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NGÀY CUỐI NĂM VỚI BẠN BÈ 

 

Văn Quang 
 

ết Nguyên đán là dịp đoàn viên, tụ họp 
anh chị em trong gia đình, sui gia và hàng 
xóm láng giềng, bạn bè gặp nhau. Những 

này trước Tết là những ngày tất niên hầu hết 
các công tư sở thường có buổi tiệc Tất Niên. 
Đôi khi có những người bạn thân mật hơn, 
họp mặt trong một gia đình nào đó cùng nhau 
thù tạc “chén chú chén anh”. Sở lớn làm tiệc 
tùng ở những nhà hàng, khách sạn sang 
trọng, sở nhỏ làm ở quán bình dân, có khi 
làm tiệc tất niên ngay ở vỉa hè. Cứ sau giờ 
tan sở là quán xá bắt đầu nhộn nhịp, nhiều 
dẫy bàn ghế xếp ngay bên đường, các cô các 
cậu còn nguyên đồng phục kéo nhau đến ăn 
tất niên rất rôm rả, những tiếng “dzô, dzô” ầm 
ỹ, rượu vào lời ra cứ như chỗ không người. 
Lúc đó quên hết mọi ưu phiền trong năm vừa 
qua, cố đi tìm một hy vọng cho năm mới sắp 
tới dù chưa biết cái hy vọng nhỏ nhoi đó là gì.  
 Thời nay có nhiều gia đình có thân nhân 
ở nước ngoài về VN với nhiều lý do khác 
nhau, nhưng hầu hết là muốn thăm gặp lại 
những người thân, thăm viếng mộ tổ tiên 
hoặc mấy ông bà già đưa con cháu “thế hệ 
thứ hai thứ ba” về cho biết “cái xứ VN là như 
thế nào”.   
 Trong bài trước tôi đã viết: “Riêng cánh 
già chúng tôi, những ngày cuối năm ở Sài 
Gòn, thường là có bạn bè ở nước ngoài về 
ghé thăm hoặc “a lô” hẹn nhau ở quán cà phê 
nào đó rồi kéo nhau ra “đấu láo” chuyện xa 
xưa, chuyện bây giờ, kẻ còn người mất. 
Nhiều chuyện cũng “lâm ly” lắm, những lúc đó 
mới thật sự biết rằng cuộc đời còn đáng sống. 
Nếu bạn sống ở Sài Gòn như tôi, suốt một 
năm chỉ muốn nằm nhà, muốn “nhắm mắt chỉ 
thấy một chân trời tím ngắt” cho xong chuyện 
đời mới thấy được niềm vui hội ngộ ấy như 
thế nào”.  

 Bài này xin kể cùng bạn đọc đôi nét riêng 
tư về những cuộc hội ngộ ấy, gọi là chút tậm 
sự, ghi lại vài kỷ niệm vào cuối năm nay để 
bạn đọc cho vui trong những ngày cuối năm và 
thông cảm với “cánh già”.  
 Nếu kể tất cả những người bạn có may 
mắn ra nước ngoài định cư về thăm tôi từ 
mấy năm qua thì quá nhiều. Bạn đồng đội, 
bạn làm báo, bạn ca nhạc sĩ, bạn “giang hồ”, 
bạn tù mà chúng tôi gọi là “bạn cùng chung 
một mối căm hờn trong cũi sắt”, tôi không thể 
kể hết. Tôi chỉ còn biết cảm tạ những tấm 
lòng của các bạn đã nghĩ đến “người ở lại”. Ở 
đây tôi chỉ kể đến vài người bạn tôi đã gặp 
vào dịp cuối năm nay.  
 
Quán café bên Hồ Con Rùa 
Trước hết là gia đình ông tu bíp Hà Xuân Du 
đưa con cháu về VN trong kỳ nghỉ cuối năm. 
“Phái đoàn” của ông có tới gần 10 người đi từ 
Nam ra Bắc. Khi con cháu về Mỹ trước, ông 
bà ở lại thêm vài ngày thăm bạn bè. Bạn của 
ông hầu hết là gia đình không quân còn ở lại 
VN. Hai ông bà đến thăm nhà tôi trên cái 
chung cư cũ rích nghèo nàn “muôn năm cũ”, 
hôm sau ông còn hẹn tôi ra quán café “Nghệ 
Thuật” bên Hồ Con Rùa để “tâm sự lẻ”. 
Chúng tôi tôi chọn quán này vì không có 
những chân dài phục vụ nên vắng luôn cả 
những cô cậu choai choai, đầu tóc như tài tử 
Hàn Quốc, nhạc khua ầm ỹ. Quán này hầu 
như chỉ có những người đứng tuổi vào đây. 
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện “bên này bên 
kia”, ai sống thế nào, cuộc đời dâu biển ra 
sao. Nhờ đó có thể biết tin tức khá chính xác 
về hầu hết bạn bè xưa cũ. Kẻ còn người mất 
với nỗi ngậm ngùi, niềm nhớ nhung thương 
tiếc vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, có 
những kỷ niệm tuy nhỏ nhặt nhưng không thể 
phai mờ. Ngồi từ 9 giờ sáng, mãi tới 12g trưa 
quên cả đường về, mới chợt nhớ đã ngồi “ám 
quẻ” chủ quán quá lâu. 

T 
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Người lính nhảy dù Hà Huyền 
Chi, nay vẫn còn là “ông lão 

nhảy dù” 

 

 Rồi cách đây vài hôm, 
Mai Bá Trác, gọi cho tôi cho 
biết đang ở Sài Gòn nhưng 
tất nhiên là “cậu Ba” còn về 
Đà Nẵng thăm mấy chục 
mẫu đất xưa. Thế nên 
chúng tôi đặt  cho cái nick 
name “Cậu Ba Đà Nẵng”.   
 Ngay sau đó là “thần 
đồng âm nhạc”… bây giờ 
đã có râu Hoàng Thi Thao 
cũng hiện diện tại Sài Gòn. 
Ông này quên địa chỉ mail 
của tôi nên phải “meo” về 
Mỹ hỏi ông Tạ Quang Khôi 
số điện thoại. Ngay hôm 
sau ông gọi lại và 2 chúng 
tôi lại hẹn nhau ở quán 
Nghệ Thuật, vẫn chuyện ca 
nhạc sĩ sống ra sao, chuyện đá banh, chuyện 
tennis. Ông khoái nữ danh thủ quần vợt Ana 
Ivanovic đẹp chín, dịu dàng; tôi khoái cô bé 
Bouchard của Canada trẻ khỏe, xinh đẹp như 
minh tinh màn ảnh. Nhưng chúng tôi cùng 
chung một nhận định là xem tennis bây giờ 
giảm thú vị rất nhiều vì giải lớn nào cũng vào 
tay mấy đàn anh đàn chị như Djokovic, 
S.Williams.  
 Nhưng câu chuyện tôi muốn kể với bạn 
đọc hôm nay, đó là chuyện một bài thơ cũ với 
những con người mới. 
 
Chuyện về bài thơ cũ 
 
Hôm sau anh Hoàng Khởi Phong vừa về Mỹ 
trở lại VN, anh hẹn tôi ở quán café Gió Bắc, 
cũng lại bên Hồ Con Rùa. Biết có Hoàng Thi 
Thao ở đây nên anh “a lô” cho Thao ra chơi. 
Thao nói ngay vừa ở quán Nghệ Thuật về đến 
phòng ngồi với bạn, nhưng rồi anh em cũng 
kéo nhau ra ngồi “đấu láo”. Trong lúc nhắc đến 
bạn cũ, Hoàng Khởi Phong hứng chí đọc ngay 
một bài thơ xưa mà anh cho là rất thú vị đối 
với anh. Tối về nhà, tôi vẫn còn thấy dư âm bài 
thơ như còn vương vấn đâu đây. Hôm sau tôi 

gửi “meo” nhờ anh HKP 
chép lại cho tôi bài thơ này, 
anh viết thư trả lời: 
 “Anh Văn Quang và anh 
Hà Huyền Chi thân.  
Bài thơ này có nhan đề là 
Hỏi Mộ, của anh Hà Huyền 
Chi mà tôi đọc lần đầu trong 
tập thơ Saut Đêm, xuất bản 
vào những năm cuối thập 
niên 60 của thế kỷ trước. 
Đó là một bài thơ dài hơi, 
nói về cuộc tình của một cô 
nữ sinh trong trắng, yêu 
một người lính Nhẩy Dù. 
Phần tôi đọc cho anh Hà 
Huyền Chi nghe cách đây 
cỡ hai chục năm, và đọc 
cho anh Văn Quang nghe 

mới cách đây vài ngày là phần cuối của bài 
thơ này. Tôi chép ra đây để mong là anh Hà 
Huyên Chi có thể tìm lại đưọc nguyên bản. 
Đoạn cuối ấn tượng đến độ gần năm chục 
năm sau tôi còn nhớ đầy đủ, những đoạn đầu 
chỉ nhớ lõm bõm mà thôi”. 
 Tôi lại phôn cho HKPhong nói ngay: 
“Thằng này là bạn chí cốt của tôi đấy ông ạ, 
để tôi meo cho nó gửi cho tôi nguyên con bài 
thơ đó”. 
 Thế là hôm sau tôi “meo” cho Hà Huyền 
Chi và được trả lời ngay. Nhưng bạn tôi viết 
kiểu chữ như chữ Ả Rập. Tôi phải cho vào 
trang web “chuyển đổi font chữ Việt online” để 
đổi mã mới đọc ra chữ:  
“VQuang, HKPhong thân, 
 A/ Máy hư ko bỏ dấu  được 
B/ Tay hư ko viết dài được (stroke) 
C/ Bài Hỏi Mộ tao viết, có vài kỷ niệm vui sẽ 
kể sau. 
 Thì ra bạn tôi vẫn còn bị ảnh hưởng của 
cú stroke, tay chân còn loạng quạng. Tôi 
không phải giới thiệu thêm về bài thơ này, bởi 
bài thơ đã là một câu chuyện tình rất lãng 
mạn, rất đẹp và rất buồn và chỉ có thể là của 
một người lính và ra đời trong cuộc chiến của 
người lính VNCH. Mời bạn cùng đọc: 
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HỎI MỘ  (Thơ Hà Huyền Chi – 1963) 
 
Khi con chim đầu đàn chập chững bay xa 
Để lại đằng sau đôi cánh mỏng 
Những tiếng khóc em thơ 
Những tóc trắng mẹ già 
Chuyến độc hành ngày xưa đã trôi vào kỷ niệm 
Mang tâm tình của một chàng lính chiến 
Nhớ quê hương, thèm những phút giao tranh. 
  
Có một người con gái băng trinh 
Tuổi mười sáu, chưa xa lìa sách vở 
Yêu phượng đỏ, yêu luôn mầu Mũ Đỏ 
Hồn say mê theo dõi bước quân hành 
Người con gái học trò 
Men yêu vừa độ nở 
Gối mộng cuồng si, đêm đêm thầm nhớ 
Bóng dáng người yêu qua những canh dài 
Và vẫn bâng khuâng lo sợ 
Mỗi lần nghĩ đến tương lai. 
  
Nhưng tình yêu của hai người 
Không vì núi sông ngăn cách 
Người lính Nhảy Dù sau những lần 
hăng say đuổi giặc 
Vẫn nhớ về đôi mắt người xưa 
Và những nụ cười sao vỡ 
Chiếc dao găm long chuôi 
Mấy lần ghim trong xác địch 
Giờ khắc sâu vào lòng đá lời nguyền 
“Cho đến bao giờ cũng chỉ một mình em.” 
  
Người con gái học trò quên dần sách vở 
Miệt mài chép những thơ yêu 
Cuộc sống hai người thơ mộng biết bao nhiêu 
Nhưng người chiến binh nghèo 
Cay đắng ngậm mối tình dang dở 
Lần đầu tiên cầu hôn 
Gia đình nàng từ chối 
Người lính Nhảy Dù ôm mối buồn cô độc 
xin đổi đi xa 
Cuộc sống âm thầm nơi hành lang biên giới 
Mang theo niềm thương yêu vời vợi 
Lời thề xưa trong nếp đá chưa mờ. 
  

Người con gái học trò 
Bây giờ mười chín tuổi 
Lớn lên bằng tình yêu 
Bằng những đau thương hờn tủi 
Ba năm dài sống trong vô vọng 
Viết hoài thư yêu rồi lại xé đi 
Rồi một ngày kia 
Người con gái không nguôi niềm thương đau 
Nàng đi tìm người yêu cũ 
Đẹp làm sao con đường 
những kẻ yêu thương đang tìm về nhau 
Chiếc cổng đồn rêu phủ 
Giữa những hàng dương cao 
Cuộc hành trình đã đến ga cuối cùng 
Một nghìn hai trăm cây số 
Từng bước chân ngập ngừng 
Nói lên nhiều thương nhớ. 
  
Nhưng rồi người con gái học trò 
Ôm mặt mình nức nở 
Vì người yêu không về 
Không bao giờ về nữa 
Cuộc hành quân sáng nay 
Người lính Nhảy Dù đã đền xong nợ nước. 
  
Người con gái cúi đầu lặng bước 
Mái tóc tả tơi chiều gió bay 
Con đường vào nghĩa địa 
Không một vòng hoa trên tay 
Bóng nhỏ đổ dài, hoàng hôn lịm chết 
Hình ảnh người yêu ba năm về trước 
Nhòe giữa bờ mi nước mắt đầy. 
  
Người gác nghĩa địa sau một ngày mệt mỏi 
Đã bỏ về uống rượu giải phiền 
Nàng đi một mình âm thầm 
giữa những hàng mộ mới 
Bia vô tình chưa kịp khắc họ tên 
Nàng hỏi mộ, không mộ nào chịu nói 
“Anh đâu rồi, sao chẳng trả lời em?” 
Nàng hỏi mộ, không mộ nào chịu nói 
“Anh đâu rồi, sao chẳng trả lời em?” 
Lời nguyền xưa gửi vào lòng huyệt tối. 
 (Trích trong tập “Saut Đêm” 
 Thưa bạn đọc, Hà Huyền Chi vốn xuất 
thân từ binh chủng nhảy dù, sau năm 1963 
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Hà Huyền Chi trong phim 
“Người tình không chân dung” 

 

 

anh mới chuyển sang ngành Tâm Lý Chiến 
và làm trưởng Phòng Ấn Họa. Anh sáng tác 
bài thơ đó lúc anh còn là lính nhảy dù, 
khoảng 50 năm trước. Tôi muốn hỏi anh 
người con gái trong thơ là ai, nhưng thiết nghĩ 
điều đó không còn quan trọng nữa. Hãy cứ 
hình dung ra đó là một nữ sinh trường Trưng 
Vương, Gia Long hay Đồng Khánh… Bây giờ 
cô có thể đã yên phận bên một gia đình mới, 
gửi chuyện tình đầu đời vào “lòng huyệt tối” 
và cái “huyệt tối” đó nằm tận cùng trái tim 
thiếu phụ, không muốn tiết lộ tên thật. Cuộc 
đời này có biết bao nhiêu mối tình đầu tan vỡ, 

nhưng không nhẹ nhàng như TTKh, chuyện  
“hỏi mộ” quá đặc biệt bởi cái tính cách sâu 
đậm, âm thầm không kém phần cuồng nhiệt. 
Cái thời mà các “em gái hậu phương thương  
anh trai tiền tuyến” nói lên giá trị của người 
lính VNCH đối với người dân còn vang vọng 
mãi cho tới ngày nay. Câu chuyện tình và 
hình ảnh trong thơ đẹp như một huyền thoại. 
Với tôi, đó là một bài thơ chỉ có thể có trong 
thời chiến, nhưng hay trong mọi thời đại.  
 Về tác giả Hà Huyền Chi, anh đã có hàng 
ngàn bài thơ trong hàng chục tập thơ đã xuất 
bản và có tới 80 pps do anh Hy Văn trình bày. 
Những nhà văn nhà thơ quân đội VNCH, mỗi 
người có một sắc thái riêng. Người ở không 

quân, hải quân, người ở bộ binh làm toát lên 
những màu sắc riêng của mình như Phan 
Nhật Nam với “mùa hẻ đỏ lửa” còn sống mãi 
với thời gian. Với Hà Huyền Chi có hàng 
ngàn đoản khúc, nhưng chỉ có người lính 
nhảy dù mới có thể có những rung cảm thật 
đặc biệt như thế này: 
 “…Thân tàu mây vương lắc lư đường trăng 
 Tôi tìm đâu đây một vết sao băng 
 
 Ðể nghĩ về em nhiều đêm không ngủ 
 Bóng gày ưu tư đôi mắt thâm quầng 
 
 Ðiếu thuốc truyền tay gắn trên môi nhau 
 Mắt thoáng âu lo nhìn cuối thân tàu 
 Ngọn đèn màu-xanh-yêu-tinh vụt sáng 
 Từng hồi chuông ngân rờn rờn da đầu 
 
 Vòm trời ngả nghiêng loáng chân mây xa 
 Ô hay tàu trôi theo sông Ngân Hà 
 Phóng mình tôi bay qua khuôn cửa nhỏ 
 Nghe mình chơi vơi lưng dù nở hoa 
 (Trích trong tập Saut đêm) 
 
 Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về Hà Huyền Chi 
trong tập “Viết về bạn bè” cùng với những kỷ 
niệm giữa anh và tôi cùng nhiều bạn hữu sẽ 
do nhà xuất Tiếng Quê Hương ấn hành vào 
một ngày gần đây. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NV Văn Quang 2011     
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 Ngày cuối năm được gặp lại bạn bè là 
một hạnh phúc lớn với tôi rồi, chẳng còn 
mong gì hơn nữa. Năm sau chẳng biết có 
được gặp lại không.  
 Nhân dịp này kính chúc quý bạn đọc 
cùng gia quyến một năm mới AN KHANG – 
MAY MẮN – HẠNH PHÚC.  

 Văn Quang 
 (12 tháng 2- 2015) 

Ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Ngọ  
 

 TIỂU SỬ NHÀ VĂN VĂN QUANG 

 
 Nhà văn Văn Quang: tên thật Nguyễn 
Quang Tuyến, sinh năm 1933, tại Thái Bình 
1953:  động viên, tốt nghiệp khoá năm Võ Bị 

Sĩ Quan Thủ Ðức, phục vụ trong nhiều đơn vị 

tác chiến tại miền Bắc trước Hiệp Ðịnh 

Genève 1954. 

 1969 đến 30-4-1975 l1 Quản Ðốc Ðài 

Phát Thanh Quân Ðội, cấp bậc Trung Tá.  

Sáng tác trên 50 tác phẩm hầu hết là truyện 

dài trong đó có 4 tác phẩm được quay thành 

phim là Ngàn Năm Mây Bay, Chân Trời Tím, 

Ðời Chưa Trang Ðiểm, Tiếng Hát Học Trò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV Văn Quang khi viết Chân Trời Tím 

 

 Sau 30-4-1975 bị CS bắt đi tù qua nhiều 

trại từ Nam ra Bắc hơn 12 năm.   

 Tháng 9/1987 ra khỏi trại tù, trở lại Sài 

Gòn và từ chối ra đi theo diện H.O. tiếp tục ở 

lại Việt Nam.   

 Năm 1990 bắt đầu sáng tác trở lại với 

thiên phóng sự hằng tuần Lẩm Cẩm Sài Gòn 

Thiên Hạ Sự. 

 Tác phẩm của Văn Quang trong số 50 

quyển được tác giả nhớ lại: 

- Lẩm cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự (Hiện tại) 

- Lên Đời - tiểu thuyết phóng sự (2004) 

- Ngã Tư Hoàng Hôn (2001) 

- Trong Cơn Mê Này (1970)  

- Người Yêu Của Lính (1965)  

- Những Bước Ði Hoang 

- Tiếng Cười Thiếu Phụ 

- Chân Trời Tím (1964); thâu thành phim 

1970; đoạt giải vàng Văn học Nghệ thuật 

- Đời Chưa Trang Ðiểm (1964) 

- Đường Vào Bến Mê (1966) 

- Nét Môi Cuồng Vọng (1964)  

- Tâm Sự Người Yêu (1964) 

- Những Người Con Gái Ðang Yêu (1964) 

- Những Tâm Hồn Nổi Loạn (1964) 

- Người Lính Hào Hoa  

- Những Ngày Hoa Mộng - phóng sự trên 

báo Truyện phim 

- Sài Gòn Tốc - phóng sự trên nhật báo Chính luận 

- Tiếng Gọi Của Đêm Tối  

- Từ Biệt Bóng Đêm 

- Vì Sao Cô Độc  

- Những Kẻ Ngọai Tình 

- Xuôi Dòng… 

- Tiếng Hát Học Trò (1963); thâu thành 

phim 1970 

- Ngàn Năm Mây Bay (1963); thâu thành 

phim 1963 

- Nguyệt Áo Đỏ (1963)  

- Thùy Dương Trang (1957)  

- Những Lá Thư Màu Xanh (1953) 

- ………. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_b%C3%A1o
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“EM TÔI” và Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu 

ược tin buồn từ Nhạc sĩ Trần Quang 

Hải: Nhạc sĩ LÊ TRẠCH LỰU đã qua 

đời tại Paris ngày 6 tháng 2, 2015, 

hưởng thọ 84 tuổi. Tang lễ được cử hành 

trong vòng thân mật gia đình với sự hiện 

diện của một số thân hữu và văn nghệ sĩ tại 

Paris ngày 11 tháng 2, 2015.  

 Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu sáng 

tác bản nhạc nổi tiếng EM TÔI, 

cảm hứng có thật từ một cuộc 

tình lãng mạn với một thiếu nữ 

tên Kim Phượng năm 1946. 

Cuộc tình không thành khi Ông 

rời quê hương đi du học ở Paris 

năm 1951, cùng lớp với thi sĩ 

Nguyên Sa Trần Bích Lan và 

thi sĩ, đạo diễn Hoàng Anh 

Tuấn ... Bản nhạc "Em Tôi" 

Ông sáng tác ở Pháp rồi chép 

tay gởi về Việt Nam, được Nhà 

Xuất Bản Tinh Hoa chọn và ấn 

hành năm 1955 (bản nhạc Tinh 

Hoa số 445). 

 Tôi hân hạnh được nói 

chuyện điện thoại nhiều lần với 

Ông, sau khi Ông gặp một số 

anh chị em Cỏ Thơm trong buổi 

họp mặt "Thu Tao Ngộ" ở Paris 

năm 2009. Ông mong ước được 

sự hỗ trợ để phổ biến một số 

nhạc phẩm của Ông. Nhờ vậy 

mà tôi được biết thêm: NHỚ, 

TÌM, KHI EM YÊU, CÀNH MAI TÓC 

NGẮN ... và thực hiện một trang về Ông ở 

website Cỏ Thơm cuối năm 2009: 

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

om_content&task=view&id=809&Itemid=47 

  Tuy bị nhiều thứ bệnh trong vòng 10 năm 

nay nhưng giọng nói Ông rõ ràng, vui vẻ và có 

chút "tếu" trong đó. Ông vẫn thích học hỏi, tìm 

hiểu về kỹ thuật hòa âm, dùng keyboard v v 

Mỗi lần nói chuyện, Ông luôn 

nhắc khéo về mong ước phát 

hành một CD nhạc tuyển. Rất 

tiếc chuyện ấy chưa thành thì 

Ông đã ra đi. Ông cũng hay nhắc 

vài kỷ niệm đẹp thời niên thiếu 

và thời Ông làm phóng viên cho 

một hãng thông tấn của Pháp: 

chụp hình, quay phim nhiều nơi 

trên thế giới.  

Ông rất kỹ về cách dùng lời 

trong bản nhạc và yêu cầu ca sĩ 

để ý đến 3 chỗ trong bài "Em 

Tôi" mỗi khi hát:  

1. Cho anh gót thắm đem dệt 

nhớ nhung lời thơ (không phải 

"rót thắm" hay "góp thắm");  

2. Đèn trăng phô sắc huy 

hoàng sáng hơn màu nắng 

(không phải là "đàn trăng");  

3. Này trăng, này sao chia nhé 

em (không phải là "này trăng, 

này sao kia nhé em"). 

 Nhà văn Nguyễn Đình 

Toàn trong “Bông Hồng Tạ 

Ơn, Tập I” đã viết:  
 “Thực ra, sau Em Tôi, Lê Trạch Lựu còn 
một sáng tác nữa đã được các ca sĩ đem hát 
trên các đài phát thanh, cũng rất hay, nhưng 
hình như nó đã bị cái bóng của Em Tôi che 

Đ 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=47
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khuất, nên ít người biết, và cũng chưa thấy một 
ca sĩ nào tìm hát lại, đó là bài:  
 
Nhớ  
Rừng thu ấp hơi sương  
Say ru lòng người nhớ tới quê hương  
Đàn vương bao nhớ thương  
Sầu dâng mắt ai bóng hình thôn vắng.  
Đời say gió muôn phương,  
Tôi mơ thời gian  
Chiều tắm ánh nắng tàn  
Dần khuất bóng xóm làng  
Diều khoan thai sáo ngàn,  
Cùng than van ân tình cô lái xinh  
Nhớ ngày xưa ngày tôi ra đi  
Nước mắt em tôi thắm thiết trên mi chia ly.  
Nhớ nhung còn lắm đôi khi  
còn thắm câu thơ năm xưa  
Xa vắng bao ngày tháng  
Mùa thu lướt êm êm  
Tôi nghe hồn người thức giấc cô miên  
Tìm đâu thấy bóng em? 
Đàn tôi nhớ nhung 
 một thời trinh trắng  
Đừng mong đóa hoa tan 
Nơi đây trầm tư 
Thầm nhớ tới dáng người 
 Đời đã vắng tiếng cười  

Làn môi hương phai rồi  
Buồn nhớ tới dáng người yêu áo xanh 
Tình ca được viết nhiều nhất vào giai đoạn 
được gọi chung là “nhạc tiền chiến” của 
chúng ta. Nhưng đây không phải là thời 
người ta hạnh phúc. Trái lại nữa là đằng 
khác. Chiến tranh đã lấy đi mọi thứ.  Tình 
ca không còn chỉ là những lời tỏ tình, mà 
cùng một lúc, người ta còn bầy tỏ cả lòng 
yêu đời, tiếc đời, phản ứng trước những 
tang thương, đe dọa, người ta không làm gì 
được. Còn có thể coi là những lời minh oan 
vô tội trước trời đất nữa.” 
 Xin được dâng một đóa hoa hồng để 
tưởng niệm Nhạc sĩ "Em Tôi" nhân ngày Lễ 
Valentine ở Hoa Kỳ. Kính mong Ông được 
an bình vĩnh cữu trên Thiên Đàng.  
 Chân thành cảm ơn Ông đã dâng cho 
tân nhạc Việt những tuyệt tác phẩm để đời.  
 Mời quý vị thưởng thức:  
 EM TÔI:  
http://cothommagazine.com/nhac1/LeTrach
Luu/EmToi-LTL-TN.mp3 - Tuấn Ngọc hát 
 NHỚ: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_uAd

sRF-3o  - Tâm Hảo hát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Anh Dũng 

(Richmond, Virginia USA) 

http://cothommagazine.com/nhac1/LeTrachLuu/EmToi-LTL-TN.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/LeTrachLuu/EmToi-LTL-TN.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=B_uAdsRF-3o%20%20-%20Tâm%20Hảo%20hát
https://www.youtube.com/watch?v=B_uAdsRF-3o%20%20-%20Tâm%20Hảo%20hát
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Vài kỷ niệm với  
NHẠC SĨ LÊ TRẠCH LỰU 

 
ùa thu năm 2009, Nhà Thơ Ðỗ Bình 

mời tôi, Nhà Văn Phong Thu và Vũ 

Hối cùng một số nhà văn trong tuyển tập 

Món Ăn Theo Bước Di Tản sang Paris dự 

Thu Tao Ngộ của Hội Văn Hóa Việt Nam 

Hải Ngoại.  Trong số đó có thêm các tác giả 

Cỏ Thơm khác như Tôn Nữ Mặc Giao, Duy 

An Ðông ở San Jose, Tiểu Thu ở Canada, 

Vũ Nam ở Ðức …  

 Dịp đó, tôi đã gặp Nhạc Sĩ Lê Trạch 

Lựu, tác giả bản nhạc "Em Tôi" mà tôi 

thường hát thời con gái.  Trong ngày Ðại 

Hội chính thức 4 tháng 10, 2009,  Nhạc sĩ 

ngồi cạnh Nhà Văn Hồ Trường An, và 

Nhạc Sĩ Lê Mộng nguyên trên hàng ghế 

đầu.  Cũng như một số diễn giả khác Nhạc 

Sĩ Lê Trạch Lựu được mời lên sân khấu nói 

chuyện về "Tâm Tình Mùa Thu" và "Người 

Tình Trong Âm Nhạc".    

 Trong chuyến du ngoạn trên Sông 

Seine tôi ngồi cạnh Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu 

và chuyện trò đôi chút với ông.  Lẽ dĩ 

nhiên tôi lại nói tôi hay hát bài "Em Tôi"  

thời con gái và bây giờ vẫn thích.   Ở vùng 

Hoa Thịnh Ðốn có một ca sĩ tài tử hay 

được yêu cầu hát bài "Em Tôi"  và được 

tán thưởng nhiều.  

 Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu rất vui và nói:  

"Tôi còn nhiều bản nhạc khác cũng ưng ý 

lắm để tôi sẽ gửi cho ND.  Chắc ND đã 

nghe bản nhạc "Nhớ" của tôi nhỉ?  Rồi anh 

hát nho nhỏ vài câu của bài hát này.  Tôi 

reo khẽ:  "Bài hát này quen thuộc lắm, ND 

biết mà." Và, tôi cũng "ư ử" theo vài câu.    

 Tôi sốt sắng nói thêm: "Website Cỏ 

Thơm có trang giới thiệu nhạc sĩ và tác 

phẩm.  ND cho anh địa chỉ e-mail của Phan 

Anh Dũng, chủ biên Website Cỏ Thơm.  

Anh có sẵn tài liệu về tiểu sử và các tác 

phẩm của anh thì anh gửi cho Dũng"… 

Buổi chiều sau cuộc du thuyền trên Sông 

Seine, tôi lại gặp NS Lê Trạch Lựu trong 

bữa ăn tối cũng trong chương trình của Thu 

Tao Ngộ Paris.   

 Về đến Virginia, tôi nói chuyện với Chủ 

Biên Website Cỏ Thơm.   Phan Anh Dũng liên 

lạc ngay với anh Lê Trạch Lựu và Trang Mục 

về Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu đã xuất hiện trên 

<www.Cothommagazine.com>.  Tôi liên lạc 

qua e-mail và nhờ Mây Thu, đại diện Cỏ Thơm 

ở Paris gửi báo biếu Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu.   

 Có lần anh nói:  "Ðã lâu lắm anh chẳng 

có cô em nào.  Bây giờ ND là  người em 

của LTL đấy nhé.  ND phải viết thư thường 

xuyên cho anh.  Vài chữ cũng được, để anh 

biết rằng có cô em nhớ tới anh. Một thời 

gian sau tôi không nhận được e-mail của 

NS Lê Trạch Lựu nữa, tôi  nghe nói anh 

không được khoẻ.   

 Bây giờ thì NS Lê Trạc Lựu đã ra đi 

vĩnh viễn.  Một thương tiếc thấm thía cho 

giới yêu nhạc. Một mất mát sâu đậm cho 

nền âm nhạc Việt Nam.  Nhưng niềm yêu 

"Em Tôi" và nỗi "Nhớ" … về anh vẫn bất 

diệt trên cõi trần.   Chúc hương linh NS Lê 

Trạch Lựu thanh thoát nơi cõi Vĩnh Hằng. 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 

M 
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CÔN MÖA BAÁT CHÔÏT 

                   TIEÅU-THU 

 

ieáng con nít khoùc vaêng vaúng nöûa khuya 

laøm oâng Xaõ Trung giöït mình tænh giaác. 

Suoát maáy hoâm ñaùm cöôùi caäu hai Tröïc, 

con trai oâng, oâng ñaõ meät raõ rôøi, neân ñaàu 

hoâm vöøa ñaët mình xuoáng laø ñaõ ngaùy vang 

nhö saám. Tuy  troøm treøm naêm möôi, nhöng 

oâng Xaõ coøn traùng kieän laém. Baèng chöùng laø 

vôï qua ñôøi ñöôïc ba naêm, oâng tuïc huyeàn 

vôùi  coâ giaùo Chaâu, gaùi lôõ thôøi vaø baø hai 

naøy vöøa sanh cho oâng moät caäu trai khaùu 

khænh vöøa ñaày thoâi noâi. Nghó laø caäu uùt 

khoùc neân oâng lôùn tieáng keâu: 

 - Con Nôû ñaâu sao hoång coi em ñeå baø 

baây nguû? 

 Nhöng oâng vöøa döùt tieáng thì caäu hai 

Tröïc ñaõ khoaùc taám maøn cöûa loù ñaàu voâ haáp 

taáp noùi: 

 - Thöa ba, vôï con vöøa môùi sanh... 

 OÂng Xaõ ngoài baät daäy nhö bò ñieän giöït: 

 - Haû??? Con noùi vôï con...caùi gì? 

 Thaáy thaùi ñoä cha nhö vaäy caäu Ba 

hoaûng, ñaâm ra caø laêm: 

- Thöa ba... vôï con môùi... môùi... sanh! 

 OÂng Xaõ ñöùng daäy caùi roät naém tay thaèng 

con, ñang ñöùng nhö bò trôøi troàng, loâi ñi: 

- Ñaâu daãn tao ñi coi! 

Caäu Ba laät ñaät daãn cha qua phoøng cuûa 

mình, naèm phía beân kia cuûa caên nhaø neàn 

ñuùc roäng lôùn. Tôùi nôi, caäu ba hoûi voïng voâ: 

- Dì ôi, xong xuoâi heát chöa? 

Baø xaõ tay aúm ñöùa nhoû, tay khoaùc maøn 

cöûa böôùc ra. Neùt maët coøn ñöôïm neùt moûi 

meät nhöng raát vui: 

 - Anh coi neø. Thaèng nhoû deã thöông heát söùc. 

 Hôi noùng vaø muøi maùu tanh töø trong 

phoøng xoâng ra khieán oâng nhaên maët, nhöng 

khi nhìn thaèng chaùu noäi, moät moùn quaø cöïc 

kyø baát ngôø do con trai oâng thaân taëng, coøn 

ñoû hoûn quaán trong taám khaên loâng, caëp maét 

nhaém híp nhöng caùi mieäng nhoû xíu  muùt 

muùt nhö theøm söõa deã thöông quaù söùc, oâng 

boãng thaáy loøng traøn ngaäp moät nieàm haïnh 

phuùc voâ bieân. Ñöùa chaùu noäi ñaàu tieân cuûa 

oâng ñaây. Nhìn thaáy neùt maët raïng rôõ cuûa 

cha caäu ba môùi yeân loøng böôùc voâ trong 

phoøng thaêm vôï. Toäi nghieäp coâ daâu môùi 

möôøi taùm caùi xuaân xanh, vöøa chaân öôùt 

chaân raùo veà nhaø choàng buoåi tröa, buoåi toái 

ñaõ ñaäp baàu neân tinh thaàn hoaûng hoát, maët 

maøy taùi xanh, toùc tai coøn beâ beát moà hoâi. 

May maø sanh deã, meï troøn con vuoâng. Baø 

Xaõ sau khi trình dieän thaèng chaùu ñích toân 

cho oâng noäi roài thì ñem cu caäu ñaët naèm 

beân caïnh meï noù. Baø noùi baát ngôø quaù chöa 

kòp chuaån bò gì cho chaùu, thoâi ñeå ngaøy mai 

haõy xeáp ñaët laïi cho ñaøng hoaøng. Baø sai 

con Nôû ñem caùi gheá boá voâ nguû trong 

phoøng ñeå coi chöøng môï ba. Coøn caäu taïm 

thôøi ñi nguû choã khaùc! Caäu Ba sau khi cuùi 

xuoáng hoân leân traùn vôï moät caùch aâu yeám 

roài cuõng noái böôùc oâng baø Xaõ ra phoøng 

khaùch. Ñaøng naøo oâng baø cuõng caàn bieát moät 

vaøi “chi tieát” veà caùi söï ra ñôøi quaù ö ñoät 

ngoät cuûa thaèng chaùu noäi, ngoaøi söï mong 

ñôïi cuûa moïi ngöôøi. Thaáy cha vaø baø dì gheû 

ñang ngoài nôi baøn nöôùc, caäu ba voäi böôùc 

tôùi dôû naép bình tích roùt ra hai cheùn nöôùc 

traø, böng  môøi hai ngöôøi uoáng, roài chaáp tay 

xaù xaù oâng Xaõ: 

 - Con xin ba vaø dì tha loãi. Ñaàu ñuoâi 

chuyeän naøy cuõng taïi con gaây ra. Con xin 

T 
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ba ñöøng raày em Hueä Khanh toäi nghieäp. Ba 

muoán ñaùnh muoán chöôõi gì con cuõng chòu, 

nhöng ba ñöøng baét loãi vôï con nghen ba.  

 OÂng Xaõ thôû daøi: 

 - Tôùi nöôùc naøy chöôõi maéng tuïi baây cuõng 

baèng thöøa. Thoâi thì meï con noù khoûe maïnh 

tao cuõng möøng. Chæ sôï laøng xoùm dò nghò... 

 Caäu ba cuõng thôû ra: 

 - Daï lôõ roài ba. Baây giôø ai noùi gì con 

cuõng  phaûi chòu thoâi, mieãn ba ñöøng giaän tuïi 

con laø ñöôïc. Caäu quay qua baø Xaõ: 

 - Con caùm ôn dì ñaõ giuùp ñôõ tuïi con. 

Thieät tình luùc naûy con boái roái quaù. 

 Baø xaõ cöôøi hieàn: 

 - OÁi, coù ñaùng gì maø phaûi caùm ôn. Ñaây 

laø boån phaän cuûa dì maø. 

 Baø xaõ tuy chæ lôùn hôn caäu ba moät  

giaùp, nhöng vôùi ñöùc tính hieàn laønh, ñoân 

haäu, kính treân nhöôøng döôùi, hay giuùp ñôõ 

keû ngheøo khoù... baø ñöôïc moïi ngöôøi chung 

quanh yeâu meán laãn kính phuïc. Ngay ngöôøi 

con gheû laø coâ ba Phi Loan, ban  ñaàu cuõng 

gheùt baø ra maët. Coâ cho raèng coâ giaùo Chaâu 

xuaát thaân con nhaø ngheøo, laáy ba coâ vöøa 

goùa vôï, hai con vöøa giaø hôn caû möôøi maáy 

tuoåi laø vì ham tieàn. Thaät ra giöõa hai ngöôøi 

ñaõ coù moät chuyeän tình khaù thô moäng.  

 ... Sau khi vôï maát vì bònh thöông haøn, 

oâng Xaõ Trung buoàn laém neân thöôøng hay 

ñaïp xe xuoáng chôï Cao laõnh lai rai vaøi sôïi 

vôùi ñaùm  baïn thaân. Ngöôøi ta noùi traø tam 

töûu töù, uoáng röôïu moät mình ñaâu coù vui. 

Moät hoâm uoáng quaù cheùn, baïn beø caûn 

khoâng cho veà moät mình, nhöng oâng gaït 

ngang noùi naêm baûy caây soá nhaèm nhoø gì! 

Nhöng luùc ñaïp xe qua khoûi chôï Myõ Ngaõi 

moät chuùt laø oâng thaáy choùng maët muoán 

möûa. OÂng chæ nhôù mô hoà laø coù ngöøng xe 

laïi beân veä ñöôøng, oùi thoác oùi thaùo tôùi maät 

xanh maät vaøng roài sau ñoù thì guïc luoân! 

Chöøng tænh laïi môû maét ra, nhìn chung 

quanh thaáy moïi thöù ñeàu laï hoaéc. OÂng ñang 

nhíu maøy  coá gôïi laïi trí nhôù, thì moät tieáng 

reo töø cöûa beáp : 

 - May quaù oâng tænh laïi roài. Thieät tình 

luùc tröa oâng laøm maù toâi vôùi toâi sôï quaù! 

 OÂng Xaõ Trung muoán ngoài daäy nhöng 

caùi ñaàu nhöùc nhö buùa boå khieán oâng nhaên 

maët naèm vaät trôû xuoáng, ñöa tay boùp hai 

beân maøng tang. Ngöôøi ñaøn baø treû voäi böôùc 

laïi ñöa tay caûn: 

 - YÙ, oâng ñöøng ngoài daäy. Chaéc oâng 

nhöùc ñaàu laém phaûi khoâng? 

 Tieáng noùi dòu daøng pha chuùt lo laéng 

cuûa naøng nhö gioøng suoái maùt röôïi laøm oâng 

caûm thaáy ñeã chòu. Moät khuoân maët khoâng 

coøn treû laém nhöng traéng treûo, mòn maøng vaø 

ñaày veû dòu daøng thuøy mò. Nuï cöôøi thaät töôi. 

Maùi toùc ñen bôùi goïn thaû löûng sau oùt. Caëp 

maét to nhìn oâng lo laéng: 

 - OÂng Xaõ thaáy trong mình ra sao? Ñeå toâi 

ñi pha ly nöôùc chanh cho oâng giaûi röôïu. 

Nghe ngöôøi ñaøn baø keâu mình laø oâng xaõ, oâng 

Trung giöït mình, raùng nhìn thieät kyõ nhöng 

vaãn thaáy naøng hoaøn toaøn xa laï. OÂng hoûi: 

- Coâ bieát toâi? Sao toâi khoâng nhôù laø quen 

coâ ôû ñaâu vaäy kìa... 

Naøng laïi nôû nuï cöôøi thaät töôi: 

- Dó nhieân laø oâng khoâng quen toâi. Nhöng 

coâ uùt Höông em gaùi oâng coù hoïc theâu vaø 

laøm baùnh vôùi toâi. Naêm ngoaùi toâi coù dòp leân 

Taân An aên ñaùm gioã. Coâ uùt  chæ cho toâi bieát 

maáy ngöôøi anh chò cuûa coå. Toâi nhôù oâng vì 

coâ uùt noùi baø nhaø ñaõ maát. Coâ boãng ñoåi 

gioïng ñöôïm veû traùch moùc, coù phaûi vì vaäy 

maø oâng ñònh möôïn röôïu giaûi saàu? OÂng bieát 
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khoâng, hoài tröa töø chôï veà thaáy oâng naèm 

guïc ngoaøi coång, toâi heát hoàn töôûng oâng 

truùng gioù. Maù toâi vôùi toâi khoù laém môùi dìu 

noåi oâng voâ nhaø. Sau thaáy oâng hoâi muøi röôïu 

neân toâi ñoaùn oâng bò say quaù maø thoâi. 

Nhöng oâng yeân trí toâi ñaõ caån thaän xöùc daàu 

gioù cho oâng roài. Thoâi ñeå toâi  pha nöôùc 

chanh cho oâng giaûi röôïu. A,Ø toâi teân Chaâu. 

Noùi xong coâ quaøy quaû ñi xuoáng beáp. 

OÂng xaõ Trung nhaém maét coá nhôù laïi ñaùm 

gioã naêm ngoaùi taïi nhaø oâng Cai toång Thaïnh, 

thaân sinh cuûa oâng. Hình nhö coù moät khuoân 

maët laø laï. Nhöng ñaây khoâng phaûi laø moät 

khuoân maët coù neùt gì ñaëc bieät coù theå ñaäp 

vaøo maét ngöôøi khaùc, neân chaéc chaén laø oâng 

ñaõ queân maát. OÂng chæ nhôù coù moùn baùnh 

Löôõi Meøo (langue de chat) raát ngon maø coâ 

UÙt noùi do thaày coå laøm ñem tôùi cuùng. OÂng 

Xaõ Trung may maén ñöôïc gia ñình cho leân 

Saøigoøn hoïc tröôøng thaày doøng Tabert neân 

coù nhieàu baïn hoïc ngöôøi Phaùp. Vì vaäy 

nhöõng moùn aên Taây oâng ñeàu coù thöû qua. 

Tuy xuaát thaân nho hoïc nhöng oâng Cai toång 

coù ñaàu oùc caáp tieán, cho con hoïc tröôøng 

Phaùp haàu sau naøy deã tieán thaân. OÂng coù yù 

ñöa ngöôøi con lôùn laø oâng Trung öùng cöû gheá 

Hoäi Ñoàng tænh,  neân tröôùc tieân phaûi qua caùi 

aûi xaõ tröôûng naøy. AØ thì ra ñaây laø coâ giaùo 

gia chaùnh cuûa uùt Höông. 

 Coâ giaùo Chaâu trôû leân vôùi ly nöôùc 

chanh töôi. OÂng Xaõ Trung  ngoài daäy noùi 

caùm ôn roài caàm ly nöùôc uoáng moät hôi. 

Nöôùc chaûy tôùi ñaâu maùt röôïi tôùi ñoù. Côn 

nhöùc ñaàu cuõng bôùt nhieàu. Coâ Chaâu caàm ly 

khoâng trôû xuoáng beáp. OÂng Xaõ ñöa maét 

nhìn chung quanh. Thì ra maù con coâ Chaâu 

ñeå oâng naèm treân boä vaùn ngöïa baèng caây goõ 

ôû gian giöõa, phía sau laø baøn thôø coù hình 

moät oâng gìa chaéc laø oâng thaân sinh cuûa 

Chaâu. Beân traùi coù leõ laø phoøng nguû vì böùc 

maøn cöûa theâu thaät ñeïp. Beân phaûi laø nhaø 

beáp. Caên nhaø nhoû nhöng saïch boùng. Treân 

vaùch treo raát nhieàu tranh theâu, chaéc chaén 

laø nhöõng taùc phaåm cuûa coâ giaùo Chaâu. Sau 

naøy oâng môùi bieát naêm möôøi taùm tuoåi coâ bò 

thöông haøn raát naëng, töôûng ñaõ ñi chaàu trôøi. 

May luùc ñoù coù ngöôøi baø con töø Cuø lao 

Gieâng qua chôi, khuyeân ba maù coâ ñem qua 

nhaø thöông Baø Phöôùc chöõa bònh. Sau khi 

bònh ñaõ thuyeân giaûm caùc baø khoâng cho 

Chaâu veà sôùm, sôï ngöôøi nhaø cho aên baäy 

luûng ruoät cöùu khoâng kòp. Trong thôøi gian 

taïm truù nhaø caùc Sô  döôõng bònh, coâ coù dòp 

thaáy nhöõng coâ gaùi moà coâi, tuïc goïi laø con 

baø phöôùc,  theâu quaàn aùo, tranh aûnh ñeïp 

loäng laãy, saéc saûo. Coâ meâ quaù xin ba maù 

cho ôû laïi hoïc. Ngoaøi ngheà theâu coâ coøn hoïc 

laøm caùc thöù baùnh taây. Sau khi raønh ngheà 

coâ ôû laïi tröôøng daïy luoân. Roài thôøi gian ôû 

ñaây coâ coù quen moät  thanh nieân beân chôï 

Myõ Luoâng. Gia ñình caäu ta coù xöôûng ñoùng 

ñoà goã noåi tieáng. Caäu naøy maët muõi saùng 

suûa, noùi naêng hoaït baùt, nhöng moät tay ñaõ 

beû gaõy khoâng bieát bao nhieâu caønh thieân 

höông! Caäu ta ñaõ töøng tuyeân boá tuoåi treû 

maø khoâng “chôi” cho ñaõ thieät laø laõng phí! 

Coâ em gaùi anh ta laø baïn hoïc theâu thuøa, 

baùnh traùi cuøng luùc vôùi Ngoïc Chaâu. Thænh 

thoaûng Chuùa nhöït Chaâu xin pheùp caùc Sô 

qua nhaø Myõ Lieân chôi. Vì vaäy maø quen 

vôùi anh Baûo cuûa Lieân. Ngoïc Chaâu tuy 

nhan saéc trung bình nhöng coù daùng daáp 

caân ñoái vaø nuï cöôøi raát töôi khieán khuoân 

maët coâ saùïng rôõ. Tính neát laïi hieàn dòu, thaät 

thaø neân moïi ngöôøi ñeàu coù caûm tình. Vôùi 
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caùi maõ ñeïp trai vaø taøi aên noùi coäng theâm nuï 

cöôøi nöûa mieäng raát tình töù, Baûo thu phuïc  

con tim trong trắng cuûa Ngoïc Chaâu moät 

caùch khaù deã daøng. Myõ Lieân thöông coâ baïn 

hieàn laønh, coá yù noùi xa noùi gaàn cho Ngoïc 

Chaâu ñeà phoøng, nhöng ñaõ noùi tình yeâu laø 

muø quaùng. Khi thöông traùi aáu cuõng troøn 

maø! Hôn nöõa vì khoâng phaûi ngöôøi ñòa 

phöông neân coâ chöa töøng nghe “danh 

thôm” cuûa caäu Baûo. Thaáy baïn caøng ngaøy 

caøng toû ra coù caûm tình saâu ñaäm vôùi oâng 

anh baát huû cuûa mình, Myõ Lieân ñaâm sôï 

khoâng daùm ruû Ngoïc Chaâu veà nhaø chôi nöõa. 

Nhöng maø nhö vaäy laø coâ khinh thöôøng caùi 

ñaàu oùc raát thoâng...manh cuûa anh coâ roài. Vì 

moät saùng Chuùa nhöït ñeïp trôøi,  Baûo taø taø 

qua tröôøng xin gaëp Ngoïc Chaâu, roài noùi vôùi 

coâ raèng anh em caäu böõa nay coù chöông 

trình leân chôi ôû vöôøn soaøi cuûa gia ñình treân 

Chôï Môùi. Vöôøn  roäng vôùi gaàn traêm goác 

soaøi ñuû loaïi. Luùc naøy ñaõ coù soaøi chín caây. 

Leân ñoù maëc söùc haùi aên. Caäu coù phaän söï 

chôû Ngoïc Chaâu leân tröôùc, Myõ Lieân coù chuùt 

chuyeän seõ tôùi sau. Ñang khoâng bieát laøm gì 

cho heát ngaøy, thaáy muïc naøy haáp daãn quaù, 

Ngoïc Chaâu haêng haùi ñi lieàn. Ngoài phía sau 

boït ba ga, loøng coâ nhö môû hoäi vaø trôøi hoâm 

nay sao boãng döng ñeïp laï luøng! 

  Nöûa giôø sau Baûo queïo xe voâ  caên nhaø 

laù cuûa ngöôøi giöõ vöôøn. Moät ngöôøi ñaøn oâng 

trung nieân daùng veû lam luõ böôùc ra, tay caàm 

moät caùi gioû xaùch baèng maây khaù lôùn. OÂng ta 

chaøo Baûo roài noùi tui ñaõ mua heát maáy thöù 

caäu daën hoâm qua. Baûo vui veû giao xe cho 

ngöôøi naøy, xaùch gioû maây noùi Ngoïc Chaâu ñi 

theo caäu ta. Khu vöôøn roäng lôùn khoâng phaûi 

chæ coù soaøi maø coøn xen nhieàu thöù khaùc nhö 

nhaõn, maõng caàu, maän, ñu ñuû... Hai ngöôøi ñi 

döôùi nhöõng taøn caây maùt röôïi. Treân caønh 

naëng tróu nhöõng quaû soaøi maäp troøn ñong ñöa 

theo töøng côn gioù nheï. Khoâng khí vöøa trong 

maùt vöøa tónh mòch. Ñoù ñaây coù tieáng chim 

hoùt líu lo. Tôùi gaàn cuoái vöôøn, Baûo döøng laïi 

döôùi goác caây soaøi thanh ca. Caäu ñaët gioû 

xuoáng roài laáy töø trong ñoù caùi khaên traûi baøn 

caroâ maøu xanh khaù lôùn traûi xuoáng choã  maët 

ñaát thaät baèng phaúng. Caäu noùi trong khi chôø 

Myõ Lieân tôùi ñeå caäu ñöa Ngoïc Chaâu daïo 

quanh vöôøn cho bieát. Baûo giaûi thích raønh 

maïch caùch troàng cuõng nhö caùch saên soùc caùc 

loaïi soaøi laøm sao cho sai traùi. Ngoïc Chaâu 

nghe maø phuïc saùt ñaát. Hai ngöôøi ñi song 

song, baøn tay Baûo nhö voâ tình naém nheï baøn 

tay meàm maïi cuûa Ngoïc Chaâu. Naøng maéc côõ 

muoán giöït tay laïi nhöng Baûo laøm nhö khoâng 

bieát caøng naém chaët hôn. Caäu chæ tay ra phía 

ruoäng giaùp ranh vöôøn soaøi noùi ba maù anh 

ñang traû giaù mua luoân mieáng ruoäng naøy ñeå 

laäp vöôøn. Hoï noùi khi naøo anh coù gia ñình, 

ngoaøi tieäm ñoà goã ngoaøi chôï, mieáng vöôøn 

roäng lôùn naøy cuõng seõ thuoäc veà anh. Vöøa noùi 

caäu vöøa ñöa maét nhìn Ngoïc Chaâu, mieäng 

móm cöôøi moät caùch ñaày yù nghóa. Coâ ngöôïng 

nguøng nhìn veà phía caùnh ñoàng nôi coù maáy 

chuù boø ñang nhôõn nhô gaëm coû. Vaøi chuù coø 

traéng  xoaõi caùnh bay veà phía chaân trôøi xa 

xa...Vaøi ñaùm khoùi traéng bay la ñaø töø maáy 

thöûa ruoäng ñang ñoát raï ñeå boùn ñaát. Baûo leân 

tieáng noùi thoâi mình trôû laïi choã cuõ. Chaéc Myõ 

Lieânãü tôùi roài. Nhöng coù thaáy ai ñaâu ngoaøi caùi 

gioû maây luùc naûy? Baûo nhìn quanh quaát roài 

noùi caùi con nhoû naøy kyø thieät. Ñaõ höùa chaéc laø  

 



186                                                                                                                          CỎ THƠM 

 

XUÂN TRÊN 
ĐẤT KHÁCH 

 
Lại một Xuân về trên đất khách 

Tết  buồn, Tết  nhớ, Tết tha  hương ! 
Ngày  xanh  như  lá  thu  vàng  rụng , 
Trở giấc đêm về mộng viễn phương . 

 
Cố  quận  vời  xa  nghìn  vạn  dặm , 

Vời  trông  đăm  đắm  góc  quê  nhà . 
Nhìn  ra  trắng  xóa  trời  băng  tuyết 

Rượu đỏ tràn ly ta với ta  ! 
 

Xôn  xao  tiếng  gió  đêm  trừ  tịch 
Lả  ngọn  đào  xuân  lay  giấc  Xuân . 
Lửa  ấm  sao  nghe  lòng  buốt  giá 

Giao thừa năm cũ vẫn bâng  khuâng... 
 

Bao  giờ  trở  lại  quê  xưa  nhỉ ? 
Chợt  lắng  tâm  tư  sầu  gợi  sầu 

Đất  khách, quê  người  Xuân  lữ  thứ 
Se  lòng  trăn  trở  giấc  chiêm  bao . 

 
Rót  riêng  một  chén  mừng  kim  cổ 
Ta  chuốc  tâm  bôi  một  chén  này ! 

Em  ở  phương  trời  xa  tít  đó 
Mộng thầm thao thức cánh chim bay? 

 

Hoàng  Song  Liêm 

 
 

tôùi roài maø. Ñaøn baø con gaùi cöù thích baét 

ngöôøi khaùc chôø ñôïi phaûi khoâng Ngoïc Chaâu? 

Coâ cöôøi hieàn: 

 -Daï khoâng phaûi ñaâu. AØ, em coøn chöa 

bieát Myõ Lieân baän chuyeän gì saùng nay maø 

khoâng ñi chung vôùi mình? 

 Baûo caèn nhaèn: 

 - Thì taïi maù anh ñoù. Ngaøy naøo khoâng 

khui huïi laïi nheø böõa nay! Baû caàn tieàn neân 

muoán hoát huïi. Saùng nay trong mình laïi 

khoâng khoûe neân sai Myõ Lieân ñi Chôï Môùi 

theá baû. Noù noùi khui huïi xong laø veà ñaây vôùi 

tuïi mình lieàn. Anh nghó chaéc coù truïc traëc gì 

ñaây. Vöøa noùi Baûo vöøa ngoài xuoáng laáy ñoà 

trong gioû maây saép ra.  

 -Thoâi em ngoài xuoáng ñi. Mình cöù aên 

tröôùc, Myõ Lieân tôùi aên sau. Aên xong mình 

coøn phaûi haùi ít soaøi chín caây cho em ñem 

veà taëng maáy Sô. Nhìn nhöõng moùn Baûo xeáp 

ra, Ngoïc Chaâu troøn maét: 

- Trôøi ôi, coù ba ngöôøi maø anh mua chi 

nhieàu döõ vaäy? Gaø quay neø, coøn heo quay 

nöõa. Roài xoâi, baùnh hoûi... Baûo cöôøi: 

- Thì xoâi aên vôùi gaø quay. Baùnh hoûi aên 

vôùi heo quay laø ñuùng quaù roài. Coøn caùi naøy 

em bieát laø gì khoâng? Baûo ñöa tôùi tröôùc maët 

Ngoïc Chaâu moät caùi chai thuûy tinh daùn 

nhaõn  hieäu thieät ñeïp, coù chaát nöôùc maøu ñoû 

beân trong- ñaây la øloaïi röôïu Quinquina 

nhaäp caûng töø beân Taây. Röôïu naøy khoâng 

gioáng röôïu ñeá beân mình maø noù vöøa ngoït 

vöøa thôm. Chuùt nöõa em neám thöû seõ bieát 

lieàn. Ngoïc Chaâu noùi hay ñôïi Myõ Lieân 

theâm chuùt nöõa, nhöng Baûo nhaên maët keâu 

ñoùi quaù, roài caàm cheùn ñuõa ñöa taän tay 

Ngoïc Chaâu. Môùi aên ñöôïc vaøi mieáng Baûo 

ñaõ roùt röôïu ra hai caùi ly thuûy tinh. Caäu ñöa 

cho Ngoïc Chaâu moät ly bieåu uoáng thöû. Töø 

choái  khoâng ñöôïc coâ ñaønh caàm laáy. Chaát 

röôïu  ñoû oùng aùnh nhö san hoâ. Thaáy coâ 

ngaàn ngaïi, Baûo khích voâ: 

- Uoáng thöû ñi. Anh baûo ñaûm em seõ thích 

maø. Coi anh neø. Noùi xong Baûo caàm ly röôïu 

cuûa mình hôùp moät hôùp lôùn roài khaø moät 

tieáng ñaày veû khoaùi traù. Ngoïc Chaâu caån 

thaän ñöa ly röôïu leân muõi hít thöû... Chaø, 

thôm thieät! Coâ ñöa xuoáng moâi nhaép moät 

chuùt xíu. UÛa maø ngoït lòm! Thaáy Ngoïc 

Chaâu cöôøi, Baûo noùi: 

 - Thaáy chöa, anh coù gaït em ñaâu. Baây 

giôø cöù maïnh daïn uoáng ñi. Röôïu naøy ngöôøi 

Phaùp uoáng ñeå aên côm cho ngon mieäng hôn. 
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Maø thieät  laï, caøng uoáng Ngoïc Chaâu caøng 

thaáy taâm tình vui veû, thoaûi maùi. Coâ noùi 

chuyeän töï nhieân khoâng coøn e deø nhö tröôùc 

nöõa. Coâ cuõng queân luoân khoâng thaéc maéc tôùi 

söï vaéng maët cuûa Myõ Lieân. Röôïu thôm, röôïu 

ngoït, ñoà aên ngon, ngöôøi noùi chuyeän coù 

duyeân...OÂi ñôøi sao boãng döng vui quaù! Coâ 

khoâng nhôù laø mình ñaõ uoáng tôùi ly thöù 

maáy,vì Baûo cöù chaâm ñaày hoaøi. Cho tôùi khi 

tröôùc maët Ngoïc Chaâu coù tôùi hai caäu Baûo. 

Coâ muoán leân tieáng hoûi cho roõ maø sao caùi 

löôõi noù khoâng chòu nghe lôøi vaø caëp maét 

cuõng  nhöôùng leân heát noåi. Coâ ñöa tay duïi 

maét noùi nhöøa nhöïa: em buoàn nguû quaù! Coâ 

nghe mô hoà tieáng Baûo noùi ñeå anh deïp maáy 

thöù naøy, em cöù naèm xuoáng nguû moät chuùt ñi, 

roài thieáp maát...Trong côn meâ thieáp Ngoïc 

Chaâu coù caûm töôûng nhö coù ngöôøi hoân leân 

maët, leân coå khieán coâ nhoät nhaït. Coâ coá ñöa 

tay ñaåy ra nhöng töù chi buûn ruûn meàm nhö 

buùn thiu! Roài coù caû nhöõng tieáng thì thaàm 

beân tai maø coâ nghe khoâng roõ lôøi. Trong luùc 

mô maøng, Ngoïc Chaâu thaáy mình bò moät con 

quaùi thuù taán coâng. Noù caáu xeù laøm coâ ñau 

ñôùn vaø coâ keâu leân thaát thanh. Coâ nhôù mình 

ñaõ chaïy...chaïy raát laâu, meät ñöùt hôi! Luùc môû 

maét thì trôøi ñaõ xeá boùng. Ngoïc Chaâu caûm 

thaáy thaân theå raõ rôøi, ñaàu naëng nhö  treo ñaù. 

Baûo ngoài beân caïnh thaáy coâ tænh daäy voäi noùi: 

 - Thaáy em nguû ngon quaù neân anh 

khoâng daùm keâu. Anh ñaõ nhuùng saün khaên 

öôùt cho em lau maët ñaây roài. Ngoïc Chaâu 

chôït nhôù laïi böõa aên tröa neân ngoài baät daäy 

hoát hoaûng:  

 - Cheát, thieät baäy quaù. Em nguû coù laâu 

khoâng? Coâ maééc côõ khoâng daùm hoûi Baûo veà 

chuyeän nhö coù ai hoân mình, tuy raát thaéc 

maéc. Baûo ñöa Ngoïc Chaâu caùi khaên tay 

nhuùng nöôùc laïnh roài traû lôøi: 

 - Khoâng sao. Môùi coù ba giôø chieàu thoâi. 

Neáu coøn ñoùi em aên theâm chuùt gì nöõa roài 

anh ñöa em veà. 

 Nhöng Ngoïc Chaâu laéc ñaàu, caàm khaên 

öôùt lau maët roài  ñöùng leân. Khoâng bieát coù 

phaûi taïi ñöùùng leân voäi quaù hay khoâng maø coâ 

thaáy phía buïng döôùi ñau nhoùi khieán coâ nhaên 

maët. Baûo thaáy Ngoïc Chaâu nhaên maët, tay ñeø 

phía buïng döôùi voäi quay maët ngoù choã khaùc. 

Treân ñöôøng veà, khaùc vôùi luùc ñi ban saùng, 

hai ngöôøi noùi chuyeän caàm chöøng, rôøi raïc. 

Ngoïc Chaâu vaãn coøn thaáy ñaàu oùc choaùng 

vaùng, cô theå raõ rôøi. Nhöùt laø phía buïng döôùi 

nhö coù ñieàu gì khoâng oån. Naëng trình tròch 

nhö luùc haønh kinh. Nhöng coâ vöøa môùi döùt 

maø. Huoáng chi saùng nay vaãn bình thöôøng  

ñaâu coù gì khaùc laï?! Hai ngöôøi töø giaõ nhau 

tröôùc coång tröôøng. Ngoïc Chaâu veà phoøng laät  

ñaät laáy quaàn aùo ñi taém, hy voïng nöôùc maùt 

laøm coâ tænh taùo. Nhöng coâ xieát ñoåi kinh 

hoaøng khi thaáy chieác quaàn loùt baèng vaûi 

traéng cuûa mình loang loå veát maùu töôi. Chöa 

heát, treân goø ngöïc traéng hoàng coù veát baàm 

nhö daáu raêng! Duø ngaây thô caùch maáy Ngoïc 

Chaâu cuõng hieåu chuyeän gì ñaõ xaûy ra. Maét 

khoâng rôøi nhöõng daáu maùu treân chieác quaàn, 

toaøn thaân Ngoïc Chaâu run baàn baät. Nhö vaäy 

laø con ong ñaõ toû ñöôøng ñi loái veà! Ñaàu oùc coâ 

baán loaïn, nhöng cuoái cuøng cuõng raùng taém 

röûa saïch seõ. Nöôùc laïnh khieán  coâ tænh taùo 

hôn. Baây giôø chæ coøn nöôùc ñôïi Baûo toû thaùi 

ñoä. Bieát ñaâu  vì yeâu coââ quaù maø caäu ta 

khoâng keàm cheá noåi vaø seõ tính chuyeän hoân 

nhaân vôùi coâ... 

 

(Coøn tieáp) 

 

TIEÅU-THU 
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VỀ BÀI HÁT 
“TÔI ĐANG MƠ GIẤC MỘNG DÀI” 

+++ 

Kim-Vũ 

 Mới đây, tôi tình cờ đọc được trên internet một bài thơ có tên là “Năn Nỉ” của L. L. 

Lan, một nhà thơ rất lạ, sáng tác từ năm 1959, và được đăng trên tạp chí Bách Khoa số 

307, xuất bản năm 1969. Đó chính là bài mà Phạm Duy sử dụng để viết ra bản nhạc “Tôi 

Đang Mơ Giấc Mộng Dài”, được Thái Thanh diễn đạt rất “tới” vào khoảng năm 1971. 

 Phạm Duy có đặc tài thiên phú là biết chọn những bài thơ xuất thần để phổ nhạc. Nhưng 

có một điều đáng tiếc là ông hay có khuynh hướng sửa đổi lời ca mà không được tác giả bài 

thơ đồng ý. Theo tôi, lời thơ trong “Năn Nỉ” đầy đủ và hay hơn lời nhạc nhiều lắm. 

 Dù sao, cũng phải công nhận, nếu không có Phạm Duy chọn và phổ biến những lời thơ 

hàm súc dưới hình thức “dễ tiêu”, thì có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết đến những bài 

thơ tuyệt hay và những tác giả của chúng, như trường hợp L. L. Lan đối với riêng tôi. 

 Đọc xong bài “Năn Nỉ”, tôi thấy quá dễ thương, bèn dịch ngay ra Anh ngữ. Xin phép 

tác giả chép lại nguyên tác, và sau đó xin giới thiệu bản dịch Anh ngữ của tôi, để chia sẻ 

cùng bạn đọc: 

 

Năn Nỉ 

Tôi đang mơ giấc mộng dài 

Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh 

Tôi đang nhìn thấy mầu xanh 

ở trên cây cỏ rất lành rất thơm 

Tôi đang nhìn thấy mầu hồn 

của tôi thay đổi luôn luôn theo trời 

hoàng hôn mầu đỏ mây tươi 

bình minh nắng trắng ấm trôi vào lòng 

những vì sao tím rất trong 

mảnh trăng vàng rỡ chờ mong tôi nhìn 

Tôi đang nhìn thấy trong tim 

tình yêu bay những con chim tuyệt vời 

  

Đừng lay tôi nhé cuộc đời 

Tôi còn trẻ quá cho tôi mơ màng. 

L.L.Lan 

 

Pleading 
 I’m dreaming a long, long dream 

O life around me, please don’t stir me up. 

I’m seeing the cool, green color 

of the healthy, scented trees and grass.  

I’m seeing the color of my soul 

constantly changing with the astral shades. 

The red, radiant clouds at sundown. 

The white light of dawn pouring warmth 

into my flesh. 

The purple stars, ever so pure. 

The shining yellow moon waiting for me to watch. 

I’m seeing deep in my heart  

love as wonderful birds flying high.  

  

Please don’t stir me up, o life,  

I’m so young, leave me be with my charade.          
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JOYEUX VALENTIN! 
---------- 

Phương-Duy Trương Duy Cường 
 

okyo ngày 14 Février 2009 

Anh Nguyễn thân mến, 

“Joyeux Valentin!”. Từ nước Nhật Bản 

xa xôi, bên kia bờ Thái Bình Dương, em gửi 

về cho  anh yêu “quả tim nhỏ bé” của 

Michiko với câu chúc bằng tiếng Pháp ghi 

trên...Một ngày lễ “Tình Nhân” em sống xa 

anh.  Em rất nhớ Anh. Em đã đi học. Em  

đang tiếp thu văn hóa, văn học... mà em mơ 

ước từ lâu nay. 

Trong thời đại tin học phát triển hiện 

nay, nhưng em không muốn dùng computer 

để E-mail  nhanh đến anh lá thư này vì em 

muốn anh cầm trong tay  một lá thư do chính 

chữ của em viết cho anh, đọng chút hơi thở,  

chút mồ hôi tay của người viết  nếu anh cảm 

nhận được. Một phong bì có dán con tem 

Nhật Bản và nhật ấn bưu điện in ngày em đi 

gửi thư. Anh muốn giữ làm kỷ niệm thì giữ 

cho em sau này. Nên nếu thư này có đến trễ 

vài ngày sau lễ Tình Yêu mong anh đừng 

buồn nhé! 

Được nghỉ mấy ngày cuối tuần, Midori, 

cô em họ của em đã đưa em đi một chuyến du 

lịch ngắn ngày tại vùng Tây Honshu thăm 

thành phố Kobe. Anh đoán tại sao em lại 

chọn địa danh Kobe để làm chuyến xuất hành 

đầu năm không? Em muốn nhớ lại tên của 

nhà hàng Kobe ở thành phố Santa Clara mà 

lần  đầu tiên em được anh đưa em  đi ăn cơm 

tối với anh tại đó. Thật thơ mộng và nhớ đời! 

Bây giờ em nói đến Kobe “của em”.  

 

 

Từ thế kỷ thứ 8, Kobe là hải cảng giao 

dịch thương mại giữa nước Triều Tiên, Trung  

 

Hoa với Nhật Bản và cũng là một trong 

những hải  cảng sầm uất khi được mở lại để 

giao thương với các nước phương tây từ năm 

1868. Ngày nay thành phố này là nơi có nhiều  

cộng đồng người Triều Tiên, Trung Hoa đã từ 

xa xưa nhiều thế hệ đến lập nghiệp  cũng như 

những người phương tây đến từ các nước bên 

Âu châu, người Mỹ, người Ấn độ. Dân số 

Kobe là 1,528,000 người. 

Ai cũng biết Kobe nổi tiếng với loại 

thịt bò  rất ngon bán với giá đắt nhất thế 

giới đấy. Anh và em đều thích món thịt bò 

steak  mà chúng mình  thường hay đến ăn 

tại tiệm Chez Christina ở thành phố 

Milpitas, nhưng ngay tại Kobe, em lại 

không dám thưởng thức món đặc sản 

thượng hảo hạng này, vì túi tiền của một cô 

sinh viên có giới hạn, tuy nói thế, nhưng 

nếu có anh bên cạnh em sẽ sẵn sàng và 

thích thú để mời anh dùng beefsteak bằng 

loại thịt bò “Kobe chính hiệu” tại ngay 

Kobe này  xem như một kỷ niệm đẹp nữa 

giữa chúng mình. 

Ngoài loại thịt bò nói trên thành phố 

này cũng được nổi tiếng từ rạng sáng lúc 

5:46 ngày 17 tháng Giêng năm 1995 vì một 

trận động đất rất lớn đo được 6.9 mang tên 

“The Great Hanshin Earthquake” làm sụp 

đổ hơn 100,000 ngôi nhà và làm chết hơn 

5,000 cư dân. 

T 
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Trong nhiều địa điểm du lịch, Midori 

đưa em đến thăm khu phố Tàu Chinatown ở 

hướng đông nam của thành phố. Có thể hơn 

40,000 Hoa kiều tập trung cư ngụ ở khu vục 

rộng lớn này. Người dân Nhật gọi nơi này với 

tên “Nankin-machi” có nghĩa là thành phố 

Nam Kinh. Những sinh hoạt về thương mại, 

văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của người Hoa 

Kiều đã làm cho thành phố Kobe  thêm sinh 

động hơn và nhiều hấp dẫn hơn. Những cổng 

xây thật lớn theo lối kiến trúc đặc thù Trung 

Hoa làm du khách phải chú ý. Quanh khu 

này, các tiệm ăn, các tiệm bán hàng lưu niệm, 

những siêu thị, khách sạn và những cảnh 

hàng hóa bày dọc theo khu phố người mua, 

người bán tấp nập của khu phố trung tâm. 

Công viên Nam kinh  “Nankin park “ với 

những pho tượng, tượng trưng cho mười hai 

con giáp của người Trung hoa cũng hấp dẫn 

dân cư  tại đây. Ngoài ra, phố Tàu là một địa 

điểm chính  mà dân  chúng Kobe hàng ngày 

thường đến ăn uống vui chơi. 

Trung tâm thương mại của Kobe sầm 

uất với những cửa hàng rộng lớn, những đại 

siêu thị hàng hóa đủ loại hàng nội địa và nhập 

cảng đầy ắp, rộn rịp ban ngày, đèn sáng hấp 

dẫn về ban đêm. Khu Kitano-cho kế cận khu 

phố Tàu, với những ngôi biệt thự, những ngôi 

nhà đồ sộ kiến trúc theo lối Âu châu thời 

Trung cổ kiểu Gothic Victorian mà người 

Nhật gọi là “ifinkan”. Nguyên khu này, ngày 

xưa là nơi cư ngụ của những đại gia rất giàu 

của người ngoại quốc và các nhà ngoại giao 

ngoại quốc đã xây dựng vào thời đại Minh 

Trị Thiên Hoàng canh tân Nhật bản. 

Sau đó, em đi xem viện bảo tàng “Kobe 

City Museum”.  Đây là một bảo tàng giới 

thiệu đầy đủ lịch sử, văn hóa, kiến trúc ... từ  

những ngày mới thành lập thành phố, trận 

động đất năm 1995, những trận động đất nhỏ 

khác cũng như các công trình trùng tu, tái 

thiết cho đến ngày nay. Trong viện bảo tàng 

này có trình bày một sa bàn khu Kitano-cho, 

những cổ vật thu thập được  từ thế kỷ thứ  16, 

mà người Nhật gọi là “nghệ thuật Nanban”. 

Danh từ Nanban  trong tiếng Nhật có nghĩa 

“Southern Barbarian” dùng để chỉ những 

người ngoại quốc từ các vùng hướng  nam 

đến cư ngụ tại nước Nhật trước đây. Gần như 

danh từ này có một nghĩa không tốt mà phần 

lớn ám chỉ dân Bồ đào nha nhập cư trước tiên 

và kể cả những người ngoại quốc từ Âu châu 

đến thời gian sau này. 

Về phía nam của thành phố, khu công 

viên Meriken Park cũng là địa điểm hấp dẫn 

du khách với tàu điện “monorail” chuyên chở 

khách bằng  toa tàu treo bằng dây cable trên 

không  đi  đến đỉnh núi Rokko cao nhất của 

vùng này. Ngồi trong toa tàu di chuyển trên 

không, du khách có thể quan sát  vùng biển  

rất đẹp và toàn cảnh thành phố  phía dưới.  

Rời thành phố Kobe, trên đường về lại 

Tokyo, em ghé thăm thành phố Yokohama, 

thuộc vùng Trung  Honshu. Yokohama là 

thành phố rộng lớn thứ nhì của nước Nhật. 

Dân số tại đây lên đến 3,600,000 người.  

Yokohama là một trung tâm buôn bán có tính 

cách quốc tế  kể từ giữa thế kỷ 19. Trước kia, 

Yokohama chỉ là một làng đánh cá nằm dọc 

theo lộ Tokaido trở thành hải cảng năm 1859, 

khi những đợt dân ngoại quốc như Trung 

Hoa, Anh quốc đến sinh sống, đã biến hải 

cảng này  thành hải cảng lớn nhất vùng châu 

Á từ  những năm đầu 1900. Năm 1923, một 

trận động đất mang tên Kanto đã làm hư hại 

95% thành phố, sát hại 40,000 người. Tiếp 

theo trận đại chiến thế giới lần thứ II với 

những trận dội bom của lực lượng đồng minh 

đã hủy hoại hết nửa thành phố. Sau khi, Nhật 

hoàng đầu hàng năm 1945, chiến tranh chấm 
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dứt. Quân đội Hoa kỳ đặt căn cứ quân sự tại 

đây. Cho đến thập niên 1970, Yokohama trở 

thành  một trong những hải cảng lớn nhất 

Nhật bản.  

Khi đến Yokohama, Midori đưa em đến 

thăm Minato Mirai 21 là một bến tàu hiện 

đại, với lối kiến trúc sáng tạo tân kỳ có thể 

chống động đất. Nơi này với “Landmark 

Tower” khánh thành  năm 1993 do kiến trúc 

sư Stubbins, người Hoa kỳ xây dựng cao 296 

mét (971 ft), đó là một cao ốc cao nhất của 

Nhật bản, nơi đây sử dụng thang máy tân kỳ 

có tốc độ  nhanh 750m/ phút (2,500 ft/ per 

minute). Cao ốc có tầm nhìn 360 độ quang 

cảnh chung quanh. 

Anh Nguyễn thân mến, 

Đi đến đâu, em có thói quen thích viếng 

thăm: Viện Bảo Tàng, Khu Phố Tàu, Khu chợ 

trung tâm, khu ăn uống, vui chơi... trước khi 

đến những thắng cảnh khác. Biết  ý thích của 

em nên Midori đã rủ em đến Yokohama 

Museum of Art. Bảo tàng viện này trưng bày  

những  sưu tập nghệ thuật hiện đại, những 

tấm  ảnh  in lớn cảnh thành phố xưa và nay. 

Em thích nhất là bảo tàng NYK Maritime 

Museum trình bày đầy đủ lịch sử những tàu 

thuyền  với nhiều chi tiết và mẫu  thu nhỏ các 

loại tàu thuyền, cảnh động đất năm 1923.  

Đi dạo theo công viên Yamashita 

Park, du khách có dịp ngắm xem  những 

chiếc thương thuyền hiện đại rất lớn tấp nập 

ra vào bến cảng kể cả chiếc Hikawa Maru 

là thương thuyền chở khách rất nổi  tiếng 

phục vụ đường thủy nối liền hai thành phố 

Nhật-Mỹ Yokohama-Seattle trong những 

năm 1930-1960 và chiếc cầu màu trắng 

“Yokohama Bay Bridge” dài 860 mét 

(2,800 ft) khánh thành năm 1989.  
 

Người Hoa Kiều đến cư ngụ tại một nơi 

nào ngoài nước Trung Hoa của họ củng cố 

gắng xây dựng một khu “Chinatown”, 

phố Tàu với cổng tam quan, cổng chào, chùa 

chiền theo lối kiến trúc đặc thù của họ. Tại 

thành phố này, theo tài liệu cho biết chỉ có 

chừng 2,500  Hoa Kiều mà vẫn có một  

Chinatown rất lớn. Rất nhiều  tiệm thuốc Bắc, 

tiệm chạp phô, tiệm kim hoàn, kim cương, 

ngọc trai, quán ăn, hơn 150 nhà hàng ăn 

(restaurants), những siêu thị, khách sạn do 

người Tàu xây dựng và làm chủ. Người dân 

bản xứ gọi nơi này với một tên  thân thương “ 

Chinatown, the largest of Japan’s few 

Chinatowns”. Ăn điểm tâm, ăn trưa, ăn tối, ăn 

khuya... trong những quán ăn không giờ nào, 

ngày nào đóng cửa nghỉ xả hơi cả.Thức ăn 

ngon nhưng tương đối rẻ tiền so với giá rất 

đắt đỏ tại Nhật bản. 

Khu chính của chùa Kanteibyo Temple, 

xây dựng năm 1887, là  nơi thờ phượng vị 

anh hùng của Trung Hoa là tướng Quan vũ “ 

Kwan-yu “ tức Quan Công, ngày xưa tượng 

trưng cho vị Thần chiến tranh, nhưng theo 

quan niệm của Hoa kiều tại đây ông là vị thần 

hộ mạng về tiền bạc, buôn bán và thịnh 

vượng. Khi vào đền thờ Quan Vũ, em cũng 

theo mọi người khách hành hương, quỳ xin 

một lá xăm, bói quẻ cho em và một lá xăm 

riêng cho anh. Cả hai đều TỐT trong năm Kỷ 

Sửu này. 

 

Anh Nguyễn thân mến, 

Đứng trước những thành phố mà em đã 

viếng thăm, em tự nghĩ: nước Nhật, dân Nhật 

của em rất cần cù làm việc, có nhiều sáng 

kiến, có kỹ thuật... nhưng cứ gặp thiên tai,  

động đất liên miên. Công trình xây dựng lên 
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một thời gian lại bị tàn phá,  phải bỏ ra rất 

nhiều của cải, công sức tái thiết lại. Em chợt 

nhớ nhũng câu chuyện nói về nước Việt của 

anh mà anh đã kể cho em nghe. Hàng năm 

cũng thường bị thiên tai, bão lụt tàn phá. Đặc  

biệt thành phố cổ Hội An về mùa mưa bão, 

nước dâng cao trong các đường phố, phải 

dùng phương tiện như ca nô, ghe thuyền đi lại 

rất thơ mộng như thành phố Vénice bên Italie, 

còn có một di tích của Nhật kiều từ nhiều thế 

kỷ trước đây là “Nhật Bản Kiều” (Chùa cầu 

Nhật bản). Theo truyền thuyết nơi đây do 

Nhật kiều xây dựng với mong ước thờ một vị 

“Trấn Võ Bắc Đế “(Emperor of The North), 

theo Lão giáo  tôn xưng “Taoist  God”  để 

kiểm soát Mưa, Gió, Bão, Lụt, Động Đất, 

Sóng Thần... cho xứ “Phù Tang  Tam Đảo” 

có thanh gươm  thần “ếm bùa” để trừ con Cù 

(?)  có cái đuôi hay quậy nằm bên nước Nhật 

mà cái đầu hay mình gì đó ở bên Việt Nam, 

gây ra những trận động đất bên xứ Phù Tang. 

 Nhờ vậy, nước Nhật cũng bớt động đất! 

Em mới đọc báo Nhật đăng tin Hoàng 

Thái Tử Nhật Bản lần đầu tiên sang thăm 

chính thức Việt Nam, đã đến viếng “Lai 

Viễn Kiều” hay “Nhật Bản Kiều “ (Pont du 

Japonais).  

Khi nào em học xong, trở lại Hoa Kỳ, 

anh có muốn đưa em về thăm di tích cổ này 

không? Mà em muốn cùng anh đi thuyền 

ngắm nước lụt đó! Thật “Romantique!” phải 

không anh? 

Nhớ anh nhiều! Hôn anh. Michiko 

 

PD – Trương Duy Cường  

( MICHIKO”Bút ký du lịch)     
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KHÚC CHIỀU XUÂN 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Họa bài Khúc Chiều của Nguyễn Vô Cùng. 
 
 Ướm hỏi bao giờ tàn dấu cũ? 
Vết đà in bước dẩm chân qua 
Đỉnh sầu phơi nắng mưa vàng võ 
Nước mạt chìm sương khói nhạt nhòa 
Biển réo sóng gầm vang tiếng dội 
Gió lùa mây lướt vọng lời ca 
Hắt hiu nỗi đoạn trường tăm tối 
Nhợt nhạt loang theo bóng xế tà 
  
Xế tà chậm rãi xuống bờ tây 
Cánh nhạn bơ vơ lạc cuối ngày 
Sương với mù cao tầng lững thững 
Mây đùn đỉnh biếc ngọn lung lay 
Chiêu hồn hoài vọng u hoài mắt 
Hát khúc tương giao méo mó mày 
Quán trọ mỏi mòn thương cố quận 
Chiều rơi buồn bã thấm men say 
  
Men say gợi một khung trời nhớ 
Bóng phố xa xăm rướm lệ sầu 
Nào núi rừng im chìm bóng tối 
Và sông biển động lạc đêm thâu 
Vườn heo vắng vẻ hiu bờ ngõ 
Núi tạnh chon von hắt đỉnh đầu 
Nỗi đắng cay cùng trăm vạn nẻo 
Ngập tràn chất ngất triệu niềm đau 
  
Niềm đau nhức nhối sáng trưa chiều 
Bóng tối u hoài phủ tịch liêu 
Con tim khắc khoải ù cơn nhức 
Thân thể tiều suy vẹo bước xiêu 
Chén rượu trần tình ly chuốc cạn 
Bát cơm dâng tạ hạt bòn thiu! 
Kiếm gãy tay cùn thân diện bích 
Đành thôi ôm hận nói chi nhiều 
  
Nói chi nhiều oái oăm tàn cuộc! 
Tiếng vọng hồn thiêng mãi thét gầm 
Thì đã tỏ - phường gian: ngọng... điếc 
Và còn biết - lũ bạo: mù... câm 
Qua sông nín thở đời im ắng 
Xô đất vùng lên sóng cuộn ngầm 
Cơn bão xoay chiều vần thế cuộc 
Tiếng hờn nhược tiểu khắt lời ngâm 

  
Ngâm kỹ niềm đau, ván đóng thùng 
Góp bao cay đắng nỗi niềm chung 
Đời xưa phá Tống qua toàn cõi 
Mà tại... dâng Quan, rút cả vùng 
Bán nước phường chèo mong giữ ghế 
Ham quyền đám hát hám ăn lung 
Lòng căm âm ỉ từ trăm họ 
Sẽ đốt lên cao lửa cháy bùng 
  
Bùng lên oanh liệt khắp nơi nơi 
Đứng thẳng hiên ngang giữa cõi trời 
Xé đám mây mù che ánh thấp 
Vun bầu nhiệt huyệt quét tàn vơi 
Người đi lớp lớp dâng hồn nước 
Sóng dậy trùng trùng ngập tiếng đời 
Xoay bước ngoặc nhanh quay trở lại 
Muôn lòng thanh thản với làn hơi 
  
Làn hơi nhân bản chuyển sang mùa 
Vẽ lại cơ đồ non nươc xưa 
Đường làng bướm lượn hoa trêu gió 
Ngõ xóm cây vương chắn bão lùa 
Xế bóng tà dương còn mẫn cán 
Vẽ vòng nhật nguyệt dẫu già nua 
Gom bao chí lớn trong thiên hạ 
Nên lũy thanh cao chận gió mưa 
  
Gió mưa thuận hướng đời hoan hỷ 
Chung đắp bồi xây mộng tốt lành 
Giữa cõi thênh thang trùng hoa thắm 
Một trời rộng rãi điệp rừng xanh 
Nghe trong lòng đất đâm chồi nụ 
Và giữa nhân gian trẩy lá cành 
Máu mủ rồng tiên quay lại cội 
Thiết tha hoài vọng bỏ chi đành 
  
Đành bỏ đằng sau, hởi những ai 
Bao nhiêu gian khổ tháng năm dài 
Sử xanh hậu thế còn ghi lại 
Tà thuyết giáo điều hết sống dai 
Gấm vóc giang sơn cần bảo vệ 
Sông hồ biển cả phải vun mài 
Vần thơ vỡ rạn từ tâm huyết 
Rạng ánh xuân nồng một sớm mai. 
  
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
San Jose
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BÀN SÁCH BÁO CỎ THƠM 
CHỢ TẾT ẤT MÙI 

ôi đã từng theo Nhà văn Trương Anh 

Thuỵ và  Biên khảo gia Nguyễn Ngọc 

Bích bán sách báo ở Chợ Tết Hội Cao Niên 

nhiều năm.  Lần nào cũng giữ một bàn cạnh 

Tô Hợp Xuất Bản Mìển Ðông và Cành Nam.  

Nhưng mấy năm gần đây tôi chỉ đi chơi chợ 

Tết với con cháu xem hoa, mua quà và sách 

báo mới của Tổ Hộp và Cành Nam vì tôi và  

các tác giả  Cỏ Thơm khác cũng không có 

sách mới.    

 Năm nay, Biên khảo gia Phạm Văn Tuấn 

xuất bản hai bộ sách "Nhà Văn Và Tác Phẩm"  

và "Danh Nhân  Trong Lịch Sử" mỗi bộ gồm 

2 quyển gần 1000  trang.  Tôi rủ anh Tuấn đem 

sách ra chợ bán  với sách báo Cỏ Thơm khác, 

anh đồng ý.  Chúng tôi mời và được một số tác 

giả Cỏ Thơm hưởng ứng tham dự sinh hoạt 

này.  Hứng khởi anh Tuấn muốn có bàn bán 

sách báo cả hai ngày tại chợ Tết Hội Cao Niên 

và chợ Tết Cộng Ðồng, 14 v à 15 tháng 2, 

2015.   Tôi nhờ chị Thụy và anh Bích đặt giùm 

một bàn bên cạnh bàn của Tổ Hợp và Cành 

Nam tại mỗi chợ Tết cho vui.   Anh, chị cũng 

là tác giả Cỏ Thơm kỳ cựu nhất mà.    

 Thế rồi tôi nghĩ đến bên Tổ Hợp-Cành 

Nam có một cái giá sách nhỏ mỗi năm vẫn 

đem ra chợ để bầy sách rất đúng cách.  Cái 

giá bằng nan sắt, sơn trắng có mấy tầng cao 

và năm ngả ra phía sau.  Quyển sách nào bầy 

lên giá cũng được nhìn thấy toàn diện nếu 

không bị để chồng lên nhau.  Tôi hỏi chị 

Thụy mua cái giá đó ở đâu.   Chị nói, chị 

không mua nó ở đâu cả.  Một hôm đi qua cái 

tiệm Best Buy chị thấy mấy cái giá đó bị vứt 

ra ngoài đường chờ xe đổ rác tới đem đi.   Chị 
vào hỏi, thì họ nói lấy hết đi cũng được.   Thế 

là chị chở tất cả về.   Nhưng thường là chị chỉ 

dùng có một cái.  Mấy cái còn lại cứ để đống 

trong garage.  Anh Long chồng chị đã vứt đi 

hết chỉ còn có một cái rất bụi bẩn.   

 Tôi mừng húm, hỏi mượn chị và vội vàng 

đòi đến lấy ngay hôm hỏi chị vì hôm đó trời 

mùa đông sau New Year rồi nhưng nắng ráo 

và không lạnh lắm.  Những ngày khác trong 

tuần tôi đều có công chuyện bận.   Ðến nhà 

chị tôi lùi xe vào drive way cả chục lần mới 

đúng vị trí để dễ đặt giá sách vào trunk xe.  

Nhưng than ôi, chị Thuỵ và tôi hì hục mãi 

cũng không nhét cái giá sách vào thùng xe 

hay ghế sau của xe được.   Chị Thụy cứ la 

lên:  "Cô hành cái xe của cô quá… Sát sướt 

hết xe rồi!"  Thế là tôi và chị Thụy lại khệ nệ 

khiêng cái giá trở lại vị trí cũ của nó trong 

nhà để xe.   Tôi nói với chị Thụy, tôi sẽ nhờ 

cậu con trai ở gần nhà có cái xe van lớn, hôm 

nào tới lấy cái giá sách vậy.  Khi đem nó ra 

chợ Tết cũng sẽ phải nhờ đến cậu con thôi.    

 Chị Thụy tội nghiệp Ngọc Dung:  "Cô vất 

vả thế này thì tôi tặng cô luôn.  Thôi vào nhà, 

tôi có món này cho cô ăn trưa, khỏi đi đâu ăn 

cả".  Trước khi đến chị, tôi tưởng cho cái giá 

sách vào xe dễ lắm nên mời chị sau đó đi ăn 

trưa.  Nhưng chị cũng đã từ chối vì mỗi lần đi 

ra ngoài đối với chị và tôi không phải dễ vì 

đấng phu quân đã trở lại tuổi trẻ thơ cả rồi.  

Trưa đó chị đã cho tôi ăn món cà chua nhồi 

thịt, rau riếp trộn sauce cà chua  thật ngon 

miệng.  Mẹ tôi ngày xưa hay làm món này vì 

bố tôi rất thích, từ ngày xa xứ tôi đã quên đi.   

Vài ngày sau tôi cũng làm cà chua đó cho vợ 

chồng tôi ăn.  Nhưng tôi đoảng quá, mua lầm 

thịt lườn gà tây, nên thịt nhồi thịt vừa khô vừa 

cứng công cốc, không nuốt nổi.   Tôi hẹn với 
mình sẽ làm lại món cà chua farci này.   

 Trở lại chuyện cái giá sách.  Hôm đó trên 

đường về nhà, tôi ghé qua một tiệm bán các 

T 
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đồ dùng trong nhà.  Họ có rất nhiều giá sách 

nhưng không có cái nào nhỏ và nhẹ như cái 

của chị Thuỵ.  Về đến nhà tôi lấy thước đo 

chiều ngang bên trong cái xe của tôi rồi e-

mail cho Nhà văn Phạm Văn Tuấn kể lể sự 

tình.   Tôi hỏi bên trong ghế sau của xe anh 

rộng bao nhiêu?  Xe tôi rộng 56 inches mà 

nhét cái giá sách không lọt.  Anh trả lời, xe 

của anh cũng chỉ rộng cỡ đó.  Nhưng anh có 

cưa sắt, cưa nó ra làm hai, rồi làm cho mỗi 

nửa thêm một cái chân gỗ chống nó lên vững 

chắc.   Anh đã có đủ đồ nghề ở nhà rồi.    

 Tôi gọi chị Thuỵ và xin một ngày trong 

tuần sau sẽ đi cùng với anh Tuấn đến cưa cái giá 

sách.   Hôm đó anh đến đón tôi đúng 9 giờ sáng.  

Ðến nhà chị Thuỵ, Anh Tuấn cũng mời chị:   

 "Xin mời anh chị đi ăn trưa sau đây.  Chị 

có biết tiệm nào gần đây không?"    

 Chị Thuỵ nói ngay:   

 "Tôi có biết một tiệm rất gần mà anh 

không phải đi một bước nào cả.   Tôi đã có 

sẵn món ăn cho hai người rồi.  

 Trời mùa đông vẫn lạnh, không thể làm 

việc ngoài garage được.   Chị Thụy bảo 

chúng tôi mang cái giá sách vào trong nhà.  

Chị trải một cái bạt lớn giữa phòng khách để 

chúng tôi đặt cái giá sách lên.   Cái cưa thì 

nhỏ.  Cái nan sắt thì cứng.  Cưa được hai ba 

cái nan, anh bỗng nói:  

  "Quên mất không thử để vào xe xem có 

vừa không trước khi cưa nó."    

 Nhưng lỡ rồi thì phải cưa tíếp.  Và, chỉ 

nửa giờ sau Biên khảo gia Phạm Văn Tuấn đã 

cưa cái giá sách rời làm hai nửa.    Anh đem 

chúng để vào đệm sau xe một cách  dễ dàng, 

nhẹ nhõm.  Hôm đó chị Thụy có món cari gà 

hết sẩy, bánh chưng chiên thơm ròn.  Món 

đậu phụ rán ỉu sìu do tôi phụ chị chiên.  Tôi 

bầy chuyện đậu phụ không chấm tương Cự 
Ðà làm ở Maryland mà chấm thử soy sauce 

bỏ hành lá nên tôi chiên đậu còn non nên 

trông nó mới nhăn nhúm xấu xí là vậy, nhưng 

ăn thì vẫn ngon ngậy… Anh Tuấn cứ thắc 

mắc chúng tôi nợ chị Thuỵ một bữa ăn, sẽ 

phải tìm dịp mời trả nợ.   

 Hai tuần lễ trước chợ Tết ngày nào tôi 

cũng coi thời tiết trên xem ra sao. Hồi hộp 

nhưng tôi vẫn tự trấn an, mình bán sách chứ 

đâu phải bán thức ăn.   Trời tuyết lưa thưa thì 

đi, bão tuyết thì ở nhà,   Cuối cùng ông thời 

tiết cho biết ngày 14-2 trời lạnh 40Fo, có mây, 

có nắng.  Ngày 15-2 hàn độ xuống 20F, tuy ết 

1-2" nhưng  gió mạnh lắm.   

 Thế rồi trước ngày chợ Tết 14-2, anh 

Tuấn báo tin  chợ Tết không có bản đồ xếp 

chỗ cho bàn nào cả.  7 giờ chợ Tết mở cửa 

cho bạn hàng vào, mạnh ai người đó chiếm 

chỗ thôi.   Tôi khổ sở nói: 

 "Tôi không thể đi sớm như thế được, vì 

còn phải lo cho ông chồng trước khi ra khỏi 

nhà.   Và tôi cũng vừa hẹn với Nhà văn Diệm 

Trân đến tôi cùng đi lúc 8 giờ 15. 

    "Ðừng lo, tôi sẽ đến giữ chỗ 7 giờ sáng 

mà, chị và Cô Diệm Trân cứ đến đó trước 9 

giờ khi chợ Tết mở cửa cho khách hàng là 

được.  Thế bây giờ nên chọn chỗ nào?" 

 Tôi lại điện thọai hỏi chị Trương Anh Thuỵ 

mọi điều và nói lại với anh Tuấn giữ hai bàn 

cho Cỏ Thơm và Tổ Hợp-Cành Nam liền nhau, 

ngoài hành lang cho thoáng khí, đỡ ồn ào.   

 Vì trời lạnh Nhà văn Diệm Trân đã gọi 

tôi và nói "Em sẽ không mặc áo dài vì trời 

lạnh lắm."   

 Tôi đồng ý, nói thêm: "Nhưng chúng 

mình mặc màu mè một chút cho có vẻ Tết."   

 Ðêm đó, tôi treo sẵn ra ngoài tủ,  cái quần 

ống loe, dầy màu đen, cái áo len cashmere 

màu sen hồng, .  àng tơ sống sọc ngang nhiều 

màu với  cổ áo, tay áo và gấu áo  gắn cườm 

màu vàng. Nhà văn Ỷ Nguyên cũng dặn tôi 
phải mặc đẹp để phu quân nàng là anh Phạm 

Bá chụp hình cho chúng tôi.    
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 Về sách báo, tôi đã để sẵn hai nửa thùng và 

cái kéo thùng sách có bánh xe vào - xe từ mấy 

hôm trước.  Tiền thối, giấy 1 đồng, 5 đồng 10 

đồng tôi cũng để vào bao riêng trong xách tay.  

Tôi yên trí lên giường kiểm với cái mini iPad và  

đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

 Sáng 02/14 là Valentine's Day,  tôi tỉnh 

ngủ lúc hơn sáu giờ, với tay lấy cái mini iPad 

ở đầu giường xem thời tiết và mừng hôm nay 

trời lạnh, âm u sáng sớm, nắng lên buổi trưa.  

Tôi lo sạch sẽ cho ông chồng, dọn bàn ăn 

sáng với hai cái bánh waffles và ly cà phê 

cùng tấm thiệp Valentine cho ổng.  Trên bàn 

đã có sẵn một bình hoa cẩm chướng màu đỏ.   

Tôi ôm nhẹ ông chồng ngồi xe lăn và chúng 

tôi cùng chúc nhau "Happy Valentine's Day!"  

Tôi để lại cái giấy dặn dò cậu con trai cả 

trong tủ lạnh có bún bung cho hai người ăn 

trưa.  Món gì có rau, cà chua, hành ngò là 

chồng con tôi thích lắm.   Nguyên Thủy sẽ 

đến coi Daddy vào lúc 10 giờ.    

 Tôi vừa trang điểm, quần áo tươm tất xong 

thì Nhà văn Diệm Trân cũng vừa tới rung 

chuông ngoài cửa.   Dặn dò ông xã đang coi báo 

và xem TV vài câu, tôi ra xe ngay.  Trời âm u, 

gió lạnh nhiều hơn ông thời tiết thông báo.   Tôi 

mặc cái áo bông không thấm mưa tuyết và có 

mũ, phòng xa chiều nay về muộn có tuyết rơi.  

Diệm Trân đem  một giỏ sách vào xe tôi.   Tôi 

vặn cái máy chỉ đường GPS phòng hờ loanh 

quanh vùng chợ Tết có thể lạc.    

 Xe của chúng tôi chạy một lèo trên xa lộ và 

theo GPS tới bãi đậu xe của trường học không 

có vần đề gì.   Chưa tới 9 giờ, giờ mở cửa chợ 

Tết, nhưng xe bạn hàng đã gần đầy bãi đậu xe.  

Tuy nhiên chúng tôi cũng tìm được chỗ đậu gần 

cửa sau cho bạn hàng đưa đồ bán chợ.  Hai bà 

tác giả nhỏ bé đang loay hoay với hai thùng 

sách báo trong xe thì một cậu Phật tử sốt sắng 
tới giúp kéo luôn hai thùng sách báo của Cỏ 

Thơm và giỏ sách của Diệm Trân vào tận chợ.   

  Chợ Tết là phòng ăn khá rộng của trường 

học.  Ðã đông bạn hàng nhưng cũng còn 

nhiều phòng trống.  Chúng tôi gặp ngay Nhà 

văn Phạm Văn Tuấn và Biên khảo gia 

Nguyễn Ngọc Bích ngoài hành lang.  Tôi reo 

lên vui mừng khi thấy hai nửa cái giá sách 

xinh xắn, vững vàng trên bàn có khăn trải 

màu xanh lơ.   Anh Tuấn kiêm cả thợ mộc 

khéo léo đã làm cho mỗi nửa giá sách một cái 

chân gỗ vững chắc.   

 Bàn bên cạnh cũng trải khăn cùng màu 

của anh Tuấn.  Anh Nguyễn Ngọc Bích đang 

lui cui với  sách báo ngổn ngang trên bàn và 

thùng này thùng nọ dưới đất.   Tổ Hợp-Cành 

Nam có nhiều sách cũ, sách mới xuất bản và 

sách của nhiều tác giả các nơi gửi bán.   

 Chúng tôi bắt tay vào sắp xếp sách báo 

Cỏ Thơm lên giá và lên bàn:  Tác Phẩm  Và 
Tác Giả, Danh Nhân Trong Lịch Sử của BKG 

Phạm Văn Tuấn;  Văn Khảo của BKG Trần 

Bích San; Náo Nức Hội Trăng Rằm, Thập 
Thúy Tầm Phương:  của NV Hồ Trường An.  

Ca Dao của BKG Nguyễn Văn Nhiệm;  

Unforgettable Kindness, Two Sisters của DG 

Diệm Trân; Tìm Một Cõi Về và Sôi Nổi của 

NV Nguyễn Lân; Non Nước Ðá Vàng, 
Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội, Một 
Thoáng Mây Bay,Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa 
Thương của NV Nguyễn Thị Ngọc Dung, 

Trúng Số Ðộc Ðắc,Tuyết Aka Elizabeth của 

NV Phạm Hữu Bính;  Khúc Vô Thanh, Trăng 
Nhớ Ðêm Rằm, Giấc Mơ Ðời của NT Bùi 

Thanh Tiên;  Hoài Cảm thơ xướng họa của 

Hồ Trường An, Phan Khâm, Nguyễn Thị 

Ngọc Dung; Giữ Mãi Giùm Anh của NT 

Uyên Phương Minh Nguyệt; Cỏ Thơm số Tết 

và nhiều số báo đặc biệt cũ.   

 BKG Phạm Văn Tuấn kiêm cả NAG bắt 

đầu sử dụng máy ảnh và chụp bàn sách báo và 
cho chúng tôi nhiều hình rực rỡ màu Tết.    

Một lát sau anh chị NV Nguyễn Lân- Diễm 

Hoa, anh chị NV Phạm Hữu Bính, Nhà Thơ 
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Bùi Thanh Tiên đem sách tới.  Thế rồi cặp 

uyên ương NV Phạm Bá, Ỷ Nguyên, Nhà thơ 

Phan Khâm, Nhà báo Nguyễn Thiệp, BKG 

Phạm Trọng Lệ, NAG Nguyễn Quốc Khải tới.  

Tiếng chào hỏi, bông đùa, tiếng cườ rộn rã.   

 Ỷ Nguyên cho Ngọc Dung một lọ ô mai 

gừng cam thảo crensberries và một cái bánh 

chưng rền nếp vuông vắn do chính nàng làm.  

Tôi thử ngay ô mai, ngon tuyệt trần đời và để 

vào cái đĩa nhỏ đưa mỗi người  nhón nếm một 

chút tị, cho biết cái ngon cái khéo của Ỷ 

Nguyên thôi.   Nhà văn này đang đà tiến triển 

viết hồi ký trong báo Cỏ Thơm.   NAG Anh 

Bá  và  Nguyễn quốc Khải cũng bắ đầu hành 

nghề,  chụp hình đủ kiểu bàn sách báo và 

chúng tôi.  Anh Lệ lì- sì cho Cỏ Thơm một 

bao thư xanh với tờ giấy $100 mới tinh, thơm 

phức.   Anh Lệ cũng như anh Tuấn luôn luôn 

hào sảng với Cỏ Thơm.    

 Anh Phạm Văn Tuấn, Diệm Trân và tôi 

đi mua bánh bao, chả giò, sôi, gỏi cuốn, paté 

shaud, bánh phồng tôm trong chợ để mời các 

quý vị tác giả Cỏ Thơm.   Sau bàn sách báo 

chúng tôi để thức ăn và thay phiên nhau ngồi 

xuống ghế nghỉ chân, ăn quà Tết.   Dù có 

nước của anh Tuấn cung cấp, nhưng những 

món này khô khan quá, Mùi bún riêu, bún bò, 

bánh canh trong phòng bán thức ăn đưa vào 

khứu giác, thèm quá, sẽ không bỏ qua được.   

 Nhờ Diễm Hoa, Nguyễn Lân, Ỷ Nguyên 

và Bùi Thanh Tiên bán hàng, tôi và Diệm 

Trân rủ nhau đi một vòng phòng ăn.   Hàng 

Tết bánh chưng, giò chả, chả giò, bánh cuốn,  

thịt bò khô đu đu, bánh mứt trái cây la liệt, 

không thiếu thứ gì.   Hoa cúc đại đoá, hoa mai 

đào đỏ bonsai, chậu quất trĩu quả, phong bao, 

tràng pháo đỏ, màu Tết quê nhà.  Tiếng ca, 

tiếng hát, tiếng quảng cáo từ loa phóng thanh 

hòa tiếng chảo hỏi của bạn hàng và khách dạo 
chợ.   Mùa đông giá lạnh tuyết băng mà có 

một nơi để đồng bào tụ họp náo nức tống cựu 

nghinh Tân, chờ Tết đến, đón xuân sang là 

may mắn lắm rồi.  Chúng ta phải cảm ơn Hội 

Cao Niên và Cộng Ðồng đã bỏ rất nhiều công 

sức và thời giờ  tổ chức chợ Tết cho chúng ta 

tìm hương vị tưởng nhờ quê hương.      

 Mùi bún riêu hấp dẫn nhất trong chợ, 

Diệm Trân và tôi đồng ý ngồi xuống hàng bán 

món này.   Hai tô bún riêu nóng bốc khói, 

thơm mùi gạch cua vừa đặt lên bàn thì loa 

phóng thanh kêu gọi mọi người đứng lên làm 

lễ chào cờ.  Tổ quốc trên hết, mọi người đều 

ngừng ăn uống, nói chuyện và đứng nghiêm 

chỉnh hướng về hai lá cờ Mỹ, Việt đặt hai bên 

bàn thờ tổ tiên có cây nêu, cành pháo, câu đối, 

hương trầm nghi ngút   Một em gái hát bài 

quốc ca Hoa Kỳ rất suất sắc và đồng bào cùng 

hát quốc ca Việt Nam.    

 Xong nghi lễ chào cờ và mặc niệm, tô 

bún riêu của chúng tôi vẫn còn nóng và vẫn 

ngon ngọt như vị nhà nấu.  Phải có lời khen 

các bà mẹ của gian hàng bún riêu Hướng Ðạo 

vùng Hoa Thịnh Ðốn đã nấu bún riêu rất khéo 

và đậm đà, có cả rau riếp, rau bắp chuối, mắm 

tôm, chanh, ớt.   Diệm Trân và tôi thưởng 

thức tận cùng vì đang đói.  Chúng tôi bảo 

nhau, ngày hôm sau họp chợ nếu có bún riêu 

lại ăn nữa.  Nhưng ngày hôm sau hàn thử biểu 

xuống tới 16 độ F, gió thổi 60 mph (dặm giờ) 

, buốt da sẻ thịt.  TV chiếu nhiều tai nạn xe cộ 

trơn trượt trên đường và khuyến cáo mọi 

người không nên ra khỏi nhà. Nếu bắt buộc 

phải ra đường thì phải che đậy tất cả các phần 

thân thể.   Diệm Trân, anh Tuấn và tôi đều 

đồng ý ở nhà.  Chợ Tết hôm trước đã gặp 

đông vui văn thi hữu và hào hứng bán sách 

báo rồi. Thời tiết ác nghiệt như vậy, nên ở 

nhà tránh tai nạn rủi ro.        

 Trở lại với bàn bán sách báo Cỏ Thơm 

hôm trước.   Người đông chen chật lối đi.  Có 
những lúc hành lang đông chật, chúng tôi 

phải đứng lên ghế đặt sau quầy hàng cho cao 
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hơn giá sách để mời chào người quen biết và  

khách đi chợ. Nhờ sự mau mắn của Diễm 

Hoa, Diệm Trân, Ỷ Nguyên và  sự có mặt của 

các văn thi hữu khác, tác giả Cỏ Thơm nào 

cũng bán được vài cuốn sách.  Có người mua 

hai tập thơ của Nhà thơ Bùi Thanh Tiên $25 

nhưng ủng hộ luôn cái giấy $50, không lấy 

tiền thối.  BKG Tuấn bán được hai bộ sách.  

Có người mua báo Cỏ Thơm vì có thơ của 

Diễm Hoa, truyện của Nguyễn Lân.   Diệm 

Trân cũng bán được sách cho vài người quen.  

Bà Chi người Hà Nội xưa, mua Phượng Vẫn 
Nở Bên Trời Hà Nội vì Diễm Hoa giới thiệu.   

Anh Nguyễn Thiệp chọn mua quyển Một 
Thoáng Mây Bay của Nguyễn Thị Ngọc Dung 

vì chưa có.   Thực ra tôi chỉ định trưng bày 

quyển sách này cho thêm mặt hàng vì còn 6 

cuốn trong tủ sách.  Nhưng vui quá, tôi quên 

ý định, để Một Thoáng Mây Bay luôn. Một 

ông bố trẻ tay dắt con, tay túi to, bịch nhỏ vừa 

ghé mắt nhìn bàn bàn sách báo cũng bị Ỷ 

Nguyên, Diễm Hoa, Diệm Trân tới tấp mời 

kéo.  Ðộc giả trẻ này phải thích đọc, yêu sách 

nên mua luôn 5 cuốn Cỏ Thơm mới và cũ…  

Ða số sách báo của tác giả Cỏ Thơm đã bán 

được nhiều trong vùng.   Chúng tôi có bàn 

bán sách để vui gặp gỡ nhau và chào hỏi độc 

giả mà thôi.    

 Khoảng hai giờ chiều cô con dâu tôi đưa 

hai con tới thăm chợ Tết Việt Nam.  Múa lân 

vẫn còn trống chiêng rộn rã quanh chợ mấy 

lần.   Các em trong đoàn múa lân khoẻ mạnh, 

khôi ngô tuấn tú, ăn mặc rất lộng lẫy như đầu 

lân, mình rồng vậy.   Hai cháu tôi mấy năm 

về trước thấy múa lân sợ, ôm chặt hay úp mặt 

vào người mẹ không dám nhìn lân.  Năm nay 

một cô 13 tuổi một cậu 10 tuổi đã dám chăm 

chú nhìn lân múa.  Tôi đi một vòng chợ với 

con dâu và hai cháu nội. Con dâu Mỹ của tôi 
cũng theo một chút phong tục bên chồng, 

chọn mua một xấp phong bao đỏ để về  bỏ 

tiền mừng tuổi ngày mùng một Tết cho hai 

con và bạn bè chúng qua chơi.   Cậu cháu nội 

tôi thì chỉ thích trò chơi ném tên lên bàn xoay 

để lấy giải thưởng.  Nhưng ném cả ba lần 

toàn được đồ chơi rẻ tiền.   Cậu cháu tôi năm 

nào cũng đòi mẹ mua cho cung kiếm bằng 

nhựa cứng, nhưng mẹ chỉ cho mua một cái 

kiếm bằng ny lông thổi phồng như bóng thôi.  

Cô cháu nội tôi chỉ e lệ nhìn các mặt hàng nữ 

trang, khăn quàng, quần áo nhưng chẳng mua 

gì.   Con bé đã trổ mã ra phết.  Trở về bàn 

sách báo của Cỏ Thơm, tôi biết ngay hai cháu 

tôi sẽ dừng lại hàng cotton candy của mấy cậu 

cỡ học trò trung học, bên cạnh bàn Cỏ Thơm.  

Có lẽ bàn cotton candy này đắt hàng hơn tất 

cả các bàn khác trên hành lang. 

 Lúc này đã 3 giờ chiều.  Vài bạn  hàng đã 

thu dọn bàn ra về.   Hôm nay là ngày 

Valentine, nên Diệm Trân cũng muốn về 

nâng ly rượu hồng với đấng phu quân.  Anh 

Tuấn cũng đồng ý, chúng tôi đủ vui ngày hôm 

nay rồi và thu dọn bàn sách báo. Anh Tiên 

phụ anh Tuấn đem sách và hai cái giá sách 

nhỏ ra xe.    Ngày mai lại đem đến.   Nhưng 

như đã nói trên, ngày hôm sau chúng tôi 

không ra chợ bán sách báo nữa.  Con dâu tôi 

kéo giùm hai thùng sách nhẹ hơn lúc mang đi.  

Ðó là lý do con cháu hai giờ mới tới chợ để 

phụ tôi lúc ra về.    

 Trời âm u, gió lạnh nhiều hơn buổi sáng.  

Chúng tôi ra đến xa lộ và ngạc nhiên hôm nay 

là ngày nghỉ mà sao xe cộ đông đảo thế.   

Diệm Trân nói:  "Bây giờ người ta mới đi 

mùa qua Valentine tặng nhau đấy."  Quả 

nhiên đến đường rẽ vào một cái Shopping 

Mall lớn, xe cộ biến mất, Xa lộ lại thênh 

thang vắng.  Chân trời mây kéo màu tro.   Lất 

phất vài hạt tuyết bay nhẹ.    

 Về đến nhà,  chờ Diệm Trân lên xe đi 

khỏi, tôi mới vào nhà và cảm động thấy cậu 
con trai tôi vẫn còn đó chờ mẹ về.  Nguyên 

Thuỷ đến từ 10 giờ sáng, ăn trưa và coi đá 

banh với daddy, rồi đưa ông vào giường ngủ 
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đến lúc tôi về ổng cũng chưa dậy.   Nguyên 

Thủy muốn đem bún bung về ăn với vợ nữa 

nên tôi đổ bún và bung vào đầy hai lon với 

hành ngò, chanh cho con trai.  Bung của tôi chỉ 

có sườn, dọc mùng và cà chua thật nhiều.  Cô  

con dâu Mỹ không ăn sườn.  Tôi may mắn có 

dâu hiền, con trai biết lo cho gia đình và ở gần 

lo cho cả mẹ và Daddy.   Nếu không có con 

trai giúp về vấn đề computer, chắc chắn là tôi 

không thể viết văn và làm báo được.    

  Xem ra các văn thi hữu Cỏ Thơm trong 

vùng hào hứng ra chợ Tết họp mặt nhau, bán 

sách báo, cười toe chụp hình, chụp ảnh, chào 

hỏi người thân quen và  cho độc giả  biết mặt, 

nhớ  tên.   Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn 

hẹn rằng sẽ cho in sách mới nữa để đem ra 

chợ Tết sang năm.  Mong rằng các văn thi 

hữu khác sẽ có thêm tác phẩm mới.  Nguyễn 

Thị Ngọc Dung cũng hy vọng có một quyển 

sách trình làng để chúng ta cùng hội ngộ tại 

chợ Tết  Bính Thân 2016.   

 Ðể kết thúc câu chuyện Cỏ  Thơm bán 

sách báo chợ Tết Ất Mùi vừa qua, xin mời 

quý vị xem vài hình ảnh dưới đây.   

 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

     
BÀN SÁCH BÁO CỎ THƠM CHỢ TẾT ẤT MÙI 2015 

Hình:  Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Khải, Phạm Bá 

 

Từ trái: DG Diệm Trân, NV Nguyễn Thị Ngọc Dung, NT Bùi Thanh Tiên, 

BKG Phạm Văn Tuấn. Bàn sách báo Cỏ Thơm có   tác phẩm của các tác giả Phạm Văn Tuấn,  

Trần Bích San, Hồ Trường An, Nguyễn Văn Nhiệm, Diệm Trân, Nguyễn Lân, Nguyễn Thị Ngọc Dung,  

Phạm Hữu Bính, Bùi Thanh Tiên,  Uyên Phương Minh Nguyệt, Cỏ Thơm số Tết và nhiều số báo đặc biệt cũ. 
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NV Bùi Thanh Tiên, NV Nguyễn Lân, NT Diễm Hoa, NV Nguyễn Thị Ngọc Dung, 

DG Diệm Trân. BKG Nguyễn Ngọc Bích, NV Trương Anh Thuỵ  

tại bàn sách báo Canh Nam - Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông. 

 

 

Bùi Thanh Tiên, Phạm Bá, Diệm Trân, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ỷ Nguyên, 

Thuy RS, Kelly, Dzung và Mai.      
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LIÊN LẠC TÁC GIẢ 

familypham@aol.com          
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DANH NHÂN trong LỊCH SỬ - Tập 1. 
Tác Giả: Phạm Văn Tuấn 

1- Julius Caesar. 2- Napoleon Bonaparte. 3- George 
Washington.  
4- Thomas Jefferson. 5- Benjamin Franklin. 6- Abraham Lincoln.  
7- Franklin D. Roosevelt. 8- Dwight D. Eisenhower.  
9- Douglas MacArthur. 10- Adolf Hitler. 11- Winston Churchill.  
12- Joseph Stalin. 13- Vua Louis 14- Charles de Gaulle.  
15- Thái Hậu Từ Hi. 16- Viên Thế Khải.  
17- Các Đốc Quân Trung Hoa. 18- Tôn Dật Tiên. 
19- Tưởng Giới Thạch. 20- Mao Trạch Đông. 
21- Đặng Tiểu Bình. 22- Marco Polo. 
23- Christopher Columbus. 24- Francisco Pizaro.  
25- Mohammed. 26- Ptolemy. 
27- Roger Bacon. 28- Antoni van Leeuwenhoek.  
29- Nicolaus Copernicus. 
30- Johannes Kepler. 31- Galileo Galilei. 
Tập 1: 503 trang, giá bán $20, kể cả cước phí bưu điện 
(trong nước Mỹ). 

 
 

        DANH NHÂN trong LỊCH SỬ - Tập 2. 
Tác Giả: Phạm Văn Tuấn 

1- Blaise Pascal. 2- Rene Descartes. 3- Isaac Newton.  
4- Charles Goodyear. 5- John Ericsson. 6- Simon Lake.  
7- Rudolf Diesel. 8- Alfred Nobel. 9- Lee de Forest.  
10- Guglielmo Marconi. 11- Marie Curie.  
12- Albert Einstein. 13- Lise Meitner. 14- Niels Bohr.  
15- Robert Oppenheimer. 16- Enrico Fermi. 17- Edward Teller. 
18- Albert A. Michelson. 19- Konstantin Tsiolkovsky. 
20- Robert Goddard. 21- Hermann Oberth.  
22- Wernher von Braun. 23- George Eastman.  
24- Henry Ford. 25- Igor Sikorsky. 26- Thomas A. Edison.  
27- Nikola Tesla. 28- Charles Darwin. 
29- Louis Pasteur. 30- Johann Sebastian Bach.  
31- Wolfgang A. Mozart. 32- Ludwig van Beethoven.  
33- Frederick Chopin. 34- Frank Schubert. 
35- Leonard da Vinci. 36- Michelangelo. 37- Francisco Goya.  
38- Claude Monet. 39- Pierre August Renoir. 40- Paul Gauguin.  
41- Vincent van Gogh. 42- Amedeo Modigliani. 
43- Henri Matisse. 44- Pablo Picasso. 45- Marc Chagall. 
Tập 2: 510 trang, giá bán $20, kể cả cước phí bưu điện  

                                                          (trong nước Mỹ). 
 

Liên lạc Tác Giả: 

Mr. Tuan V. Pham, 13870 Rembrandt Way, Chantilly, VA 20151. 
Email:  tuanpham1387@hotmail.com 
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TUÛ SAÙCH COÛ THÔM 

11623 CHAPEL CROSS WAY, RESTON, VA 20194, USA 

Tel. (703) 471-1271, Fax (703) 471-1196; Email: dsenser@yahoo.com 

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM (Töø naêm 1996) 

ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI (1999) - Thô Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM (2000)  - Thô Buøi Thanh Tieân 

NHÖ GIAÁC MOÄNG SAY (2000)  -  Thô phoå nhaïc Ngoâ Thy Vaân 

TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN (2000)  - Nhaän ñònh vaên hoïc cuûa Hoà Tröôøng An 

VAÊN KHAÛO (2000)  - Traàn Bích San 

MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY (2001)  - Taäp truyeän Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

TÌNH ANH NHÖ THEÁ ÑAÁY (2001) - Thô Kim Vuõ; KHI YEÂU EM (2002) - Thô Kim VuÕ 

BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN (2002)  - Thô Phan Khaâm 

SOÂI NOÅI (2002)  - Taäp Truyeän Nguyeãn Laân; GIAÁC MÔ ÑÔØI (2002) - Thô Buøi Thanh Tieân 

HOAØI CAÛM (2003)  - Thô xöôùng hoïa cuûa Hoà Tröôøng An, Cao Mî Nhaân, Phan Khaâm, 

Nguyeãn T. Ngoïc Dung, Vaân Nöông, Traàn Quoác Baûo, Vi Khueâ, Hueä Thu, Ngoâ Taèng Giao. 

VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI (2003)  - Thô Hoà Tröôøng An 

ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ (2004)-Thô Ñaêng Nguyeân; HÌNH AÛNH TROÂI ÑI (2005)-Thô Vieät Baèng 

PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI (Taùi baûn laàn II 2005)-Hoài kyù Nguyeãn T. Ngoïc Dung 

SAØI GOØN NAÉNG NHÔÙ MÖA THÖÔNG (Taùi baûn 2005)-Hoài kyù Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG (2006) Buùt ñaøm cuûa HOÀ TRÖÔØNG AN vôùi Vieät Baèng, 

Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 

DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC (2007) - Thô - Phan Khaâm 

NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG (2007) - Buùt kyù - Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM (2007) - Buùt khaûo - HOÀ TRÖÔØNG AN veà caùc taùc giaû  

Moäng Tuyeát Thaát Tieåu Muoäi, Bình Nguyeân Loäc, Vi Khueâ,  Nguyeãn Thò Thuïy Vuõ,   

Tröông Anh Thuïy, Traàn Bích San, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 

KHUÙC VOÂ THANH (2008), 90 baøi thô - Buøi Thanh Tieân (2010) 

THÖÔNG VEÀ KYÛ NIEÄM  (2010) -  Thô Ñoã Thò Minh Giang 

ÑAØ LAÏT NGAØY THAÙNG CUÕ (2010) - Bieân soaïn cuûa Ngoâ Taèng Giao 

GIÖÕ MAÕI GIUØM ANH (2011) - Thô Uyeân Phöông Minh Nguyeät 

CA DAO - CON ÑÖÔØNG VAÊN HOÙA VIEÄT (2012) - Bieân khaûo cuûa Nguyeãn Vaên Nhieäm – 

NHAØ VAÊN VAØ TAÙC  PHAÅM &  DANH NHAÂN TRONG LÒCH SÖÛ - Bieân khaûo cuûa PHAÏM VAÊN TUAÁN 
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Giá báo:  US$7:00 


