau rặng núi xanh 
rì.  Gió đồng nội hiu hiu đủ làm lòng người 
se lại.  Từng đàn chim ríu rít tìm về tổ ấm.  
Mấy chú nghé bé bỏng kè kè bên mẹ để 
nhập bọn cùng đàn trâu về chuồng.  Chúng 
tôi theo chân bố mẹ xuống thuyền để kịp 
về Hàm Rồng trước khi trời đổ tối.  Ngôi 
mộ của thằng em Đạt xa dần xa dần sau 
mũi thuyền của bác lái đò.  Mặt sông tối 
xầm lại, lặng thinh, như muốn chia xẻ sự 
mất mát lớn lao của gia đình tôi...  
         
Ỷ NGUYÊN 

Maryland, Cuối Thu 2014 
(Trích Từ Một Vùng Ký Ức)
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TIẾNG CHUÔNG ĐÊM NOËL 
 

Hẹn nhau xuống phố đông người 
Đêm nào mùa Noël xưa 

Tưng bừng lòng như mở hội 
Tràn đầy ánh mắt say sưa. 

 
Thì thầm, đùa vui trêu nhau: 

"Noël, ta cùng… xuống đường, 
Vì người-Việt-Nam-ngoan-đạo". 

Tiếng cười vang theo tiếng chuông 
 

Thánh thót ngân nga xa xôi… 
Nụ cười thoáng thơ ngây quá, 
Áo bay quấn quít bên người, 

Gió lạnh vờn hôn lên má. 
 

Lấp lánh ngàn muôn ánh sao 
Sáng ngời lên trong đêm tối 

Hạnh phúc thương yêu ngọt ngào 
Mộng ước đường đời chung lối. 

 
Nào ngờ Noël đêm nay 

Có người quỳ bên giáo đường 
Nguyện cầu rưng rưng mắt lệ 

Xa rồi bóng dáng người thương 
 

Nhớ người-Việt-Nam-ngoan-đạo, 
Nguyện cầu gửi khắp muôn phương 

Lời kinh mênh mang ưu sầu 
Lặng thầm theo những hồi chuông. 

 

Nguyễn Mây Thu 
(Paris, 10-11-2014) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tranh BỒ CÂU TRẮNG: DIỄM CHÂU CÁT ÐƠN SA 

‐‐‐‐‐‐‐ 
 

NGUYỆN CẦU 
 

Hai hôm ốm con không vào thăm mẹ 
Trong nursing home mẹ có buồn ? 

Con gái sao giờ này chưa tới 
Hay con còn mắc bận đi chơi. 
Không có đâu mẹ yêu dấu ơi 

Con không  dám vào vì cảm lạnh hắt hơi 
Dù  biết mẹ đang nằm ngóng đợi. 

Hôm con vào mẹ lặng yên không nói 
Gương mặt thẫn thờ, cứ  mải ngó  ti vi 

Sao mẹ không hạch hỏi con đi 
Hai hôm nay làm gì không vào thăm mẹ 

Con đến ôm vai, mẹ cũng không buồn nói 
Miệng cười vu vơ với đôi mắt vô hồn 
Con chỉ biết cầu xin Chúa luôn luôn 

Cho mẹ vẫn còn nhớ được  
con là con của mẹ. 

 

Hồng Thủy
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TƯỞNG NHỚ VỀ  
NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG 

 

Phan Anh Dũng 
 

ựu Giáo Sư, Nhà Văn, Nhà Báo 
Nguyễn Xuân Hoàng qua đời ngày 

13 tháng 9 năm 2014 ở San Jose, 
California, hưởng thọ 77 tuổi. Ông là 
một trong những nhà văn nổi tiếng của 
Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Đám 
tang của Ông được nhiều văn nghệ sĩ 
tham dự, để lại nhiều luyến tiếc và ấn 
tượng đẹp.  
 Khoảng cuối năm 2013, 
tôi nhận được tin Nhà Văn 
Nguyễn Xuân Hoàng bị 
bệnh nặng. Sau đó, được 
biết Ông bị ung thư ở cột 
sống và chữa trị ở bệnh viện 
Stanford. Trong thời gian 
này, nhiều thân hữu và học 
trò cũ đã đến thăm viếng để 
khuyến khích và an ủi Ông. 
Có lẽ vì thế mà tinh thần 
Ông phấn khởi và đã chống 
cự được chứng bịnh quái ác 
và đau đớn trong một thời gian khá dài - 
hơn một năm từ khi ung thư phát hiện.  
Nguyễn Xuân Hoàng sinh trưởng ở 
vùng Nha Trang, là cựu học sinh trường 
Trung Học Võ Tánh (Nha Trang) và 
Petrus Ký (Sài Gòn). Sau khi tốt nghiệp 
Đại Học Sư Phạm ở Đà Lạt, khoa Triết 
năm 1961, Ông về dạy học một năm ở 

Trung Học Ngô Quyền (Biên Hòa) rồi 
chuyển về dạy ở Trung Học Petrus Ký 
(62-75). Trong thời gian ở Sài Gòn, 
Ông còn dạy thêm ở các trường: Trường 
Sơn, Lê Bảo Tịnh, Huỳnh Thị Ngà, 
Thăng Long, Văn Hóa, Nguyễn Thượng 
Hiền, Regina Pacis ... Ngoài đi dạy, 
Ông cộng tác với tư cách là Tổng Thư 
Ký Tòa Soạn tạp chí Văn (72-74).  
 Năm 1984, Ông và gia đình rời Việt 
Nam, đến định cư ở Hoa Kỳ năm 1985. 

Ông đã giữ chức vụ Tổng 
Thư Ký Báo Người Việt 
Daily News (85-97), Tổng 
Thư Ký tạp chí Thế Kỷ 21 
(89-94). Chủ Nhiệm kiêm 
Chủ Bút tạp chí Văn (từ 
tháng 9, 1996 do Nhà Văn 
Mai Thảo bàn giao), Tổng 
Thư Ký báo Việt Mercury 
trực thuộc nhật báo San 
Jose Mercury News của 
Hoa Kỳ (từ tháng 11 năm 
1998 đến tháng 11 năm 

2005), Chủ bút tuần báo Việt Tribune 
(2006-2014). Ông còn phụ trách một 
trang blog cá nhân qua trang mạng Việt 
Ngữ của đài VOA phần lớn về đề tài văn 
học nghệ thuật 
(http://www.voatiengviet.com/section/ 
nguyen-xuan-hoang-blogpage/2711.html) 
 Ngoài ra, ông cũng từng là giảng 

C 
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viên (lecturer) giảng dạy môn Văn Học 
Việt Nam đương đại tại Đại Học 
California-Berkeley. 
Tác phẩm của Nguyễn Xuân Hoàng đã 
xuất bản gồm: 
* Tập truyện ngắn: 
    Mù sương (1966) 
    Sinh nhật (1968) 
* Truyện dài: 
    Bụi và rác (1996) 
    Khu rừng hực lửa (1972) 
    Kẻ tà đạo (1973) 
    Người đi trên mây (1987) 
    Sa mạc (1989) 
* Các thể loại khác: 
    Ý nghĩ trên cỏ (tiểu luận, 1971) 
    Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu (tùy 
bút, 1974) 
    Căn nhà ngói đỏ (tạp ghi, 1989) 
 Ngoài ra, ông còn một số tác phẩm 
chưa xuất bản, đó là: Lửa (truyện dài), 
Ai Cũng Cần Phải Có Một Bà Mẹ (tùy 
bút), Sổ Tay Văn Học…  
 “Nguyễn Xuân Hoàng, Người Đi Trên 
Mây” quen biết nhiều giới văn học nghệ 
thuật, nghệ sĩ, truyền thông, báo chí và 
được cảm tình của nhiều người. Khi biên 
soạn về Ông, tôi thấy có rất nhiều tài liệu, 
hình ảnh từ nhiều website trên internet. 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Bắc 
California đã làm môt đặc san đặc biệt với 
chủ đề "Nguyễn Xuân Hoàng trên dòng 
sông Petrus Ký", xuất bản muà Xuân 
2014. Cựu Học Sinh Trung Học Ngô 
Quyền đã thành lập một website rất đầy đủ 
về Ông ở link sau đây (http://www.ngo-

quyen.org/p3631a3768/gioi-thieu-thu-
quan-nguyen-xuan-hoang) 
 Trong vùng Hoa Thịnh Đốn và 
trong ban biên tập của Cỏ Thơm, có lẽ 
Họa sĩ Đinh Cường là người có thâm 
tình gắn bó với Nguyễn Xuân Hoàng. 
Anh đã qua San Jose cùng cắt bánh sinh 
nhật với Nguyễn Xuân Hoàng vào tháng 
7, 2014. Đinh Cường cũng đã vẽ nhiều 
tranh chân dung cũng như sáng tác 
nhiều bài thơ về Nguyễn Xuân Hoàng. 
Nhà văn Phương Duy Trương Duy 
Cường ở San Jose cũng có mối thân 
tình với gia đình Nguyễn Xuân Hoàng 
đã đến chia buồn và dự tang lễ. 
 Trong lúc Nguyễn Xuân Hoàng 
đang trị bệnh, tôi đã được tin tức 
thường xuyên từ Quách Đại, một cựu 
học sinh Petrus Ký ở San Jose và chị 
Đoàn Hải Yến, một cựu nữ sinh Trưng 
Vương vùng Hoa Thịnh Đốn, cũng là 
em ruột của Nguyễn Xuân Hoàng. 
Trong buổi họp mặt picnic của Hội Ái 
Hữu Petrus Ký Miền Đông Hoa Kỳ, sau 
khi gọi hỏi thăm, chị đã chuyển phone 
cho tôi nói chuyện tiếp với Ông, đó 
cũng là những lời từ biệt, khoảng một 
tháng trước khi Ông qua đời. Tuy tôi 
không có duyên được học với Giáo Sư 
Nguyễn Xuân Hoàng ở Petrus Ký nhưng 
theo các bài viết của các bạn tôi và cựu 
học sinh các trường khác thì biết Ông là 
người dạy môn Việt Văn hay Triết rất 
đam mê và lôi cuốn.  
 Theo thiển ý, văn của Nguyễn Xuân 
Hoàng rất thật, ít màu mè với những nhân 
vật và chuyện theo kinh nghiệm sống của 
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Ông. Văn của Ông nằm trong không gian 
màu xám, nhiều nét buồn, bi quan ... có lẽ 
phản ảnh tâm trạng không được vui của 
Ông từ hoàn cảnh gia đình khi Ông lớn 
lên, từ xã hội và chiến tranh Việt Nam, 
đến những trải nghiệm không dễ khi hội 
nhập vào cuộc sống mới lạ ở Hoa Kỳ.  
 Có lẽ ít người biết Nguyễn Xuân 
Hoàng cũng hay sáng tác thơ theo thể tự 
do, có ảnh hưởng từ “trường phái Thanh 
Tâm Tuyền”. Tôi thích bài thơ "Niềm 
yên lặng của biển" - sau sửa thành "Biển, 
Nghe Không"- in trong tạp chí Văn số 
69, tháng 11 năm 1969: 
Đừng nói gì với mặt trời 
nghe không?  
mặt trời nóng, mặt trời không cần biết đâu. 
Đừng nói gì với núi cao 
nghe không? 
núi cao xa vời, núi cao không trông thấy 
đâu. 
Đừng nói gì với mây gió 
nghe không? 
mây gió cứ bay hoài bay hoài, mây gió 
không buồn nghe đâu. 
Đừng nói gì với súng đạn 
nghe không? 
súng đạn vô tình, súng đạn không hiểu gì 
đâu. 
Đừng nói gì với cỏ cây 
nghe không? 
cỏ cây cũng sống rồi lớn rồi chết, cỏ cây 
không trả lời đâu. 
Đừng nói gì với ai hết 
nghe không? 
cũng đừng thèm nói gì với chính mình nữa. 
nghe không? nghe không? 
Hãy im lặng như biển. 
biển, nghe không? 

biển có nói gì đâu 
nhưng biển thấy hết, nghe hết, hiểu hết, biết 
hết... 
nghe không? 
Biển, nghe không? 
 Mời quý vị xem thêm tài liệu về 
Cựu Giáo Sư, Nhà Văn, Nhà Báo 
Nguyễn Xuân Hoàng ở website Cỏ 
Thơm với link sau đây: 
http://cothommagazine.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=1
203&Itemid=49 
 Và mời đọc hai bài viết tiêu biểu 
của Ông: "Xin Lỗi và Cảm Ơn" (một 
tạp ghi) và "Tự Truyện của Một Người 
Vô Tích Sự". 
 Tôi sẽ nhớ mãi về Nguyễn Xuân 
Hoàng, nhất là những câu thơ của Ông 
mà Họa sĩ Đào Hải Triều đã viết thư 
họa, để ở nhà quàn hôm tang lễ: 
"Sau cái chết là gì ? 
Không là gì hết! 
Có chăng là những ngọn gió 
Ngọn gió thổi những lời bay đi 
Ngọn gió thổi trả những lời trở lại..." 

 
Phan Anh Dũng 

(tháng 11, 2014 – Virginia) 
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XIN LỖI VÀ CÁM ƠN! 
 

 
Nguyễn Xuân Hoàng 
 

uổi chiều cuối năm, ngồi bên ly cà 
phê với người bạn đến từ một tiểu 

bang xa.  Bạn tôi hỏi, ba điều bốn 
chuyện, chuyện sức khoẻ, chuyện gia 
đình, chuyện công ăn việc làm, chuyện 
người sống người chết, chuyện quê 
hương, chuyện quê nhà... Sau cùng bạn 
hỏi: "Năm qua cậu đã làm được những 
gì, đầu óc có thoải mái không?" Tôi nửa 
đùa nửa thật: Đầu óc thì không, còn làm 
được việc gì thì không biết. 
 Bạn tôi là một người chơi nhạc, 
không phải nhạc sĩ sáng tác, nhưng kiến 
thức về âm nhạc thì khá cao, và chơi 
đàn tây ban cầm xuất sắc. Mặc dù ở xa 
chúng tôi vẫn thường liên lạc nhau qua 
email. Có lần anh đưa ra một nhận xét 
bất ngờ về một bài viết của tôi, anh làm 
tôi sửng sốt. "Phong cách của bút pháp. 
Đó cũng là một vấn đề," anh nói.  Đọc 
nhiều, biết thưởng thức hội họa, và nói 
về văn chương và kịch nghệ thì thuyết 
phục lắm... tuy vậy bạn tôi không phải 
là người viết văn làm báo. 
 Cà phê nóng. Tôi uống một ngụm. 
Mùa đông năm nay ở miền bắc Cali 
lạnh hơn năm ngoái, lạnh hơn cả những 
năm trước nhiều. Tôi mở gói mật ong 
châm thêm vào ly cà phê. Hôm nay là 
ngày cuối tuần, tôi không ngồi ở quán 

quen Starbucks của tôi, mà là quán 
Peet’s coffee. Cà phê ở đây đậm hơn cà 
phê starbucks. Khung cảnh cũng thân 
mật và ấm cúng, từ cái bàn cái ghế, 
những gói cà phê, … Mấy bức tranh 
treo trên tường cũng đơn giản và nồng 
ấm. Quán hơi vắng. Có hai người khách 
sát bàn tôi: một người Mỹ râu tóc bạc 
phơ, ăn mặc rất bụi đời [áo quần giày 
dép và cái mũ chụp đầu bằng len cũ kỷ 
tả tơi] và một phụ nữ Á châu ăn mặc 
sang trọng, nhưng nét mặt hơi thô và 
lạnh. Tôi biết quán Peet’s coffee này 
hơi trễ, chỉ chừng hơn 1 năm nay thôi, 
nhưng tôi rất thích. 
 Bạn tôi nhắc: “Sao lúc này không 
thấy cậu viết gì? Phải viết đi chứ! Ở 
không lâu quá đâu có tốt.” Tôi nói 
không viết gì vì không biết viết gì, 
nhưng ở không thì cũng không hẳn là ở 
không đâu. “Nghĩa là cậu không còn 
chuyện văn chương chữ nghĩa nữa à?” 
Tôi nói chuyện chữ nghĩa thì còn nhưng 
mà chuyện văn chương thì không. Tôi 
lúc này thích chuyện thời sự hơn. “Nói 
tóm lại là cậu không có thì giờ?” bạn tôi 
hỏi. Tôi nói, thì giờ đâu nữa mà còn.  
Từ mấy năm nay tôi đã đọc ít đi. Thiếu 
cái nguồn nước liên lỉ ấy, cái giếng sẽ 
khô cạn dần, mạch nước ấy khi không 
còn thì cái ngọn lửa kia cũng từ từ tàn 
lụi, lấy nhiên liệu đâu mà đốt lên? “Cậu 
nói sao?” bạn tôi hỏi. “Cậu không đọc 
sách nữa à? Bỏ cái chuyện vớ vẩn ấy, 

B 
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chết tiệt ấy đi cậu ơi.  Tin trong nước, 
tin ngoài nước, tin thế giới, tin xe cán 
chó chó cán xe, tin trong nhà ngoài phố. 
Cái thứ mì ăn liền ấy mà! Đau đầu!” Ừ, 
tôi nói, đau đầu thật! 

….. 
 Bạn tôi nói: “Cậu có biết 
chuyện ký mục gia Art 
Buchwald không?” Ông nói 
sao? Tôi hỏi. Ông Art 
Buchwald à? Ông ấy mất từ 
tháng Giêng năm 2007 kia 
mà! “Đúng vậy!”, bạn tôi 
nói, “Tôi biết chứ, ông ấy 
mất đã gần bốn năm rồi, 
nhưng cậu không biết là 
ông  Art Buchwald trước khi 
chết ở tuổi 82 vẫn còn viết không?” Ừ, 
thì sao?  “Còn cậu, còn lâu cậu mới tới 
tuổi đó, sao cậu lười thế?” Tôi hỏi, ông 
nói thế là thế nào? Bạn tôi cười, “Thế 
cậu không thấy chuyện này không dính 
líu gì tới cậu à?” Dính líu gì?  Tôi hỏi. 
“Hãy bắt chước Art Buchwald đi, nếu 
đời không có gì vui, thì sao không mang 
tặng cho đời một nụ cười?” Bạn tôi hỏi 
lại. 
 Bạn tôi kể “Từ tháng Hai năm 2006, 
khi bác sĩ cho biết vì ông không chịu 
lọc máu hàng tuần nên ông chỉ còn sống 
vài tháng nữa thôi, ông quyết định dọn 
vào hospice, một loại housing ‘tống 
tiễn’ những người chờ chết và muốn ra 
đi một cách êm thắm không làm phiền 
ai. Chính tại nơi chốn này, ông vẫn 
không ngừng viết và còn in cả một cuốn 
sách mang tựa Too Soon To Say Good 

Bye (Còn quá sớm để nói lời từ biệt). 
Ly cà phê của tôi đã cạn. Tôi đứng 
nhổm dậy. Bạn tôi biết ý. “Thôi cậu ơi. 
Đủ rồi! Tối rồi, đâu phải buổi sáng mà 
không ngừng cà phê thế này. Mai tôi 

bay về lại tiểu bang ngập 
lụt New Orleans của tôi, 
tôi vẫn muốn hỏi lại cậu 
một câu:  năm qua cậu đã 
làm được những gì?” Năm 
qua? Tôi có làm được gì 
đâu. Toàn những chuyện 
vớ vẩn. “Sao lại vớ vẩn?” 
Thì đấy, chuyện thì nhiều 
mà có ra cái khỉ gì đâu! 
“Vậy có nghĩa là cậu cũng 
có làm đôi ba chuyện phải 

không? Cậu nghĩ gì về những chuyện 
khỉ của cậu?” Tôi biết bạn tôi nhất định 
không buông tha tôi. Thì đành. Tôi nói: 
Tôi muốn nói lời xin lỗi. “Xin lỗi ai?” 
Xin lỗi tất cả mọi người. Tôi muốn xin 
lỗi những người tôi yêu thương, những 
người tử tế và cả những người không tử 
tế với tôi. Tôi muốn xin lỗi bạn, xin lỗi 
những người tôi quen, lẽ ra tôi phải làm 
điều này không nên làm điều kia, nhưng 
tôi đã làm nhiều điều ngược lại. Tôi nhớ 
câu nói của một ông anh trong vùng tôi 
đang sống, rằng sau khi hoàn tất một 
công việc, bao giờ người ta cũng thấy 
hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và 
những lời xin lỗi. Cảm tạ những người 
đã từng giúp đỡ mình, đã từng chăm 
sóc mình, lo lắng cho mình, những 
người đã bất chấp những rào cản của 
cuộc sống đã đem cho mình tình yêu 
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thương mà rồi đây suốt cả đời sẽ không 
bao giờ tìm thấy... Và trong túi áo kia là 
những lời xin lỗi vì mình đã không xứng 
đáng với lòng tử tế của họ, đã không hết 
lòng với họ, đã không trải lòng ra lắng 
nghe tiếng nói của họ. Tôi muốn nói lời 
xin lỗi với những độc giả của tạp chí 
Văn, tờ báo tôi đã làm ở Việt Nam sau 
anh Trần Phong Giao, và nay ở Mỹ sau 
nhà văn Mai Thảo, tờ báo đã đình bản 
mà không một lời xin lỗi. Cái lỗi đó quá 
lớn. Tại sao? Cả một năm qua, tôi nằm 
chờ chuyện đi xa, chờ từng ngày… 
 “Cậu thật là vớ vẩn! Cậu đã nói bao 
nhiêu lần câu này rồi?” Tôi nhớ tôi đã 
nói nhiều lần. Và cách đây mấy năm, 
nhà văn Võ Phiến có viết cho tôi một lá 

thư tay về cái ý nghĩ “vớ vẩn” đó của 
tôi đấy. “Ông Võ Phiến viết gì cho cậu 
vậy? Tôi muốn đọc được không?” 
Muốn đọc thật à? Lần tới tôi sẽ cho ông 
đọc. Nhưng ngay lúc này thì chưa được. 
Ừ, tối rồi, không cà phê nữa. Bây giờ 
tôi đưa ông đến một quán cơm Ý, tôi 
muốn uống một ly rượu đỏ với ông 
trước khi chia tay. 
 Mùa đông, mặt trời đi ngủ sớm. 
Bóng tối tràn ngập khắp bãi đậu xe 
trước quán cà phê Peet’s coffee. Và 
lạnh.... “Đúng, cậu vớ vẩn thật!”  Bạn 
tôi nói. 
 

NGUYỄN XUÂN HOÀNG 
Tháng 12, 2009      
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Nhức nhối vì đạo đức  
trong đời sống văn hóa tại VN 

 
 

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn 
 
 

rong hai ngày 11 và 12/11 vừa qua, tại 
TP Sài Gòn diễn ra hội thảo khoa học 

mang tên "Vấn đề đạo đức xã hội trong văn 
học, nghệ thuật hiện nay". Nói là văn học 
nghệ thuật nhưng thật ra chỉ có vài mặt 
được các nhà “làm văn hóa” mang ra bàn 
cãi. Đó là những chuyện về ca nhạc, truyền 
hình, phim ảnh. Còn những vấn đề lớn hơn 
như báo chí, tác phẩm văn học, nghiên cứu, 
phê bình… không thấy bàn tới. Nếu mang 
tuốt luốt ra “hội thảo” chắc cả tháng chưa 
hết, có cả trăm cả ngàn chuyện phải bàn.  

Chỉ cần môt thí dụ như chuyện 13 năm 
nay, cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học 
sinh” của Vũ Chất, có logo của NXB Trẻ 
vẫn chễm chệ trên các kệ sách và ngay cả 
trong thư viện quốc gia và thư viện lớn nhỏ 
khắp nước, đến nay mới bị phát hiện ra là 
“thảm họa” về ngôn từ.  

Thật khiếp đảm với những “khái niệm 
ẩu tả” được đặt ra từ cuốn từ điển mà 
chính nhà xuất bản Trẻ không nhận là do 
mình in. Vậy nó ở đâu chui ra, qua mắt 
được các quan kiểm duyệt có tiếng là khắt 
khe, không ai biết? Tạm kể vài danh từ 
được dạy cho học sinh và cũng như “kim 
chỉ nam” cho người lớn, như bồ bịch là… 
bạn bè thân thích, đồn trưởng là… trưởng 
đồn, lâu đài là… lầu và đền đài, thơ ngây 
là… ngây thơ, cào cấu là… vừa cào vừa 
cấu, bế mạc là… chấm dứt buổi hát, bản 
sắc là… màu tự nhiên, bóng đèn là bóng 

làm bằng chai trong có tim đốt được bằng 
hơi điện, buồn cười là buồn mà cười... 

Định nghĩa như thế thì quả là một  
“thảm họa” và phá nát tiếng Việt của bao 
nhiêu thế hệ. Đấy là chưa nói đến những 
kiểu chữ nghĩa mới phát sinh đầy rẫy trên 
các trang báo, các trang sách dạy học và 
trong ngôn ngữ dùng lâu thành thói quen 
như đề xuất, kiến nghị, bồi dưỡng, kiểm 
thảo, sự cố, hộ khẩu, căn hộ, ùn tắc, ô to 
con, mặt bằng, phản ánh, bức xúc, nghệ sĩ 
ưu tú, nghệ sĩ nhân dân v.v... hoặc nói 
ngược lại với những từ ngữ ông cha ta 
dùng từ thời xưa như bảo đảm thành đảm 
bảo, hoặc nói tắt như cấp trên đã “quyết” 
rồi có nghĩa là đã quyết định và chấp thuận 
rồi và còn nhiều thứ chữ nghĩa lai căng 
kiểu nửa ta nửa Mỹ nữa kể ra không hết. 
Chắc nhiều bạn ở nước ngoài lâu năm 
nghe muốn ù tai.  

Còn báo chí cũng không được nhắc tới 
trong kỳ “hội thảo” này bởi ở VN hiện nay 
có tới 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát 
thanh truyền hình với đội ngũ nhà báo lên 
tới 40.000 người nhưng tuyệt đối không có 
một tờ báo nào của tư nhân. Không hiểu 
sao các ông “làm văn hóa” không bàn đến 
vấn đế sống còn này của giới cầm bút. Vấn 
đề báo chí bị “bỏ quên” nên chưa biết đến 
bao giờ ở VN mới có một tờ báo của tư 
nhân được quyền nói tiếng nói của mính 
chứ không phải là của một cơ quan nào. 
Nhưng trên hết, dù là báo của ai, vẫn là 

T
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vấn đề THÔNG TIN TRUNG THỰC TẤT 
CẢ MỌI LOẠI TIN TỨC. Còn bóp méo 
thông tin, còn bưng bít sự thật thì tờ báo đó 
sẽ bị đào thải. Trong thời đại internet phát 
triển rầm rộ hiện nay, không thể nào cấm 
cản nổi mọi người lên internet xem mọi 
nguồn tin từ trong đến ngoài nước. Dù có 
là luật hay quy định quyết định gì cũng thế 
thôi. Báo nào loan tin đúng nhất, nhanh 
nhất sẽ được độc giả đón đọc. Cho nên dù 
không có báo chí tư nhân trong nước thì họ 
tìm đến những trang báo ở nước ngoài. Đó 
chính là cách làm cho thông tin nước ngoài 
phát triển, dù có bưng bít hay loan tin kiểu 
bóp méo chỉ là mất công vô ích mà thôi. 
Còn về mặt sáng tác văn học hay một cuốn 
sách, cuốn truyện ngắn, truyện dài, bao lâu 
nay có tìm được tác phẩm nào đáng gọi là 
tiêu biểu đâu. Thứ văn học này coi như 
chìm lỉm mất tăm. 

Thảo luận đến những vấn đề “nhạy 
cảm” như thế này có phần đụng chạm lung 
tung và bàn đến… Tết Congo cũng chưa 
hết nên bàn gọn lại cho được việc. 

Trở lại với những vấn đề trong cuộc 
“hội thào” từ ngày 11-11 đế 12-11 tại Sài 
Gòn, có tới hàng trăm bản tham luận và 
hơn 200 người tham dự. Trước hết tôi phải 
thành thật nhận định là đã có một số ông 
có can đảm nói thẳng sự thật. Thứ sự thật 
mà lâu nay ai cũng biết nhưng chỉ không 
muốn hay không dám nói ra mà thôi. 

 
Đống nhạc rác tại VN 
Mời bạn nghe một câu hát trong bài ca 

khúc “Con thỏ chiên bánh” có câu hát rất… 
chợ búa “Anh có một sở thích kỳ lạ là ăn 
thịt thỏ. Nhưng mà anh chưa có cơ hội bỏ 
em vào nồi”.  Hoặc công chúng phải căng 
tai ra nghe "Con trai bây giờ í hả, 100 đứa 
thì 99 đứa không đàng hoàng, còn một đứa 
không đàng hoàng là gay, a ha!" trong bài 
“Con gái thời nay”. Đấy là kiểu được gọi là 
“nhạc rác” trong cái đống rác ở VN 

Thú thật với bạn đọc, một buổi tối 
chẳng có gì xem vô tình tôi bật ti vi lên xem 
đỡ, gặp một chương trình ca nhạc rất 
“hoành tráng”, các em chân dài tóc xanh 
tóc đỏ nhảy múa loạn xạ, chỉ vận một bộ 
bikini óng ánh để khoe hết cỡ các loại vòng 
1-2-3 . Thoạt tiên tôi cứ ngỡ là ban nhạc 
Hàn Quốc đang trình diễn tại VN, nhưng 
nghe kỹ thấy loáng thoáng có tiếng Việt. 
Lúc đó mơi biết là ban nhạc “xịn” của mấy 
cô trong giới showbiz làm album mới. Tối 
cố gắng lắm mới nghe được mấy câu rỗng 
tuyếch như “anh xa em làm em buồn tỉ tê” 
cứ như cái triết lý “em không ăn thì em đói”. 
Và cứ những lời ca tương tự như thế kéo 
dài. Tôi đành bỏ cuộc bật sang đài khác và 
vẫn giữ vững ý định chẳng bao giờ nghe 
loại ca nhạc “mới” này nữa cũng như 
chẳng bao giờ đụng đến các loại phim VN. 
Tôi cứ nghĩ soạn nhạc dễ như thế thì ai 
chẳng “sáng tác” được, chẳng trách ở VN 
đi đâu cũng gặp ca nhạc sĩ, loạn là đúng. 
Ca sĩ hát và khoe thân tìm một chỗ đứng 
hay một cánh tay hào phóng là chính.  

 
Ca từ rác rưởi, ngôn từ vỉa hè sáo rỗng  
TS Trần Luân Kim trong bài tham luận 

của ông, đề cập đến vấn đề đạo đức ở 
nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Theo ông, với 
sự ra đời non vội, thiếu suy tư nghiêm túc, 
lại rơi vào vòng xoáy của thị trường tự do, 
dòng nhạc mới mẻ này bị thương tổn nặng 
nề bởi hàng loạt ca từ rác rưởi, ngôn từ vỉa 
hè sáo rỗng, tùy tiện, lủng củng. Có khi tục 
tĩu gây sốc, có khi lại sướt mướt não nề, 
gào thét vô vọng.  

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu cảnh báo 
lối "đào tạo tắt", hứa hẹn giải thưởng như một 
dạng chứng chỉ vào nghề ở nhiều chương 
trình đã làm dấy lên phong trào ăn xổi, chạy 
đua, nhái hàng (nhái nhạc, nhái giọng, nhái 
hình thức, nhái phong cách) và sính ngoại (hát 
và sáng tác bằng tiếng Anh, hoặc chơi món 
"xôi đỗ" cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt). 
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Ngay cả hội đồng lý luận, phê bình 
trung ương - đơn vị tổ chức sự kiện này - 
cùng đại biểu gặp nhau ở điểm chung khi 
cho rằng: Mọi lĩnh vực đời sống nghệ thuật, 
từ âm nhạc, sân khấu, văn học đến nhiếp 
ảnh, điện ảnh... đều đang tồn đọng yếu 
kém, phát triển về chiều rộng mà thiếu 
chiều sâu, "lỗi nhịp" trong việc định hình, 
mang đến chuẩn giá trị cần thiết để xây 
dựng nền tảng đạo đức, phát triển đời sống 
tinh thần của xã hội. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và 
Du lịch Vương Duy Biên nhận định một 
cách khái quát hơn: “Để có được một xã 
hội đạo đức thì phải có những con người 
đạo đức. Tương tự, để có những tác phẩm 
văn học, nghệ thuật đạo đức thì cũng phải 
có những người nghệ sĩ đạo đức”.  

Có thể nói vấn đề đạo đức trong lãnh 
vực nghệ thuật đã được đưa lên hàng đầu 
trong cuộc “hội thảo” này. Khi mà đạo đức 
xã hội đang suy đồi thì làm sao có được 
những nghệ sĩ có thực tài, có tâm huyết với 
nghệ thuật. Khi mà văn hoá còn đang có 
“chiếc gậy chỉ huy” cầm chịch, phải đi theo 
đường này hay đường kia, khi mà những 
giới hạn được đặt ra như chiếc vòng kim cô 
thì nghệ thuật cũng chỉ như con kiến bò 
quanh miệng lỗ mà thôi. Thế nên với hàng 
trăm bản tham luận và những lời lẽ gay gắt 
chứa đựng một tâm trạng bất bình cao độ 
của giới “làm nghệ thuật”. 

Không chỉ lĩnh vực âm nhạc, đời sống 
nhiếp ảnh, hội họa, văn học, sân khấu... cũng 
có nhan nhản những "tác phẩm" giả, hàng 
nhái, tác phẩm kém chất lượng.  

Tác giả Văn Minh Hương, Lê Đỗ 
Quỳnh Hương bàn đến "Truyền hình thực 
tế âm nhạc và vấn đề đạo đức xã hội", 
phản ánh về một đời sống âm nhạc đang 
"ký sinh" trên các chương trình truyền hình 
thực tế. 

Chương trình truyền hình thực tế về 
âm nhạc nở rộ với tên gọi na ná, cách thức 

chơi giống nhau, bài hát trùng lặp, gương 
mặt giám khảo cũ mòn, như: Giọng hát 
Việt, Ngôi sao Việt, Học viện Ngôi sao, Đố 
ai hát, Tôi dám hát, Ai dám hát, Ngôi nhà 
âm nhạc... Nhiều show, vì mục đích thương 
mại, đã tận dụng tối đa chiêu trò để câu 
kéo khán giả, khiến giá trị âm nhạc bị đẩy 
xuống thứ yếu. Đó là khái quát về âm nhạc 
và các chương trình truyền hình. Về phim 
ảnh cón bi đát hơn.  

 
Điện ảnh VN dột từ nóc dột xuống 
Đạo diễn Đặng Nhật Minh khẳng định, 

nếu nói tóm lược, điện ảnh trong nước có 
thể được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 
không vì tiền và giai đoạn vì tiền. Ông nhận 
xét, ngay cả ở thời kỳ nước nhà thiếu thốn, 
khó khăn, phim làm ra không phải vì tiền 
vẫn là những tác phẩm tốt. Còn hiện tại, 
phim nhảm quá nhiều. "... Kể cả các phim 
đoạt giải Bông Sen Vàng cũng chẳng thấy 
yếu tố bản sắc dân tộc ở đâu, chỉ thấy lai 
căng, thương mại". 

Tuy vậy, các ý kiến "đổ lỗi" cho đồng 
tiền và nền kinh tế thị trường cũng có 
những ý kiến trái chiều khác. Nhiều ông 
cho rằng, vấn đề cốt lõi quyết định chất 
lượng của một tác phẩm không chỉ nằm ở 
tác động của đồng tiền mà còn ở: tài năng 
của tác giả, tầm nhìn chiến lược văn hóa 
của một quốc gia, phông văn hóa và tri 
thức của người thụ hưởng tác phẩm... 

Ông Đào Duy Quát, người chủ trì buổi 
thảo luận ở tiểu ban Nghệ thuật cho rằng, 
với diện mạo chung đang "DỘT TỪ NÓC 
DỘT XUỐNG", thì trách nhiệm cần được 
đặt từ các cấp quản lý ngành văn hóa đến 
bản thân giới văn nghệ sĩ... 

Vì vậy, để đời sống văn hóa, nghệ 
thuật nước nhà phát triển tốt hơn, rất cần 
một thời gian dài đòi hỏi nhiều nỗ lực, can 
đảm trong thay đổi hệ thống về tư duy, lý 
luận và nhận thức thẩm mỹ, từ đó, áp dụng 
chúng vào đời sống thực tiễn. 
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Phim càng nhảm nhí thì càng thu 
lắm tiền 

Câu hỏi được đặt ra là  tại sao “phim 
càng nhảm nhí thì càng thu lắm tiền?” Điều 
này đã trở thành tiêu chỉ hàng đầu trong 
cách làm phim của các đạo diễn bây giờ? 
Trả lời cho câu hỏi, chính tác giả (Đạo diễn 
Đặng Nhật Minh) cũng đã khẳng định điều 
này là có và khiến ông phải suy nghĩ khá 
nhiều khi những nhận định ấy lại được phản 
hồi từ một số đạo diễn và người trong nghề. 
Có lẽ, yếu tố kinh doanh và lợi nhuận ngày 
càng lấn át hết giá trị văn hóa và nghệ thuật 
chân chính trong các bộ phim đương đại. 

“Có người bảo, tuy những phim đó bị 
gọi là nhảm nhí nhưng đạo diễn của phim thì 
có tay nghề. Đây có phải là sự ngộ nhận? 
Thật ra, với con mắt của người trong nghề 
thì họ chẳng có tay nghề gì hết. Họ chỉ học 
được một vài thủ pháp, kỹ xảo của nước 
ngoài, mà nhiều kỹ xảo bây giờ có thể lấy từ 
trên mạng xuống một cách dễ dàng. Nếu gọi 
đó là nghề thì đó là nghề bắt chước”. 

Lý giải cho những bộ phim “nhảm nhí” 
mà hầu hết là phản ánh những câu chuyện 
trong giới showbiz, giới đại gia, chân dài, ở 
nhà biệt thự, đi xe hơi này, Đạo diễn Đặng 
Nhật Minh nói: “Làm nghệ thuật là phản 
ánh thực tế mà mình đang sống. Môi 
trường sống của đội ngũ đạo diễn hiện nay 
lại chủ yếu là giới showbiz, là các ca sĩ, là 
các đại gia… Môi trường sống mà họ đã 
từng sống như vậy nên họ phản ánh cuộc 
sống trên phim như vậy là điểu dễ hiểu. Họ 
chẳng gắn bó gì với nông thôn thì làm sao 
để phản ánh được nông thôn trên phim…”  

Còn những phim bỏ ra hàng chục tỉ 
nhưng không bán nổi một vé. Cụ thể như 
phim “Sống cùng lịch sử” của Hãng phim 
truyện Việt Nam chi phí 21 tỉ đồng nhưng 
chiếu ở rạp có ngày không bán nổi 1 vé. 
Đây là điều không còn mới bởi “Sống cùng 
lịch sử” cũng như nhiều phim “cúng cụ” 
khác đều chịu cảnh bị khán giả ghẻ lạnh, 

lặng lẽ ra rạp rồi nhanh chóng đi thẳng về 
kho. Cả chục tỉ đồng được đốt vào một bộ 
phim, ngốn công sức của bao nhiêu người 
trong cả một thời gian dài cuối cùng không 
có người xem thật sự là 'thảm họa'. 

Với những tiết lộ từ trong “ruột” làng đạo 
diễn VN như trên thì đừng hỏi tại sao người 
VN quay lưng với phim ảnh Việt Nam dù là 
xem miễn phí trên truyền hình có sẵn trong 
nhà. Vậy người VN xem phim gì? 

Có thể nói ngày cả những người ở 
vùng quê bây giờ cũng chẳng ai xem phim 
VN nữa bởi cái sự cố “làm mới” phim ảnh 
nên trở thành lai căng vốn có của nó với 
các nữ diễn viên tay ngang, chân dài và 
các chàng công tử nửa mùa, bắt chước 
các chàng trai Hàn Quốc. Còn phim hài thì 
càng tệ, lại những khuôn mặt cũ rích với lối 
chọc cười dung tục, chỉ thấy quát nạt la lối 
om xòm, phùng mang trợn mắt, xỏ xiên 
không thể chấp nhận được. Những nhà ở 
thành thị như tiểu thương, trung lưu, nếu 
có con nhỏ, họ mở các đài chuyên về phim 
hoạt hình cho con cái. Còn người lớn hầu 
hết xem phim Hàn, hoặc phim Tàu Hồng 
Kông, Đài Loan, Philippines hoặc phim Mỹ 
phim Pháp.  

 
Phim Hàn Quốc đang xuống dốc thê thảm 

Vài năm trước đây, nhà nào cũng  xem 
phim Hàn Quốc, nhưng bây giờ phim Hàn 
Quốc trên các đài truyền hình VN khó mà 
tìm được một phim đáng xem. Phim Hàn 
đang xuống dốc thê thảm. Hầu hết là phim 
cũ được chiếu đi chiếu lại từ đài này qua 
đài khác. Có lẽ vì phim Hàn một thuở được 
xem là đắt hàng nhất đối với người Á châu 
ở nhiều nước trên thế giới chứ chẳng riêng 
gì ở VN. Ví thế nên họ cố sản xuất cho thật 
nhiều, nhiều đến nỗi phải vơ bèo gạt tép, 
nhặt nhạnh cả những tài tử xấu xí chỉ cho 
ăn diện đẹp làm quảng cáo cho thời trang 
của họ. Còn truyện phim cứ na ná giống 
nhau với “đặc điểm” là cảnh nào cũng có 
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ăn nhậu, uống rượu và uống liên miên, già 
trẻ lớn bé gì cũng uống bất kể trong trường 
hợp nào. Lại chuyện ông giám đốc bà giám 
đốc với con chung con riêng, con đi lạc và 
những mối tình hợp rồi tan, tan rồi hợp, mất 
trí vào bệnh viện. Phim nào cũng cố kéo 
dài lê thê hàng trăm tập, cứ nhòa nhòa 
nhạt nhạt, nhắc đi nhắc lại phát sốt ruột. 

Về tình tiết dẫn dắt truyện phim thì đầy 
rẫy những chuyện vô lý cũng cứ thản nhiên 
đưa vào phim miễn làm sao cho nó lâm ly 
bi đát, gay cấn là được. Khán giả không 
ngu gì mà thưởng thức mãi những chuyện 
phi lý như thế. Vừa xem phim vừa bục 
mình nên khán giả Việt bây giờ cũng bắt 
đầu quay lưng với phim Hàn Quốc. Họ tìm 
đến các phim các nước khác. Nhưng hầu 
hết các Đài TH VN cũng chỉ có một lô phim 
cũ, cũng mang ra xào đi nấu lại, rất ít khi có 
phim mới. Có thể nói  khán giả VN đang 
“đói phim”. Nếu phim Hàn cứ cái đà xuống 
dốc này cũng sẽ rơi vào loại “thảm họa” 
trong một ngày không xa. 

Một thứ “tệ nạn” nữa là các 
chương trình chiếu phim thường 
lợi dụng để quảng cáo đủ thứ 
hầm bà làng. Cứ 15 phút chiếu 
phim lại có khoảng từ 5 phút có 
khi đến 10 phút chiếu quảng cáo. 
Tính ra một buổi tối xem phim, 
phải xem đến vài chục lần quảng 
cáo như nhau, nhẵn mặt mọi 
nhân vật, khiến khán giả muốn… 
chửi thề. Một ông bạn tôi nói 
“Nếu cái ti vi biết đẻ thì đã có 
hàng tỉ tỉ chiếc ti vi con ra đời rồi”. Đúng là 
các đài này không biết ngượng với khán giả 
của mình, họ cứ trơ tráo kiếm tiền, còn thích 
hay không cũng mặc, bề nào anh cũng phải 
thuê một đài chứ chẳng lẽ ti vi để không. 

 
Sách luật hay chuyện khôi hài 
Chuyện “văn hóa khôi hài” mới nhất 

đang gây nhiều tiếng cười nhất lại là một 

cuốn sách hướng dẫn cho người dân cách 
thi hành luật. Đó là cuốn "Bộ luật dân sự và 
văn bản hướng dẫn thi hành 2014". Có thể 
hiểu đó là loại sách thuộc loại đứng đắn.  

Tuy nhiên ảnh bìa của cuốn sách lại in 
hình chụp một người thật, hai tay cầm hai 
cán cân và đứng trên một quả cầu lửa, trên 
người chỉ mặc chiếc quần lót. Ảnh được 
cho là cắt ghép lấy khuôn mặt của diễn 
viên chuyện chọc cười Công Lý ghép vào 
thân hình nào vào đó. Cuốn sách này do 
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội in 1.000 
cuốn được bày bán tại các tiệm sách trên 
toàn quốc. Cuốn sách đã được kiểm duyệt, 
in xong và nộp lưu chiểu cũng như phát 
hành ra thị trường vào tháng 7/2014 (cách 
đây 4 tháng). 

Giám đốc NXB Lao động - Xã hội, cho 
biết cuốn sách này do chi nhánh nhà xuất 
bản ở TP Sài Gòn thực hiện. Trưởng đại 
diện Nhà xuất bản Lao động - Xã hội tại Sài 
Gòn  cho biết, cuốn sách đã có lệnh thu 
hồi, tính đến ngày 17/11 đã thu hồi được 

270 cuốn.. Hiện tại, nhà xuất 
bản tiếp tục cho người đi rà 
soát, nếu còn cuốn nào sót sẽ 
tiếp tục thu hồi và đã xin lỗi diễn 
viên hài Công Lý. 

Có lẽ bìa sách xuất phát từ 
cách nói hài hước phổ biến 
trong dân chúng rằng “công lý 
chỉ là tên một diễn viên hài”. Dù 
nhìn theo cách nào thì đây đúng 
là một chuyện khôi hài thuộc 
loại đứng đầu thời đại. Tôi 

không thể hiểu nổi cái đầu của những nhà 
được gọi là trí thức của luật pháp ra sao 
nữa. Chẳng trách án oan ngày càng nhiều, 
dân càng khổ. 

Thật buồn cho văn hóa và đạo đức Việt 
Nam. Còn nhiều chuyện để bàn về vấn đề 
này, tôi sẽ tường thuật tiếp vào số báo sau. 

 
Văn Quang – 21-11-2014 


