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Thế Giới Trẻ Thơ 
Và Lễ Hội Trong Tranh Mai Thứ 

 
ĐINH CƯỜNG 

  Mai Thứ trong xưởng vẽ của ông ở 
Vanves – Pháp năm 1964 
 
Mai Trung Thứ, sau này chỉ lấy ngắn gọn 
Mai Thứ cùng với Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Vũ 
Cao Đàm là những họa sĩ Việt Nam sống ở 
Pháp sớm nhất, từ thập niên 1930. Ông qua 
Pháp năm 1937, sau Lê Phổ một năm, lúc 
bấy giờ đang dạy vẽ ở Huế. Được chọn đi 
Paris nhân dịp Triển Lãm Quốc Tế để phổ 
biến nghệ thuật hội họa và âm nhạc cổ 
truyền Việt Nam – ông còn là một nhạc sĩ 
hảo hạng về các loại đàn cổ. Và từ đó ông ở 
luôn tại Pháp cho đến năm từ trần 1980. 
 Giữa Paris và Mai Thứ lập tức nổ ra 
“cú sét đánh” mà ba mươi năm sau cú sét vẫn 
kéo rền. Tha hương mà vẫn trung thành với 
xứ sở phương Nam xa xôi, Mai Thứ ngay từ 
buổi đầu, bằng một kỹ thuật rất thông thái về 
vẽ trên lụa và bột màu (gouache) không 
ngừng cống hiến cho những người yêu nghệ 
thuật ở phương Tây cái nhìn của họa sĩ về 
một thế giới trong đó cái thực được nạm màu 

sắc một bức màn huyền bí trầm tư và mềm 
mại, còn chất thơ thì trang sức cho cái thường 
ngày bằng màu mộng. 
                   

 
Thiếu nữ – Mai Thứ 
 
 Thật vậy, khác với sắc hoa sặc sỡ trong 
tranh Lê Phổ, tình mẫu tử trong tranh Lê 
Thị Lựu, một thoáng thiền đạo trong tranh 
Vũ Cao Đàm, tranh Mai Thứ cho ta ấn 
tượng về một lễ hội, làm mới lại những nét 
cổ truyền, màu sắc đường nét thanh thoát 
như hư không. Trong vựng tập Pénéla giới 
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thiệu tranh thiếu nữ Mai Thứ sớm nhất ở 
Paris có đoạn viết thật thú vị: 
 
Quoi de plus léger qu’une plume? 
la poussière 
de plus léger que la poussière? 
le vent 
de plus léger que le vent ? 
la femme 
de plus léger que la femme? 
rien 
 
(Còn gì nhẹ hơn mảy lông ? 
hạt bụi 
còn gì nhẹ hơn hạt bụi ? 
con gió 
còn gì nhẹ hơn con gió ? 
đàn bà 
còn gì nhẹ hơn đàn bà ? 
hư không) 
 
 Tranh lụa Mai Thứ là những nét chắt 
lọc, qua suy nghiệm để đi đến một sự thanh 
thoát, vẽ như hư không. Những gam màu 
lục biếc của ông đầy chất thơ tuyệt diệu. 
Đặc biệt vẽ về trẻ thơ. Năm 1964 ông đã 
triển lãm tại Galerie du Péristyle phòng 
tranh mang tên ”Les enfants de Mai Thu” 
được rất nhiều người hoan nghênh và 
ngưỡng mộ. Nhiều nhà xuất bản đã mua 
bản quyền để in thiệp và tranh lại. Rất 
nhiều galerie nổi tiếng ở hữu ngạn và tả 
ngạn sông Seine bày tranh của ông qua 
“ông bầu” mỹ thuật J.F.Apesteguy, một 
giám đốc về nghệ thuật có tiếng, cho tới 
mãi sau này về tranh Mai Thứ. 
 Những năm 1940 – 1942 Mai Thứ tự 
nguyện nhập ngũ trong quân đội Pháp. 
Trong thời gian sống ở Mâcon trước khi về 
lại Paris ông đã vẽ trang trí bên trong ngôi 

giáo đường lớn St-Pierre đã thành niềm 
hãnh diện cho thành phố này. Nghệ thuật 
Mai Thứ đã được cả thế giới biết đến và có 
chỗ đứng cao trong nền hội họa hiện đại 
Pháp. Với Việt Nam ông là một bậc thầy 
danh tiếng về tranh lụa cùng với Nguyễn 
Phan Chánh, Lê Phổ và Lê Văn Đệ, những 
người bạn học cùng khóa đầu tiên (1925- 
1930) ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông 
Dương – Hà Nội [1] 
              

 
Trẻ em và trò chơi – Mai Thứ 
 
 Ngôn ngữ của ông bắt nguồn từ cội rễ 
nền văn hóa và truyền thống Á Đông cộng 
với đường hướng mới của hội họa Tây 
Phương thời đó mà ông đã tiếp xúc đã để 
lại trong thế giới tranh Mai Thứ một nét 
riêng khó nhầm lẫn. Theo Armand Drouant,  
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Đi lễ chùa – Mai Thứ một nhà sưu tập tranh 
nổi tiếng của Pháp, qua kinh nghiệm xem 
và chọn mua tranh, theo ông có rất nhiều 
điểm cần thiết cho một bức tranh, nhưng 
ông chú ý nhất đến hai yếu tố: sự thành thật 
của rung cảm và sự thông minh tinh tế của 
nét vẽ. Tôi thấy được cả hai yếu tố ấy trong 
tranh Mai Thứ. Tranh ông ngày nay hiếm 
và rất đắt giá ở các nơi bán đấu giá tranh 
nổi tiếng như Christie và Sotheby’s thường 
tổ chức ở New York và Hong Kong .          
 Nhân ngày Tết, xem lại thế giới trẻ thơ 
trong tranh Mai Thứ là một niềm vui, một 
hạnh phúc . Ở đó ta thấy tình mẹ mặc áo 
mới cho con, cùng đưa con đi chùa. Những 
nén hương và những quả phẩm. Cả những 
trò chơi của trẻ em cũng được ông bố cục 
lên tranh theo một không gian dẹt thật mới, 
thật thanh thoát. Tấm thiệp Cung Chúc Tân 
Xuân với tranh Mẹ dạy thêu thùa của ông 
do UNICEF in để bán giúp cho Hội Những 

Trẻ Em Trên Thế Giới ông tặng khi ông từ 
Paris ghé về thăm trường Cao Đẳng Mỹ 
Thuật Huế năm 1960 tôi còn giữ cho đến 
nay. Tôi còn nhớ mãi bóng dáng một người 
thô, chắc, với cặp kính gọng nhựa đen to, 
mặc chiếc áo gilet màu xám đậm đứng chụp 
ảnh chung cùng thầy Tôn Thất Đào và nhà 
doanh nhân Viễn Đệ trước bức bình phong 
biệt thự Viễn Đệ sát cạnh trường Mỹ Thuật 
Huế bên bờ sông Bến Ngự. mới đó mà đã 
hơn nửa thế kỷ… 
                  

Mai Trung Thứ – Viển Đệ – Tôn Thất Đào 
Huế 1960 (ảnh tư liệu DC) 

 
Virginia, November 20, 2014 

Đinh Cường 
[1] Mai Trung Thứ sinh năm 1906 tại Hà Nội, 
quê làng Do Nha, huyện An Dương, tỉnh 
Kiến An (cũ) nay là xã Tân Tiến, huyện An 
Hải, Hải Phòng. Ông nội là Mai Trung Quế, 
Quyền Tri Phủ phủ Điện Biên, được triều 
đình Huế phong tặng Thái Thường Tự 
Khanh. Cha là Mai Trung Cát, Tổng đốc Bắc 
Ninh. Lớn lên học trường Bảo Hộ (trường 
Bưởi). Năm 1925 thi vào khóa I trường Cao 
Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương cùng với 
Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Lê Phổ, 
George Khánh, Công Văn Trung, Nguyễn 
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Tường Tam và Lê Ang Phan. Nguyễn Tường 
Tam (nhà văn Nhất Linh) và Lê Ang Phan 
sau bỏ không học tiếp. 
 Năm 1930, sau khi tốt nghiệp trường 
Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, ông 
được bổ nhiệm dạy vẽ tại trường Quốc Học 
Huế. Ông đã sống và làm việc gần 10 năm 
ở Huế trước khi qua Paris vào năm 1937. 
 Cùng với một số họa sĩ khác cùng thời, 
ông đã tham dự các cuộc triển lãm quốc tế 
như ở Ý (1932, 1934), Bỉ (1936) và ở Mỹ – 
tại San Francisco (1937). 

 Ông đã gặp Fernand Léger và Picasso 
cùng nhiều họa sĩ một thời quần tụ ở khu 
Montparnasse nổi tiếng. 
 Mai Trung Thứ là một họa sĩ lớn của 
Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Ngoài vẽ 
tranh ông còn chơi sành các nhạc cụ cổ điển 
như đàn bầu, sáo… còn là một nhà quay 
phim. Ông có người con gái duy nhất là 
Mai Lan Phương, bác sĩ thú y, hiện sống 
cùng gia đình tại Pháp. 
 Năm 1980, sau khi kết thúc cuộc triển 
lãm lớn cuối cùng ở Paris, mùa hè năm ấy 
ông qua đời đột ngột vì bệnh tim, hưởng 
thọ 75 tuổi.  
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Số Con Rệp! 
 

Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 
 
Bà Khung đi quanh quẩn trong nhà suy 

nghĩ mông lung… vậy là chỉ còn một tháng 
nữa con trai của bà sẽ lấy vợ! 

Con vợ sắp cưới của nó thì bà mới chỉ 
được biết đây thôi! Hai mẹ con từng lời qua 
tiếng lại vài lần vì vụ nầy, khi bà gặp mặt 
con dâu tương lai lần đầu tiên… 

- Con gái con lứa gì mà tóc tai nửa vàng 
nửa nâu! lại còn ăn mặc lòi đùi ra, nhìn 
muốn đui con mắt người khác! 

Thằng con gân cổ: 
- Ai bảo mẹ nhìn đùi nó làm gì! Sao mẹ 

không nhìn mặt nó, nó rất là dễ thương!!!! 
giống búp bê…  

- Dễ thương cái mụ nội ấy! Mày bị nó 
cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hay sao mà khen 
nó hoài vậy! đã thế lại còn làm biếng trợn 
ruột! Ai đời vào nhà người ta giày dép 
không chịu cởi ra, lại còn ngồi lì một chỗ, 
không biết tiếp tay tao làm một thứ gì cả! 

- Nó quen mang giày vớ trong chân rồi… 
với lại nhà mình lạ, làm sao nó dám xông 
xáo để giúp mẹ! Mà mẹ gặp người ta cũng 
phải “nice” chứ, ai đời cứ quặm mặt xuống 
như bà phù thủy làm con còn sợ huống chi 
nó… Cứ quen vài lần là mẹ ngồi chơi xơi 
nước… nó giỏi lắm, sẽ lo hết trong ngoài… 

Thằng con bà nói chắc như đinh đóng 
cột… chuối! Cái ngữ con bé ưa ăn diện, 
nhìn là biết ngay! Đôi giày cao không thể 
có đôi nào cao hơn! Bà ướm thầm nếu có 
xáp lá cà, bà chỉ cần ra tay xô một cái, con 
bé sẽ ngã quay cu lơ! Hay thực tế đảo 
ngược là nó có thể đạp cho bà một cú què 
giò, chân nọ xọ chân kia! Người như thế 

nói gì làm với lụng! “Hứ”… con bé nầy 
nhìn qua là biết đỏng đảnh vô tích sự! 

Thời gian khi mong cho nó mau qua thì 
nó đi chậm rì! Còn lúc mong cho nó chậm 
thì nó lại vùn vụt tên bay! Tâm trạng bà 
Khung lúc bấy giờ không biết như thế nào. 
Dù sao thì bà cũng phải sửa soạn may mặc 
cho đám cưới. 

- Mẹ mặc áo đầm cho đẹp, mẹ… 
Con trai vừa ăn sáng vừa bàn vào chuyện 

đám cưới. Bà quắc mắt lên: 
- Tào lao! Cám ơn… tôi mặc áo dài được 

rồi, mặc đầm cho gió nó thổi vào lồng lộng, 
bà già nầy lạnh không chịu nổi! 

Nghe giọng của mẹ có vẻ cay đắng pha 
hờn dỗi, anh con trai ngạc nhiên: 

- Mẹ nói cứ làm như gío thổi vào cửa 
hang động ý! Mà thôi, mặc áo dài cũng 
được… bị bên nhà vợ con nghe nói họ mặc 
xoa rê hết. 

- Họ là người Tây người Mỹ, muốn mặc 
gì thì mặc, còn tôi thì áo dài quốc hồn quốc 
túy,  tôi không muốn làm người vong bản! 

Lại cái giọng nói lẫy cũng không chừa! 
Bên Julia bạn gái của Vinh là Việt Nam rặc, 
làm gì có Tây có Mỹ!  

- Kìa mẹ… vong bản gì ở đây, mẹ già 
nên  thích áo dài, họ còn trẻ thì thích đầm, 
có gì lạ đâu mà mẹ cứ “chọt” người ta! 

- Ê thằng kia, mầy có binh chúng nó thì 
binh vừa vừa thôi! Tao “chọt” lúc nào… 
muốn thì tao phang thẳng, việc gì phải 
chọt! có gì thì tao nói nấy, vậy thôi…  

Mẹ con lúc nầy nói chuyện với nhau rất 
dễ bị “va chạm” cũng bởi vì gái (lời bà 
Khung)! mà bà cũng thường hay có tính 
mỉa mai bóng gió!  Cứ mỗi lần nghĩ đến 
đứa con dâu là bà thấy bất mãn, nội cái bề 
ngoài của nó là bà đã chống tận tình rồi! 

Thằng Vinh thì khác, thấy mẹ cứ hậm hực 
mãi khi nhắc đến Julia, thì nó ngứa miệng 
nên binh… Mà cái tính thằng nầy từ nhỏ tới 
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giờ đã như vậy rồi! Nó hay nói ngược lại 
những gì bà Khung nghĩ, cho dù mẹ có nói 
đúng nó cũng đùa cho bà nổi cơn lên… 

Coi vậy chứ cũng đã gần đến ngày cưới. 
Chống, nhưng trong lòng bà Khung cũng 
đầy tự ái dân tộc! Bà muốn tuy mặc áo dài 
Việt  Nam, nhưng nhìn bà vẫn sang trọng 
hơn nhiều bà khác, nhất là bà mẹ cô dâu. 

Được rồi, bà ta diện đầm thì mình diện áo 
dài. Chiếc áo dài màu xám tro bằng vải 
voan hai lớp, bên trên có thêu và kết ít 
cườm hồng bên cạnh những hoa và lá sen 
cho bà nét tinh khiết cao sang. Cái áo nầy 
bà bỏ ra hơn hai trăm để may chứ không 
phải ít. 

Bà Khung có dáng chuẩn của người đàn 
bà Việt Nam. Bà cao một thước sáu, không 
mập không ốm, hôm đám cưới con trai bà 
mặc áo dài, đeo xâu chuỗi ngọc trai trắng và 
bông tai cùng loại cùng màu. Tóc bà bới lên 
kiểu Nhật Bản làm cho bà nhìn sang cả hơn. 

Người nào gặp bà cũng trầm trồ khen 
ngợi… Lâu rồi, từ ngày ông chồng sớm bỏ 
bà đi bán muối, bà chẳng thiết tha gì trong 
vụ ăn diện hàng ngày… Nay nhìn bà đổi 
khác, dưới lớp phấn hồng và màu môi son 
nhẹ, trông bà cũng còn trẻ và khá dễ thương. 

Nhiều ông đã đến gần tỏ lời tán tỉnh. Điều 
nầy xưa nay bà hay lên án bọn đàn ông háo 
sắc quỷ quyệt… nay thì bà lại cảm thấy vui, 
vì mụ xui gia không ai khen một tiếng.  

Cứ nghe bọn họ tán tỉnh vào tai nầy ra tai  
kia thì đâu có làm sao! Cho đời vui vậy mà.  

Không phải tự nhiên mà bà chấp nhận dễ 
dãi như vậy, mà chính là từ trong nhà thờ, 
khi thấy con trai âu yếm cầm tay vợ nó trao 
nhau nụ hôn, bà chợt nhận ra mình là một 
người thừa!  

- Khi về già thì chỉ còn lại mấy mạng già 
với nhau! 

Lúc nghe bà bạn nói câu đó, bà Khung rất 
ghét, cho rằng không bao giờ có chuyện 

đó… Bây giờ thì bà bắt đầu thấy lờ mờ sự 
thể có thể như vậy!  

Nội cái việc hai mẹ con đấu lý với nhau 
về vụ ở chung sau khi cưới vợ cũng là một 
đề tài, khi thằng con muốn mướn nhà dọn 
ra riêng. 

- Mẹ không thích vợ con thì ở chung với 
nhau làm gì! 

- Nhà nầy có bốn phòng, mày không ở lại 
đòi dọn ra thuê nhà thì có vô lý vô sự không! 

- Nhưng mẹ không thích vợ con! 
- Thì mày bảo nó làm cho tao thích đi! 
- Người ta chưa kịp nói gì mẹ đã chê từ 

trên xuống dưới! 
Thằng nầy nói chí phải, nhưng bà Khung 

trả lời: 
- Tao phải đánh phủ đầu trước như thế, 

thì sau nầy nó mới phục tòng con ạ! Cái 
ngữ của mày cứ nuông chiều nó như chiều 
bà cố nội…, sau nầy sẽ bị nó sai bảo cho 
mà quay như chong chóng! 

- Mẹ cứ nói kiểu vợ chồng ngày xưa 
không hợp thời… Bây giờ vợ chồng giúp 
nhau không được sao! Vợ nấu cơm thì 
chồng rửa chén, cũng công bằng thôi vì cả 
hai cùng đi làm, như vậy mới hạnh phúc… 

Trời, phải chi cha nó còn sống mà nghe 
câu nầy!  Con trai bà đang dạy bà đây! 
Nhắc đến ông, bà lại tức lộn ruột! Ông 
chồng bà xưa kia thường chứng tỏ là một 
nhà  hiền triết! Việc gì trong nhà từ a đến z 
là bà bao tuốt. Ăn cơm xong bà phải đi pha 
cho ông một ấm trà, rồi một mình dọn dẹp 
lau rửa cho đến khuya, chồng ung dung 
ngồi coi báo, không cần biết đến nói chi là 
giúp một tay!  

Riêng thằng con trai chuyện học hành thì 
bà cũng phải kèm cho nó bài vở, rồi cho 
con đi ngủ… Lúc đó mới hết việc! 

Mà cũng chưa nữa. Lên giường, nhiều khi 
mệt muốn chết, ông lại táy máy lôi cổ bà 
dậy, đâu có cho ngủ yên lành! Ông chết 
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sớm dù buồn, nhưng cũng có lúc bà thoải 
mái vì không bị làm phiền ban đêm! 

Bà Khung có tật hay nói lung tung, nhưng 
thực chất thì hiền, cho nên thằng con biết 
điều đó, nó dặn vợ: 

- Em nhớ tính mẹ hay nói, nếu biết cách 
lấy lòng thì cái gì mẹ cũng chiều, đừng tỏ 
ra chống đối lại bả!  

- Sao mình không ở riêng? Rủi em lấy 
lòng mà mẹ không chịu, cứ chửi rồi em 
tức… cãi lộn thì sao? 

- Làm gì có chuyện đó… Mình cứ ở 
chung với mẹ vài tháng, nếu chịu không nổi 
thì dọn ra sau… Chứ thời buổi nầy đi mướn 
nhà cũng phải ngàn hai một tháng, rồi chưa 
tính điện nước ăn uống… tốn kém lắm… 

Con dâu trẻ nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu: 
- OK, em sẽ o bế mẹ anh…  
- Mẹ chỉ có mình anh. Nếu sau nầy em 

có bầu, ở chung thì mẹ còn tiếp tay mà săn 
sóc con mình! 

Thằng Vinh đúng là nó ảnh hưởng máu 
của mẹ, chưa gì đã biết tính toán lo xa đủ 
thứ! Cô vợ nghe chồng nói có lý, nhất định 
thực hành. 

Thế là nhà bà Khung có thêm nàng dâu mới.  
Con bé Julia này bà đã không thích từ 

đầu. Nó đâu phải loại con gái e ấp thục nữ 
như thời xa xưa của bà. Nội cách ăn mặc 
của nó nhìn đã thấy ngứa mắt, lúc nào cũng 
mặc váy cao hơn đầu gối... Bà Khung nói 
riêng với con trai: 

- Bảo nó che bớt đùi hay ngực lại, tao 
nhìn thấy muốn dội! Chóng cả mặt! 

- Đẹp vậy mà mẹ cứ nói quá… vợ con 
xinh xắn, giỏi giang. Trong sở ai cũng 
thích… chắc mẹ già quá nên không thích 
mốt nầy! 

Nghe con trả lời, bà Khung tức, nghĩ : 
“Thằng ngu… kệ xác chúng mày... Bà đã 
cảnh cáo mà không nghe, thì có ngày mất 
vợ đáng kiếp!”. Bà trả lời mát mẻ: 

- Ừ, tao già nên nói vậy đó… mày liệu 
cái thần hồn! 

Thằng con cười khi nghe mẹ dọa! nhưng 
vuốt đuôi: 

- Được rồi, khi nào nó lớn bằng mẹ, con 
sẽ nói nó mặc áo đầm dài tới gót chân cho 
mẹ khỏi ngứa mắt. 

Nói cho đúng ngoài cái phong cách ăn 
diện trẻ trung của Julia, thì bà  Khung chưa 
tìm ra được một điểm xấu nào của nó để mà 
chê cho đúng.  

Julia nhanh nhẹn, chứng tỏ gia đình có 
giáo dục đàng hoàng, nói chuyện với bà lúc 
nào dạ thưa, dù không hẳn nghe lời, nhưng 
con nhỏ không cãi xoen xoét như thằng con 
bà… Nhìn mặt con nhỏ nầy, bà thấy nó 
thông minh lém lỉnh ghê lắm, nhiều khi làm 
thế chỉ là “giả nai” thôi, cho bà vào bẫy… 
để sau nầy… trở mặt lại với bà .  

Julia chăm sóc và yêu thương thằng con 
bà rất nhiều. Hồi xưa chưa bao giờ bà từng 
âu yếm ông như thế! Thảo nào mà thằng 
nầy không chết mê chết mệt vì nó! 

Nhưng bà đâu có ngu để cứ bắt bẻ, phản 
đối con dâu mãi khi nó xuống nước, như 
thế thì thằng con quý tử lại bảo mẹ mình là 
bà già lựu đạn khó tính thì tức lắm! Thôi, 
tạm gác lại qua bên… người quân tử mười 
năm trả thù cũng chưa muộn, huống chi nó 
đang ở trong nhà của ta! 

Làm dâu chưa nóng đít, Julia đã gọi thợ 
đến nhà thay hẳn một dàn bếp gas cực 
mạnh, ngon lành… chẳng biết tài nấu 
nướng của cô ta đến đâu mà mua cái bếp 
hùng vĩ như thế! 

Bà quyết tâm rình chờ xem con dâu sẽ 
nấu món gì… nhưng chờ hoài mà có thấy 
nó động tĩnh gì đâu! Bà chịu không nổi mới 
ướm lời trước: 

- Con tính nấu món gì mà mua dàn bếp 
dữ dằn thế? 

Con bé gương cặp mắt tròn xoe ra nhìn bà: 
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- Không, con có biết nấu đâu, con mua 
cho mẹ dùng đấy chứ! 

- Cái gì, mua cho tôi nấu à? Cái bếp cũ có 
hư đâu mà dục đi… mấy người phí của quá! 

- Nó không hư nhưng lửa yếu, mỗi lần 
nấu cái gì là chờ lâu quá… Đây mẹ thử 
xem, mẹ ưng uống trà nóng chứ gì, bắc cái 
ấm lên, chỉ một tí tẹo là nước sôi ngay…  

- Nhưng tôi thích chờ, tôi ở nhà có làm 
gì đâu mà phải vội vàng… 

Dù nói thế, nhưng cái bếp mới nầy cũng hữu 
dụng thật, chiên cá là cứ vàng rụm, nấu nồi súp 
cũng sôi nhanh… thôi, cứ cho qua chuyện nầy, 
cho dù tiếc cái lò cũ, nhưng lỡ rồi biết làm sao! 
Cái lò mới chiến quá, bà thích!! 

Cô con dâu lại thêm: 
- Con mua nó tại vì mẹ nấu ngon lắm, ít 

ai nấu ngon như mẹ, kể cả nhà hàng! 
Bà Khung nghe câu nầy mát ruột quá! 

Quên cả vụ tiếc cái lò cũ, mà còn nghĩ cách 
nấu những món ngon biểu diễn cho chúng 
nó ăn! 

Từ khi có con dâu, cái tủ lạnh trong nhà 
thoáng mát hơn. Những thứ gì từ đời “ông 
cố ông sơ” mà bà còn giữ lại cô dọn sạch, 
cho vào thùng rác hết! 

- Ơ hay, sao lại dục đi… mới có hai tuần 
chứ mấy! 

- Trời chai mắm cá thu của tôi đâu rồi!!! 
Con dâu trả lời: 
- Mấy thứ nấu rồi người ta nói để lâu hơn 

ba ngày là vất đi, ăn uống không tốt! toàn là vi 
khuẩn! Mẹ cất đồ ăn có cái mốc meo cả lên! 

Vi khuẩn với vi khiết! vậy bấy lâu nay bà 
ăn là chết sao! Nhưng rồi bà không phải 
tiếc, bữa cơm chiều con dâu mua về nào là 
vịt quay, dưa chua Kim chi Đại Hàn, ăn với 
cơm trắng dẻo nóng thơm ngon hết biết!  

- Ngày mai mẹ muốn ăn gì con mua về… 
- Ăn thịt bò bít tết với rau trộn đi, mua 

bánh mì Pháp chính gốc nóng dòn lâu rồi 
mình chưa ăn… 

Trả lời nó xong, bà giật mình khi thấy mối 
thù chống con dâu làm như đã bị mấy món ăn 
ngon dụ khị! Nhưng hãy cứ ăn đi, người quân 
tử trả thù mười năm vẫn không muộn! 

Thịt bò bít tết ngon quá là ngon. Con dâu 
mua cho mỗi người một miếng to tổ bố, ăn 
không hết, bà đậy lại định trưa mai ăn 
tiếp… nhưng hôm sau, lại có những món 
ngon tiếp nối, chưa kịp ăn miếng thịt bò dư 
thì cô lại đổ vào thùng rác mất rồi…  

Nghe bà cằn nhằn, cô dâu nhỏ trả lời: 
- Hai ngày rồi còn ngon lành gì đâu mà mẹ 

giữ… để con làm mấy món khác tươi hơn… 
Đúng là chưa biết đói chưa thấy tiếc! Bà 

trả lời: 
- Ở Châu Phi con người ta đói nhe cả 

răng ra… Bên đây dư thừa quá phí của trời! 
Con dâu cười: 
- Mình đang ở đây chứ đâu phải Châu 

Phi mẹ… 
Thằng con bà chen vào: 
- Sao mẹ cứ hay lo mãi vậy! khi nào bị 

như Châu Phi thì lúc đó mình cả nhà cùng 
nhe răng ra cả thôi! 

Cái thằng lý luận nghe còn dễ ghét hơn cả 
con dâu! Chúng mầy chưa nếm mùi chưa 
biết, chứ ngày xưa trên đất nước mình, 
người ta đói chết lăn lóc đầy đường! người 
giàu còn phải độn khoai hay bắp mà ăn! 
Như ta đây thì phải hái rau dại ngoài vườn 
mà nhai cho qua cơn đói… 

- Ngày xưa, tụi nó lấy lúa thóc của mình 
làm than đốt cho xe lửa chạy, dân mình 
chết đói vô số, đúng là quân tàn ác! 

- Mẹ nói ai lấy lúa đốt? 
- Thì tụi lính Nhật chứ ai! 
- A ha, vậy mẹ phản tuyên truyền rồi! Mẹ 

thù tụi Nhật làm dân mình chết đói, mà mấy 
lúc gần đây mẹ cứ bảo đi chợ Nhật là sao?  

Bà Khung cãi: 
- Vì mẹ không thích hàng Trung Quốc, 

nên mới đi chợ Nhật chứ bộ! 
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- Sao mẹ không đi chợ Việt Nam? 
- Bên Việt Nam cũng xuất cảng hàng độc 

theo tụi Trung Quốc cho có lời! 
- Thì còn chợ Đại Hàn, chợ Lào, chợ 

Mỹ…. thấy chưa… mẹ biết mà cũng đâm 
đầu vô! 

Nghe thằng con bắt bí, bà Khung lặng im 
không thèm lên tiếng! Lúc nãy, bà đã nghe 
con dâu hứa ngày mai mua cua về làm cua 
rang me. 

- Con biết nấu món nầy, bạn con chỉ, làm 
dễ mà ăn ngon… 

- Mẹ thích lắm, cua rang me ngon hơn 
cua rang muối… 

- Con sẽ làm cẩn thận, bỏ ít muối để mẹ 
ăn cho tốt. 

Cám ơn… Bà im lặng không phải vì những 
lời hai đứa nói, cũng không phải vì món cua 
không bị mặn sắp được ăn… mà chỉ vì người 
quân tử phải biết thời cơ lúc nào! 

Thôi thì cứ cho chúng bây là đúng đi! Ở 
Mỹ thì không dễ gì bị đói… 

Ngày cuối tuần, vợ chồng thằng con 
trước khi đi chơi, đã báo tin mừng: 

- Bà nội ơi, bảy tháng nữa là bà có cháu rồi! 
Bà Khung tròn mắt lên, bà nhớ không 

lầm thì đã cãi nhau với con dâu một trận về 
chuyện nầy rồi cơ mà… chúng nó muốn vài 
năm nữa mới có con, sao hôm nay lại báo 
một tin bất ngờ thế! Bà ú ớ: 

- Cái gì? Cháu nào ở đây? 
- Vợ con có bầu hơn hai tháng rồi! 
- Ủa, sao tụi bây nói không muốn có con, 

mà giờ lại có là sao? 
- Chứ không phải mẹ muốn có cháu nội 

liền hay sao? 
Con dâu nhỏ nhẹ: 
- Con nghĩ mẹ ở nhà một mình buồn, nên 

sinh một đứa cho mẹ vui… 
“Phải dẹp cái lạnh lùng để khen chúng nó 

một câu”… Bà Khung thấy tự ái được vuốt 

ve… chúng đã nhượng bộ bà để sinh con 
ngay cho bà có cháu bồng… 

- Tốt quá… đi chơi cẩn thận nghe con… 
đừng mang giày cao quá… 

Lần đầu tiên, bà ân cần dặn dò con dâu. 
Cô đưa chân lên đứng một cẳng ngon lành, 
đôi giày không cao quá mà cao vừa vừa… 

- Con đổi giày thấp rồi đây mẹ… 
Trời đất, đôi nầy mà nó kêu thấp… 

nhưng thôi, như thế đã quá tốt rồi… phải 
uốn nắn từ từ, làm quá nó dễ gãy! 

Bà Khung cảm thấy sung sướng miên 
man, thế là sắp có đứa cháu nội đầu tiên 
trong đời. Mà thằng con bà cũng cà chía! 
Vợ có bầu hơn hai tháng mà giờ mới báo 
cho mẹ biết! Cái gì chúng cũng về một phe 
để che giấu cho nhau.  

Tìm thằng con, bà trách: 
- Sao không cho mẹ biết sớm để mẹ mừng? 
- Tụi con đợi chắc chắn rồi mới cho mẹ biết! 
Câu trả lời nghe dễ ghét, nhưng mà có lý! 

Thôi thì vì cháu nội, bà nguyện sẽ không 
lầu bầu hay châm chích gì chúng bay nữa… 
cho cả nhà vui. Dù sao thì chúng nó cũng 
nhượng bộ bà rồi đấy! 

Những ngày sau đó, bà Khung không còn 
ngồi ì ra ở sofa để coi phim bộ Đại Hàn, 
hay ôm phôn  nói chuyện điện thoại, để đì 
con dâu làm việc nhà một mình, mà dậy 
sớm vào bếp lo thức ăn sáng cho hai vợ 
chồng, lo nấu đồ ăn trưa cho chúng mang 
vào sở ăn… Buổi chiều thì bà hay ngồi mở 
“computer” lên coi các món ăn bổ cho bà 
bầu để nấu, ăn gì để sinh con dễ v.v… 

Bà làm việc mà không thấy mệt, trong 
lòng lại vui vui. Những khi con dâu mà vào 
bếp giúp, là bà đuổi như đuổi tà…  

- Con ra sofa ngồi coi TV, để mẹ nấu được 
rồi… con đi làm về mệt, cần nghỉ ngơi… 

Mặt con dâu hơi ái ngại, còn thằng chồng 
nó nghe mẹ nói là tưng tưng kéo tay vợ lên 
phòng khách ngay, không quên lấy theo dĩa 
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đậu phọng to tổ bố, vặn TV coi vừa bốc đậu 
đút cho vợ thật là âu yếm… 

- Đúng là cái thằng dại gái! 
Nghĩ thế, nhưng bà Khung cười dễ dãi… 

Càng cưng vợ thì vợ thương, đứa nhỏ sẽ 
giống cha nó nhiều… thế thôi! Lo cho con 
dâu ăn tẩm bổ, bà cũng không quên bắt con 
phải đi bộ nhiều để sanh dễ, lại còn vận 
động tay chân bồi bổ sức khoẻ… 

Mấy bà bạn của bà ngạc nhiên khi thấy 
dạo sau nầy bà không còn xét nét về đứa 
con dâu nữa, mà còn lo cho nó quá sức. Có 
bà tò mò hỏi: 

- Sao? Bà hết ghét dâu rồi à? dạo nầy tui 
thấy bà hay lo cho nó, vậy mà lúc trước tui 
nói con bé cũng dễ thương bà đâu có chịu 
nghe tui! 

Bà Khung cười: 
- Tui có ghét nó hồi nào đâu, chỉ là nhận 

-  xét thôi… mà người ta ai cũng có cái 
hay cái dở, với lại tui làm,  vì dù sao tui 
cũng thương cháu nội của mình nó đang 
cưu mang trong người! Chứ một mình nó 
thì sức mấy, ai hơi đâu hầu hạ. 

- Bà nói sai rồi, tui cá là sau khi nó sinh, 
bà còn phải hầu nó nhiều hơn! 

- Vô lý… Tại sao? 
- Bà quên rằng nó phải nuôi con, nuôi 

cháu nội bà bú mớm à?  
Ừ nhỉ!  Bà quên mất là sau khi sinh xong, 

cháu nội còn phải bú sữa mẹ? Vậy thì bà 
đợi năm ba năm, sẽ tiếp tục hầu hạ con dâu 
cho đến khi nào cháu bà hết bú, thì bà sẽ 
ngưng, không làm người hầu nữa! Lúc đó 
nó phải hầu bà!!! 

Ôi, nhưng không biết sau khi sinh thằng 
cháu nầy, nếu nó lại tiếp tục có bầu đứa khác, 
thì bà tính sao đây! Đúng là số con rệp! 
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Vẫn mãi lao đao ... 
        

Ỷ NGUYÊN 
 
 Thằng em Đạt nằm xuống cả tháng trời 
mà sao nỗi buồn tang tóc ấy như vẫn mãi 
bao phủ lên gia đình chúng tôi.  Nước mắt 
vẫn giọt ngắn giọt dài.  Cuối cùng ai cũng 
ân hận nhưng chuyện đã rồi.  
     Từng đêm tôi nức nở gọi tên em Đạt 
trong giấc mơ. Đôi khi tôi giật mình choàng 
dậy giữa đêm khuya, nước mắt đầm đìa khi 
biết rằng em mình đã ra đi vĩnh viễn. Một 
con ngựa đau, cả tầu không ăn cỏ.  Khôi, 
thằng em trai thứ hai của tôi ngồi lủi thủi ở  
một góc nhà, ít nói năng trò chuyện với ai.  
Trước kia hai anh em luôn luôn chơi đùa 
bên nhau như bóng với hình, như đôi chim 
khuyên tíu tít không rời.  Khôi lớn hơn Đạt 
một tuổi, vậy mà Đạt chỉ gọi Khôi bằng chú 
cũng vì Khôi hay chọc ghẹo.  Hai anh em 
xuýt xoát tuổi nhau, nên được bố mẹ và các 
anh các chị chiều chuộng đồng đều.  Tuy 
nhiên mỗi lần lên hang Mắt Rồng chị Mai 
chỉ cõng em Đạt vì Đạt bé nhất nhà.  Giờ 
thì trong nhà không còn nghe tiếng cười 
đùa của hai anh em.  Một cảnh trống vắng 
lạ thường bao quanh. Bấy giờ Khôi không 
còn ai là bạn để chơi nên có lúc nhớ đến 
Đạt, Khôi òa lên khóc làm chị Mai phải dỗ 
dành.  Những lúc nhìn Khôi ngồi buồn ủ rũ 
như thế, bố lại chép miệng thở dài và quay 
mặt đi chỗ khác để tránh cho các con không 
thấy nỗi xót xa của mình.    
     Nỗi lo lắng sâu thẳm của bố mẹ không 
sao lấp đầy sau khi nhà tan cửa nát.  Bao 
nhiêu tiền của gây dựng cho quán Tản Cư 
giờ chẳng còn lại gì.  Tất cả đã vùi trong 

đống tro tàn.  Không nhà để ở.  Không nơi 
nương tựa.  Coi như là cạn kiệt. Những mất 
mát lớn lao vừa qua đã làm bố mẹ tôi lo âu 
đến tuyệt vọng. Hai bàn tay trắng lo cho 7 
miệng ăn nơi xứ lạ quê người quả là khó 
khăn khiến bố mẹ chán nản, không biết 
phải làm gì để giải quyết được vấn đề sinh 
tử đó.  Bố mẹ đâm ra quẫn trí.  Gây gổ với 
nhau thường xuyên.  Mẹ cằn nhằn cau có, 
bố gắt gỏng lung tung.  Sự rối rắm này làm 
bố phải mượn đến men cay để mong được 
khuây khoa.  Uống mãi đâm ghiền.  Bình 
thường bố là một người hiền hoà vui tính, 
nhưng khi có chút hơi men vào, bố lại là 
một người khác hẳn, nói năng to tiếng, la 
lối om xòm tưởng như không có ai ở xung 
quanh. Mẹ rất bực bội nên lời qua tiếng lại 
làm gia đình chẳng lúc nào được yên vui. 
     Cũng vì sự sống còn của cả gia đình, bố 
mẹ phải xoay xở, vay mượn vá víu để tạo 
dựng lại quán ăn trên nền đất cũ. Lần này 
bố đặt tên cho quán ăn là "Quán Tô Hiệu".  
Bố không muốn lấy tên cũ chắc cũng có lý 
do.  Cô Phương không hùn hạp với bố mẹ 
nữa.  Anh Cam, người làm công cho bố mẹ 
tôi trước đây giờ trở lại giúp việc tình 
nguyện không lương, cơm ngày hai bữa vì 
biết là bố mẹ tôi không có điều kiện như 
trước nữa.  Mẹ vẫn là đầu bếp chính.  Tôi 
bắt đầu phụ giúp anh Cam lau chùi bàn ghế, 
quyét dọn nhà cửa và phụ bếp với mẹ. 
     Bom đạn của Pháp vẫn liên tục hoành 
hành khắp chiến khu tư nhằm ngăn chặn 
mọi đường giao thông và mọi sinh hoạt về 
kinh tế của chính quyền Việt Minh. Người 
dân lúc ấy rất lo sợ vì máy bay oanh tạc 
hằng ngày.  Chợ búa không ai dám họp.  
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Các quán ăn cũng như các tiệm tạp hóa 
vắng tanh.  Mọi sinh hoạt ban ngày hầu như 
ngưng trệ và phải dời về đêm. 
     Vì thấy ở lại trong quán ăn tại bến Hàm 
Rồng không yên ổn nên bố phải đưa cả gia 
đình vào làng Đông Sơn cách Hàm Rồng 
khoảng 2 cây số để ẩn náu. Bố mẹ tôi làm 
quen được với gia đình ông bà Tý, dân làng 
ở đây, để ở trọ.  Cả nhà chúng tôi lớn bé 7 
người chẳng hiểu ngủ đâu cho hết vậy mà 
họ cũng đỡ đần chúng tôi trong môt thời 
gian khá lâu.      
     Cả nhà ông ta có 5 người mà tên ai cũng 
là Tý.  Này nhé, cụ Tý, hai ông bà Tý và 
hai người con là chị Tý và thằng cu Tý. Thế 
mới biết người dân quê giản dị như thế đó.  
Họ tần tiện, ngay cả cái tên cũng không 
muốn hoang phí nữa.  Họ không dám đặt 
tên đẹp cho con cái, sợ thần thánh hay ma 
quỷ bắt đi. Vậy nên một cái tên Tý được đặt 
cho cả gia đình cũng không có gì là lạ.  Bà 
Tý mù cả hai mắt, tối ngày chỉ luẩn quẩn, 
quờ quạng ở quanh nhà.  Ông Tý bị thọt 
một chân, luôn luôn có cây gậy ở tay để đi 
đứng khỏi bị vấp ngã.  Gia đình ông bà Tý 
có vài sào đất ở trên đồi để trồng khoai sắn 
mà chỉ có chị Tý chăm lo hầu mang hoa lợi 
về cho gia đình. Ông bà Tý tính tình chất 
phác và rất tử tế với gia đình chúng tôi.  
Lúc đầu bố mẹ tôi còn trả tiền thuê nhà, sau 
dần dà thấy bố mẹ tôi buôn bán thất bại, 
con cái đông, nên ông bà ấy cho ở nhờ 
không lấy tiền.    
     Cụ Tý có nghề hốt thuốc Nam.  Cụ dùng 
các loại lá cây kiếm trên rừng, trên núi đem 
phơi khô rồi tán ra trộn với cơm nguội, mật 
ong, nhào nắn thành những viên thuốc tễ để 
bán cho dân làng.  Chưa có ai than phiền về 
thuốc của cụ vậy nên cụ cứ tiếp tục hành 
nghề thầy lang "vườn" thoải mãi.  Cụ tin 

tưởng vào tài hốt thuốc của cụ. Nghề gia 
truyền.  Sáng sớm, khi chúng tôi lên hang 
Đông Sơn hay đi học cũng là lúc cụ lên 
rừng kiếm lá về làm thuốc.  Chiều về đã 
thấy cụ có mặt ở nhà rồi.  Cụ nói chuyện 
phì phào vì răng rụng hết.  Khi cụ cười chỉ 
thấy toàn lợi, móm mém trông buồn cười 
lắm, đôi khi tung tóe cả nước bọt ra ngoài.  
Cụ Tý rất hiền lành, ai hỏi gì thì nói, còn 
không cứ lủi thủi làm thuốc tễ, hoặc cắt 
thuốc cho người ta  
     Sáng sáng anh Kỳ, cậu Khôi và tôi đi 
học trường làng Đông Sơn.  Bà ngoại và chị 
Mai không dám ở lại trong làng nên đi vào 
hang Đông Sơn để trú ẩn.  Trưa đến, tan 
trường ba anh em chúng tôi trở lại hang 
dùng cơm trưa với bà và chị Mai rồi ở lại 
luôn trong hang cho tới chiều tối mới về 
nhà trọ.  Chị  tôi vốn đã nhát, chị sợ đủ mọi 
thứ, sợ thú dữ, sợ bom đạn nên cả ngày chỉ 
ở trong hang với bà ngoại khâu vá quần áo 
cho các em. Chị rất khéo tay lại chăm chỉ 
và luôn quan tâm đến các em. Chị biết đan 
nhưng không có kim đan nên anh Kỳ phải 
lên rừng kiếm mấy cây tre đem về chẻ ra 
thành những thanh nhỏ, vót nhẵn bóng, 
vuốt thật trơn làm những cây kim đan dài 
để chị đan áo cho các em và đan thuê cho 
dân làng ở đây. Nhờ vậy chị cũng có đồng 
ra đồng vào phụ mua thức ăn cho gia đình.  
Thực tình tôi không còn nhớ rõ chị tôi đã 
kiếm len sợi ở đâu ra lúc đó để mà đan?   
Chị đan những chiếc mũ tầu bay bán cho 
các cụ già ở trong làng. Họ thích lắm vì từ 
hồi nào đến giờ chưa có ai biết đan biết dệt 
như vậy.  Các cụ chỉ quấn khăn vải lên đầu 
khi trời trở lạnh hay khi mùa đông đến.  
Dần dần tôi và anh Kỳ được chị dậy đan 
những thứ dễ như khăn phô la hoặc túi 
đựng bút máy dài bằng cỡ gang tay để bán 
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cho mấy đứa trẻ trong làng. Dân làng Đông 
Sơn lam lũ cực nhọc mà vẫn không thoát 
khỏi cảnh nghèo. Họ sinh sống bằng nghề 
trồng tỉa.  Đất đai chỉ trồng toàn khoai lang 
hay sắn mà thôi.  
     Chiều chiều, khi mặt trời dần khuất sau 
rặng núi cao, Từng đàn trâu mình mẩy đẫm 
đầy bùn, chậm chạp về làng.  Đàn nghé lon 
ton bám xát theo đuôi mẹ. Mấy chú mục 
đồng đi cạnh bên phe phẩy những cành tre, 
ngô nghê chuyện trò với nhau thích thú.  
Chính lúc này cũng là lúc bà cháu chúng tôi 
khăn gói lách cách trở về nhà trọ nấu nướng 
xì xụp với nhau để rồi sau đó bố mẹ và anh 
Cam lại lội bộ ra Hàm Rồng để trông coi 
quán Tô Hiệu.  Lúc đầu bố mẹ tính để 
chúng tôi tạm trú tại nhà ông bà Tý trong 
làng Đông Sơn, còn bố mẹ sẽ tiếp tục mở 
cửa quán ăn buôn bán ban ngày, nhưng 
càng lúc máy bay càng đe doạ nên việc 
buôn bán về ban ngày không thể thực hiện 
được. Cuộc sống trở nên vất vả và khó khăn 
vô cùng.  
     Buôn bán cũng chẳng khấm khá gì nên 
bố mẹ tôi vẫn cằn nhằn nhau. Thực chẳng gì 
khổ bằng nghèo!  Túng thiếu nó sinh ra 
nhiều chuyện phiền muộn.  Chỉ những ai đã 
trải qua tình cảnh này mới thấy thấm thía và 
cảm thông cảnh ngộ. Mấy chị em chúng tôi 
tuy không nói ra nhưng đều rầu rĩ như nhau 
vì đã phải chứng kiến cảnh cãi vã liên miên 
của bố mẹ. Thấy bố mẹ lo lắng quá nhiều, 
tôi thực ray rứt trong lòng thành thử đôi khi 
tôi cũng muốn chia sẻ sự nhọc nhằn với song 
thân bèn xin theo mẹ về tiệm để phụ giúp.  
     Giờ đây nhớ lại chuyện ngày xưa tôi 
chẳng thể nào quên... Có những đêm hai mẹ 
con lầm lũi băng qua những cánh đồng tha 
ma để ra quán ăn.  Mẹ thường đi tắt như 
vậy để rút ngắn thời gian. Trời tối om, 

không trăng không sao.  Mẹ tôi đi phía 
trước. Tôi lẽo đẽo theo sau.  Ngọn đèn dầu 
tôi cầm trong tay leo lắt, mập mờ in bóng 
mẹ dưới lối đi phía trước mặt lúc hiện lúc 
khuất.  Thỉnh thoảng vài con đom đóm lập 
loè từ trong bụi rậm lóe lên. Tiếng côn 
trùng rả rich bên tai.  Ôi, âm thanh và 
khung cảnh mờ ảo đến rợn người làm tôi 
liên tưởng tới những câu truyện ma, truyện 
quỷ nhập tràng mà bà nội kể cho nghe dạo 
nào.  Dựng tóc gáy! Thêm vào đó hình ảnh 
chết chóc của người dân trong khu phố 
Hàm Rồng mới đây vẫn còn lởn vởn trong 
đầu óc.  Đi bên mẹ, tôi nói chuyện huyên 
thuyên vờ như không chú ý đến những gì 
đang diễn ra ở xung quanh.  Tôi giả bộ bạo 
dạn để mẹ an tâm nhưng thực ra trong lòng 
tôi lúc đó rất sợ hãi chỉ mong sao cho mau 
tới quán ăn.  Lại một kỷ niệm.  
     Thông thường khách buôn hàng chuyến 
từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hay Vinh 
phải đáp đò dọc để xuôi về Đò Lèn hay 
những tỉnh thuộc phía Bắc. Họ ghé vào 
Hàm Rồng ăn tối, ngủ đêm để sáng sớm 
ngày hôm sau lên đường trước khi trời 
sáng. Mẹ tôi đoán trước giờ nào khách sẽ 
tới nên đã mở cửa sẵn để mời chào. Có khi 
cả đêm không có lấy một người khách ghé 
vào thế là ngày hôm sau thể nào bố mẹ 
cũng cằn nhằn nhau. Tôi cảm thấy rất khổ 
sở khi chuyện này xẩy ra.  Nếu may mắn 
mời được một người khách vào quán, bố 
mẹ tôi thực mừng, và tôi phải đon đả mời 
khách đi rửa mặt, rửa tay trong khi mẹ tôi 
bắc nước nấu cơm và làm món ăn.  Nấu 
nướng toàn bằng củi, vậy mà mẹ tôi nhanh 
thoăn thoắt nếu không khách bỏ sang quán 
bên cạnh mất.  Sáng ra tôi phụ bố mẹ thu 
xếp cửa hàng trước khi mặt trời mọc để kịp 
đi bộ vào làng Đông Sơn. Thịt cá và rau cỏ 
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còn lại từ đêm hôm trước, mẹ đều móc vào 
mấy cái móc sắt treo lủng lẳng ở dưới hầm 
trú ẩn trong nhà để dành tối về đem ra bán 
lại.  Giờ này nhắm mắt lại tôi vẫn còn hình 
dung được hình ảnh đó với mùi thịt ôi mà 
ruồi nhặng bu đầy chung quanh.  Vậy mà 
mẹ tôi vẫn phải dùng thịt đó để bán cho 
khách hàng.  Mẹ chỉ rửa thịt qua loa bằng 
nước sôi và lạng bỏ phần ngoài rồi nấu lên 
cho khách ăn.  Sợ thật!   Buôn bán như vậy 
mà còn không đủ ăn, huống chi bỏ thịt đó 
đi thì lỗ vốn mỗi ngày.  Cũng vì vậy mà chị 
em chúng tôi thiếu thốn đủ thứ.  Thiếu ăn, 
thiếu mặc trong giai đoạn này là điều chúng 
tôi sẽ nhớ đời.  Hằng bao nhiêu tháng trời, 
chị em chúng tôi chẳng hề trông thấy hột 
cơm trắng, chứ đừng nói gì đến thức ăn. Có 
hôm bà ngoại cho ăn cơm độn khoai lang, 
hôm trộn đậu đen, hôm trộn ngô tẻ và hầu 
hết là cơm độn với vỏ sắn.  Đã ăn độn mà 
phần độn lại nhiều hơn phần cơm.  Chỉ thấy 
khoai, đậu hoặc ngô, chẳng thấy cơm đâu.  
Thức ăn hằng ngày là mắm tép chưng với 
giềng băm nhỏ, nhưng cũng chẳng thấy 
mắm tép mà toàn là giềng và muối mặn 
chát, ăn với rau dưa cải muối già khú đế mà 
tôi đã đi mót ở những khu vườn làng bên.   
      Có lần vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi 
nghĩ thế nào bà ngoại cũng sẽ cho các cháu 
ăn cơm trộn sắn (khoai mì) nguyên chất, 
chứ không dám ao ước được ăn cơm trắng, 
nhưng rồi cũng chỉ là cơm độn vỏ sắn mà 
thôi.  Chúng tôi không còn biết Tết là gì 
nữa.  Thiếu thốn đến nỗi không đủ ăn còn 
nghĩ gì đến Tết.  Đây là giai đoạn chúng tôi 
phải chịu đựng cảnh nghèo túng nhất đời 
mình, chẳng thể nào quên. Đôi khi sự 
nghèo túng, đói khổ đã khiến con người ta 
phải khôn lanh hơn, phải vươn lên để dành 
lấy sự sinh tồn. Buồn cười, tôi lúc này 

khoảng độ 10 tuổi thì phải nhưng sao trong 
đầu óc đã có chút ranh mãnh, láu lỉnh.  Tôi 
học lỏm được mấy câu hát nhái từ các anh 
các chị trong họ hồi còn ở Đò Lèn trước 
đây, bèn đem ra dậy cho mấy cô gái quê, 
mong lấy cảm tình với họ để họ dành lại 
rau cải hoặc khoai sắn trong vườn cho tôi 
mót. Đây là mấy câu hát mà chính nó đã 
giúp tôi chinh phục mấy cô gái quê.  Họ 
thực chân thật, hiền lành và dễ tin.  
     "Thầy đồ ngày xưa thường hay để móng 
tay dài cùng với quần hồng. 
     Gầy như tre, ghẻ lở hóa bịnh phong. 
     Bắt cái điếu, bê bình phóng, mang cơi 
trầu, trên đầu thầy cái chi lúc lắc. 
     Kìa búi tó nó to bằng niêu 
     Sờ tay trong nách, móc tanh tách hoài 
...!  
     Hồi đó tôi thích bài hát này vì những lời 
ca nghe là lạ nhưng đâu biết gốc gác cội 
nguồn của nó ra sao, cho đến khi trở về Hà 
Nội mới vỡ lẽ ra người ta hát nhái bài hát 
này theo bài Quốc Ca của Pháp: "La 
Marseillaise" -  "Allons enfants de la 
patrie..."  Ôi, thực là hay! 
     Dù gì đi nữa tôi vẫn không thể quên 
được Làng Đông Sơn cũng như dân tình ở 
đây.  Tất cả đã trở thành một dấu ấn khó 
mờ phai. Tôi đang hồi tưởng lại cảnh đồi 
núi xanh um, vườn tược mầu mỡ tốt tươi ở 
hai bên đường, từ nhà trọ của ông bà Tý ra 
đến hang Đông Sơn hoặc ra tới đình làng, 
trường học.  Những cây sắn mọc thẳng 
đứng ở hai bên đường, xoè những cành lá 
xanh óng như vui mừng với chúng tôi.  
Hàng ngày chúng tôi đi qua đây ít nhất hai 
lần nên đã quen thuộc với con đường này.  
Sau những nương sắn là rừng rậm xanh um 
và núi Đông Sơn. Ngọn núi đá cao chót vót 
tưởng đụng tới trời.  Dưới chân núi có 
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nhiều hang đá thiên nhiên mà gia đình nhà 
tôi và một số gia đình khác ở tỉnh tản cư về 
đây đã được ai mách bảo tìm ra và ẩn náu 
tại đây hàng ngày.  Ai nấy đều tin tưởng 
chắc chắn máy bay không thể nào thả bom 
xuống đây được vì vướng núi cao, hoặc có 
thể nơi đây không phải là mục tiêu chính 
đáng để Pháp oanh tạc. 
     Xung quanh núi Đông Sơn có nhiều con 
suối nhỏ, nước chảy róc rách quanh năm.  
Anh em tôi thường lội suối, bắt cá lia thia 
và tìm những viên đá sỏi nhẵn thín, đủ mầu 
sắc, đủ hình thù do nước soi mòn về làm đồ 
chơi. Bị ngứa mấy lần chúng tôi mới vỡ lẽ 
là nơi đây có một thứ lá cây rất nguy hiểm 
có nhiều lông măng nhỏ li ti, nếu đụng vào 
da sẽ bị nổi ngứa lạ lùng, ngứa gãi đến toạc 
máu. Một thứ ngứa không thể diễn tả bằng 
lời nói được, nếu để nguyên một lúc sẽ hết 
ngứa, nhưng nếu không biết đem rửa nước 
lạnh vào lại càng ngứa nhiều thêm nữa. Dân 
địa phương họ gọi là “lá han".  Cũng tại đây 
chúng tôi còn thấy một loại "bò cạp" núi, 
đốt người ta như con rết.  Nọc độc hơn cả 
rắn.  Nghe nói nếu bị bò cạp đốt, tốt nhất là 
phải biết cách lấy nọc ngay  bằng không đôi 
khi có thể nguy đến tính mạng vì nọc độc 
của nó?  
     Trò đời, đã nghèo thì thế nào cũng mắc 
phải cái tật ở bẩn. Không có sà phòng để 
tắm gội, giặt giũ.  Chúng tôi phải đi nhặt 
những quả "bồ hòn" ở trong rừng về dùng 
thay thế.  Mà hay thiệt, quả bồ hòn có bọt 
như sà phòng mà người dân thành thị có 
bao giờ biết đến.  Nếu không tản cư về đây 
chắc chẳng bao giờ chúng tôi biết về loại 
quả đặc biệt này.  Cũng vì quần áo không 
có đủ, mặc lâu ngày trong người đâm ra hôi 
hám.  Đầu tóc rận chấy ở đâu ra nhiều thế. 

 Ngồi đâu bà ngoại cũng lôi tôi ra bắt 
chấy.  Chiếc áo len tôi mặc, rận ở cùng 
khắp, bắt không xuể, chị Mai phải đem ra 
phơi nắng cho rận bò ra.  Gớm! sau khi 
đem aó len ra phơi một lúc, ôi thôi rận bò ra 
lổm ngổm và chổng đít lên trời, trông rõ 
mồn một, bắt không hết, chị tôi phải lấy cái 
chai lăn xiết lên trên áo len, nghe kêu đôm 
đốp! Khiếp quá! Anh chị em chúng tôi, mỗi 
người may mắn mà có được một chiếc  áo 
len mặc vào người hầu như chẳng bao giờ 
cởi ra trong suốt ba tháng mùa đông, như 
vậy không những có rận chấy mà còn hôi 
hám thực gớm ghiếc! 
 Có những mẩu chuyện trong đời mà tôi 
nghĩ ít ai trải nghiệm như chị em tôi. Mỗi 
lần nhắc đến chuyện tản cư thì đây là một 
ký ức hy hữu không thể không đề cập tới.   
Số là ở làng Đông Sơn, ngoài phân bò, 
phân trâu, và phân ngựa mà người nông dân 
dùng để làm phân bón, họ còn dùng cả phân 
người nữa.  Trong nhà không có cầu tiêu, 
dân làng phải đi ra đồng, ra ruộng, hoặc lên 
đồi, lên núi, vào hang cùng ngõ ngách để 
giải quyết vấn đề vệ sinh.  Có lần, hai chị 
em tôi ngồi ở một gốc cây khuất tận trên 
đồi, chưa làm xong công tác vệ sinh, quay 
quanh đã thấy mấy người đi gắp phân ngồi 
chầu trực ở đằng xa, chờ cho chúng tôi kéo 
quần lên là nhào tới...gắp.  Sự kiện này nếu 
bị "táo bón kinh niên" chắc chắn không thể 
nào hoàn tất công tác được! Ôi, lại một kỷ 
niệm khó quên!  

     Càng ngày buôn bán càng ế ẩm.  Cuộc 
sống trở nên khó khăn hơn. Các bác các chú 
sinh sống tại Thanh Hoá lúc này cũng chật 
vật không hơn gì gia đinh chúng tôi nên bố 
mẹ cũng không muốn phiền đến họ.  May 
sao gia đình nhà tôi lại gặp được  một số 

người địa phương ở Hàm Rồng rất tốt bụng, 
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họ tận tình giúp đỡ không một chút nghi 
ngại.  Người cho quần áo, đồ dùng, gạo 

thóc, kẻ cho mượn tiền để bố mẹ làm vốn 
buôn bán.  Trong số những mạnh thường 
quân này ngoài ông bà Tý ở trong làng 
Đông Sơn cho gia đình chúng tôi tá túc 
không lấy tiền còn có gia đình ông bà 

Thịnh tại thị xã Mắt Rồng.  Họ đích thực là 
ân nhân quá tốt của gia đình nhà tôi. Họ đã 
tỏ ra rất sốt sắng và tin tưởng giúp vốn cho 

chúng tôi giữa lúc bố mẹ tôi không biết 
bám víu vào đâu. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, ông bà ta đã tỏ ra rất thân thiết với 

gia đình tôi.  Họ đề nghị kèm học cho anh 
em chúng tôi khiến bố mẹ tôi vô cùng cảm 
kích. Một điều qúa đặc biệt là chính ông 

Thịnh này đã luyện giọng cho chị em chúng 
tôi phát âm đúng tiếng Việt. Trong nhà, 

ngoại trừ bố tôi, mọi người đều nói ngọng 
hết.  Sau này tôi mới biết những người sinh 

trưởng ở Hải Phòng hầu hết đều phát âm 
chữ "Nờ" là chữ "Lờ" .  Chẳng hạn "cái 

nồi" nói là "cái lồi", hoặc "cái nón" gọi là 
"cái lón".  Gió "nồm" gọi là gió "lồm". Cứ 
chữ N họ đọc là L, nghe thực buồn cười.  
Tuy ở tỉnh nhỏ, nhưng ông bà ta thuộc 

thành phần khá giả và có kiến thức. Họ làm 
chủ một lò gốm cung cấp cho cả vùng 

Thanh Hóa.  Thỉnh thoảng chị em chúng tôi 
ghé thăm lò gốm đều được các cô thợ tại  

đây chỉ dậy cho cách thức nặn nồi bằng 
máy đạp chân.  Chúng tôi tập nặn mấy cái 
bát, cái nồi nhiều lần nhưng chẳng sao nắn 
thành hình, nó méo mó, lệch lạc trông 
chẳng giống cái gì. Chị Mai khéo tay nặn 
khá hơn tôi, nhưng cũng chẳng ra hình thù 
gì nên cứ ôm nhau mà cười. Chị em tôi rất 
say mê ngắm nhìn họ nặn nồi niêu mỗi 
ngày mà không chán mắt. Trông họ làm, 
sao thấy dễ dàng thế, nhưng khi mình mó  

 

Màu Tím Nhớ Nhung 
 

Thứ sáu lại về đợi lá thư 
Bằng lăng màu tím rộn tâm tư 

Lời tình chưa ngõ hồn e ấp 
Hai lớp kề bên, chợt tưởng như.... 

 
Phượng rơi theo gió buổi trưa hè 

Than thở biệt ly vẳng tiếng ve 
Tà áo trắng bay qua phố thị 

Rộn ràng tiếng guốc, nắng vàng hoe. 
 

Em ngây thơ quá nét trinh nguyên 
Anh chỉ lén nhìn chẳng ước nguyền 

Để rồi xa cách từ năm đó 
Em giã trường xưa bước xuống thuyền. 

 
Bao năm ôm ấp mối tình thơ 

Kỷ niệm tìm về thoáng mộng mơ 
Đường trần đôi ngả sầu ly cách 

Hình dáng xa xưa chiếc bóng mờ. 
1-4-15 

ĐT Minh Giang 
 

 
tay vào chẳng sao làm được. Tôi nghĩ phải 
học lâu lắm mới quen tay.  Lò gốm của ông 
bà Thịnh sản xuất nhiều loại đồ sành như 
bát đĩa, nồi niêu, chum vại, chậu hoa 
v.v...nhưng chỉ là tiểu công nghệ nên rất thô 
sơ với kỹ thuật giới hạn vậy nên nghề 
nghiệp chỉ phát triển theo khả năng và sự 
khéo tay chứ chưa có sáng chế chuyên môn.  
Nói về vât liệu và dụng cụ chuyên môn cần 
thiết để làm ra nồi niêu, tôi thấy vỏn vẹn có 
một cái khuôn gỗ tròn đặt trên một cái trục 
sắt, phía dưới là khoảng trống. Cạnh đó là 
một đống đất sét. Người thợ chỉ việc đạp 
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chân phải lên trên khuôn gỗ để miếng gỗ 
này quay tròn, trong khi hai tay họ đặt một 
thỏi đất sét ở giữa khuôn gỗ nặn nắn theo 
kiểu mẫu tuỳ ý.  Sau khi hoàn tất đủ số 
lượng, họ đặt tất cả các thứ đồ bằng đất đã 
nắn vào trong một cái lò nung khổng lồ để 
nung lên cho tới một độ nào đó mới lấy ra 
phơi, xếp thành hàng lớp ở trong sân. Thôi 
thì chum vại, bát đĩa, nồi niêu phơi đầy sân. 
Đất sét dùng ở đây phải là thứ đất sét đặc 
biệt, không phải loại đất thường mà ta thấy 
trong đồng ruộng.  
 Ngày lại ngày, cảnh khó khăn lại khó 
hơn, và rồi quán ăn Tô Hiệu cũng lại bị 
bom phá thiêu rụi. Những trận bom tàn 
khốc của thực dân Pháp còn để lại nhiều hố 
sâu khổng lồ, ghê gớm khắp mọi nơi trong 
khu phố Hàm Rồng.  Một lần nữa bố mẹ tôi 
lại tái thiết tiệm ăn thứ ba.  Cho đến một 
ngày không xa, khi tiệm ăn thứ ba bị cháy 
rụi, lúc đó bố mẹ tôi mới chịu bó tay để tìm 
đường lối khác sinh sống.  Trong cùng một 
năm trời mà ba cửa hàng ăn do mồ hôi 
nước mắt và tiền bạc của bố mẹ tôi tạo 
dựng lên đều bị trôn vùi trong đống tro tàn.  
Thử hỏi ai là người gan dạ, chịu đựng được 
như bố mẹ tôi lúc đó.  Bố mẹ tôi không bị 
điên khùng mới là điều lạ.  Bố mẹ tôi thực 
can đảm.  Giờ đây nghĩ lại tôi vẫn còn thấy 
cảm phục song thân tôi vô cùng. 
 Cuối cùng, gia đình chúng tôi dành 
phải từ bỏ làng Đông Sơn sau hơn một năm 
trời tá túc tại đó.  Ngày ra đi, ông bà Tý bịn 
rịn.  Bố mẹ tôi ngậm ngùi cảm động vì tính 
chân thật và tử tế mà ông bà ấy đã dành cho 
gia đình chúng tôi cũng như gia đình ông 
bà Thịnh chủ lò Gốm đất Thanh cứ muốn 
níu kéo bố mẹ tôi tiếp tục mở tiệm ăn thêm 
một lần nữa .  

 Sau đó gia đình chúng tôi di chuyển lên 
xã Đầm thuộc tỉnh Phú Thọ.  Một vùng đất 
chắc cũng không khá giả gì, dân tình bình 
thường nếu không nói là nghèo.  Bố mẹ tôi 
tiếp tục xoay sở để mở quán ăn mà may mắn 
sao có một nhà phú hộ cho phép bố mẹ dựng 
quán ăn ngay bên hông dinh cơ của họ tại 
một góc phố.  Tôi không nhớ tên quán ăn 
này nhưng chỉ biết là lúc đó bố mẹ bán các 
món ăn thông thường, đặc biệt là phở và 
cháo gà.  Quán rất nhỏ, vỏn vẹn có 2, 3 cái 
bàn nhỏ và ít cái ghế tre ọp ẹp chỉ đủ chỗ 
cho khoảng 10 người khách.  Cuộc sống ở 
trên Đầm đại khái cũng như ở Hàm Rồng.  
Hàng họ quá ế ẩm.  May mà một tuần có 
được hai ba phiên chợ họp ngay ở phía trước 
tiệm nên vào những ngày này cửa hàng có ít 
nhiều khách ghé vào ăn. Ngoài ra cả ngày 
chỉ có độ vài ba người khách mà hầu hết là 
những người đi buôn hàng chuyến từ tỉnh nọ 
sang tỉnh kia, dân địa phương thấy ít ai ghé 
vào, ngoại trừ một số những người có máu 
mặt ở đây hoặc mấy ông công an. Đã vậy, 
chính quyền địa phương lại cấm không cho 
bán phở, nói là xa xỉ, gạo phải để dành bán 
cho dân chúng, chỉ cho bán cháo.  Mặc dầu 
có lệnh cấm bán phở nhưng mẹ vẫn nấu một 
nồi phở để đấy vì không có khách nào muốn 
ăn cháo.  Vậy là bán phở lậu.  Mấy ông công 
an vào hỏi phở, mẹ đều nói quanh co, nhưng 
rồi họ cũng đòi cho bằng được phở. Dọn về 
trên Đầm mọi người trong gia đình tôi có vẻ 
đỡ sợ bom đạn của máy bay oanh tạc nhưng 
đâu đâu cũng vẫn có hầm trú ẩn.  Rút kinh 
nghiệm hồi còn ở Hàm Rồng, bố tôi cho đào 
vài hố cá nhân sâu ngập đầu người, ngay 
trước cửa tiệm ăn để phòng hờ nếu máy bay 
xuất hiện, gia đình đã có nơi ẩn núp.  
      Ban ngày cả nhà chúng tôi đều qui tụ tại 
tiệm ăn này, nhưng chiều đến đóng cửa 
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tiệm, tất cả lại kéo nhau về căn nhà tranh ở 
trong làng cách cửa tiệm nửa cây số mà bố 
mẹ tôi thuê của ai đó.  Từ căn nhà thuê này 
đi ra tiệm ăn hoặc ngược lại từ tiệm ăn về 
nhà thuê, chúng tôi phải đi qua một con 
đường đất đỏ.  Hai bên đường là những 
thửa ruộng trồng dâu, trồng bông. Dọc bờ 
ruộng có vài chòi lá được dựng lên để làm 
cầu xí công cộng.  Ôi thôi mỗi lần phải đi 
qua đây chúng tôi phải chạy chí chết, nín 
thở vì mùi ô uế từ các hố xí xông lên. Ruồi 
nhặng bay túa lên. Nghĩ mà rùng mình. 
Nhớ lại hồi di cư vào Nam năm 1954, gia 
đình chúng tôi ở trong khu xóm lao động 
gần bờ sông Cầu Bông, Gia Định cũng có 
hơn gì cảnh chiến khu tư ngày xưa đâu, có 
điều khá hơn là người ta dùng cầu xí nổi, đi 
tọt...xuống sông.  Gia đình chúng tôi phải 
dùng cầu tiêu nổi như vậy có đến cả hơn 
chục năm cho tới khi tôi đi lấy chồng. 
     Trở lại câu chuyện ở trên Đầm... Thế rồi 
sở trường mót ngô, khoai của tôi vẫn phải 
đem ra áp dụng.  Cả nhà không thể nào 
trông vào quán ăn.  Chị Mai phải đan thuê, 
kéo sợi lấy công.  Anh em chúng tôi tiếp 
tục đi học ở trường làng. Bà ngoại quanh 
quẩn với các cháu cơm nước giúp đỡ bố 
mẹ.  Rồi tình trạng cơm độn với ngô khoai 
lại tái diễn.  Trong giai đoạn khốn khổ vì 
túng quẫn này, tôi đã phải tình nguyện đi ở 
giữ con cho một gia đình người Mường xa 
mãi tận trên buôn để đỡ bớt miệng ăn cho 
gia đình cũng như kiếm thêm ít tiền để phụ 
giúp bố mẹ. Nhưng đến ở cho họ chưa được 
một ngày, chịu không nổi vì nhớ nhà, tôi 
đòi về ngay chiều hôm đó. 
      Những ngày thường trong tuần, hàng 
quán ế ẩm nên nghe ai mách bảo có phiên 
chợ Trâu họp vào ngày Thứ Bẩy cuối tuần, 
mẹ bàn với bố để thử lên đó buôn bán xem 
sao.  Bố cũng đắn đo vì nghe nói dân cư ở 
trên mạn ngược hầu hết là người Mường, 

người Mán đã chắc gì họ quen với những 
món ăn của người Kinh dưới này, nhưng 
mẹ muốn thử thời vận, bố cũng chẳng ngăn 
cản. Vậy là sáng thứ Bẩy hôm đó tôi theo 
mẹ lên chợ Trâu để bán mấy món ăn vặt 
vãnh như bánh giò, bánh đúc, mà mẹ cất lại 
của người ta để bán lại kiếm chút lời.  Còn 
củ dong, củ từ, củ ấu, ngô hay khoai lang 
luộc mẹ nấu ở nhà.  Hai mẹ con gồng gánh 
lên chợ qua một đoạn đường khá dài có đến 
hơn một cây số nên phải thức dậy thực sớm 
cho kịp buổi chợ.  Đường núi đất đỏ gồ 
ghề, cả mẹ và tôi đều đi chân đất rát cả hai 
bàn chân. Không những vậy hai bên đường 
rừng núi rậm rạp, xanh um, thỉnh thoảng 
mới thấy vài ba người nông dân thấp 
thoáng trong những khu vườn trồng mía 
mọc cao quá đầu người.  Ngoài ra rất hoang 
dã, vắng vẻ đến lạnh người.  Đi mỏi cả 
chân mà chưa tới chợ. Chẳng ai bảo ai, tôi 
và mẹ đều lo lắng chị sợ thú dữ có thể xuất 
hiện bất thường, hoặc phường thảo khấu bắt 
chẹt hai mẹ con giữa đường.  Ở nơi hoang 
vắng như thế, có trời mà biết.  Nhưng cũng 
nhờ phước đức ông bà, hai mẹ con đã 
không gặp trở ngại gì từ lúc đi cho đến lúc 
về.  Nếu hôm nào bán không hết hàng là lỗ 
vốn chỏng gọng, cả nhà lại được một bữa 
ăn no nê.  Đi được hai buổi chợ Thứ Bẩy 
như thế, mẹ thấy chẳng có lời lãi gì mà còn 
vất vả và kiệt sức nên đành bỏ cuộc.  
      Những lúc phải chứng kiến cảnh huống 
khốn cùng của gia đình như thế, tôi cảm 
thấy thương mẹ vô cùng. Không biết cuộc 
sống bất định của gia đình chúng tôi rồi sẽ 
tiếp nối như thế nào. Tại sao mặt trời vẫn 
mãi tối đen, bao trùm lên gia đình chúng tôi 
mãi thế chứ. 

Ỷ Nguyên 
Maryland – May 2015  

(Trích TMVKƯ) 
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NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI 

 

  TÔN NỮ MẶC GIAO 
 

       Tôi quen biết chàng qua sự giới thiệu của 
chồng tôi vào một buổi trưa thứ bảy sau khi 
đi uống cà phê với bạn bè về, đó là thói quen 
hằng tuần và cũng là thời khoá biểu mấy chục 
năm nay trên đất Mỹ của chồng tôi. 
      Buổi sáng thứ bảy hôm ấy, sau khi đi 
uống cà phê với bạn bè về chồng dắt tôi ra 
sân chỉ vào “chàng” nói: 
      - Giới thiệu với em, đây là một thành 
viên mới trong gia đình chúng ta. 
      Tôi liếc mắt sang chàng và bị lôi cuốn 
ngay bởi cái mã bề ngoài của chàng, chàng 
sừng sững cao lớn và rất sáng sủa. Da 
chàng trắng muốt, ôi màu trắng mà tôi ưa 
thích. Chàng của tôi là dân Mỹ chính hiệu 
con nai, chàng tên “Van” người gốc “Ford”, 
ra đời năm 1996.  Tôi khoái chí lại gần vuốt 
ve lên da chàng hỏi chồng: 
      - Của em thiệt hé! 
      Chồng chìa cái giấy “hôn thú” có tên tôi 
và chàng ra trước mặt tôi nói: 
      - Từ nay ráng mà chăm sóc nó, chia bớt 
gánh nặng cho anh chứ cái gì cũng ỷ lại vào 
anh hết chừng nào em mới khá được. 
      Nghe chồng nói tôi phân vân không biết 
nên mừng hay lo? Bởi từ ngày qua Mỹ đến 
giờ, nhất nhất cái gì cũng một tay chồng tôi 
đối ngoại, còn việc đối nội thì “chai hia”. 
Là chia hai đó! Có nghĩa là, ban ngày tôi 
làm “Oshin” chỉ lo việc nội trợ lau chùi nhà 
cửa và chăm sóc con cái, tối đến được ngủ 
với… “ông chủ” và đến tháng được lãnh 
lương trọn. Ông chủ lãnh bao nhiêu thì 
Oshin được lãnh bấy nhiêu. Còn điện nước, 
máy móc trong nhà cái gì hư thì chồng sửa. 

Thậm chí có lúc việc đổ xăng của vợ con, 
rảnh rảnh chồng cũng làm tuốt thử hỏi tôi 
còn việc gì để làm? Công việc nội trợ của tôi 
tuy chẳng bao giờ thất nghiệp, nhưng gói 
trọn trong bốn bức tường và êm đềm trong 
vòng tay bảo bọc của chồng nên ngày qua 
ngày, trôi qua một cách bình an và hạnh 
phúc. Còn việc đối ngoại của chồng thì đầy 
dẫy những lọc lừa, bon chen phức tạp của 
giới ta bà, cho nên tôi rất an phận, thông cảm 
với chồng và không đòi hỏi chi cả. 
      Chồng tôi ngoài việc làm hôn thú với 
tôi, còn có một lô giấy chủ quyền với các 
nhân tình: Avalon, Honda, Toyota… v 
v…(xe của ba đứa con). Còn tôi từ khi lấy 
chồng, ngoài trần xì cái giấy hôn thú với 
chồng ra tôi chẳng có giây mơ rể má với 
“ai” cả. Hôm nay cầm thêm trong tay tấm 
giấy “sống chung” với người tình da trắng 
tôi cảm thấy lâng lâng là lạ thế nào ấy. Anh 
chàng “Van” của tôi khi đến với tôi đã qua 
một lần dang dở, là “second hand” đấy! 
Nhưng tôi “don’t care”, Chồng tôi cũng 
“second hand” đấy thôi! (mà tuyệt diệu còn 
hơn ai hết). Cái số của tôi đã đặt để hết rồi, 
tôi luôn luôn xếp hàng thứ hai (làm út ít 
được cưng nhiều). Chấp nhất cái quá khứ 
mà làm gì? Miễn sao khi người thuộc về ta, 
ta được hạnh phúc no đủ là nhất rồi, còn gì 
bằng? Anh của Phương Ninh ơi!(Tên cô em 
chồng) em nguyện theo anh trọn đời trọn 
kiếp, có sợ không? 
      Anh chàng “Van” tuy đã qua một đời 
dzợ (gá nghĩa với tôi năm 2007) nhưng 
trông vẫn còn ngon lành lắm! Đẹp trai, da 
thịt rắn chắc, mắt còn tinh nhanh, sáng 
quắc. nhất là hơi thở thơm tho ấm áp, hiền 
khô bảo sao nghe vậy. Chiều chuộng tôi hết 
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mình, chia xẻ với tôi những khi trời mưa 
trời gió. Có những buổi trưa hè oi bức, 
chàng cùng tôi ngồi chờ mấy đứa nhỏ tan 
học. Tôi than nóng, chàng liền phà hơi thở 
cho tôi mát mẻ. Thật tuyệt diệu, tôi chưa 
từng thấy người tình nào có một luồng khí 
mạnh mẽ như chàng, tôi chỉ thương và hài 
lòng chàng ở chỗ đó. Rồi những ngày Đông 
dài rét mướt cũng vậy, chàng ủ ấm tôi bằng 
sức nóng của cả thân thể chàng. Ôi! Sung 
sướng làm sao, tôi cứ yên tâm mà ngủ vùi 
trong vòng tay ấm áp của chàng, mặc cho 
bên ngoài “sương giăng kín mờ nhạt nhòa 
ước mơ”….. 
      Chúng tôi cứ thế kéo dài những tháng 
ngày hạnh phúc bên nhau, còn đang yêu 
đương thắm thiết chưa được hai năm thì 
bỗng dưng một đêm nọ chàng mất tích. 
Sáng ra tôi hốt hoảng chạy đi hỏi han tìm 
kiếm lung tung, người nhà tôi chẳng ai biết 
chàng đi đâu, cũng không có ai “mượn” 
chàng cả. Khu nhà tôi ở chưa bao giờ xảy 
ra tình trạng trộm cắp vặt, thế mà hôm nay 
lại xảy ra ngay trên sân nhà tôi, có nghĩa là 
tình trạng an ninh ngày càng kém đi rồi. 
Thế là tôi đành gọi cảnh sát báo chàng mất 
tích nhờ tìm kiếm hộ. Qua hai tuần lễ bặt vô 
âm tín, tôi bắt đầu tuyệt vọng và nhớ nhung 
chàng da diết. Nhớ hơi ấm người chàng, 
nhớ sự mơn trớn mát mẻ thơm tho của hơi 
thở chàng. Nhớ những lúc nhong nhong 
cùng chàng trên xa lộ, nhớ giọng hát chàng 
vang dội khắp trong xe làm vui những lúc 
tôi buồn phiền. Và còn nhiều, nhiều nữa! 
Chàng chưa bao giờ dở chứng ăn vạ tôi 
giữa đường, chàng luôn luôn che chở đưa 
tôi đi đến nơi về đến chốn. Chàng phiền tôi 
thì ít (hình như chưa bao giờ) mà tôi “bắt” 
chàng phục dịch tôi thì nhiều, thế nên bây 
giờ tôi nhớ nhung và tiếc rẻ vô cùng những 
tháng ngày chưa trọn vẹn với chàng. Tôi 
enjoy với chàng chưa “đã” quý vị ơi!  

      Biết làm sao hơn, tuy tiếc rẻ nhưng tôi 
cũng đành phải nén sự nhớ nhung định khai tử 
cho chàng vào kỷ niệm thì chuông điện thoại 
reo vang. Con gái tôi nghe xong reo mừng: 
      - Mẹ! Cảnh sát tìm được “người tình” 
của mẹ rồi. 
      Thì ra chàng của tôi bị bắt cóc quý vị ạ! 
Người bắt cóc chàng của tôi lại là “giống 
cái” (sở dĩ tôi biết được là nhờ mùi dầu 
thơm và một chiếc bao tay đàn bà bỏ lại 
trong người chàng).  Chắc là “nó cho ăn 
bún nó giần cả đêm đây!”. Nó giần chán rồi 
nó kéo chàng của tôi vào trong một còn 
đường nhỏ ở Milpitas bỏ chàng nằm đó 
(nhà tôi ở San Jose), hàng xóm láng giềng ở 
đó thấy “kẻ” lạ xuất hiện ăn vạ bên lề 
đường lâu ngày nên báo cảnh sát mới lòi ra 
sự cớ mất của tôi. Của tưởng mất đi lại tìm 
về được tôi mừng còn hơn bắt được vàng, 
tôi đem chàng về tắm gội tẩy trùng thiệt 
sạch sẽ. Cũng may chàng của tôi không hề 
hấn gì cả trong lẫn ngoài, vẫn đẹp trai như 
thường. Thế là chúng tôi lại tiếp tục bù khú, 
rong ruổi yêu đương đắm đuối thêm đâu 
được 5, 7 năm gì đó! Một hôm chàng đưa 
tôi đi làm răng, đang vui vẻ ca hát véo von 
theo chàng rẽ vào ngã tư Alum rock và 
Jackson bỗng dưng “đầu” chàng nóng hổi, 
bốc khói tùm lum. Tôi hốt hoảng tưởng 
chàng ghen vì tối hôm qua tôi đã ôm hôn 
chồng trong “lòng” xe chàng, hôm nay 
chàng giận định thiêu sống tôi nên lật đật 
tắp vô lề mở cửa xe phóng ra khỏi vòng tay 
chàng  la om sòm, la chói lói. Mọi người 
súm lại coi bịnh cho chàng và giúp tôi gọi 
xe tow, còn tôi tủi thân gọi ông xã chẳng 
nói được gì chỉ …hu hu hu… 
      Nhìn người ta nắm đầu lôi cổ chàng lên 
cột lại chở đi, tôi tiu nghỉu theo chồng về 
mà lòng buồn vời vợi. Ngồi với chồng mà 
tôi cụt hứng suy nghĩ lung tung, tuy bây giờ 
chúng tôi đã có đủ khả năng để có thể  kéo 
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một chiếc xe mới tinh chưa cắt chỉ. Nhưng 
tôi chẳng ham, vừa tốn tiền nhiều vừa phải 
giữ gìn cẩn thận (tôi chỉ thích second hand) 
há chồng há! Thế nên chồng ơi! Người tình 
ơi! I love you very much!... Tưởng phải 
vĩnh biệt người tình muôn đời ai dè chẳng 
có sao hết, chàng của tôi chỉ vì bắt đầu tuổi 
già nên bị thiếu nước mà thôi! “Bệnh viện 
xe” nói tôi từ nay phải để ý chăm sóc chàng 
kỹ hơn một chút, phải cho chàng ăn uống 
cho cẩn thận nhất là nước. Thế là chàng 
được xuất viện sau một lô check up và uống 
thuốc sơ sơ, bác sĩ bảo tôi nếu muốn chàng 
khoẻ mạnh ngon  lành như thời trai trẻ thì 
phải tốn tiền nhiều lắm! Có đáng không? 
Thôi cứ để vậy chạy tàng tàng cho đến khi 
liệng vào “junk car” chẳng sao hết, miễn là 
lâu lâu phải check lại rồi châm nước cho 
chàng uống mà thôi! Tôi oke đem chàng về 
chăm sóc và tiếp tục… cưỡi… 
      Nhưng có lẽ duyên số chúng tôi đã tận 
nên chẳng bao lâu chàng chẳng còn chịu 
nghe lời tôi nữa! Bảo chàng chạy thì chàng 
Khặc khặc lên vài tiếng như người ho lao 
run lên bần bậc rồi mới từ từ bò. Khi chạy 
được rồi lại chẳng “control” được vệ sinh 
cá nhân, cứ tè tùm lum ra đường mà hễ 
ngừng lại thì chàng tịt. Người ta cần nhất là 
lúc “nhập cuộc” mà chàng cứ “khóc ngoài 
quan ải” như thế thì ăn thua gì nữa! Bỏ thì 
thương mà vương thì… tốn tiền, tôi tiếc vì 
hai luồng khí thế ấm và lạnh của chàng vẫn 
còn sung sức không ai bằng, chưa bao giờ 
phải sửa. Tôi chưa từng thấy một “con ngựa 
già” nào đã trên hai trăm tuổi đời (mileage) 
mà luồng khí ấm lạnh lại tốt như vậy, 
(chẳng phải tôi chủ quan mà tất cả những 
người đã từng được tôi cho… “cưỡi” chàng 
đều nói như vậy cả). Chính vì vậy mà tôi 
chưa muốn ly dị với chàng, nhưng bảo đi 
chung với chàng thì tôi lại sợ chàng ăn 

vạ… Người tình ơi! Sao chọc giận em? Sao 
làm khổ em?!!....  
      Cái số của tôi hình như được quới nhơn 
giúp đỡ hay sao ấy quý vị ạ! Mấy chục năm 
trước mua nhà thiếu tiền down phải đi 
mượn, đến hạn không có tiền trả, cô em 
chồng tên Phương Ninh là dược sĩ  từ TX 
bay qua giải quyết cho ông xã vừa tiền 
down nhà vừa tiền credit card mà ông xã cứ 
ký bừa mỗi khi thiếu hụt. Sau đó vì thương 
ông anh một nách ba con nhỏ, vợ lại không 
đi làm nên tuyên bố tặng luôn cho hai vợ 
chồng khỏi phải trả nợ để ông anh được yên 
tâm đi cày mà nuôi vợ con (cám ơn Phương 
Ninh). Tiếng là cho nhưng tôi vẫn cảm thấy 
áy náy trong lòng nên tự nhủ khi nào có 
tiền sẽ gởi lại tấm lòng tốt của cô em chồng 
cho nó đẹp (lạy trời cho con trúng lô tô). 
Rồi tài chánh khá hơn một chút, chúng tôi 
đổi nhà “bự” hơn. “Remodel” lại nhà cửa 
thì chị Yến (vợ của anh Trụ, ông anh đã quá 
cố của ông xã) cho một cái máy rửa chén 
mới tinh, tuy là chị em bạn dâu, nhưng 
chúng tôi thân như ruột thịt. Có cái tủ lạnh 
trắng bị chảy nước, ông xã muốn sửa để xài 
lại, chú em chồng không chịu, nói nhà mới 
thì phải xài đồ mới nó mới xứng. Thế là 
chú vác về cho cái tủ lạnh mới tinh bự như 
cái bồ. Bây giờ cũng vậy, người tình của tôi 
bịnh nặng, đổ đốn ra đấy tôi chưa  biết xử 
trí ra sao. Vẫn chưa dám ly dị vì còn nặng 
tình nặng nghĩa. Chú em chồng ở chung 
nhà thấy vậy bèn âm thầm dẫn về một 
người tình da màu giới thiệu với tôi: 
      - Em mua xe van cho chị rồi đó! 
      Có nghĩa là đặt tôi trước sự đã rồi, 
không nhận cũng không được. Người tình 
“chocolate” này láng xì cón từ trong ra 
ngoài, cũng second hand nhưng trẻ tuổi và 
tốt hơn người tình da trắng của tôi khi bắt 
đầu thuộc về tôi nhiều. Da nâu bóng loáng, 
chạy êm như ru, duy chỉ có hai luồng khí 
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ấm và lạnh thì không bằng (đã nói trước 
rồi, chẳng “ai” hơn được người tình da 
trắng của tôi cả). Nói như thế không có 
nghĩa là “người tình da màu” dở, cũng quạt 
nồng ấp lạnh mặn mà lắm! Nhưng có  lẽ tôi 
quen hơi người tình da trắng của tôi rồi nên 
không cảm thấy yêu đương gì mấy khi cưỡi 
“hắn”, nhưng vì an toàn cho mình nên tôi 
bắt buộc phải cặp đôi với hắn mà thôi! Từ 
đó tôi ít khi “đụng” đến người tình cũ, đặt 
chàng bên lề… đường cuộc đời để bụi thời 
gian và cứt chim phủ đầy cho đến một hôm 
chồng tôi lên tiếng: 
      -  Giao! Em không bao giờ chạy xe van 
trắng nữa phải không? 
      Tôi hơi chưng hửng chưa biết trả lời sao 
thì chồng nói tiếp: 
      - Thỉnh thoảng cũng phải cho nó “run” 
một chút chứ! Anh nói rồi, anh đã “chỉnh” 
nó được rồi! Em cứ chạy, có anh “take 
care” rồi không phải sợ! Rồi chồng làu bàu: 
Lúc thì cưng nó qua trời lúc thì bạc đãi 
không thương tiếc. 
      Tôi nghe xong như chợt tỉnh, thấy hối 
hận ngập tràn. Bao lâu rồi không thăm nom 
người tình? Sáng hôm sau chồng đi làm, tôi 
dìu người tình lên sân xịt nước tắm gội lại 
cho sạch sẽ bởi bụi bậm và cứt chim phủ 
đầy trên đầu và mặt chàng. 
Xong xuôi tôi ngắm nghía, 
hình như chàng vẫn “chói 
lòa” như xưa. Sao tôi lại vô 
tình đến thế nhỉ? Tôi lên xe 
ôm chàng nựng nịu vuốt ve, 
rồi cùng chàng “run” đến 
chợ “Marina” và dạo phố 
chút đỉnh cho chàng đỡ phải 
tủi thân. Thiệt là thoải mái! 
Chàng vẫn mát mẻ ngon lành 
chạy trơn tru gì đâu. Có lẽ vì 
mừng rỡ lâu nay không được 
tôi ôm ấp, nên bây giờ chàng 

tỏ ra khí thế một chút để lấy điểm với tôi ấy 
mà. Chỉ thỉnh thoảng cao hứng tôi “ghì” chặt 
chàng (đạp ga) hơi gắt một chút thì chàng liền 
khặc khặc lên vài tiếng như nhắc nhỡ: “Em 
ơi! Anh có tuổi rồi!...” Thế là tôi chầm chậm 
buông chàng ra, đạp ga từ từ thì đâu lại vào 
đó. Điều cần nhất là chàng không còn “vãi 
đái” tầm bậy tầm bạ nữa là tôi mừng rồi. Anh 
của Phương Ninh thiệt là giỏi, làm sao mà trị 
được bịnh người tình của tôi hay vậy không 
biết?  Cho nên mới nói, chồng ơi! Em nguyện 
đời đời kiếp kiếp chỉ “muốn” anh của Phương 
Ninh mà thôi!... 
 

Tôn Nữ Mặc giao. 
 (San Jose, CA)                 

 
TIỂU SỬ TÁC GIẢ. 
- TÔN NỮ MẶC GIAO  tên thật là NGUYỄN 
MỘNG GIANG. Sinh quán tại Hà Nội, trưởng 
thành Sài Gòn. Có gia đình và ba con, định cư 
tại Mỹ năm 1987. 
- Cũng có làm thơ và viết chút chút thời Trung 
học. Được mỗi một bài văn xuôi với tựa đề 
“BỐ” đăng trên báo Chính Luận rồi mất nước.  
- Bắt đầu viết lại năm 2002.  
- Năm 2005, tự ra tuyển tập truyện ngắn đầu tay với 
tựa đề “NGŨ LONG CÔNG CHÚA” 

- Năm 2006 tiếp tục thêm tập 
truyện ngắn thứ nhì với tựa đề 
“ƯU ĐÀM VIỆN” và một 
truyện dài “HỆ LỤY CUỘC 
ĐỜI”. 
- Năm 2009 tự ra tuyển tập 10 
truyện kinh dị và một cuốn viết 
chung với nhiều tác giả mang 
tựa đề “MÓN ĂN THEO 
BƯỚC DI TẢN”. 
- Năm 2011 góp mặt thêm 
trong cuốn sách viết chung 
với nhiều tác giả lần thứ hai  
trong tựa đề “NỖI LÒNG 
NGƯỜI ĐI”. 
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- Năm 2012 cũng với nhiều tác giả chung trong  
tựa đề “KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ” và 
được giải nhất về truyện ngắn do cơ sở “Văn 
Thơ Lạc Việt” tổ chức. 
- Năm 2013 tự ra thêm một truyện ngắn thứ ba 
với tựa đề “ SỐNG CHẾT CHO TÌNH YÊU”. 
Sẽ tiếp tục ra thêm những truyện ngắn với tựa 
đề sau đây: 
- CON GÁI CHỒNG TÔI 

- ĐIỀU ƯỚC ĐÊM NOEL 
- THƯỞ BAN ĐẦU 
- NGŨ LONG TÌNH BUỒN 
- LỤC TẶC và một truyện dài chưa có tên. 
- Hiện tại, những bài viết của Mặc Giao thường 
có trên các báo ở San Jose như: Việt Nam (nhật 
báo, tuần báo), Nguyệt San Ý Dân và Phụ Nữ 
Cali, Cỏ Thơm (Virginia), Thi Đàn Hoa Tiên 
(Oklahoma)… v…v…     

     ______________________________________________________________________________ 
 

GIỚI THIỆU "NHẠT NHÒA TÌNH XƯA" 
  
Dưới đây là lời giới thiệu bản nhạc Nhạt Nhòa Tình Xưa của Văn Thi Nhạc sĩ Ðỗ Bình 
trong buổi sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam tại Paris, 24-5-2015 do Nhà văn 
Mây Thu ghi lại:  Nhà thơ Đỗ Bình giới thiệu ý nghĩa và nét đẹp bài thơ "Nhạt Nhòa Tình 
Xưa" của Văn Thi sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung: "Như chúng ta đã biết Tạp chí Cỏ Thơm là 
tạp chí chuyên về văn học nghệ thuật. Ở Paris rất nhiều trong nhóm anh em chúng ta đã 
lâu năm cộng tác với Cỏ Thơm. Năm 2009, nhân dịp tổ chức buổi sinh hoạt Thu Tao Ngộ, 
vị chủ nhiệm tạp chí nhà văn cũng là nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Dung đã qua Paris tham 
dự, chị cũng được biết là hôm nay chúng ta tổ chức sinh hoạt. Bài thơ "Trắng Ngần Tuyết 
Rơi" được nhạc sĩ Huy Thạch phổ nhạc rất hay, lấy tên "Nhạt Nhòa Tình Xưa", là một tâm 
sự thật của nữ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung. Tôi là một trong những người có may mắn được 
quen biết nên hiểu được tâm tình ẩn dụ trong thơ, tác giả đã viết trong tâm trạng đầy cảm 
xúc chân thành về mối tình đầu đời, bài thơ tuôn theo dòng tâm cảm nên rất hay". Mây 
Thu đại diện cho tạp chí Cỏ Thơm ở Paris đọc bài thơ, MC Nguyễn Đức Tăng diễn ngâm, 
nghệ sĩ Thúy Hằng trình bày ca khúc, Đỗ Bình đệm đàn piano. Thơ Nhạc là tiếng lòng thổn 
thức của tâm hồn, cảm xúc dạt dào chân thật bất chợt tuôn ra thơ sẽ thăng hoa. 
         Chiều đi trong tuyết mịt mùng  
         Mưa hoa trắng đổngại ngùng đường xa 
         Rừng buồnđồng nhớ bao la 
         Sông thương suối tiếc chảy qua mạch hồn 
         ……….. 
         Chợt nghe mặn đắng môi rung 
         Giọng ca nức nở tơ chùng tiếng ngân 
         Lệ mi nhòa nhạt bao lần 
         Tình xưa tan tác trắng ngần tuyết rơi. 
 
Xin mời nghe bản nhạc "Nhạt Nhòa Tình Xưa" do Ca sĩ Ðèo Văn Sách trình bày.  Link 
YouTube: https://youtu.be/xhJ36BFCHVo 
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PHƯỢNG TÍM 
  

Ai hát chiều nay vọng góc lầu 

“Nỗi Buồn Hoa Phượng” gửi về đâu? 

Bâng khuâng nhớ thuở còn xanh tóc 

Biền biệt xa quê chớm bạc đầu 

Trường lớp bao mùa vương vấn lạ 

Bạn bè dăm đứa tạ từ nhau 

Tàn phai sắc thắm khung trời cũ 

Chỉ thấy quanh đây tím một màu. 

  

Nguyễn Kinh Bắc 
May 11, 2015 
 
 
 

VẦNG TRĂNG NHỚ 
 

Nguyệt lặn đêm tàn rượu đắng môi 

Nhớ thương thăm thẳm một phương trời 

Bến xưa hiu hắt sầu riêng một 

Trăng cũ võ vàng mộng lứa đôi 

Gác vắng canh trường khôn vơi lệ 

Song thưa khắc lụn khó vui cười 

Cho ai gởi mảnh tình thơ đến 

Muôn dặm quan hà có thảnh thơi? 

 
Văn Thị Kiều Anh 
 

ÁO TRẮNG NGÀY XƯA 
 

Ngày xưa áo trắng, giọt sương mai 

Năm tháng vô tình chẳng đợi ai 

Rượu nhạt ta đong mùa đổ vỡ 

Gương mờ em ngắm dấu tàn phai 

Tà dài vương nhớ từ thu trước 

Vạt mỏng hoen sầu tới buổi nay 

Phiêu bạt bên trời thân lữ thứ 

Dòng sông hoài niệm uống còn cay 

 
Nguyễn Vô Cùng 
 
 
 
 

DẤU CŨ  
  

Hương xưa dấu cũ biết tìm đâu 

Sóng nhớ từng cơn dậy biển sầu 

Gió rít ngày đông phiên chợ vắng 

Mưa tràn tháng hạ bến sông sâu 

Tình quê bảng lảng đau dòng mực  

Cảnh nước bồi hồi tủi giọt châu 

Hẹn với quê hương ngày hội ngộ 

Bài thơ ta lại viết từ đầu 

 
Nguyễn Vô Cùng 
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LẤY  CHỒNG  XA 
Phương Lan 

 
Chim đa đa đậu cành đa 
Chồng gần không lấy, bậu lấy chồng xa 
Giờ đây cách trở quan hà 
Trông về cố xứ, lụy sa hai hàng 
 
Quê nội tôi là một làng nhỏ ở một vùng quê 
hẻo lánh ở miền Bắc, làng La Khê thuộc 
tỉnh Quảng Yên. Ông nội tôi làm nghề bốc 
thuốc và dạy chữ nho cho vài mươi đứa trẻ 
ở trong làng.  Gặp buổi giao thời, những 
người học trò học chữ Hán lần lượt thôi hết 
để đổi qua học chữ Pháp, ông tôi chỉ còn 
nghề bốc thuốc, một cái nghề nhân đạo 
nhưng thâu nhập chẳng có là bao.  Lợi tức 
chính của gia đình trông vào cửa tiệm tạp 
hoá do bà nội tôi phụ trách. 
 Ông tôi có một đời vợ trước sinh được 
một trai là bác Cả.  Khi bác Cả được sáu 
tuổi thì bà nội lớn bị chết trong một trận 
dịch tả.  Ba năm sau, khi hết tang, ông tôi 
mới cưới bà nội tôi, lúc đó ông mới ngoài 
ba mươi, còn bà nội tôi thì đã băm sáu.  
Cha tôi tên Phúc ra đời hai năm sau đó, tiếp 
theo đến chú Đức kém cha tôi ba tuổi và cô 
Liên kém chú Đức hai tuổi, sau đó bà thôi 
không sanh nữa. 
 Tuy là anh em một nhà, nhưng vì tuổi 
tác chênh lệch quá xa, nên bác Cả sống gần 
như tách biệt với ba người em khác mẹ.  
Thuở nhỏ, cha tôi chơi thân với chú Đức, 
cho dù tính tình hai người hoàn toàn trái 
ngược, cha tôi củ mỉ, hiền lành, còn chú 
Đức năng nổ, hiếu động, cả hai chỉ giống 
nhau ở một điểm là lười học.  Lúc nhỏ, chú 

Đức rất nghịch ngợm, năm lên chín tuổi, 
chú leo trèo thế nào mà bị té từ trên cây 
xuống, gãy chân.  Dạo đó vào khoảng năm 
1940, ở làng quê làm gì có nhà thương, một 
thày lang được mời đến, thế rồi chỉ với một 
nắm lá dấu, ông ta dùng mo cau và hai 
thanh tre làm nẹp để bó chân chú lại.  Sau 
mấy tháng, vết thương cũng lành, nhưng 
chân chú thành tật, cứng đơ và phía dưới 
chỗ gẫy, thịt bị teo lại. Điều đó không là 
một trở ngại vì chú vẫn đi đứng như người 
bình thường, chỉ hơi khập khễnh, trời bù lại 
cho chú có một gương mặt rất sáng sủa, đẹp 
trai. 
 Chú Đức thích gảy đàn, thổi sáo, còn 
cha tôi thì mê vẽ, đi học về, ông chúi mũi 
vào một xó để ngồi vẽ.  Chẳng ai chỉ bảo, 
nhưng tự nhiên ông có thiên khiếu về 
nghành họa, chỉ với một mẩu bút than, ông 
đã tạo ra nhiều bức tranh tuyệt đẹp, làm 
ngạc nhiên cả những người lớn.  Nhưng 
ông nội tôi lại cau mặt, không bằng lòng và 
tìm cách ngăn cản, ông nói không muốn 
con mình lớn lên sẽ làm cái nghề bạc bẽo 
ấy.  Kể ra ông cũng có lý, xã hội thời bấy 
giờ không trọng dụng nghệ sĩ, người ta mải 
lo kiếm sống, ít ai chú trọng đến nghệ thuật.  
Đa số những hoạ sĩ thời đó đều nghèo túng, 
có người cơm ăn không đủ no, chẳng ai có 
thể làm giàu nhờ nét cọ của mình. Vì lẽ đó, 
ông nội cấm cha tôi vẽ, mỗi khi bắt gặp, 
ông thường đánh cha tôi rất đau và xé nát 
hết các bức vẽ, để cha tôi bỏ ý định điên rồ 
là sau này sẽ trở thành hoạ sĩ. 
 Mặc dù bị cấm đoán, nhưng cha tôi vẫn 
không thể nào dẹp bỏ hết những đam mê.  
Hết trốn trên cái gác xép nóng như lò lửa để 
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vẽ trộm, ông lại thức rất khuya, chờ lúc mọi 
người đi ngủ cả để được tự do sáng tác.  
Dụng cụ để vẽ của ông không có gì ngoài 
mấy hộp màu, vài cây bút lông và một xấp 
giấy vẽ mà ông đã nhịn tiền quà để mua.  
Khi lớn lên chút nữa, để thoát khỏi tầm mắt 
canh chừng của ông nội, cha tôi thường qua 
nhà bạn ở nhờ, nói dối là để học bài, có khi 
ông ở nhà bạn cả mấy ngày. 
 Vì đam mê thú nghệ sĩ, nên cả cha tôi 
và chú Đức đều chểnh mảng trong việc học, 
lệt bệt mãi vẫn mà vẫn còn quanh quẩn 
trong những lớp ở trường làng.  Trong khi 
đó, bác Cả học rất giỏi, bác thi đậu vào 
trường Bưởi và được ra Hà Nội học, bác ở 
nội trú ngay trong trường.  Đậu xong bằng 
tú tài, bác ra làm thông phán toà sứ và cưới 
người con gái bác yêu, một cô thiếu nữ tân 
thời, răng trắng, người Hà Nội.  Ông nội tôi 
lúc đầu phản đối, nhưng sau đành nhượng 
bộ, ông vốn nể người con trưởng có địa vị 
làm rạng danh cho gia đình.  Bác Cả là 
người có đầu óc tân tiến, theo mới và là 
một trong những người đi tiên phuông 
trong phong trào tự do luyến ái, ảnh hưởng 
rất nhiều đến cha tôi và chú Đức sau này.  
Tiếc thay, cuộc hôn nhân hạnh phúc của 
bác chỉ kéo dài được có bốn năm, khi bác 
gái sanh con đầu lòng, cả hai mẹ con đều 
chết vì sanh khó, đứa bé chết vì ngộp thở, 
còn người mẹ chết vì băng huyết.  Hai cái 
tang đau đớn đó làm đảo lộn cả cuộc sống 
đang êm đềm của bác Cả, bác buồn lòng bỏ 
đi xa và nhất quyết không cưới vợ khác.  
Bác ra Hải Phòng học nghề lái tàu, rồi dốc 
hết vốn liếng dành dụm ra mua một cái tàu 
nhỏ, đi đây đi đó cho khuây khoả. 
 Thoạt đầu, bác chỉ có ý định tiêu khiển 
cho qua ngày giờ, nhưng mãi cũng chán, 
thêm nữa tiền bạc cạn dần, bác nghĩ ra cách 

làm ăn với chính cái tàu của mình.  Bác học 
nghề lưới cá, với bản chất thông minh, lanh 
lẹ và với sức vóc khoẻ mạnh, chẳng mấy 
chốc bác trở thành một người đánh cá giỏi 
nhất vùng.  Tiền bán cá thâu được khá 
nhiều, bác lại dành dụm mua thêm một cái 
ghe nữa, thuê người làm phụ.  Rồi cứ đà 
tiến lên, bác sắm thêm nhiều ghe khác, thuê 
thêm nhiều người, và trở thành ông chủ.  
Chẳng mấy chốc, đoàn ghe của bác đã lên 
tới vài chục cái, nhưng toàn là ghe nhỏ, 
đánh cá dọc theo ven bờ nên chẳng được 
nhiều.  Bác nghĩ ra cách làm ăn lớn nên liều 
bán hết, gom cả vốn liếng ra đóng một cái 
tàu lớn, trang bị đầy đủ những dụng cụ, 
máy móc hiện đại để có thể ra khơi đánh cá 
ở ngoài xa.  Con tàu Trường Hải của bác 
trông đồ sộ chẳng kém những tàu đánh cá 
của người ngoại quốc, mỗi lần ra khơi luới 
được cả mấy tấn cá.  Ngoài việc bán xỉ cho 
các bạn hàng chở đi các tỉnh lân cận, số cá 
còn lại được các hãng nước mắm mua hết, 
nên bác không gặp khó khăn gì trong việc 
tiêu thụ số cá đánh được.  Công việc làm ăn 
phất, bác trở nên giàu có và vẫn cấp dưỡng 
tiền bạc để nuôi cả nhà.  
 Cha tôi và chú Đức học hành không 
mấy khá, thi mãi không đậu nổi cái bằng 
thành chung.  Thấy con đường học vấn sao 
mà gập ghềnh khó đi, hai người quyết định 
rời ghế nhà trường, ra đi lập nghiệp, mỗi 
người đi theo con đường riêng của mình.  
Chú Đức đi theo gánh hát, làm nghề đờn ca.  
Cha tôi bỏ vô Nam, ông cương quyết đi xa 
để tránh cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp, 
buộc ông phải lấy một người con gái đảm 
đang nhưng quê mùa.  
 Vô Sài Gòn, cha tôi làm đủ mọi nghề 
để kiếm sống, tuy vất vả nhưng ông đã đạt 
được mục đích là được nhận vào trường Mỹ 
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Thuật, theo học ngành hội hoạ ông vẫn 
hằng mơ ước.  Chẳng mấy chốc, ông trở 
thành một hoạ sĩ giỏi, sau khi tốt nghiệp, 
ông được mời dạy luôn ở trong trường. 
 Trong thời gian này, ông gặp mẹ tôi, 
một thiếu nữ người miền Nam xinh đẹp, 
hiền lành, vì mê tài ông nên bằng lòng làm 
vợ một người hoạ sĩ nghèo, chưa có tên 
tuổi, sự nghiệp.  Một đám cưới nho nhỏ 
diễn ra trong vòng thân mật của bạn bè và 
những người trong gia đình đàng gái.  Ông 
bà ngoại lúc đầu không muốn gả con cho 
chàng trai khác xứ, nhưng sau vì thương 
con nên ép lòng cho cử hành hôn lễ mà 
trong lòng cứ lo lắng, không vui.  Sau đám 
cưới, cha đưa mẹ lên Sài Gòn, thuê nhà 
ngay cạnh trường vẽ, ngày ngày đi dạy học, 
mẹ bán xôi chè để phụ thêm, cuộc sống tuy 
nghèo nhưng hạnh phúc. Tôi ra đời hai năm 
sau đó. 
 Năm tôi lên bốn tuổi, được tin ông nội 
mất, cha tôi đưa vợ con về chịu tang.  Nhân 
dịp này, bà nội yêu cầu cha đừng đi xa nữa.  
Nhà lúc này neo người, không còn bóng 
dáng đàn ông, cô Liên vẫn chưa có chồng, 
bác Cả ở xa, chú Đức đi biền biệt không về, 
bà nội không được khoẻ, nay đau mai 
yếu…  Thương mẹ già tóc bạc phơ, không 
biết sống chết lúc nào, cha tôi quyết định ở 
lại.  Mẹ rất buồn vì phải xa quê, nhưng 
không phản đối, bà vốn là một người đàn 
bà hiền lành, chỉ biết tuân lệnh chồng.  
Quyết định này làm đảo lộn đời cha, ảnh 
hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hai mẹ 
con tôi sau này.  
 Bây giờ nói đến những ngày đầu về quê 
nội.  Vì bác Cả không có con, tôi là đứa 
cháu nội duy nhất nối dòng, nên được cả 
nhà cưng chiều.  Nhưng với mẹ tôi thì trái 
lại, bà không được xem như người ở trong 

gia đình.  Mọi người đều nhìn mẹ tôi bằng 
những cặp mắt đố kỵ, soi mói, một phần là 
vì mẹ tôi gốc người miền Nam, phong tục 
tập quán, ngôn ngữ đều có hơi khác biệt.  
Nhưng nguyên do chính là vì họ coi thường 
cha tôi, bao năm bỏ xứ ra đi, giờ này trở về 
vẫn với hai bàn tay trắng.   
 Những ngày tiếp theo cha tôi vẫn theo 
đuổi nghiệp vẽ, nhưng ở cái làng quê hẻo 
lánh này, thật khó mà sống bằng những nét 
cọ của mình.  Cha tôi cũng không thể kiếm 
ra việc làm, nên mọi việc chi tiêu trong gia 
đình đều phải trông vào cửa tiệm tạp hoá và 
tiền cấp dưỡng của các Cả.  Bác lúc này 
giầu có lớn, tiền bạc dư dả nên xài sang, 
rộng rãi với tất cả mọi người, khiến ai cũng 
nể, kể cả bà nội.  Trong lúc đó, cha tôi đang 
lâm vào thế bí, muốn trở lại Sài Gòn cũng 
không còn đuờng, chỗ ông dạy khi xưa đã 
có người thay thế.  Cha buồn rầu, chán nản, 
mặc cảm không nuôi nổi vợ con khiến ông 
trở nên lầm lỳ, ít nói, cả ngày ông vác giá 
vẽ đi đâu mất biệt, đến chiều mới về.  Cha 
rút trong thế giới riêng của ông, để mặc mẹ 
lạc lõng bơ vơ giữa đám người xa lạ, tôi có 
cảm tưởng như chính ông cũng biến thành 
một người xa lạ.  Thật tội nghiệp cho mẹ, 
bà giống như người lữ hành đi trong sa mạc 
một mình, không có bạn đồng hành.  Mẹ cố 
thu hình cho nhỏ nhoi để tránh những đụng 
chạm, nhưng vẫn không khỏi phải nghe 
những lời chì chiết, đay nghiến của mẹ và 
em chồng.  Bà nội vẫn còn mát mẻ với cha 
tôi về việc cãi lời ông bà học nghề hoạ sĩ 
mà bà gọi một cách khinh miệt là thợ vẽ, bà 
còn nói bóng nói gió xa xôi đến việc cha tôi 
từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp, 
mà tự ý cưới về một người đàn bà lạ chủng, 
không rõ gốc gác, nói năng trọ trẹ không ai 
hiểu… 
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 Chỉ có bác Cả là thông cảm, mỗi lần về 
thăm nhà, nghe tiếng eo sèo, bác thường 
hay can gián bà nội: 

- Thời buổi này, người ta tự do luyến ái, 
đâu còn như xưa? yêu ai thì cưới người đó 
mới là đúng lý.  Chú thím Phúc đã có con 
với nhau rồi, thôi đừng bàn ra tán vào nữa, 
chẳng ích lợi gì. 
 Mẹ nghe thế thì cảm động, thường nhìn 
bác với cặp mắt biết ơn.  Bác Cả ít khi về, 
nhưng ở trong nhà vẫn dành cho bác một 
phòng riêng.  Căn phòng này vẫn để trống 
kể cả những lúc bác không có mặt, mẹ tôi 
thường phải vào để dọn dẹp, lau chùi.  Hai 
mẹ con đứng ngẩn ngơ ngắm những đồ vật 
lạ mắt, hiếm thấy ở thôn quê thời đó: một 
bộ máy quay đĩa chạy bằng pin, có cái loa 
chạm trổ bằng đồng sáng loáng, những 
chồng đĩa hát bằng nhựa đen, hình tròn to 
bằng cái quạt mo, bìa in hình ông tây, bà 
đầm, những cái đồng hồ to nhỏ, đủ loại, 
phát ra những tiếng chim hót hoặc tiếng 
nhạc mỗi khi đổi giờ, những bức tuợng 
bằng đồng đen hoặc ngà voi, và đặc biệt 
hơn cả là một cái hộp gì hình chữ nhật, khi 
vặn lên có tiếng người nói hoặc hát, sau này 
tôi mới biết đó là cái radio.  Toàn là những 
đồ quí bác mua từ Hà Nội hoặc mua lại của 
các thủy thủ tàu buôn.   
 Bác Cả thích căn phòng này lắm, mỗi 
khi về thường nghỉ ngơi ở trong đó, không 
ai được vào, kể cả bà nội.  Một lần cô Liên 
lén vào lục lọi mấy cái đĩa hát, bị bác bắt 
được, mắng cho một trận nên thân, từ đó cô 
cạch, không dám bén mảng.  Riêng đối với 
tôi, bác tỏ ra dễ dãi, bác thường gọi tôi vào 
phòng riêng để hỏi han: 

- Ở nhà, mẹ cháu có bị mọi người bắt nạt 
không? 

Tôi do dự một lúc rồi mới đáp: 

- Thưa bác không ạ! 
- Thế sao cháu lại ngập ngừng? Bác mỉm 

cười, sợ ai mà phải nói dối?  Cứ cho bác 
biết sự thực đi! bác còn lạ gì bà nội với cô 
Liên…  

- Cháu không biết phải nói thế nào, 
nhưng thiệt ra thì cháu chẳng thấy má cháu 
cãi nhau với ai bao giờ. 

Kể ra thì tôi nói cũng không sai sự thật, 
mẹ im như thóc suốt ngày thì làm gì có 
chuyện cãi cọ? mẹ nhẫn nhục, chịu đựng, 
mở miệng ra chỉ để dạ thưa, vâng lời.  Bà 
nội ít khi to tiếng, chỉ nhắc khéo mẹ những 
câu đại khái như: 

- Tùy mợ coi sóc nhà cửa trong ngoài, 
sao cho người ta nhìn vào là biết ngay tôi 
có con dâu đảm hay đoảng. 

Hoặc những câu mỉa mai: 
- Thôi mợ đi nghỉ đi kẻo cậu ấy lại xót 

ruột.  Còn nồi cám lợn chưa nấu, nhưng để 
tôi bảo con Liên làm cho, nó mà nhúng tay 
vào thì chỉ một loáng là xong, đợi mợ có 
mà lợn đến chết đói. 

Mẹ tôi làm quần quật suốt ngày từ sáng 
đến tối như một người đầy tớ không lương.  
Có lần nhìn hai bàn tay mẹ nứt nẻ, cha xót 
xa thở dài, nhưng mẹ mỉm cười: 

- Coi như bù vào phí tổn ăn ở của mẹ con 
em, vì mình đâu có kiếm ra tiền… 

Thật ra chỉ là câu nói vô tình, nhưng lại 
làm cha đau lòng, nghe thấy thế, ông cúi 
gằm đầu, lặng lẽ bỏ đi chỗ khác, từ đó ông 
tìm cách lánh mặt mẹ. 

Cô Liên vì mặc cảm ế chồng nên hay 
ghen với mẹ, cô thường chì chiết: 

- Cha mẹ tôi chưa hề cầm trầu cau đi hỏi 
chị, vậy mà chị vẫn được vào làm dâu nhà 
này, thế là chị may mắn lắm.  Gặp mẹ tôi 
dễ dãi, chứ người khác ấy à? họ thì tống cổ 
chị ra đường từ lâu rồi, cái thứ đàn bà gì mà 
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không rõ gốc gác, gia thế, chẳng đợi nhà 
chồng cưới xin, đã xách gói theo trai.  Anh 
tôi chắc bị bùa mê, thuốc lú nên mù quáng, 
thiếu gì nhà giàu gọi gả con, thế mà không 
chịu, lại đi ưng chị, đúng là chị tốt số…   

Mẹ tôi không trả lời, tính bà vốn hiền 
lành, nhẫn nhịn.  Trong suốt bẩy, tám năm 
sống trong gia đình nhà chồng, mẹ chịu bao 
nhiêu điều tủi cực, chẳng bao giờ thấy bà 
than van, nhưng nhìn ánh mắt u ẩn của mẹ, 
tôi biết bà rất buồn. 

Còn cha tôi, tôi phải nói sao về ông đây?  
Đúng ra cha tôi là một người tốt, thương 
yêu vợ con, ông cũng là một hoạ sĩ có tài, 
nhưng sinh không nhằm thời, ở không đúng 
chỗ.  Ở nhà quê, người ta chỉ thích những 
tranh lợn, gà, mấy ai hiểu được giá trị của 
những bức tranh nghệ thuật, thậm chí 
những bức vẽ khoả thân còn bị chê là nhảm 
nhí.  Tranh ông vẽ không bán được bức 
nào, để chất đống trong nhà kho, làm bạn 
với những đồ vật cũ, cùng chung số phận 
bỏ thì thương, vương thì tội, tất cả đều phủ 
một lớp bụi mờ.  Cha thất chí, nhưng âm 
thầm chịu đựng, không than thở cùng ai, cả 
với vợ con cũng vậy, giữa cha mẹ hình như 
đã có một lớp sương mù ngăn cách. Tôi 
không hiểu vì sao cha hay dấu giếm những 
ẩn ức mà đáng lẽ nếu chia xẻ với mẹ, có lẽ 
ông sẽ vơi đi nhiều.  Bác Cả là người từng 
trải, hiểu được tâm sự của mẹ nên thường 
tìm dịp để an ủi: 

- Sông có khúc, người cũng có lúc, chú 
ấy chưa gặp vận nên chưa khá lên được.  
Nhưng nếu là người khôn thì phải biết thức 
thời, mặc dù có tài, nhưng nếu cái tài ấy 
không nuôi sống mình thì phải xoay qua 
nghề khác chứ, cứ khư khư ôm cái mộng 
hão huyền, chẳng thực tế chút nào.  Sao 
thím không khuyên chú ấy? 

- Nhà em có bàn với em đâu?  Thật ra em 
cũng không hiểu nhà em đang toan tính 
những gì trong đầu, vợ chồng ít khi nói 
chuyện… 

Tới đây, như chạm đến mối thương tâm, 
mẹ kéo vạt áo lên lau mắt, bác Cả nhẹ 
nhàng đặt tay lên vai mẹ an ủi: 

- Thím đừng buồn, tôi rất thông cảm hoàn 
cảnh của thím, có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi 
sẽ có cách giúp đỡ.  À, thím cầm ít tiền để 
may sắm cho hai mẹ con, từ dạo về đây, chả 
thấy thím có được cái áo mới nào. 

Mẹ lắc đầu, từ chối: 
- Em không dám đâu, mẹ hoặc cô Liên 

biết được mắng em chết. 
Bác Cả nghiêm ngay nét mặt: 
- Tôi đưa tiền cho thím để sắm sửa cho 

cháu, ai dám nói gì nào?  À, thằng Trung đã 
bẩy tuổi rồi, phải cho nó đến trường.  Tương 
lai của nó, thím để tôi lo, tôi không có con, 
những gì của tôi, sau này sẽ là của nó… 

Mẹ cảm động dơm dớm nước mắt, tôi 
cũng thấy bác rất tử tế, bác thường hay 
bênh vực mẹ tôi mỗi khi bà nội hoặc cô 
Liên eo sèo mắng nhiếc.  Bác lại cho phép 
tôi chơi những đồ vật mà bác rất quí, những 
thứ mà mọi người trong nhà không ai được 
rờ tới.  Có lần cả nhà đi chùa, bác gọi hai 
mẹ con tôi vào phòng để vặn nhạc cho 
nghe, bác nói với mẹ: 

- Ở trên tỉnh bây giờ văn minh lắm.  
Nhạc này là nhạc khiêu vũ, người ta mở 
nhạc để nhảy đầm với nhau, thím đã thấy 
người ta nhảy đầm bao giờ chưa? 

Mẹ mỉm cười gật đầu, bác nói: 
- Học khiêu vũ cũng dễ thôi, nếu thím 

muốn, tôi sẽ chỉ cho thím. 
- Dạ không!  Mẹ đỏ mặt, ai lại ôm nhau 

coi kỳ quá. 
- Khiêu vũ là một nghệ thuật, không có 

gì là bậy bạ cả, chỉ tại người ta nghĩ bậy thì 
sẽ thành bậy. 
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Nhưng mẹ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, 
bác cười: 

- Tôi cũng chỉ nói đùa cho vui. 
Dạo này bác có nhiều thay đổi, khác với 

trước kia mỗi năm chỉ về nhà đôi ba lần, 
dạo này tháng nào bác cũng về, ở chơi vài 
ba ngày, có khi cả tuần rồi mới đi, bác nói 
bác mới tìm được người phụ tá thạo việc 
nên không bận rộn như xưa.  Lần nào về, 
bác cũng cho tôi kẹo bánh và những đồ 
chơi đắt tiền mua ở trên tỉnh.  Bác là người 
quyền uy, nhưng lại rộng rãi, hào phóng, cư 
xử rất tốt với mọi người, mỗi lần bác về, cả 
nhà vui hẳn lên, thành thử ai cũng mong 
bác, cả mẹ con tôi cũng vậy. 

Một lần cách đây không lâu, bác về thình 
lình lúc cả nhà đi vắng hết, gặp tôi đang thơ 
thẩn chơi một mình ngoài sân, bác nắm tay 
tôi dắt vào nhà.  Mẹ đang băm bèo cho lợn 
ở trong bếp, thấy bác thì ngẩng lên chào, 
bác nói: 

- Thím nghỉ tay lên đây, tôi cho xem 
cái này. 

Bác mở va li, lôi ra một bộ quần áo phụ nữ 
bằng hàng lụa mỏng thật đẹp, đưa cho mẹ: 

- Đây là quà tôi mua để tặng thím. 
- Tặng em?  Mẹ kêu lên ngạc nhiên. 
- Ừ, tặng thím, mặc liền đi! xem có đẹp 

không?  Thứ lụa này mát và không nhàu, 
màu vàng nhạt hợp với nước da trắng của 
thím, tôi gởi mua tận Sài Gòn cơ đấy. 

Nghe hai tiếng Sài Gòn, mẹ đứng ngẩn 
ngơ, đã lâu lắm không nghe ai nhắc đến hai 
tiếng thân thương này, nỗi buồn xa xứ mẹ 
âm thầm dấu kín tận đáy lòng, chẳng biết tỏ 
cùng ai.  Những đêm trằn trọc không ngủ 
được, nghe tiếng mẹ thở dài, tôi biết mẹ 
đang nhớ quê, nhớ dĩ vãng, nhớ thuở ấu thơ 
êm đềm, nhớ thời con gái mộng mơ, nhớ 
cuộc tình mê đắm mẹ bỏ xứ theo chồng...  

Bây giờ tất cả đã qua đi như một giấc mơ, 
cảnh xưa không còn nữa đã đành, người 
xưa cũng đã thay đổi, cha không còn là một 
chàng trai hiên ngang, đa tình, đầy nhiệt 
huyết, ông bây giờ chỉ là hiện thân của sự 
mệt mỏi, chán chường, thất chí không thiết 
đến sự đời, không thiết cả đến vợ con. 

Mẹ thở dài, mân mê làn vải lụa mềm có 
những đường thêu mỹ thuật, áo này mặc vô 
chắc là đẹp lắm.  Nhưng bà biết không nên 
nhận vì không muốn làm buồn lòng chồng, 
mặc cảm tự ái khiến ông từ chối tất cả mọi 
quà tặng cũng như tiền bạc của các Cả.  Mẹ 
ngập ngừng: 

- Em không dám nhận, thôi bác để dành 
làm quà cho cô Liên. 

- Liên có phần của nó rồi, ai cũng có 
phần cả, áo này là tôi mua cho thím, thím 
không nhận tôi rất buồn.  Thôi, thím đi thử 
đi coi có vừa hay không? 

Tôi cũng thích được thấy mẹ ăn mặc sang 
trọng và đẹp nên nói thêm vào: 

- Phải đấy, ít nhất mẹ cũng nên mặc thử 
một lần coi ra sao. 

Vì nể quá, mẹ đành mang áo đi thử.  Khi 
bà trở ra, cả tôi lẫn bác Cả đều ngạc nhiên, 
mẹ trông khác hẳn, bộ quần áo kiểu mới, hở 
cổ làm tôn nước da trắng mát, mái tóc hàng 
ngày vẫn buộc túm sau gáy, bây giờ để xoã 
xuống vai, trông mẹ như trẻ lại cả mười 
tuổi, và rất đẹp.  Nhưng ngay sau đó, mẹ 
thay lại bộ quần áo cũ bằng vải thô, bộ 
quần áo đẹp mẹ không dám mặc, bà xếp lại, 
cất kỹ dưới đáy rương, thỉnh thoảng mới 
đem ra ngắm. 

 
(Con Tiếp) 

 
PHƯƠNG LAN 
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MỐI TÌNH XA XƯA 

 
 

Phương Duy TDC 
(Tặng Chimène) 
 
 Chuyến bay AUS-545 đưa ông Vân đi 
Úc khởi hành từ phi trường San Francisco 
muộn hơn giờ ghi trên bảng chỉ dẫn tại 
phòng đợi nơi phi trường. Đây là chuyến đi 
Úc đầu tiên của ông Vân. Từ ngày qua định 
cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O cựu tù nhân 
chính trị, ông đã đi du lịch nhiều nơi: Châu 
Âu, Canada, Mexico, Nhật Bản nhưng ông 
chưa bao giờ nghĩ đến phần đất mà ông và 
bạn bè của ông cho là “miệt dưới” của địa 
cầu này. 
 Ngồi một mình trên máy bay, ông cảm 
thấy buồn và cô đơn. Bà Vân lấy cớ ngại đi 
xa bằng máy bay nên không đi cùng chồng 
chuyến này. 
 Bà nói: 
 “Lần này chỉ  mới đi dạm vợ cho con trai 
thì một mình ông đi là đủ rồi. Sau này còn 
đám cưới cho con nữa, tôi sẽ cùng đi với ông. 
Ngày hôm qua, thằng Thanh đã gọi điện thoại 
tin ông yên tâm, nó và con Thủy-Tiên sẽ đón 
ông ở phi trường.” 
 Tuy biết có người đón , nhưng ông Vân 
vẫn lo âu…vì lần đầu đi một mình đến một 
xứ lạ. 

*** 
 Máy bay giảm cao độ và tiếng loa phát ra: 
 “Xin quý vị hành khách cài dây an toàn, 
chỉnh lại ghế ngồi ngay ngắn, chừng vài phút 
nữa máy bay sẽ đáp xuống phi trường.” 
 Chiếc phản lực cơ của hảng hàng 
không Qantas Airways chạm phi đạo nhẹ 
nhàng. Tiếng cô tiếp viên nói với ông Vân: 
 “Chúc ông những ngày du lịch tại Úc vui vẻ!”. 

 Từ trong lòng hành lang nối dài từ cửa 
máy bay bước ra, ông Vân nhìn ra xa thấy 
ngay Thanh đang đứng bên cạnh một thiếu 
nữ mặc áo dài màu thiên thanh. 
 Khi đến gần hai người, ông trông rõ cô 
gái và ông thấy quen quen, hình như trước 
đây ông đã từng gặp nhiều lần ở một nơi 
nào đó mà ông không nhớ rõ. 
 Thanh vội tiến tới trước mặt ông Vân: 
  “Thưa Ba, con và Thủy-Tiên đến đón 
Ba. Đi máy bay đường xa ba có mệt 
không?” 
 Thủy-Tiên e lệ cúi đầu chào: 
“Cháu kính chào Bác và mong những ngày 
Bác ở Úc được vui vẻ.” 
 Giọng nói của Thủy-Tiên sao ông Vân 
cũng nghe quen quá làm ông suy nghĩ mãi. 
 Ba người lên xe đi về khách sạn nơi 
Thanh mới thuê để bố con tạm trú. Ngồi 
trong xe, bắt trí nhớ của ông phải làm việc 
ngay vì ông thấy cô gái bạn của con trai 
mình có giọng nói và dáng người quen quen. 
Ồ! Ông Vân tìm ra rồi: Thủy-Tiên giống hệt 
Thúy-Lan, người bạn gái di cư từ Bắc vào 
mà ông đã yêu hơn ba mươi năm trước đây. 
Một chuỗi kỷ niệm chợt hiện ra… 
 Ngày ấy… ông và Thúy-Lan yêu nhau. 
Gia tộc của Vân nhiều đời từ thời xa xưa 
đến nay rất hiếm con trai. Nên mỗi khi đi 
hỏi vợ cho con cháu, các người trong dòng 
họ thường chọn những gia đình sinh đông 
con trai để làm thông gia. Nên khi biết Vân 
muốn hỏi Thúy-Lan làm vợ, cô Hai, chị cả 
ba của Vân liền cho ý kiến ngay: 
 “Cô biết cháu Vân đã thương yêu 
Thúy-Lan từ nhiều năm nay. Thúy-Lan đẹp 
người, đẹp nết lại sinh ra trong một gia đình 
bề thế… nghĩa là, theo cô, không có điểm 
gì…, nhưng cháu cũng biết trong gia đình 
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ta rất cần con trai để nối dõi. Mà… bố mẹ 
Thúy-Lan sinh  “ngũ long công chúa” mà 
không có một con trai nào. Cô ngại sau này 
khi thành hôn với cháu, cháu là con trai độc 
nhất của nhà này, rồi cứ sinh con 
gái…thì…”, nói đến đây cô Hai ngừng lại 
nhìn ba mẹ Vân như dò hỏi ý kiến. 
 Thời gian ngắn sau đó, Vân nhập ngũ. 
Đời quân nhân nay đây mai đó, Vân buồn về 
chuyện gia đình nên ít liên lạc với Thúy-Lan. 
Thúy-Lan chờ mãi rồi đến lúc cũng phải đi 
lấy chồng. Trong lòng nàng vẫn mang theo 
hình bóng của mối tình đầu dở dang. 

*** 
Ông bà Vân có bốn cậu con trai. Thanh là 
cậu con trai út giống ông Vân nhất. Vì là 
con trai út và giống bố nên cả nhà đều 
thương yêu cậu nhất. Cậu muốn gì, nhà 
cũng chiều chuộng. Thanh học giỏi và chơi 
vĩ cầm điêu luyện. Cậu tốt nghiệp cao học 
điện tử từ nhiều năm rồi. Cậu đang làm việc 
cho một hãng điện tử lớn ở Thung lũng 
điện tử San José. 
  Mùa hè vừa qua, công ty cần hai đại 
diện hãng điện tử đi chào các sản phẩm mới 
sáng chế, một ở Nhật Bản, một ở Úc.  
Lần trước, Thanh đã đi Nhật một tháng nên 
quá chán xứ này. Xứ gì mà sinh hoạt rất đắt 
đỏ lại thêm thức ăn không hợp với khẩu vị 
và túi tiền của du khách. Thanh nhớ lại lúc 
bạn bè mời vào một tiệm ăn Nhật, Thanh 
rất e dè khi phải ăn các món cá sống, các 
món ăn chế biến từ rong biển và uống rượu 
sa-kê bằng chén. Thanh cảm thấy nhợn 
nhợn khi đưa vào miệng, ăn món cá sống 
ướp lạnh. Thanh nhớ lại những miếng cá 
thu rán thơm ngát thường ăn ở nhà. Còn khi 
đến chào hàng ở những công ty Nhật  chàng 
cảm thấy như đến một nơi mà mỗi giây 
đồng hồ trôi qua đã làm cho người bản xứ 
xót dạ, nên cái gì cũng phải ngắn gọn chạy 
theo thời gian nhanh chóng cả. Vì thế lần 

này, Thanh chọn chuyến đi Úc để cho biết 
xứ sở của những chú Kan-gu-ru có gì đặc 
biệt không và nhất là ít tốn kém hơn. 
 Thời gian ở Úc nằm vào những tháng  
gần cuối năm. Khác với thời tiết ở Bắc bán 
cầu chàng ở, Nam bán cầu Nô-en không 
thấy tuyết, chẳng thấy rét lạnh vì ở đây 
đang có khí hậu  mùa hè nóng nực. 
 Trong một buổi tiếp tân nhân ngày lễ 
Giáng Sinh, Thanh gặp lại Bích-Thủy, cô 
bạn cũ cùng học trung học ở Sài Gòn. Gặp 
bạn bè thân quen nơi đất khách, Bích-Thủy 
mời Thanh ghé lại nhà bố mẹ nàng chơi. 
Bích-Thủy đưa Thanh vào nhà. Bà mẹ 
Bích-Thủy nhìn Thanh rất lâu và gợi nhớ 
một điều gì. 
 “Cháu kính chào Bác.” Thanh thưa. 
 “Chào cháu. Cháu bây giờ đang ở đâu 
và làm gì? Bác trông cháu quen quá, hình 
 như bác  đã gặp cháu ở đâu rồi?” 
 “Thưa Bác, sau 1990, cháu sang định 
cư ở Mỹ với ba mẹ cháu. Đây là lần đầu 
tiên cháu sang Úc vì công việc của hãng 
cháu đang làm.” 
 “Hồi còn ở Việt-Nam, gia đình cháu ở 
tỉnh nào? Bà mẹ Bích-Thủy hỏi. 
 “Thưa Bác, gia đình cháu trước kia ở 
khu hàng Me, gần Đập Đá ở Huế, sau  thì 
vào ở thành phố Sài Gòn.” 
 Bà mẹ của Bích-Thủy nói: 
 “Trước kia, năm 1954 bác di cư từ Hà-
Nội vào trú tại Huế một thời gian nhiều 
năm. Sau Tết Mậu Thân gia đình mới vào 
sống ở Sài Gòn. Như vậy gia đình cháu 
cũng đã ở Huế. Gặp lại đồng hương, bác rất 
mừng. Nếu cháu không ngại, thì cứ ở đây 
với gia đình bác trong thời gian cháu đi lo 
công việc của công ty giao phó.” 

*** 
Tấm bảng “LỄ TUYÊN HÔN” trình bày rất 
mỹ thuật gắn trên cao trước cửa nhà Thủy-
Tiên. Một hàng người đang chờ đón họ “nhà 
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trai” gồm có ông thân sinh cô dâu, các chị cô 
dâu và một số bạn gái của Thủy-Tiên mặc áo 
dài đủ màu trông rất đẹp. Ông Vân đi sau 
mấy người bạn mới của Thanh đang bưng 
những mâm quả đi vào cổng “nhà gái”. 
 Hôm nay là ngày lễ đính hôn của Thanh 
với Thủy-Tiên. Thanh diện bộ “com-lê” kẻng 
nhất. Chiếc “cà-vạt” đỏ làm cho mặt Thanh 
trông hồng hào hơn ngày thường. Thanh đã ra 
vào ngõ này gần mòn gót giày năm rồi khi 
chàng ở đây và vun trồng “cây si” nhà cô 
Thủy-Tiên thế mà chàng vẫn cảm thấy rất hồi 
hộp. Quả tim trong lồng ngực của chàng trai 
đập mạnh liên hồi, mồ hôi vả ra trán, mặt tai 
ửng đỏ lên như người say rượu. 
 Bố mẹ của Bích-Thủy có “bốn cô gái 
rượu” mà đã gả chồng cho ba cô, còn “cô Út 
Thủy-Tiên” xinh nhất, trẻ nhất, học giỏi nhất 
lại giống mẹ nhất còn độc thân. Thủy-Tiên 
mỗi khi từ trường trở về nhà đều có một 
“đuôi dài” các cậu sinh viên  trồng cây si 
đuổi theo sau. Nhưng có lẽ chưa có duyên 
nợ nên khi cô Út gặp cậu kỹ sư từ Mỹ sang 
do người chị Bích-Thủy giới thiệu đến trọ tại 
nhà bố mẹ nàng trong vài tuần lễ bỗng nhiên 
Thủy-Tiên nghĩ đến “mộng đi Mỹ”. Và 
mộng đẹp ấy nay sắp thành sự thật. 
 Bố của Thủy-Tiên bắt tay chào mừng 
ông Vân. Khi các mâm quả lễ vật và ông 
Vân bước vào nhà gái, Thanh đi cuối cùng. 
Buổi lễ đinh hôn tổ chức theo lễ nghi cổ 
truyền Việt Nam. Bà con bên nhà gái và 
bạn bè tham dự rất đông. Đến lúc người chủ 
lễ giới thiệu bà con hai họ là mẹ cô dâu sẽ 
dẫn cô dâu tương lai ra trình diện nhà trai.  
 Ông Vân nhìn “bà sui” bỗng giật mình 
vì bà chính là”Thúy-Lan” của ngày xửa 
ngày  xưa khi hai người còn ở Huế. Bà 
Thúy-Lan nhìn thấy ông Vân ngạc nhiên thì 
mỉm cười. Thủy-Tiên mặc chiếc áo dài màu 
hồng, chiếc áo voan trắng mỏng khoác 
choàng bên ngoài. Thường ngày nàng đã 

xinh, hôm nay Thanh trông thấy “giai 
nhân” xinh đẹp hơn bội phần. 

*** 
Khi ông chồng bà Thúy-Lan đi làm rồi, có 
dịp bà Thúy-Lan ngồi nói chuyện với ông 
Vân. Bà trách ông ngày xưa sao đi đâu mất 
tiêu, ông không biết bà đã yêu ông rất nhiều. 
Đến khi bà gặp lại cháu Thanh , hình ảnh 
ngày xưa của ông lại trở lại trong trí nhớ của 
bà. Bà hỏi kỹ Thanh nên bà biết Thanh là con 
của ông Vân. Bà giữ kín trong lòng không thổ 
lộ cùng ai. Rồi bà tạo điều kiện thuận lợi cho 
Thanh sẽ là con rể của bà. Bà nghĩ sau này 
mà gặp lại “anh sui” thì vui biết mấy như thể 
“Châu Về Hiệp Phố” trong mấy cuốn video 
mà bà đã xem. Bà nói: 
 “Trời có mắt thật, con Thủy-Tiên giống 
tôi nhất lại kết duyên với cậu Thanh giống 
ông nhất. Sau này đứa cháu ngoại của tôi và 
là đứa cháu nội của ông sẽ mang hai dòng 
máu của hai ta luân lưu trong huyết quản. 
Tình yêu ngày xưa của chúng ta sẽ vĩnh 
viễn sống còn!” 
 Như cộng hưởng với lời nói say sưa từ 
trong tâm khảm bà Thúy-Lan sau bao nhiêu 
năm nghẹn ngào câm nín. Những âm thanh 
vang ra từ chiếc máy radio bài hát rất quen 
thuộc của xứ Huế: “Hẹn Một Ngày Về” của 
nhạc sĩ Lê Hữu Mục vang to trong phòng 
khách vắng qua giọng ca tuyệt vời của ca sĩ 
Hà-Thanh: 
“Tình xưa không vỡ bao giờ, 
Mùa xưa còn thơm ngàn gió!” 
 
Ông Vân và bà Thúy-Lan nhìn nhau nhớ lại 
cuộc tình dang dở năm xưa: 
 
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, 
Nghìn năm chưa dễ mấy ai quên!” 
 
 Cả hai thở dài! 

Phương Duy TDC 
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ĐÔI BẠN 
 

Mây Thu 
 
 Trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, 
Gia Định, được xây cất vào năm 1957, trên 
một đầm rau muống, vào mùa mưa sân 
trường rất lầy lội, những hạt bùn đất theo 
mưa điểm lấm tấm trên tà áo dài trắng như 
từng nụ hoa nhỏ, tạo nên nét duyên dáng 
cho đám nữ sinh ngây thơ, hồn nhiên chỉ 
biết vui cười cùng chúng bạn. Thập niên 
60, mặc dù bên ngoài không khí chiến tranh 
luôn luôn đe dọa, tiếng súng nghe vang 
vọng từ xa, nhưng bảy năm dài bên trong 
khuôn viên của trường, họ vẫn sống rất an 
bình, trau dồi kiến thức đầm ấm cùng các 
thầy cô. Mỗi năm học qua đi là một tuổi đời 
chồng chất, đồng hành với tuổi thanh xuân 
tinh khiết ấy có biết bao kỷ niệm yêu dấu 
của thầy cô, bạn bè được ghi giữ lại. 
 Nhà để xe cho học sinh đa số là xe đạp 
có mái che nằm ngay gần cổng vào. Ngôi 
trường còn nhiều mới mẻ đơn sơ nhưng 
cũng rất khang trang gồm hai dãy tường đỏ 
song song nhau, đầu tường phía bên phải, 
bụi trúc xanh quanh năm đong đưa rì rào 
theo gió, là nơi lưu luyến nhất của các nữ 
sinh mỗi khi hè tới thường chia tay nhau 
bằng những tấm ảnh lưu niệm. Bước lên vài 
bậc thang đi tiếp sẽ đến phòng dành riêng 
cho bà hiệu trưởng và các giáo sư, sau đó 
một cầu thang lớn dẫn vào các lớp học trên 
tầng lầu có hành lang rộng, nơi đây các nữ 
sinh đệ nhất và đệ nhị trong giờ ra chơi 
thường tha hồ vẩn vơ thả hồn theo mây 
trắng trôi lang thang trên nền trời xanh. 
Giữa sân trường có cột cờ, mỗi sáng thứ hai 

các nữ sinh mặc chiếc áo dài màu xanh da 
trời làm lễ chào quốc kỳ, những ngày khác 
trong tuần mặc áo dài trắng, về sau thông lệ 
đó không còn nữa.  
 Năm 1963, nữ sinh lớp đệ thất được các 
thầy cô sắp xếp cho "cư ngụ" dưới tầng trệt, 
lớp đệ thất 6 tọa lạc ở phòng cuối cùng của 
dãy tường đỏ bên phải. Nhà vệ sinh được 
xây cất ở bên ngoài phía sau dãy tường đỏ. 
Các nữ sinh lớp lớn (đệ nhị) thường thư từ 
qua lại với các nữ sinh lớp nhỏ (đệ thất) gọi 
là "người chị hộc bàn". Mỗi khi có việc cần 
ghé đến trường ngoài giờ học, các chị đến 
nơi đây đưa tay làm dấu rồi từ cửa sổ lớp 
học nhìn ra, "người em hộc bàn" thấy bóng 
chị liền xin phép thầy cô vài phút ra ngoài, 
để thăm hỏi và đôi khi tặng quà cho nhau. 
Đó là kỷ niệm rất khó quên của tuổi học 
trò. Trở lại lớp đệ thất 6, từ cửa bước vào sẽ 
nhìn thấy ba hàng bàn ghế dài xếp ngay 
ngắn chừa hai lối đi ở giữa, một bàn có bốn 
hay năm chỗ ngồi, bàn ở trong cùng gần 
các cửa sổ chỉ có hai chỗ ngồi. Bục giảng 
của thầy cô đặt ở bên phải, bảng đen phấn 
trắng treo trên tường phía trước mặt. Mỗi 
khi điểm danh xong, nơi đầu góc trái tấm 
bảng ghi ngày, tháng, năm, số học sinh hiện 
diện và số học sinh vắng mặt. Trưởng lớp 
Giang Tùy Mỹ lúc nào môi cũng nở nụ 
cười hiền hòa trên gương mặt xinh xắn, đôi 
mắt to đen nhánh, mái tóc dài chấm ngang 
vai. Phó trưởng lớp Trịnh Kim Nữ dáng gầy 
ốm và cao, rất điềm đạm với chiếc cằm 
vuông được xếp ngồi ở bàn phía trên Giang 
Tùy Mỹ. Đa số các bạn đều học giỏi, ganh 
đua nhau trong tinh thần học vấn cầu tiến 
bản tính rất hiền hòa, tương thân tương ái. 
Đầu bàn ở hàng ghế giữa có các bạn Phan 
Thị Liên, Nguyễn Chi Lan, Võ Thị Kim, 
Huỳnh Như Bích… Những hàng ghế kế 



 

SỐ 71                                                                                                                                   169 

tiếp có Lê Thị Hoàn, Nguyễn Kiếm Lang, 
Đặng Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hoa, 
Trương Thúy Phượng, Bùi Thị Ngọc Hà, 
Bùi Thị Ngọc Hải, là hai chị em ruột. Đầu 
bàn ở trong cùng có Dương Thị Súy, Trần 
Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Thanh, 
Michelle… Phần đông các bạn theo nhau 
học từ lớp đệ thất đến đệ nhất, chỗ ngồi 
không thay đổi bao nhiêu. Đến năm đệ tam 
phải chọn ban A, B, C; Khoa học, Toán, 
Văn chương nên được chuyển qua các lớp 
khác theo sinh ngữ Anh Văn hay Pháp Văn. 
Như vậy họ chia ra thành từng nhóm bạn 
thân cùng sở thích với nhau và gần gũi cho 
đến khi ra trường. Hằng, Hoàn, Hải, Kiếm 
Lang, Michelle là một nhóm, sau này có 
thêm Trần Thị Cúc ở đệ tứ 4 chuyển sang. 
Thời đó, trường LVD chỉ có một nữ sinh 
duy nhất mang hai dòng máu Pháp-Việt 
ngồi ở dãy bàn trong cùng gần cửa sổ 
ngang hàng với Thu Hằng. Và Michelle-
Hằng là đôi bạn thân thiết đã ghi dấu bước 
chân mình trên những con đường Sài Gòn, 
từ đầu đường Hai Bà Trưng cho đến cuối 
đường Trần Quang Khải, quẹo phải qua 
Cầu Bông đến trường Lê Văn Duyệt ngày 
hai buổi đi về, buổi trưa tan trường thường 
hẹn nhau ghé quán thạch Hiển Khánh ở Đa 
Kao hay chè đậu xanh, đậu đỏ ở đường 
Trần Nhật Duật gần trường Huỳnh Thị Ngà 
để giải khát, cuối tuần nghỉ học thỉnh 
thoảng rủ nhau đi chợ Bến Thành, dạo phố 
trên các đường Tự Do, Lê Thánh Tôn, Phan 
Bội Châu, lân la đến nhà sách Khai Trí 
đường Lê Lợi, xem ciné ở rạp Xex, Eden… 
  Tuổi trẻ vô tư hồn nhiên, mơ mộng, yêu 
đương nhưng cũng biết lo lắng cho tương 
lai. Có được mảnh bằng Tú Tài liền chuẩn bị 
vào các trường đại học như rất nhiều thanh 
niên thiếu nữ thời ấy, và cũng từ buổi ấy họ 

như đàn chim vỡ tổ tung bay trên vạn nẻo 
đường đời, tuy nhiên không phải vì thế mà 
tình bạn mỗi ngày một ít gắn bó hơn… 

* 
 Vận nước đổi thay, những con đường 
Sài Gòn thay tên đổi họ. Người ở lại, người 
bỏ nước ra đi. Trường cũ cũng chịu chung 
số phận, đổi thay, cái tên nghe lạ xa không 
phải là Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt oai 
danh lẫm liệt khi xưa. Được tin Hằng đã 
vượt biên và sinh sống ở thành phố 
Toronto-Canada nhưng mãi sau 25 năm 
cách biệt đôi bạn mới có dịp hội ngộ. Ngày 
gặp lại nhau ở Paris, Michelle-Hằng mừng 
vui bao kể xiết đến ngập ngừng không nói 
được nên lời. Người Mỹ gọi You and Me, 
người Pháp gọi Toi et Moi, người Việt Nam 
gọi Tao và Mày tùy theo hoàn cảnh. "Mày 
tao chi tớ" trong tình bạn đâu phải là dễ, nó 
được keo sơn kết nối từ bao nhiêu năm 
tháng, chất chồng biết bao nhiêu kỷ niệm 
buồn vui, thương ghét giận hờn. Giữa 
đường phố Paris, đôi bạn nắm tay nhau thật 
chặt cười nói huyên thuyên, kể lể dông dài 
và nhìn nhau hai mái đầu đã điểm sương, 
đôi kính lão trễ tràng xuống sóng mũi. 
Muốn gọi Michelle kêu tên Hằng cho có vẻ 
thanh lịch nhưng không biết sao cứ ngượng 
ngập không thể gọi được, như thế thật 
khách sáo rất lạ xa không thân tình, nên cô 
bạn Michelle đành phải hỏi: 
 - Mày còn nhớ không Hằng? Lúc giận 
nhau, giờ ra chơi mày cứ năn nỉ: "Michelle, 
mày đừng giận tao nghe!". Đôi mắt mày 
ướt rười rượi trông thật tội nghiệp, tao vui 
mừng hả hê nhưng cứ… làm bộ giận để cho 
mày năn nỉ! 
 - Mày còn nhớ không Hằng? Giữa 
đường Trần Quang Khải, buổi sáng đến 
trường, bố chở mày trên xe vespa, cứ thấy 
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tao là bố tự động cho mày xuống để cùng 
nhau đi bộ đến trường, không cần biết vì lý 
do nào đó mình giận nhau, và cứ thế hai 
đứa… tiếp tục giận, làm như người xa kẻ lạ 
không quen biết! Kẻ trước người sau, mãi 
miết đến trường không ai nói với ai một lời 
nào. Như thế được vài hôm bỗng nhiên lại 
quên hết giận hờn, tao làm hòa bằng cách 
lén lút gắn chiếc kẹp áo trên xe đạp của 
mày vì tao biết tính mày "nhanh nhẩu đoản 
thật thà hư", hay quên, sợ mày sẽ để vạt áo 
dài quấn vào căm xe! 
 Đấm vào vai bạn, Hằng trách: "Mày 
thật là quái ác!". Rồi hai đứa cất tiếng cười 
thinh vang trước những đôi mắt ngơ ngác 
của người đi đường. Mới biết, được gọi 
Mày xưng Tao thật là hạnh phúc! Ai đó 
nói: "Một trong những hạnh phúc lớn lao 
nhất trên đời là tình bạn, và một trong 
những hạnh phúc của tình bạn là có người 
để thổ lộ tâm sự riêng tư". Nhà văn Marc 
Levy nói: "Trong tình bạn, người ta chẳng 
đưa nhau ra tòa thị chính để ghi danh nên 
chẳng có một ngày lễ thực sự để kỷ niệm, 
nhưng nó vẫn cứ có thể kéo dài cả đời bởi 
vì ta đã chọn nhau…".  
 … Tình bạn tự nhiên nẩy sinh, mình có 
chọn nhau đâu Hằng nhỉ? Mấy đêm liền 
mình đã hầu như thức đến gần sáng, nhắc 
nhở lại bao nhiêu chuyện xưa tích cũ và cứ 
câu nói nghe như muốn thuộc nằm lòng: 
"Mày còn nhớ không Hằng?"… Người bạn 
có gương mặt hiền từ phúc hậu, có tấm lòng 
bác ái, ưa giúp đỡ mọi người không ngại 
thiệt thòi đến bản thân mình, thích đi chùa 
niệm Phật, đến nhà thờ cầu nguyện, không 
phân biệt tôn giáo bởi vì tất cả đều là nơi an 
ủi cho tâm hồn. 

* 

 Ở thế kỷ hiện đại thứ 21 bây giờ, 
phương tiện thông tin dễ dàng nên đôi bạn 
liên lạc thường xuyên với nhau hơn, không 
phải như ở thế kỷ trước, thập niên 80-90, 
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, nghe một vài 
câu trong điện thoại rồi khi cúp máy, ngẩn 
ngơ thắc mắc tự nhiên trong lòng có ý nghĩ: 
"Không biết bạn mình có phải là một bóng 
ma! Im lìm thật lâu cả năm vắng bóng rồi 
bỗng dưng nghe tiếng nói, không thấy được 
mặt người!". Ơ hay! Vẫn thư từ vài ba trang 
giấy cơ mà! Ở trong thư thường hay tả oán: 
"Có một dạo mày giận tao lâu lắm! Rồi 
mày giả vờ "cặp bồ" với Ngọc Hải để xem 
tao phản ứng ra sao! Lúc đó tao đang "mê 
mết" Trần Thị Cúc ở bên đệ tứ 4 chuyển 
sang… Tại vì mày không biết đó mà thôi. 
Cúc hiền dịu, mộc mạc và lãng mạn, 
thường chép thơ cho tao, trong khi tao làm 
thơ không biết gửi cho ai, cứ hát nghêu 
ngao rồi đem vứt vào sọt rác…". Tuổi nhỏ 
ngây thơ hờn giận vu vơ nhưng với tuổi đời 
hằn theo năm tháng, thấu hiểu tình đời để 
biết ai là bạn trân quý thì không thể nào 
giận hờn nhau được nữa. Có phải vì thế mà 
Lord Byron nói: "Tình bạn là Tình yêu 
không có cánh!". Ngày trở lại Paris lần thứ 
hai, Hằng buồn bã báo tin:  
 - Tao bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo tao chỉ 
chịu đựng được thêm vài năm nữa.  
 Tưởng rằng không quan trọng nhưng 
nếu một đời người chỉ ngắn ngủi có ngần 
ấy thôi thì thật là bất hạnh. Tin như sét 
đánh, nghe mà bàng hoàng đến lặng cả 
người. Lần trở lại Paris đi đến các nơi danh 
lam thắng cảnh, thăm viếng các nhà thờ 
quên đi đời sống hiện tại, cùng với hai đấng 
phu quân, cả bọn vui cười hồn nhiên như 
những ngày tuổi trẻ. Hằng đưa cho bạn một 
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xấp ảnh do nhiếp ảnh gia Duy Hy chụp vào 
những dịp hè trước sân trường: 
 - Mày giữ lấy đi, tao sống không bao 
lâu nữa, giữ lại làm gì! 
 Những bức ảnh kỷ niệm Hằng đem theo 
khi vượt biên. Những bức ảnh, đôi khi các 
bạn gửi lên mạng và luân chuyển đi khắp năm 
châu bốn biển. Những bức ảnh, có nhiều đêm 
khuya khoắc mở trang mạng ra nhìn ngắm, 
chợt nhớ sao là nhớ Võ Thị Kim mang đôi 
bím tóc dài diễm tuyệt, Phan Thị Liên hiền 
hòa trên má lún hai đồng tiền thật sâu. Rồi lại 
mừng rỡ thảng thốt kêu lên khi gặp ảnh mới: 
"A! Đây là Trịnh Kim Nữ, đây là Nguyễn Chi 
Lan, đây là Trần Thị Nguyệt…"  
  Trường nữ trung học Lê Văn Duyệt là 
ngôi trường trẻ trung đơn sơ so với các 
trường Gia Long, Trưng Vương, nhưng nó 
đậm đà thắm thiết tình bằng hữu, cùng với 
sự dạy dỗ ân cần đầy tâm quyết, tràn ngập 
tình thương yêu của các thầy cô phần đông 
tuổi đời còn rất trẻ. Năm 1969, lớp đệ nhất 
ban A có Thầy Bửu Biền dạy Toán, Thầy 
Mai Xuân Kính dạy Vật Lý, Cô Nguyễn 
Thị Trâm dạy Lý Hóa, Cô Trần Thị Tiếp 
dạy Vạn Vật, Cô Hoàng Thị Thanh Hải dạy 
Việt Văn, Cô Tố Lan dạy Triết… Cô Tiếp 
dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, khi đi dạy 
thường mặc áo dài trắng, nếu nhìn sau lưng 
có thể nhầm lẫn với các nữ sinh, tính cô vui 
vẻ hay tìm ra những mẹo nhỏ để dễ nhớ dễ 
thuộc các bài Vạn Vật rắc rối của năm đệ 
nhất. Cô Thanh Hải giọng nói nhỏ nhẹ, 
dáng người cao gầy mảnh khảnh, những bài 
thơ mới cô giới thiệu được lũ học trò ưa 
thích bởi nó đang vừa phù hợp với tuổi 
thanh xuân nhiều mộng mơ, các bạn chép 
tặng cho nhau những câu thơ tuyệt vời của 
Hàn Mặc Tử, Hồ dzếnh, Huy Cận, Xuân 
Diệu… Sau giờ Triết của cô Tố Lan, các 

bạn lại nghiền ngẫm ghi chép các câu danh 
ngôn của các Triết gia: Pythagore, Socrate, 
Descartes, Voltaire… nhờ đó mà những bài 
Luận lý học, Tâm lý học, Đạo đức học khô 
khan được tiếp nhận không mấy khó khăn. 
Hiệu trưởng nối tiếp bà Nguyễn Ngọc Hương 
là bà Trần Hoàng Mai. Hẳn các bà hiệu 
trưởng cũng rất tự hào về trường Lê Văn 
Duyệt, nơi đã đào tạo nên những người mẹ, 
người chị, người phụ nữ Việt Nam có đầy đủ 
đức tính hiền hòa nhân ái, trong gia đình tận 
tụy hy sinh lo lắng cho chồng con, ngoài xã 
hội hăng say hoạt động hữu ích cho bao 
người. Đến khi ra trường, sống ly hương, các 
cựu nữ sinh vẫn luôn luôn kính mến nhớ ơn 
những người dìu dắt. Các bạn đặt ra từng niên 
khóa để nhận ra nhau: 61-68, 62-69, 63-70… 
Ở đó có rất nhiều những đôi bạn tri kỹ thuần 
khiết như Michelle-Hằng.  
 Hôm chia tay tiển biệt ở phi trường 
Charles de Gaulle về lại Toronto, giọng 
Hằng như nghẹn lại: 
 - Tao gặp mày lần này là lần chót, chắc 
sẽ không gặp mày thêm lần nữa. 
 Không có gì đáng sợ cho bằng đời sống 
đang tươi đẹp, bỗng dưng "được" nhắc nhở 
phải chuẩn bị một chuyến đi xa. Trong tình 
bạn người ta có thể gặp nhau ở bất cứ lúc nào, 
bất cứ ở đâu nhưng một người bạn tốt thật sự 
theo nhau đến suốt cuộc đời bao giờ cũng 
khan hiếm khó tìm. Nghĩ tới một ngày nào đó 
khi nhấc máy điện thoại lên sẽ nhận được tin 
buồn, cô bạn Michelle muốn rưng rưng nước 
mắt nhưng vẫn cố bình tỉnh khuyên bạn vì 
nếu không cả hai sẽ ôm nhau khóc òa: 
 - Ngày nay khoa học tiến bộ, rồi bệnh sẽ 
khỏi, hãy nguyện cầu và nuôi hy vọng. Năm 
sau, hè tới, rồi mình sẽ gặp lại nhau lần nữa. 
 
 



 

172                                                                                                                          CỎ THƠM 

 Tiển bạn đi rồi, trên đường về, chạnh nghĩ 
tới trường xưa bạn cũ, những người bạn ở lớp 
đệ thất 6 năm nào, nay là cựu nữ sinh LVD đã 
phân tán ra khắp chốn muôn phương. Không 
biết bây giờ các bạn ấy ra sao, kẻ còn người 
mất, lưu lạc tha phương hay ở lại quê nhà theo 
định mệnh, số phận của mỗi người trong cuộc 
đời.  
  Một lần nào đó khi về thăm lại quê nhà, đi 
ngang qua trường xưa, cô bạn Michelle ngơ ngác 
đứng nhìn từ ngoài cổng vào trong sân trường, 
thấy có nhiều đổi thay mà không khỏi xót xa. Nơi 
đây, ngày ấy đã có một thời tung tăng áo trắng vui 
đùa cùng bạn bè. 
Lá me rơi nát lòng ta, 
Còn thương chi gốc phượng già, trường xưa. 
Bạn bè vài đứa thân sơ, 
Bốn phương lưu lạc bây giờ tìm đâu? 
Bảng đen, phấn trắng, tường nâu, 
Trường xưa, mái dột ghi câu i tờ. 
Thời gian in lớp bụi mờ 
Ngậm ngùi ta đứng đợi giờ chuông tan. 
Lung linh chẻ sợi nắng vàng, 
Khuyên ta dỗ giấc mộng tàn, ngày thơ. 

  Rồi đây theo tháng năm nơi xứ lạ quê 
người, ở thành phố Paris rộng lớn, nghĩ tới một 
ngày sẽ bị thiếu vắng đi một người bạn, không 
còn ai để tâm sự hỏi han, không hiểu sao lòng 
chợt buồn ngẩn ngơ, cô bạn Michelle để rơi hai 
hàng nước mắt và ao ước nếu như có một phép 
mầu cho đôi bạn cùng nhỏ bé lại như trẻ thơ, lúc 
đó bạn nhỏ Thu Hằng sẽ có thêm được ít nhất 
trên bốn mươi năm tuổi, sẽ không lo lắng gì đến 
bệnh tật oan nghiệt. Nhà văn Robert Southey 
nói: "Mất đi một người bạn cũng như mất đi 
một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi 
đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp 
đầy". Nhớ xưa mỗi lần đến nhà bạn chơi, ngôi 
nhà nằm sâu trong ngõ hẻm ở dưới chân cầu 
Kiệu trước khi đi về hướng Phú Nhuận, vừa 
chạy từ nhà sau ra nhà trước mở cửa, vừa dang 
rộng hai tay và miệng dẻo như kẹo mạch nha 
Hằng kêu lên: "Mi…ch…elle"! Tiếng reo vui 
mừng rỡ đó sẽ không có ai thay thế được và sự 
trống vắng thiếu hụt sau này sẽ không bao giờ 
được lấp đầy. 

Nguyễn Mây Thu 
(Paris, 10-05-2015)  

Từ trái sang phải : Ngọc Hải – Hoàn - Hằng – Cúc – Michelle, 1969 – NAG: Duy Hy 


