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CÕI VỀ BÊN EM 
 

Như nàng tiên đẹp xinh 
Diễm Hoa xuống cõi trần 

Yêu thơ và mê nhạc  
Hồn say bên cung đàn 

 
Duyên không chờ mà đến 
Tuyết chiều đông rộn ràng 

Mưa bão hòa chung lối 
Xa xuyến mộng dâng tràn 

 
Ngày lại ngày tình thắm 

Hương nồng mây ngất ngây 
Tóc em cài nắng ấm 
Gió thì thầm niềm tây 

 
Một ngày xuân lộng gió 

Cỏ cây chợt xôn xao 
Lời ngỏ rung nhịp bước 
Tiếng gót giầy nôn nao 

 
Dương cầm ngân thánh thót 

Ru hồn anh lại gần 
Bên em tìm bóng mát 
Bản tình ca nhịp vang 

 
Nửa đời tình chông chênh 
Buồn cho kiếp phiêu bồng 
Nơi đây anh dừng bước 

Cõi về em có trông 
 

Thương tặng chị Diễm Hoa 
 

UYÊN PHƯƠNG MINH NGUYỆT 
 
 
 
 
 
 
 

TUYẾT TRẮNG 
 

Ngoài trời tuyết đã rơi 
Nên thơ màu áo trắng 

Khoác trên cành cây khô 
Nệm dài trên cỏ úa 

Cảnh đẹp tựa như mơ 
Tuyết phủ trùm mái ấm 
Khoác áo trắng học trò 
Trên cành cây trụi lá 

Cỏ đổi màu ngoài nắng 
Chim đã về miền ấm 
Hoa đã chào từ giã 
Gió thổi ôi buốt vai 

Quàng khăn lông thật ấm 
Mũ len bịt hai tai 

Găng tay ta phải có 
Đi giầy hiking boots 
Đeo bít tất lông cừu 
Mặc vài ba cái áo 

Chẳng quên quần dài trong 
Áo lạnh đệm lông vịt 

Zipper lên tận cổ 
Ta sẵn sàng đón chào 
Ngày tuyết rơi đầu tiên 

Của mùa đông băng giá 
Ta mơ ngồi xe buýt 
Vặn hơi sưởi độ cao 

Khoan khoái ta dựa đầu 
Vào chiếc ghế nệm màu 

Nhắm mắt nhớ chuyện xưa 
Ôn kỷ niệm khó quên 

Nghĩ hoài nên liên miên 
Rồi thiếp đi giấc ngủ 
Tuy giấc ngắn ta vui 

Đây hạnh phúc nhỏ nhoi 
Buổi sáng khi đi làm 
Tối về ngủ nệm cao 

Đắp trên mình chăn bông 
Những người ở miền ấm 

Tội ta chỗ tuyết băng 
Nhưng nơi lạnh cũng đem 
Niềm vui dưới nệm bông 

 

Diệm Trân 
Tháng giêng 2015 
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GIỚI THIỆU SÁCH 
 

"NỮ SINH VIÊN HÀ NỘI VƯỢT TUYẾN QUA RỪNG-1958" 
của tác giả Tô Bạch Tuyết 

 
Đôi dòng giới thiệu của cô em TV,  

GS  Phạm thị Nhung 
 
 Cuốn  Nữ Sinh Viên Hà Nội Vượt Tuyến 
Qua Rừng-1958  của bà chị TV, Dược Sĩ Tô 
Bạch Tuyết, là một cuốn hồi ký rất hay. 
 Trước hết, chữ dùng giản dị, chính xác ; văn 
từ  gẫy gọn, linh hoạt và là truyện thực 100% ! 
        Lại nữa, tác giả đặc biệt  có tài kể chuyện hấp 
dẫn, khiến độc giả  hứng thú, say mê theo dõi. 
        Đúng vậy, tác giả đã biết chọn lấy 
những tình tiết quan trọng, rồi khéo léo sắp 
xếp câu truyện cho thành nhiều biến cố dồn 
dập liên tiếp nhau  một cách tự nhiên, lôi 
cuốn, như : Sau khi  Việt Minh thắng Pháp ở 
mặt trận Điện Biên Phủ. Pháp rút lui khỏi 
Việt Nam.Theo Hiệp định Genève,từ tháng 7- 
1954 Việt Minh nắm quyền cai trị miền 
Bắc.Miền Nam thuộc quyền chính phủ Quốc 
Gia.Vì từng hoạt động cho Việt Minh trong 
« phong trào học sinh yêu nước chống 
Pháp »,  tác giả đã từ chối theo gia đình di cư 
vào Nam. 
       Chỉ sau bốn năm  ở lại Hà Nội ( 1954-
1958), thấy rõ bộ mặt thật « độc tài, gian trá 
của chính quyền Cộng Sản»,tác giả  mới 
quyết định cùng bạn tìm người dẫn đường 
vượt tuyến qua ngả rừng biên giới Việt Lào, 
vào Nam tìm tự do. 
 Tuy là người lanh lợi, hoạt bát, tác giả 
cũng đã nhiều phen hú vía  khi qua mặt được 
bọn Công An đang cố tình dò xét, tra hỏi vì 
nghi ngờ tác giả muốn vượt biên.   

 Suốt cuộc hành trình băng rừng, lội suối, 
vượt Trường Sơn… tác giả đã phải trải qua 
biết bao nhọc nhằn vất vả ; lại còn nhiều nỗi 
gian nan, nguy hiểm. Nào là  những con vắt 
đói «  hằng hà sa số , tới tấp tấn công », bám 
chặt vào chân vào mặt, vào cổ để cắn da hút 
máu ; nào là muỗi rừng,  thú dữ  hổ,  báo,  
trăn,  rắn độc rình rập; và  sợ nhất là khi bị 
toán Công An Biên Phòng đang truy lùng 
người vượt tuyến bắt gặp, tạo nên biết bao 
trạng huống tâm lý hồi hộp, hãi hùng :  « sợ 
điếng người !», «sợ điếng hồn !», … « sợ rủn 
người !», « sợ tưởng đến chết ngất được ! », 
« sợ toát mồ hôi » !.. 
 Khi đã thoát khỏi khu rừng biên giới đầy 
hiểm nguy ấy, tác giả và nhóm bạn còn phải 
lang thang  nhiều ngày qua các  bản Lào  ăn 
xin , ngủ trọ … Cuối cùng, họ  đã tới  được 
Sài Gòn và gặp lại gia đình sau hai tháng 
gian truân tìm về bến bờ tự do. 
 Tháng tư  1975, Việt Cộng lại cưỡng 
chiếm miền Nam, do được hai nước  Cộng 
Sản đàn anh Nga, Tầu «nỗ lực viện trợ khí 
giới tối tân, hùng hậu ». Trong khi quân dân 
miền Nam bị đồng minh Mỹ bỏ rơi ! Tác giả 
cũng như cả triệu đồng bào miền Nam khác 
lại bươn bả tìm đường chạy trốn địa ngục 
Cộng Sản! 
 Cả hai lần ra đi tìm tư do với hai bàn tay 
trắng, nhưng cả hai lần tác giả đều cố gắng 
không ngừng  để vươn lên. Vươn lên bằng 
cách vừa đi làm, vừa đi học lại ; nhất là lần 
thứ hai sang Mỹ quốc,tuy gặp nhiều khó 
khăn về ngoại ngữ, nhưng rồi tác giả đã 
thành công vẻ vang , với danh phận  Dược sĩ 
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Hoa Kỳ, tạo được một cuộc sống phong lưu, 
ổn định cho bản thân và hữu ích cho xã hội.   
 
 Tóm lại, đây là một cuốn hồi ký có giá 
trị lịch sử, nên có trong tủ sách của mỗi gia 
đình ; để sau này con cháu chúng ta hiểu 
được lý do vì sao ông bà, cha mẹ  chúng đã  
phải rời bỏ quê hương, sống chết tìm đường 
vượt biên, tái lập nghiệp  tại các quốc gia tự 
do trên thế giới. Bởi chỉ ở những nơi đó con 

người mới được hưởng không khí  tự do 
đúng nghĩa và có hạnh phúc thực sự. Và cũng 
ở những  nơi đó, ai có chí, có tài đều được 
giúp đỡ, khuyến khích  để có cơ hội  phát 
triển, thi thố  tài năng,  góp công quả vào 
việc thăng tiến bản thân, gia đình và xã hội.  
 

PHẠM THỊ NHUNG 
(Paris) 

 
  

Cỏ Thơm nhận được Hồi Ký  
"NỮ SINH VIÊN HÀ NỘI VƯỢT TUYẾN QUA RỪNG, 1958", 

được nhuận sắc và tái bản của Nhà văn Tô Bạch Tuyết.  Sách dầy 280 trang, giá $15 Mỹ kim. 
Và, bản dịch bởi Hoang Dinh To, 

ESCAPE TRHOUGH JUNGLE OF A FEMALE PHARMACY STUDENT. 
Xin trân trọng cảm ơn tác giả và xin giới thiệu cùng độc giả. 
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SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
CHIỀU THƠ - NHẠC ĐỖ BÌNH & PHẠM ĐĂNG 

 
 Buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật Chiều Thơ - Nhạc Đỗ Bình & Phạm Đăng với chủ đề 
Tác Phẩm và Tác Giả được tổ chức ngày 04/10/2015 tại Studio Raspail số 216 đường Raspail, 
Paris quận 14. Khách mời là những khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng của 
người Việt Nam tại Pháp có khoảng 200 người. 
       Chương trình bắt đầu vào lúc 14 giờ. Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch CLBVHVN Paris ngỏ 
lời cám ơn cùng quan khách: "Sự hiện diện của quý vị là một niềm khích lệ lớn lao cho sinh 
hoạt văn học nghệ thuật của chúng tôi", đồng thời nhạc sĩ Phạm Đăng cũng phát biểu:" Chúng 
tôi xin cám ơn sự hiện diện của CLBVHVN Paris cùng các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, bạn bè 
thân hữu và các chuyên viên kỹ thuật đã vui lòng tham gia, đồng tâm góp sức để cho buổi sinh 
hoạt hôm nay được hoàn thành. Có những vị đến từ xa như đôi bạn nhạc sĩ Hoàng Hoa đến từ 
Venise (Ý), và ca sĩ Thụy Uyển đến từ Hannover (Đức).v.v."  
       Mở đầu chương trình, Đỗ Bình giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Đào Tuấn Ngọc 
(ĐTN):"Cách đây 20 năm ở trên những sân khấu của Paris, nhạc sĩ ĐTN là một khuôn mặt 

nổi tiếng vì đã cùng  những anh 
em khác đóng góp trong nhiều 
chương trình VHNT. Ông là 
người sáng tác rất sớm từ đầu 
thập niên 60 và khuynh hướng 
sáng tác là nhạc bán cổ điển. Ông 
chơi thuần thạo đàn violoncelle 
và piano. ĐTN là một khuôn mặt 
đa tài và là đàn anh chúng tôi, do 
đó chúng tôi mời nhạc sĩ ĐTN". 
       Tiếp theo lời của Đỗ Bình, 
Nhạc sĩ Đào Tuấn Ngọc cho biết: 

" Sinh hoạt này không phải là để khoe khoang những tác phẩm của những nhạc sĩ, những 
nghệ sĩ tài tử. Tài tử không có nghĩa là kém, nhà nghề chưa chắc đã là giỏi. Tôi chỉ nhìn khía 
cạnh là con người có đem tài năng mình ra phục vụ tập thể cho quê hương, còn nhớ đến quê 
hương xa xưa hay không… Thưa quý vị, thơ hay mà không được phổ nhạc thì cũng nằm im 
trong sách, một bài thơ rất quen thuộc. Thơ tình của Việt Nam ai hơn Huy Cận, ai hơn Đinh 
Hùng? Nhưng nếu không được phổ nhạc hoặc phổ nhạc dở thì bài thơ bị hại, phổ nhạc hay thì 
tốt cho bài thơ, không có nhiều người có tài phổ như bài của Huy Cận, như bài của Đinh 
Hùng: Ngậm Ngùi, Chiều Tím, Mộng Dưới Hoa… Nói tóm lại, hôm nay chúng ta gặp những 
nhạc sĩ tài tử phổ một ít nhạc của bài thơ, vì thế phải nói là thơ hay mà không được phổ nhạc 
thì chỉ nằm im trong sách ở thư viện, nhạc hay mà không được lời hay như thơ hoặc là thơ và 
lời thì cũng bớt giá trị, nhưng như thế cũng chưa đủ, cần phải có người diễn tả hay, có người 
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yêu nhạc và hát với tất cả tâm hồn mình… ". Sau đó Nhạc sĩ ĐTN lần lượt giới thiệu các nhạc 
sĩ thân hữu đến tham dự.  
       Chương trình được chia làm ba phần. Phần một giới thiệu thơ nhạc của Đỗ Bình và các ca 
khúc của Nhạc sĩ Phạm Đăng. Phần hai giới thiệu các nhạc phẩm của các nhạc sĩ thân hữu: Đào 
Tuấn Ngọc, Hoàng Hoa, Nguyễn Minh Châu, Văn Tấn Phước. Phần ba: Nhạc thính phòng. 
        
Phần thơ nhạc của Thi Nhạc sĩ Đỗ Bình (ĐB) được MC Dương Minh Châu giới thiệu: "Tác 
phẩm của ĐB thì rất dồi dào, phong phú và đa dạng. Tiêu biểu trong bài Hồn Thơ có mấy 
câu: Sương mai vướng kiếp bụi trần, Long lanh trong nắng hóa trân châu ngời. Phù du một 
thoáng chơi vơi, Vỡ ra trăm mảnh chấp lời thơ bay. Thơ của Đỗ Bình thường viết về quê 
hương, tình mẹ, tình phu thê và một số bài về tình yêu lứa đôi. Trong thơ Đỗ Bình dùng nhiều 
ẩn dụ, hoán dụ, Trăng trong thơ là lý tưởng. Em trong thơ là quê hương, là người tình. Đỗ 
Bình đã mượn tình yêu đôi lứa để nói lên một quê hương đã xa cách mà hơn 60 năm chưa trở 
về Hà Nội và gần 40 năm chưa trở 
lại Sài Gòn…". Với tiếng đàn dương 
cầm của Đỗ Bình, đàn tranh của Gs 
Nguyễn Thanh Vân và GsTs âm 
nhạc Quỳnh Hạnh, họa sĩ Nguyễn 
Đức Tăng bắt đầu chương trình, 
diễn ngâm bài thơ Tình Muôn 
Thuở: "Em là giọt nắng lung linh, 
Từ muôn kiếp trước tái sinh kiếp 
này, Thành hoa tỏa ngát hương say. 
Ðời thơm dáng lụa ta ngây ngất 
hồn. Biển xanh loáng ánh hoàng 
hôn. Em về gót nhẹ phố xôn xao 
mừng…". Bài thơ này đã được nhạc 
sĩ Minh Sơn phổ nhạc và đưa vào 
CD của ông mang chủ đề "Tình Muôn Thuở". Tiếp theo, nghệ sĩ Thúy Hằng diễn ngâm bài 
thơ Chỉ Yêu Cuộc Tình mà cố Nhạc sĩ Trịnh Hưng đã phổ nhạc và đưa vào CD tuyển của 
ông mang chủ đề "Tôi Yêu". Ca khúc này đã được phổ biến rộng rãi ở Âu Châu và rất được 
giới thưởng ngoạn âm nhạc của Paris yêu thích. Sau đó, Đỗ Bình diễn ngâm bài thơ Xuân 
Quê và phụ đệm đàn dương cầm hòa cùng hai giáo sư Quỳnh Hạnh và Nguyễn Thanh Vân. 
Thơ của ĐB cũng đã được nhiều nhạc sĩ đem phổ nhạc. Các nhạc phẩm phổ thơ Đỗ Bình tiêu 
biểu được liên tiếp trình bày chiều nay là bài Xuân Muộn được nhạc sĩ ĐTN phổ nhạc, chính 
tác giả ĐTN đệm dương cầm và ca sĩ Ngọc Ánh trình bày; bài Khách Quê thơ Đỗ Bình, 
Phạm Đăng phổ nhạc được trình bày qua tiếng hát thật truyền cảm của ca sĩ Tuyết Dung với 
phần phụ đệm đàn synthé của nhạc sĩ Phạm Đăng. Tiếng nhạc và lời thơ hòa vào nhau sâu 
lắng, buồn man mác, thấm đẫm vào lòng khách thưởng ngoạn: "Đứng giữa trời quê mà thấy 
lạ. Phải chăng hồn nước đã bay xa. Người quen lối cũ bao kỷ niệm. Chẳng lẽ thời gian cũng 
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xóa nhòa. Tháng chín bên này hoa tím nụ. Nhụy tàn ta cảm kiếp phù du. Cửu Long bến nhạt 
màu nhung nhớ. Viễn khách đò xưa bóng khuất mù.". Nhà thơ Đỗ Bình mặc dù chưa từng một 
lần trở về thăm lại quê hương nhưng đã miên man nỗi buồn cảm hoài những đổi thay mất mát 
nơi quê nhà. Sau đó là bài Tuyết Trắng Chiều Đông. Đây là bài thơ mang sắc thái trữ tình 
lãng mạn của Đỗ Bình, nhạc sĩ Phạm Đăng phổ nhạc, hôm nay ca khúc được chính tác giả PĐ 
trình bày cùng đệm đàn piano: "Tuyết rơi trắng chiều đông. Đường hôm xưa thêm mộng. Phố 
vắng bông tuyết bay. Lạnh không em nụ hồng? Khói thuốc vòng mỏng manh, Ta nghe hồn 
thấm lạnh! Làm sao em níu hết, Dòng thời gian trôi nhanh?! Như đóa tình rực rỡ, Em cứ say 
trong mơ. Ánh tà nghiêng mắt biếc, Vẫn cho đời hương thơ. Nép vào vai tựa nhau, Mặc tháng 
ngày qua mau. Cầm tay còn hạnh phúc, Cõi tình muôn sắc màu". 

 Tiếp theo là các ca khúc 
của nhạc sĩ Phạm Đăng (PĐ) 
được MC Hồng Điệp giới 
thiệu: "Nét đặc biệt là PĐ mê 
nhạc, mê đàn, đó là cái mê tối 
quan trọng, đi đâu mà PĐ thấy 
có một cây đàn nằm một góc 
bơ vơ đâu đó thì anh vội vàng 
ghé đến để bầu bạn cùng cây 
đàn rồi bỏ rơi chúng ta…". 
Các nhạc phẩm được trình bày 
tiếp nối bằng giọng hát trong 
thanh, cao vút của ca sĩ Kim 
Dung với bài Dòng Thời Gian 

cùng tiếng đàn đệm dương cầm của PĐ. Giọng hát trầm ấm của ca sĩ Hồng Thư với bài Nhạc 
chiều, đàn synthé của PĐ. Sau đó là các ca khúc Một đời phiêu lãng do ca sĩ Minh Phượng 
trình bày, đàn synthé của PĐ; Chiếc lá cuối mùa, ca sĩ Thúy Hảo trình bày; Một thoáng hương 
phai, ca sĩ Tuyết Dung trình bày nhạc sĩ PĐ đệm đàn synthé.  
       Chương trình phần hai, giới thiệu các nhạc sĩ thân hữu. Tác giả Đào Tuấn Ngọc đệm 
dương cầm, ca khúc Tiếng Đàn Piano do nhạc sĩ Phạm Đăng trình bày và ca sĩ Ngọc Ánh 
giọng hát cao vút với bài Lá Thu: "Mùa về lá rơi, êm đềm lá rơi xa vời, ai bước đi tiếng như 
heo may đón chờ đời phiêu du bạt gió thu về chợt thấy cô liêu…lá rơi rơi, lá rơi rơi… trên lối 
đi ngập lá bâng khuâng thu gieo ý sầu, lòng thầm riêng ngất ngây đêm nào nghe hồn lá rơi". 
        
Tiếp theo, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng dẫn lời giới thiệu cho nhạc sĩ Hoàng Hoa với gương mặt khả 
ái, tự đệm đàn guitare và trình bày các nhạc phẩm của mình: Bài Thu Ca Vô Tận, thơ Huy 
Giang, nhạc HH; Ta Tiễn Mình Về, thơ Trần Hoan Trinh, nhạc HH; Vấn Vương, thơ Anh 
Tuấn, nhạc HH; Rồi bỗng dưng có ai nghe mà không khỏi rưng rưng giọt lệ với bài Vòng Hoa 
Biển Mẹ, thơ Vũ Hối, nhạc Nguyễn Hoàng: "Có một chiều mình tôi ra biển gục mặt vào biển 
mặn, mắt cúi đầu khẻ lạy những người thương. Than ôi độ ấy ra đi thành vĩnh biệt. Thôi một 
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lạy này xin kính cẩn dâng người…", sau đó là bài Bức Thư Tình Sơ Cổ Nhất, thơ Nguyễn 
Thùy, nhạc Nguyễn Hoàng. 
       Các nhạc phẩm của 
nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu 
được giới thiệu kế tiếp. Ca 
khúc Dù Xuân Vẫn Long 
Lanh, lời Khảo Mai, PĐ 
trình bày, ĐTN đệm đàn; 
Gửi Nhau Lời Quan Họ, 
thơ Phương Viên, ca sĩ 
Tuyết Dung trình bày; Mơ 
Trong Tay Nhìn Chiều 
Rơi, lời Khảo Mai, ca sĩ 
Thụy Uyển đến từ 
Hannover (Đức) trình bày; 
Tình Tàn Trong Tay, lời Tristesse, ca sĩ Usha trình bày. 
       Nhạc sĩ Văn Tấn Phước cùng tiếng đàn synthé của bào đệ Văn Tấn Sỹ làm sôi động 
không gian ấm cúng của buổi chiều thơ nhạc với bài Paris Paris: "Trăm năm tháp Eiffel, Soi 
mình bên sông Seine; Quanh năm du khách đua chen, Dập dìu trông, ngắm, xem; Paris đếm 
bước chân em, Trên đường phố Latin; Paris hong tóc em, quán café Saint Germain…". Các 
bài thơ phổ nhạc: Liên khúc Buồn Đêm Mưa, thơ Huy Cận; Tình Quê, thơ Hàn Mặc Tử; 
Ngập Ngừng, thơ Hồ Dzếnh và ca khúc Hình Ảnh Mẹ Quê nhạc và lời của nhạc sĩ Văn Tấn 
Phước cũng được trình bày tiếp theo. 
       Chương trình phần ba gồm những bài nhạc thính phòng quen thuộc và nổi tiếng của một 
thời được các ca sĩ hiện diện trong buổi hôm nay lần lượt trình bày: Dòng Sông Xanh của Johan 
Strauss Jr, lời Việt của Phạm Duy với ca sĩ Ngọc Ánh; Thiên Thai của Văn cao, ca sĩ Kim Thu; 
Đường Nào Lên Thiên Thai của Hoàng Nguyên, MC Hồng Điệp; Mai Anh với bản nhạc ngoại 
quốc All Of Me; Tình Xa của Trịnh Công Sơn, nghệ sĩ Thúy Hằng trình bày; Kiếp Nào Có 
Yêu Nhau của Phạm Duy với ca sĩ Tuyết Dung; Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về của Phạm Duy, 
nhạc sĩ Khắc Dũng đệm đàn guitare và trình bày; Biển cạn của Nguyễn Kim Tuấn, ca sĩ Thụy 
Uyển trình bày; Lá Đổ Muôn Chiều của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, ca sĩ Usha trình bày. 
       Ánh đèn sân khấu xanh, trắng, đỏ, tím, vàng, lấp lánh xoay chung quanh những màu áo lóng 
lánh kim tuyến đẹp rực rỡ và khói mây cuộn tròn rồi tản mác lan ra khắp nơi cho đến khi không 
biết phải là mây là khói hay là sương, lung linh huyền ảo. Không gian đó luôn luôn hấp dẫn, quyến 
rũ tấm lòng đam mê nghệ thuật của những người nghệ sĩ. Nhưng với thời gian hạn hẹp, một số 
nhạc phẩm của phần nhạc thính phòng chưa được trình bày tiếp theo như dự định, đành phải trả 
ánh đèn lại cho sân khấu, khép bức màn nhung và hẹn gặp nhau vào một dịp sinh hoạt khác. 
        Chương trình kết thúc vào khoảng 18 giờ.  

Nguyễn Mây Thu 
(Paris, 12-10-2015)      
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Nhân Đọc Một Tập Thơ 
 

NGUYỄN PHÚ LONG 
 
 Cách nay khoảng thời gian chưa xa, 

qua đường bưu điện, tôi đã bất ngờ và vui 
mừng nhận được một tập thơ của người 
bạn mới quen biết: Hoa Văn. Tập thơ dầy 
gần 300 trang, nhan đề “Cõi Thơ Ta Ở 
Một Đời” bìa mầu xanh xám trang nhã, 
mới in cuối năm ngoái, 2014, gồm có: 

25 bài thơ lục bát trước 1975 
(Anh Hoa),  

155 bài thơ lục bát sáng tác tại hải 
ngoại (Hoa Văn)                                

30 bài thuộc các thể thơ khác để 
đọc thêm.  

 Tôi đã báo tin và cám ơn tác giả 
rồi. Nay xin lan man nói tiếp, nhân vừa 
đọc xong cuốn sách ấy, tưởng cũng chẳng 
phải là chuyện không nên.              

Hoa Văn mới mang va-ly đến cư ngụ 
tại Richmond Va. Tôi thì ở đây đã bốn 
mươi mùa Thu lá rụng. Dù có lang bạt ở 
tiểu bang khác mấy năm lý do vì cơm áo. 
Richmond chẳng lạnh như Boston,không 
nóng như Texas chẳng ngại động đất như 
Cali, không nhiều mưa bão như FL Mà lại 
cũng gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đất lành 
chim đậu, “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”. 
Bèn có thơ rằng:    
Anh về thả bộ dốc dài                                                                             
Nhiều cây sồi đứng chào hai bên đường                                                
Cuộc đời lăn lóc tha phương                                                                  
Ngập ngừng lối cũ, vấn vương chan hòa. 
Anh về dogwood trổ hoa                                                                     

Tưởng chùm bông xứ, là đà cụm mây                      
Bồi hồi thấp thoáng đâu đây                                     
Dấu chân lãng đãng, tháng ngày xa xưa…    
                                                     

Rừng Sồi Virginia 
Trong tập Biết Bao Nhiêu Tình  2001 
 
Chúng tôi, lần đầu tiên gặp nhau 

khoảng mùa hè trong ngày họp mặt của 
hội Cựu Quân Nhân ở nhà hàng Nan King 
giữa lòng thành phố. Hội Cựu Quân Nhân 
Richmond VA mới thành lập hơn một 
năm, nhân số khoảng mười lăm người 
nhưng có thêm hơn hai chục em, cả trai và 
gái người Việt đang thụ huấn lớp quân sự 
ở học đường mặc quân phục Biệt Động 
Quân đến tham dự, cộng với các vị chức 
sắc tôn giáo, hội đoàn, quan khách, với 
nhạc sống do Thái Ninh và 
HoàngTiếp...nên tổng số hôm họp mặt lên 
đến trăm sáu chục người, đối với nơi coi 
như tỉnh lẻ, được như thế là rất đông vui.  

Cũng xin nói thêm ở đây, như ai nấy 
đều biết, hiện thời, quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa không còn là một thực thể nữa, 
những cựu quân nhân dần dần vì định 
luật khe khắt của thời gian sẽ mai một đi, 
bốn mươi năm còn gì! Nhưng ngay bây 
giờ “Anh chưa chết đâu em” những 
người đã cầm súng không chấp nhận 
Cộng Sản, đã đem thân bảo vệ, no ấm, tự 
do hạnh phúc cho quê hương một thời, 
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nay gặp nhau, chúng tôi tụ tập thành hội 
đòan, qua lại, sinh hoạt vì không nỡ 
ngoảnh mặt coi nhau như người xa lạ. 

Mở sách thấy “Đôi dòng về tác giả” tôi 
hơi ngạc nhiên, thế ra Hoa Văn chính là 
Anh Hoa? Nói theo kiểu văn chương kiếm 
hiệp Tầu thì như thế là, đại khái, cùng 
trong giới giang hồ, đứng trước ngọn núi 
Thái Sơn, kẻ phàm phu tục tử có mắt như 
mù thật đáng trị tội! 

Rồi lại tự bào chữa ngay, trời đất bao 
la, đường đời muôn vạn nẻo, cơn gió nào 
đã đưa người ấy tới đây? Mà tiên sinh 
cũng chỉ vừa xuất hiện ở “Virginia is for 
lover” ít lâu. Mới lại, trước, là Anh Hoa 
thỉnh thoảng tôi có thấy trên báo chí nay 
trong sách thành Hoa Văn. Cái tuổi cỡ tôi 
bây giờ lụm cụm, lóng ngóng, nhớ trước 
quên sau, làm sao thông suốt được. Thôi, 
Anh Hoa đẹp mà Hoa Văn cũng rất đẹp.  

Hoa Văn nguyên là sĩ quan  
QLVNCH, cựu tù cải tạo, có tác phẩm 
văn chương in trước 1975 hiện là hội 
viên của một trung tâm Văn Bút Việt 
Nam hải ngoại. 

Lại nhớ trong tác phẩm đầu tay “Bay 
Về Đâu Đó Ở Quê Hương” do nữ sĩ 
Khánh Hà thực hiện và xuất bản, mùa 
Thu 1992 ở CA, thơ Trần Vấn lệ, tác giả 
cũng ký với nhiều bút hiệu khác nhau 
dưới từng bài thơ  như Trần Vấn Lệ, Trần 
Trung Tá, Hà Giáng Kiều, Hà M. Nhân, 
Lê Hà Vân Trần Tú Uyên… Theo tôi, 
làm văn chương, thành thực phải nói, dù 
là tài tử hay chuyên nghiệp, mục đích còn 
mong là phổ biến cái danh thơm  của 

mình, nhiều tên quá thì khó đánh bóng, 
nêu cao, lan rộng, lâu bền. 

Riêng tôi, tôi hãnh diện, muốn chỉ 
dùng tên cha mẹ ban cho để làm bút hiệu 
thôi, ấy thế mà về sau cực chẳng đã cũng 
phải dùng thêm tên Lương Quân, để ký 
dưới một vài bài viết, lý do đã giải thích 
trong cuốn tùy bút Dấu Chân Kỷ Niệm 
trình làng hồi cuối tháng 3 năm 2015. 
Thế thì một tác gỉả lấy nhiều bút hiệu, nói 
chung, hẳn phải có nguyên nhân. Mình là 
kẻ bàng quan chả nên thắc mắc. 

Nâng niu trang trọng cầm cuốn thơ 
trên tay, lật mấy trang mà như đã  thấy rõ 
cả tấm long nhiệt tình của tác giả. 
Chuyện thực hiện một công trình  nào thì 
cũng nhiều vất vả. Bây giờ nói riêng về 
văn chương Việt Nam đây, mấy người 
lớn tuổi thì vẫn một lòng quý trọng 
nhưng vì hoàn cảnh mưu sinh, cách biệt  
khó có cơ hội tiếp cận. Thanh thiếu niên 
thì xa dần. Như thế chắc chỉ còn ít người 
nhớ câu “Từ Chu Hán vốn sĩ này là quý”.  

Xuất bản một cuốn sách như Hoa Văn 
từ A đến Z mấy ai hiểu hết những nỗi 
khó khăn vô cùng về cả vật chất lẫn tinh 
thần? Rồi dù chỉ để gần như “cho không 
biếu không” chứ  thực tế  có mong thu 
gom được lợi lộc nào đâu! Nhiều khi biết 
là thiệt thòi, tốn thêm công sức gửi thư  
mà gặp mấy vị độc giả đãng trí, quên, 
chẳng thèm hồi báo, cứ lặng lẽ như 
không có chuyện gì sảy ra cũng hơi buồn, 
đành tự an ủi bằng cách đọc hai câu thơ 
của Tản Đà “Khôn nơi cờ bạc là khôn 
dại, Dại chốn văn chương ấy dại khôn.”   



SỐ 73                                                                                                                                       149 

Nhưng trong tình trạng này cũng nên 
suy nghĩ rằng liệu rồi sẽ kéo dài chuyện 
“dại khôn khôn dại “ được đến bao giờ, 
trong khi ta thấy rõ ràng, ngày ngày, dần 
dần con số độc giả đọc Việt Văn cứ ít đi 
mặc dù còn một vài tờ báo, nguyệt san, 
hội thơ thiết tha cổ động bảo tồn văn hóa 
quê hương. 

Đến đây, thôi xin để nói sang chuyện 
khác cho vui, Khánh Hà, vừa nhắc tới 
đọan trên, ở San José là người rất yêu 
thơ, có giọng ngâm thiên phú tuyệt vời, 
hồi trung tuần tháng 7/2015 mới qua, đã 
ra mắt CD ngâm thơ “Về Nhánh Sông 
Gầy Soi Bóng Ta” trong một thư viện của 
thành phố, chương trình phong phú, nào 
là đàn, hát, xôi, chè, giò, chả, diễn văn… 
nội dung CD có thơ Vũ Hối, Huệ Thu, 
Nguyễn Bá Trạc và hân hạnh cả người 
viết này!  

Tôi ở xa chẳng thể tham dự được, về 
sau bạn bè và Khánh Hà gửi cho mấy đĩa 
nghe rồi gõ mail đa tạ, khen nức nở, cả 
hai bên cùng hỷ hả vui lòng.   

Ở đoạn trên tôi ghi nhận:”vừa đọc 
xong cuốn sách ấy” thực sự là  đọc hết 
rồi, nhưng chưa kỹ lắm. Nay mở ra xem 
lại một vài trang. Thuở xưa quan lớn 
trạng nguyên thả ngựa lòng vòng thám 
hoa nơi vườn  thượng uyển cũng chỉ qua 
loa thôi. Thì bây giờ “ Đọc thơ như du 
hành vừa đi vừa chơi, phải đọc chậm, thư 
thả, I.A. Richards có lần nói, bốn bài thơ 
để đọc trong một tuần là quá nhiều.” 
(Nguyễn Hưng Quốc, Thơ V,V và 
V.V…trang 136).  

Thứ nữa, xin cứ tưởng tượng coi, 
phần lớn toàn là lục bát thôi, đối với tôi 
thì  đọc càng nhiều lục bát tôi càng say 
mê, nhưng phải rất nhẩn nha, cẩn thận thì 
mới thưởng thức hết được vì đó là loại 
thơ hoàn toàn của Việt Nam, bóng bẩy, 
trữ tình và du dương vô cùng. Trước đây 
khoảng hơn hai mươi năm hồi tháng 11-
1994 nữ sĩ Thanh Hiền cũng đã xuất bản 
tập thơ lục bát trường thiên dài  278 bài. 
Tôi đã đọc nhiều lần vẫn nhớ mãi. Hoa 
Văn chắc có quen biết, liên hệ nên mới 
viết bài “Đọc Biển Sầu” của người Đẹp 
Florida ( Cõi Thơ.. trang 68) 

Còn  phần cuối “30 bài thơ thuộc các 
thể thơ khác để đọc thêm,” thiển nghĩ 
cũng rất đa dạng, hấp dẫn. Với nhiều bài 
thơ tám chữ, dài mười một, hay mười hai 
tứ cú phân đoạn như bài Cứ Vui Cho Hết 
Cuộc Đời Này (trang  177),  xem qua ta 
có cảm tưởng như tác giả vừa bước ra 
khỏi chỗ gò bó,  khuôn sáo chật hẹp với 
những đề mục cũ. Mà tự do, cảm hứng, 
phàt biểu nhiệt tình, buông thả, thỏai mái 
như thể “quẳng gánh  mực thước đi mà 
vẫy vùng cho thoải mái”.   

Từ đời nhà Trần, Phạm Sư Mạnh 
khoe là người Việt Nam vốn giỏi văn thơ 
“Nam triều nhân vật tổng năng văn”. 
Đúng thế! Là người Việt Nam ai chẳng 
từng có lần nổi hứng làm đôi ba dòng 
thơ. Nhưng muốn thế cũng cần phải để ý, 
học hỏi chứ tự nhiên không rành rẽ đầu 
đuôi được. Không ai sáng sớm thức dậy 
tự nhiên thấy mình là thi sĩ.  

“Đi một ngày đàng học một sàng 
khôn.” Sự học là rất quan trọng, là cho tất 
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cả mọi người, trong mọi trường hợp, đọc 
thơ cũng có thể học. Nhưng thường là 
độc giả tự học khi bắt gặp ngẫu nhiên, 
tình cờ thôi. 

Mẹ tôi hiện ở SàiGòn, 97 tuổi, hồi xa 
xưa cũng thích xem tiểu thuyết Tự Lực 
Văn Đoàn, từng làm thơ lục bát cách 
thiên bẩm, có lần tôi được đọc nên  khen 
cho cụ vui.Tôi nói. Mẹ làm thơ hay quá 
toàn bài dài tới 12 câu mà dùng chính vận 
chứ chẳng cần tới thông vận. Mẹ tôi như 
khỏe hẳn ra, nhanh hẳn lên, mắt sáng 
ngời... rồi hỏi, chính vận và thông vận là 
thế nào? Khi biết rồi, mẹ cho ý kiến thích 
chính vận hơn.  

Tôi cười, mẹ ơi, thông vận là hơi 
gượng ép, có lẽ không ai thích thông vận 
cả, nhưng đến như cụ Tiên Điền Nguyễn 
Du cũng không tránh dùng thông vận 
được. Mẹ tôi đã tình cờ có một bài học, và 
để thí dụ, tôi bèn nhắc lại hai câu Kiều lẩy 
mà phó tổng thống Mỹ mới đọc gần đây 
trong một bữa tiệc nghe nói thực khách 
áng chừng hai trăm năm chục người. Ổng 
Biden đọc hai câu này sau tôi xa.                                                                                        

Trời còn để có hôm nay                                                                          
Tan sương đầu ngõ. Vén mây cuối trời.   
Còn trong cuốn Sơ Lược Về Thể Thơ 

Lục Bát của Nguyễn Văn Hải in lần thứ 
hai ở DC năm 1994  có thâu gọn cách 
làm lục bát trong mấy câu… lục bát. Làm 
thế là để độc giả dễ nhớ phần nào cho 
vui. Song, ai cũng biết “kiến thức” về lục 
bát như vậy chưa đủ đâu, trong sách ấy 
còn nhiều lắm, tuy nhiên nhân tiện xin cứ 
ghi lại để tùy nghi:                                                                                                 

Bình hai, sáu, tám. Trắc tư                                                                           

Phải lo giữ trọn kỳ dư mặc tình                         
Bằng không giữ được cho  tinh                          
Hai trắc, bốn bình thế lại càng xuôi. 
Tập “Cõi thơ..” chắc có nhiều bài 

mang nhạc tính nên đã được mấy nhạc sĩ 
phổ thành ca khúc, do đó nơi dưới nhan 
đề vài bài thơ  thấy giới thiệu giản dị  
“phổ nhạc:Truyền Lê”(trang 83) ; hay 
“phổ nhạc:Phan Vũ Kiên Thanh”(trang 
157) thế thôi! Mà thôi thế cũng đủ. Vì nói 
cho ngay, tôi chẳng biết gì về bộ môn 
này, chỉ xin bầy tỏ thêm một điều là nhờ 
phổ nhạc chắc chắn sẽ giúp bài thơ bay 
bổng cao hơn. Phổ biến rộng hơn. 

Bỗng nhiên sực nhớ mẩu chuyện kỷ 
niệm đã hơi cũ, chẳng là vì tôi cũng làm 
thơ. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Bạn bè 
có người viết nhạc, họ phổ thơ tôi rồi chép 
gửi cho tôi kèm câu hỏi: “ được không?” 
Tôi vui mừng rồi thú thực, nào biết gì đâu! 
Và chờ cả tháng, đến khi có ca sĩ hát, có 
youtube mới giới thiệu bạn bè, thân thuộc 
gọi là..mời thưởng thức! Thật hãnh diện. 
Nhân tiện đây xin cám ơn anh Nguyễn Tất 
Vịnh và chị Nguyễn Kim Hồng, ông bà ở 
Nashville cứ tối ngày ngồi viết nhạc và 
làm pps quanh quẩn bên nhau, vậy là hạnh 
phúc quá dzồi! 

 “Tôi phải thú thực”nghĩa là nhìn vào 
giấy ký âm thấy những nốt đen trắng, cao 
thấp gài trên năm thang nhạc tưởng như 
đàn chim nhỏ đậu trên dây điện bên 
đường cái quan, vào mùa Thu gió hiu hiu 
thật đẹp thế thôi, chứ thông hiểu thì giới 
hạn. Rất giới hạn. Thực sự là tôi chẳng 
phải đến nỗi giống kẻ nghe nhạc như 
“đàn gẩy tai trâu.” Thấy người khác trình 
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bầy thì vẫn lãnh hội đuợc phần nào, vẫn 
biết, phân biệt vài giọng ca vượt  thời 
gian, không gian, cũng rõ vài giọng ca 
sến chỉ một thời. Sự hiểu biết đó cũng 
phổ thông với rất nhiều người. 

Thơ, nhạc và cả họa nữa, là ba bộ 
môn “đi” với nhau rất hài hòa. Ngành này 
hỗ trợ ngành kia đắc lực. Ở Sài Gòn, trên 
vỉa hè đường Nguyễn Huệ, thuở xưa, 
thường thấy mấy sạp bầy bán từng bản 
nhạc rời, bản nào bản nấy với bức hình 
mầu sắc bên ngoài quyến rũ.  

Mới đây tôi đến thăm ông bạn, cũng 
chợt thấy cái lọ độc bình xứ Giang Tây, 
to, cao xấp xỉ đầu người, mầu xanh lơ nhạt 
trên vẽ nhiều chim se sẻ với hai câu tuyệt 
bút chưng ở góc phòng khách…Ông bạn 
lấy làm hãnh diện, giới thiệu. Đó là từ bức 
tranh 101 con chim sẻ với 101 thế đứng, 
thế lượn…đặc thù không giống nhau của 
một họa sư Trung Hoa cổ, sau một thi 
nhân đi ngang qua  cảm đề hai câu thất 
ngôn bất hủ nói lên đủ 101 chú chim 
“Nhất chích, nhất chích hựu nhất chích, 
Tam tứ, ngũ lục, thất bát chích.” 

Về mặt ý kiến của các vị thức giả 
được xem qua tập thơ này rồi, thì vài câu 
phát biểu đặc biệt đã được Hoa Văn cho 
ghi thật trang trọng nơi bìa sau. Tôi đồng 
ý với thi si Cao Mỵ Nhân khi bà viết “Thơ 
lục bát của Hoa Văn mang bản sắc riêng 
ngay từ ý tứ và lời lẽ của nó.” Tôi đọc đi 
đọc lại lời nhận xét này và thấy rất đúng.                           

Thơ Hoa Văn nói chung và trong thời 
gian sáng tác tại nơi hải ngoại nói riêng 
thường lấy cảm hứng từ những tiết mục 
làm độc giả phải suy nghĩ, hướng nhiều 

về trừu tượng với các từ ngữ cô đọng, các 
tên bài thơ như  Nhân Sinh, Chữ Tâm, 
Nhân Gian, Thế Tục, Cội Tâm, Tạ Ơn 
Đời, Đam Mê… Tôi nghĩ, cũng nhiều 
người đồng ý, là , những đề tài này hơi trí 
thức, thiếu tươi mát, dí dỏm, trẻ trung.  

Đối với tôi, thì chọn lựa những đầu 
bài như thế cũng khó diễn tả trình bầy 
cho suôn sẻ. Người viết phải có sự hiểu 
biết nhiều, phải rành nghĩa chữ nói 
chung, phải bố cục chặt chẽ, thêm ít ví 
von giống cái này, tựa như cái nọ thì mới  
mong viết ra cách thành công, mới diễn 
tả đựơc mục đích mình muốn giới thiệu 
để kẻ khác hình dung, thông cảm.  

Theo tôi, cái mà người khác mong 
đợi mình nói ra thì đôi khi họ cũng rõ rồi, 
song, không biết dùng ngôn từ diễn tả 
làm sao thôi, thế mà Hoa Văn nói ra 
được, thể hiện ngon lành thành bài thơ 
được, vậy cũng tài tình! 

Đến đây thật là vô cùng thiếu xót nếu 
tôi không trân trọng đề cập đến chữ tình 
trong thơ Hoa Văn. Cũng như tất cả phần 
lớn những nhà thơ khác, thơ Hoa Văn rất 
trữ tình, tình quê hương, yêu nước dứt 
khóat dù nằm trong trại cải tạo nhiều năm 
“Tôi yêu mãi lá cờ vàng”(trang 47); “Ta 
không hòa giải-chẳng cần” ( trang 49) 
nhưng quan trọng, ít người sánh được là 
khối tình Hoa Văn dành cho người bạn 
đời vừa quá vãng. Ngòai bức hình trang 
trọng hai ông bà chiếm trọn một trang 
ngay đầu sách, rải rác ta còn thấy được 
hơn sáu bài thơ cho“người bạn trăm năm”  

Tôi cũng mạo muội bầy tỏ thêm, khi 
muốn làm bài thơ Đường luật kể luôn thơ 
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xướng họa, ngồi trong thư phòng, kệ sách 
qúy vây nghẹt bốn bức tường, đối với các 
vị rành về luật lệ, cứ trầm ngâm suy nghĩ, 
thời gian lâu mau rồi cũng hoàn tất một 
áng văn chương, nhưng mặt khác cũng 
xin nói rõ : Am tường luật lệ thơ phú 
không phải là điều kiện cần và đủ để trở 
thành thi sĩ. 

Phương diện khác, thơ lục bát thì thật 
là đặc biệt. Chẳng hy vọng khi ngồi cầm 
bút trước tờ giấy trắng mà mong mỏi văn 
chương vần điệu ghé tới, mà nắm bắt 
được, mà viết  ra được. Ý thơ, hồn thơ, 
vần thơ  nó thường đến như làn gió mát 
lãng đãng lửng lơ, nhẹ nhàng, mong 
manh như tơ trời, không ngờ, không chờ 
đợi và từ đó mới viết ngay, ghi vội ra rồi 
sau mới thôi xao, o bế, cắt tỉa, thêm thắt 
gọn ghẽ để tạo thành một tác phẩm.  

Điểm này là do kinh nghiệm bản thân, 
cũng là có người bạn, tác giả tập thơ “Đối 
Diện Niềm Vui”, tâm sự với tôi nhân lúc 
trà dư tửu hậu “đêm đêm đôi khi đang 
nằm thao thức trong bóng tối, chợt thấy 
như có hai câu lục bát thoang thoảng bên 
tai, phải vội vã ngồi bật dậy,“thắp đèn 
lên”, xỏ chân vào guốc, tới bàn, viết 
xuống ngay, kẻo quên!”.  

 
Kho tàng ca dao Việt  Nam chắc cũng 

được lớp thi sĩ bình dân vô danh sáng tác 
trong các môi trường tình cờ phơi phới 
giữa cảnh thiên nhiên mây nước quê 
hương, hoặc trong lúc giao tiếp qua lại 
tình tứ với nhau… 

Như thế, bài thơ lục bát thường chẳng 
dài. Mình không phải Nguyễn Du, do đó 

làm thơ nói chung và lục bát nói riêng, tôi 
tự tâm niệm nên viết ngắn, mới lại,  thơ 
không là thuyết trình, cắt nghĩa. Vòng vo 
mãi, phải dùng thông vận nhiều, sẽ mất 
cái chất thơ mộng và có khi nó thành vè.  

 
Nguyễn Phú Long (VA) 
Tháng Tám năm 2015 

 
 

HOA ĐÀO NĂM NGOÁI 
 

"Mỗi năm hoa đào nở" 

Em mang bánh chưng xanh 

Miệng cười tình hớn hở 

Trên đường ghé thăm anh. 

Tấm bánh thơm mùi nếp 

Gói ghém chút lòng son 

Nguyên Đán đời thật đẹp 

Mai sau khéo vuông tròn. 

Rồi tiễn em cuối ngõ 

Hẹn gặp lại đầu Xuân 

Bên gốc đào từ đó 

Không dè biệt cố nhân. 

Tết về muôn hoa nở 

Sao tưởng mãi Xuân qua 

Cổng khép nào ai mở 

Theo chồng em đã xa. 

 
Nguyễn Phú Long 
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Hải Phòng: Quê hương và nỗi nhớ 
 

Ỷ Nguyên 
        
Tôi vốn sinh ra ở thành phố Hải Phòng 
nhưng không được may mắn lớn lên ở đây.  
Khi lên sáu tuổi, tôi đã phải theo gia đình tản 
cư vào Thanh Hoá. Năm 1952 trở lại Hải 
Phòng được ba năm thì phải di cư vào Nam 
vì cảnh đất nước phân chia. Nhưng dù sao 
Hải phòng vẫn là cái nôi mà tôi rất trân quí, 
tuy bây giờ đã cách xa thực xa. 
     Được biết Hải Phòng là một trong ba 
thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam. Theo tài 
liệu lịch sử, hai chữ Hải Phòng được đặt tên 
từ thời nhà Mạc.  Hải là biển và Phòng là 
chống giữ (Coastal Defense).  Hải Phòng có 
biệt danh là Thành Phố Hoa Phượng (City of 
red flame trees). Vào giữa độ hè, nhiều khu 
phố rực lên mầu phượng đỏ. Hải Phòng 
không có nhiều thắng cảnh đẹp và quyến rũ 
như Hà Nội, đổi lại, có những điểm đặc biệt 
khác.  Nói đến Hải Phòng chắc ai cũng biết 
về một nhà máy xi măng đồ sộ (bây giờ là 
Công Ty xi măng Hải Phòng) nằm ngay trên 
vùng đất ngã ba sông Cấm và kênh đào Hạ 
Lý, đã được người Pháp khởi công xây dựng 
vào năm 1899, là nhà máy sản xuất xi măng 
đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương.  
Người dân sinh sống ở vùng lân cận hầu hết 
là công nhân của nhà máy tới mấy đời. Nhà 
máy xi măng này là nguồn tài nguyên lớn 
của chính phủ Việt Nam trong thời kỳ đó. Có 
điều ít ai biết đến, vào thời kỳ hai miền Nam 
Bắc phân chia, xi măng mà chính phủ miền 
Nam mua của Nhật Bản chính là xi măng sản 
xuất từ nhà máy biến chế Hải Phòng. Người 
ta nói, bao xi măng phía ngoài mang nhãn 
hiệu Nhật Bản, nhưng lớp bao bì phía trong 
lại mang nhãn hiệu "Con Rồng" thuộc 
VNDCCH (?)   

      Ngày còn bé, vào mỗi độ Tết đến, bố mẹ 
tôi thường đưa chúng tôi về thăm và chúc 
tuổi bà ngoại cùng họ hàng bên mẹ, ở chân 
cầu Hạ Lý gần nhà máy xi măng.  Bà ngoại 
tôi ở với cậu Thành, em trai út của mẹ tôi. 
Cậu làm chủ một tiệm may âu phục tại khu 
vực này.  Mẹ tôi còn người chị gái là bác 
Đình lấy chồng nhà quê ở làng Phú Thái và 
ông anh trai là bác Phỉnh làm nghề thợ 
nhuộm quần áo.  Mẹ tôi có lẽ được may mắn 
hơn mấy người anh người chị vì mẹ gặp 
được bố là người có chức phận nên bên 

ngoại rất nể nang. Mỗi lần sang thăm bà, 
chúng tôi phải đi bằng xe tay.  Nhiều lúc qua 
cầu Hạ Lý, mấy bác phu xe ì ạch kéo xe lên 
dốc thật khó khăn, toát mồ hôi mà vẫn 
không đưa được xe qua khỏi cầu làm bố tôi 
phải xuống xe đẩy phụ. Lúc đó, nhìn cảnh 
người kéo xe cho người bằng đôi chân không 
đạp đất, tôi thấy bùi ngùi thương cảm cho 
những kẻ nghèo khổ mà tội nghiệp.  Được 
biết mấy năm sau này, vì tránh bụi xi măng 
gây ô nhiễm, nên nhà máy xi măng Hải 
Phòng đã được rời đi nơi khác, bên cạnh 
dòng sông Bạch Đằng, một vùng ngoại ô xa 
khỏi thành phố.  
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     Hải Phòng còn có biệt danh nữa là thành 
phố Cảng, một hải cảng quan trọng nhất của 
Việt Nam.  Vì có độ nước biển sâu để các 
thương thuyền thuộc các quốc gia trên thế 
giới đều có thể cập sát bờ và thả neo ngay 
tại bến Sáu Kho để bốc gỡ hàng hóa.  Vì địa 
thế thuận lợi của Hải Phòng nằm sát biển và 
có nhiều sông ngòi nên hải sản tươi ngon 
cung cấp cho người dân trong nước cũng 
như xuất cảng sang các nước láng giềng rất 
dồi dào phong phú, một nguồn hải sản đáng 
kể của thành phố Hải Phòng. Người ta nói, 
Hải Phòng là vùng đồng chua nước mặn, 
người dân chân chất cục mịch, không lịch 
lãm như người Hà Thành, nhưng về phương 

diện hải sản Hải Phòng lại trội hơn nhiều nơi 
khác.  Chúng tôi được may mắn hơn người 
Hà Nội vì lúc nào cũng được ăn đồ biển tươi 
ngon và rẻ tiền.  Nói về đồ biển, tôi chẳng 
thể nào quên được món cá song hấp với nấm 
hương, miến, tương đậu đen và gừng tươi 
thực độc đáo của mẹ tôi.  Đúng là đặc sản 
của Hải Phòng. Cũng từ Hải Phòng, du khách 
có thể đi về hướng bắc thăm viếng Vịnh Hạ 
Long thuộc thành phố Quảng Yên (bây giờ là 
Quảng Ninh) qua hai bến phà – Phà Bính và 
Phà Rừng thực thích thú.  Nói đến Vịnh Hạ 
Long người ta đều biết đây là một thắng 
cảnh thiên nhiên độc nhất của Việt Nam mà 

sau này đã được thế giới công nhận là một 
danh lam thắng cảnh có một không hai.   
     Hải Phòng có bãi biển Đồ Sơn khá đẹp và 
nên thơ.   Dọc theo bãi biển là những hàng 
dừa cao bóng và sát chân đồi là những hàng 
phượng vĩ đỏ thắm nở rộ mỗi độ hè sang 
như tô điểm cho bãi biển Đồ Sơn thêm phần 
quyến rũ. Nhiều toà biệt thự nguy nga tráng 
lệ trên đồi cao và dọc theo bờ biển đã được 
xây lên từ thời kỳ người Pháp đô hộ Việt 
Nam. Ở giai đoạn đó bãi biển Đồ Sơn chỉ 
dành cho người Pháp và dân nhà giầu tới đây 
nghỉ mát và tắm biển.  
 
     Vào mùa hè năm 1996, nhân dịp về thăm 
lại thành phố Cảng, chúng tôi được mấy chú 
em họ đưa đi tham quan một sòng bài mới 
mở ngay tại khu du lịch gần bãi biển Đồ Sơn.  
Sòng bài khá đồ sộ với lối kiến trúc bên ngoài 
và cách trang trí bên trong hoàn toàn theo 
như kiểu casino ở Las Vegas bên Mỹ. Sòng bài 
này nguyên thuỷ là một Hotel của người Pháp 
và đã từng được dùng làm cảnh trí trong bộ 
phim “Số Đỏ” lúc Bà Phán Đoan gặp Xuân Tóc 
Đỏ đang dan díu với Tuyết là cháu gái mình … 
Nghe nói, sòng bạc này do một người Đài 
Loan đứng làm chủ sau khi Mỹ bỏ cấm vận. 
Nơi đây chỉ dành cho du khách mang quốc 
tịch nuớc ngoài mới được vào sát phạt.  
Chúng tôi cũng tò mò vào thử phía trong, 
nhưng đã rất thất vọng vì chẳng có một bóng 
du khách nào ngoài các cô cậu dealers ngồi 
tán gẫu với nhau.  Chúng tôi đổi ít tiền cắc 
(quarters) đưa cho mấy chú em họ để bỏ vào 
mấy cái máy “slot machines” kéo thử cho biết.  
Xin nói thêm là vì chúng tôi mang hộ chiếu 
Hoa Kỳ  nên luật lệ sòng bài cho phép một hộ 
chiếu được quyền đem theo một người bản 
xứ nên mấy chú em được vào cùng với chúng 
tôi là vậy. Vâng, sau vài cú kéo cần máy, 
chúng tôi thua là cái chắc.  
  Nhìn lớp trẻ làm việc tại đây mà thấy trạnh 
lòng.  Dealers sống vì tiền típ của khách 
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hàng.  Hôm ấy khách chơi bài không có lấy 
một mống thì lấy đâu ra tiền típ. Tôi tần 
ngần hỏi một cô gái đứng gần bên: “Cô ơi, 
chúng tôi không biết đánh bài nhưng muốn 
“bo” cho các cô được không nhỉ ? Một câu 
hỏi qúa là ngớ ngẩn phải không các bạn?  
Mấy cô đứng gần đó phá lên cười và lễ phép 
thưa: “Ôi, được chứ ạ, thưa cô chú”.  Tôi 
nghĩ trong đầu, tiền mà chê sao?  Thế là 
chúng tôi cũng cười theo họ.  Vui thật là vui!    
     Ngay trên đỉnh ngọn đồi Vung, gần sòng 
bài, là ngôi biệt thự nguy nga của vua Bảo 
Đại trước kia.  Ngôi biệt thự này do một vị 
tướng người Pháp xây cất từ năm 1928 và 
sau đó tặng lại cho vua Bảo Đại vào năm 
1949.  Đây là nơi nghỉ mát cũng như nơi nghỉ 
chân của vua Bảo Đại mỗi lần ra kinh lý Bắc 
phần.  Bây giờ ngôi biệt thự này đã được sửa 
sang thành một khách sạn sang trọng nhất 
thành phố Đồ Sơn.  Từ đỉnh đồi Vung chúng 
tôi có thể nhìn xuống bãi biển thơ mộng chạy 
soai soải theo chân đồi phía dưới.  Chung 
quanh biệt thự bao trùm nhiều loại cây cối 
xanh um.  Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây dễ 
lôi cuốn du khách làm sao!  Tôi có cảm 
tưởng như thể mình đang được ở trong một 
tòa lâu đài của một vương tước cuối cùng đời 
nhà Nguyễn, với những bức hình của triều 
đại đế vương bầy biện và treo trên khắp các 
vách tường. Tò mò tôi tìm hiểu thêm về vai 
trò của vua Bảo Đại qua những tài liệu quảng 
cáo của hãng du lịch.  Quả là thích thú được 
biết về những câu chuyện lịch sử này.  Cũng 
như nhiều du khách khác, chúng tôi cải trang 
trong các bộ xiêm y của hoàng cung để chụp 
hình lưu niệm.  Nhìn hình dạng cải trang của 
mình trong gương soi, tôi thầm nghĩ, không 
biết đến bao giờ mới có dịp trở lại Đồ Sơn 
một lần nữa để có được những bức hình đặc 
biệt này?    
     Ngoài ra, nói tới Đồ Sơn, người ta nghĩ 
ngay đến ngày Hội Chọi Trâu được tổ chức 
hàng năm vào ngày 9 tháng 8 âm lịch.  Một 

ngày lễ hội truyền thống của người dân sinh 
sống tại Đồ Sơn lâu đời, không thể huỷ bỏ vì 
nó là một tín ngưỡng lưu truyền.  Hôm đó, 
đứng trước hình tượng hai con trâu mộng 
đang chọi nhau với hai hàng chữ in nổi bật ở 
phía dưới:  “Dù ai buôn đâu bán đâu, Mùng 9 
tháng Tám chọi trâu thì về” .  Tự nhiên tôi 
chợt nhớ ra ngày xưa mẹ đã kể cho nghe về 
tập tục này.  Hay thật!  Vậy chứ, chắc chắn 
tôi chẳng bao giờ dám tham dự ngày lễ hội 
này đâu. Tôi chợt hình dung ra cảnh đổ máu, 
cảnh chết chóc của hai con thú làm trò vui 
cho thiên hạ, để rồi cuối cùng dù thắng hay 
bại cả hai con vật đều bị dân làng đem đi 
giết chết lấy thịt cúng Trời Đất để cầu an, 
cầu phước? Cũng vì lý do này,  nên có lần đi 
du lịch sang Mexcico,  được mời đi xem “Đấu 
Bò Rừng” (Bull Fighting) tôi phải từ chối. 
Nghe nói về sau người ta đã huỷ bỏ môn 
chơi qúa tàn ác này. 
     Có thể Hải Phòng còn có nhiều di tích lịch 
sử gồm những ngôi chùa Phật Giáo cổ xưa 
cũng như nhiều nhà thờ Thiên Chúa Giáo xây 
cất hàng 100 năm trước, từ thời Pháp thuộc 
mà tôi chưa hề đặt chân đến. Nếu lần sau về 
lại Việt Nam, chắc chắn chúng tôi sẽ đi thăm 
những di tích lịch sử này và thăm quần đảo 
Cát Bà cách Hải Phòng khoảng 30 cây số.  
Được biết quần đảo Cát Bà, bây giờ đã sát 
nhập vào thành phố Hải Phòng và được coi 
là một nơi nghỉ mát lý tưởng cho mọi giới.   
 
Đợi xem...  
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NHỚ MONG 

 

Kẻ ở người đi luống ngậm ngùi 

In hình bóng cũ thuở nào nguôi 

Êm nghe sóng vỗ bờ xa vọng 

U ẩn mắt sầu ngấn lệ rơi 

Oán hờn đông đến lòng tê tái 

Ái ngại xuân về chốn lẻ loi 

Nhắn gởi theo mây lời hẹn ước 

Hằng mong nhớ mãi bạn đường ơi! 

 

VĂN THỊ KIỀU ANH 

 

 
     Những năm ở Hải Phòng, sau ngày hồi 
cư, gia đình chúng tôi có cuộc sống tạm ổn.  
Bố tôi hùn hạp buôn bán với những người 
bạn cũ.  Lợi tức hàng tháng của bố đem về 
chắc không dư giả, chỉ đủ cho mẹ đong gạo 
và mua thức ăn, trả tiền nhà, tiền học cho 3 
anh em chúng tôi.  Nên về Hải Phòng mấy 
năm rồi mà bố mẹ tôi chưa mua nổi một căn 
nhà, dù là một căn nhà bình thường.  Một 
mình bố bươn trải để lo cho gia đình tới 6 
miệng ăn kể cũng rất cam go.  Lúc này tôi 
mới độ 12 tuổi, nhìn thấy cảnh nghèo túng 
của gia đình, lòng tôi những nao núng và bứt 
rứt không sao tả xiết.  Bao nhiêu năm trời 
nghèo khó ở Chiến Khu Tư tưởng như đã qua 
đi, nào ngờ bây giờ trở về quê hương bản 

quán mà tình cảnh cũng chẳng khá hơn.  Đó 
là nguyên nhân mà bố mẹ cứ ỳ xèo nhau mãi 
không thôi.  Bố chịu đựng những lời trách 
móc ỉ ôi của mẹ từ bao năm rồi nên dường 
như cũng quen đi. Nghĩ lại thấy thương bố 
ghê gớm. Cũng vì thấy hoàn cảnh gia đình 
thiếu thốn nên chị gái tôi phải ngưng học để 
đi may, khi chị mới học hết lớp Nhất. Chị  là 
người hiền lành, chân thật. Lúc này chị tôi đã 
17, 18. Tuổi trăng tròn. Chị có một nhan sắc 
mặn mà.  Dáng người thon thon với nước da 
trắng mỏng, mịn màng như lúc nào cũng 
đánh phấn. Những bức hình chị chụp bán 
thân, nhìn nghiêng mà tôi còn lưu giữ đến 
tận bây giờ, qủa thực rất duyên dáng và 
quyến rũ!  Mái tóc dài óng mượt với một búp 
lưỡi trai cuốn phồng vắt vẻo ngang vầng trán 
là mốt của mấy cô gái thời buổi bấy giờ trông 
sao mà đẹp lạ, chiếc miệng hơi móm giống 
bố tôi, be bé xinh xinh luôn luôn mỉm cười 
khiến vẻ đẹp thanh thoát của chị nổi bật hẳn 
lên. Có lẽ chị đẹp thật nên được bà con trong 
khu phố Trại Cau gọi là hoa khôi.  Tôi biết 
lúc đó có nhiều chàng trai mê thích chị.  
Nhưng biết bố tôi khó khăn nên không ai 
dám bén mảng. Nhiều người bạn thân quen 
của bố mẹ muốn ngắm nghé hỏi chị mình  
nhưng chị rất phân vân, chưa dám nghĩ tới vì 
muốn giúp đỡ bố mẹ và chăm sóc các em 
thêm ít năm.  Hình như chị tôi không có bạn 
trai. Bạn gái cũng chẳng nhiều, ngoại trừ  hai 
người duy nhất mà tôi biết là chị “Tuất sáu 
ngón” (chị có 6 ngón tay) làm việc tại một 
tiệm vải ở phố Bati và chị Ánh Tuyết sau này 
là Ca Sĩ Ánh Tuyết, nổi danh với bài hát 
"Trăng Sáng Vườn Chè". Chị Ánh Tuyết đã 
đẹp lại hát rất hay. Do đó, mặc dầu còn bé, 
tôi cũng biết phân biệt được cái đẹp và cái 
tài của chị, nên mỗi lần chị tôi sang thăm chị 
Tuyết tôi đều xin đi theo để được nghe hai 
chị ca hát với nhau. Tôi nhớ hồi đó chị tôi 
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cũng hát hay và đẹp gái nên chị Tuyết muốn 
rủ chị học làm ca sĩ, nhưng bố  lúc nào mà 
chẳng khó khăn, dễ dầu gì chị dám học đòi 
với chúng  bạn, ngay như mỗi lần chị bước 
chân ra khỏi nhà, bố đều bắt tôi hay anh Kỳ 
đi theo làm body guard, vậy hòng gì cụ cho 
chị đi hát hỏng với ai. Cụ canh chừng con gái 
rượu quá kỹ càng, hơn cả mẹ tôi. Bố tôi theo 
Tây học, tưởng cụ phải văn minh lắm, nhưng 
cụ vẫn bắt con cái phải giữ nề nếp nho 
phong.  Bố thực khe khắt với con cái và nhất 
là với chị Mai.  Ngoài bố tôi ra, anh Kỳ cũng 
vậy.  Thực khó khăn với chị, cứ như ông cai 
ngục.  Chị tôi sợ bố thì ít mà sợ ông anh tôi 
thì nhiều.  Nghĩ mà thương! 
    Có lần tôi theo hai chị sang tận bên làng 
Thủy Nguyên Thuỷ Tú xem hội Xuân vào 
tháng Giêng đầu năm. Những hình ảnh của 
ngày lễ hội hôm đó dường như tôi còn nhớ 
rất nhiều.  Này nhé, có thi tài làm bánh, thi 
dệt cửi, đánh vật, có trò chơi Cờ người, Tổ 
tôm điếm, Hát quan họ,  Đánh đu v.v...  Cờ 
người có hình thức là cờ tướng, gồm một 
bàn cờ vuông vắn làm bằng gỗ với những 
đường kẻ ngang kẻ dọc bên trên, các quân 
cờ là những thỏi gỗ tròn cỡ đồng nickle, có 
hình vẽ khác nhau như Tướng, Sĩ, Tượng, 
Xe, Pháo, Mã, Tốt, bằng chữ Hán in trên mỗi 
con cờ.  Môn chơi này chỉ cần hai người 
tranh tài với nhau là đủ. Nhưng  trong hội 
Xuân này, cờ người được dựng ngay ở trên 
sân cỏ, quân cờ là những trai làng.  Người 
làm quân cờ tướng ôm một cây gậy, phía 
trên đầu gậy có gắn tấm bảng nhỏ ghi chữ 
nho như Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, 
Tốt. Những quân cờ người này di chuyển 
trên sân cỏ theo dấu hiệu của người chơi 
bằng những tiếng trống.  Họ mặc trang phục 
khác nhau, tuỳ theo chức sắc của quân cờ, 
chẳng hạn như Tướng có chức vụ cao nhất 
và Sĩ là quân lính, chức vụ thấp nhất. Người 

thủ vai Tướng mặc quần áo sặc sỡ, mũ mão 
cân đai trông rất bệ vệ, còn Sĩ thì mặc như 
mấy anh lính khố xanh, khố đỏ, đầu đội 
chiếc nón lính, đi chân đất, cổ chân quấn sà 
cạp.  Đại khái là như vậy vì kể ra còn nhiều 
cách ăn mặc khác nhau của từng quân cờ.  
Sau này được bố tôi cắt nghĩa nên mới rõ 
đây là một môn chơi giải trí dân gian có tính 
cách đấu trí cao thấp, thử tài thông mình và 
nhanh nhẹn.   Tổ tôm điếm cũng là một thú 
chơi giải trí thanh nhã dành cho lớp người 
cao tuổi tại miền Bắc. Vì trong cuộc chơi Tổ 
tôm điếm, ngôn ngữ chủ yếu không phải là 
lời nói bình thường mà được sử dụng hệ 
thống thông tin bằng tín hiệu gõ trống, bằng 
mầu sắc các loại cờ hiệu và giọng ngâm thơ 
(lẩy Kiều) của người giao bài, rất cầu kỳ. 
Người chơi phải sành điệu để điểm những 
tiếng trống nói lên đặc thù của môn chơi.   
     Theo chân hai bà chị, tôi dừng lại từng khu 
giải trí để xem dân làng du Xuân  qua các trò 
chơi dân dã.  Tò mò, tôi đã mạo hiểm leo lên 
cây đu.  Hai tay nắm chặt lấy hai cây tre dài và 
cao chót vót để thử cho biết, nhưng khi vừa 
nhún lên nhún xuống vài lần, cây đu dần dần 
bay bổng lên cao, tôi cảm thấy chóng mặt phải 
leo xuống liền.  Người ta trồng nhiều cây đu 
thật chắc chắn gần bên nhau để các cặp trai 
gái trổ tài đu thi. Anh trai làng nào mà được cô 
gái quê chọn đứng chung để đu thì đó là một 
niềm hãnh diện vô cùng, vì sau đó họ sẽ đưa 
nhau ra ngoài đình làng để thi thố tài ca trù, 
hát ví, hát đối, hát đúm. Từng nhóm, từng 
nhóm tụ họp truớc sân đình. Các cô gái quê 
cùng các anh trai làng hát hò, ví von nghe rất 
tình tứ. Vì lẽ đó sau ngày hội Xuân  đã có nhiều 
cặp trai gái trong làng bén duyên nhau mà 
thành vợ thành chồng.  Cũng vì muốn tranh tài 
hát ví, hát đúm mà các cô gái làng và các anh 
trai quê phải ra công tập hát thuộc lòng các 
câu thơ, dân gian, hầu hết là thể loại lục bát, 
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trong suốt cả năm dài.  Có khi chính họ tự sáng 
tác ra câu ví,  câu hò sao cho tình tứ lãng mạn 
gây ấn tượng cho đối tác. Hôm đó tôi thấy ai 
nấy đều ăn mặc tươm tất theo tuyền thống 
ngày lễ hội của dân quê, trong đó hai nhân vật 
quan trọng là cô thôn nữ, mặt thoa nghệ vàng 
khè (cổ lệ của làng Thuỷ Nguyên, Thuỷ Tú), 
đầu chít khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu đỏ 
chót.  Có lẽ lá trầu không nhai chung với cau 
tươi làm cô ta ngây ngất, hai má đỏ hây hây 
như người đánh phấn hồng, trông rõ đẹp gái. 
Cô gái kéo chiếc khăn che ngang miệng, chỉ 
còn để lộ đôi mắt bồ câu đen nhánh, long lanh.  
Còn cậu trai làng mặt mũi hớn hở, nắm chặt cổ 
tay cô gái quê, cất lên những lời ví von rất điệu 
nghệ, nghe có lớp có lang.  Người ta nói hội 
Xuân này còn được gọi là hội “Mở Mặt” vì các 
cô gái quê che mặt kín mít quanh năm khi đi ra 
ngoài đường, khi hội Xuân đến họ mới mở 
khăn che mặt ra và thi thố tài hát ví von của 
mình làm say mê phái nam là vậy.  Đây là một 
tập tục rất được ưa chuộng tại vùng quê miền 
Bắc vào những ngày lễ hội để các chàng trai có 
dịp thổ lộ tâm tình cùng các cô gái làng bên  
mà họ để tâm yêu vụng nhớ thầm. Tôi tò mò 
theo dõi mọi động tác của đôi bên thấy rất 
thích thú nhưng thực sự chỉ hiểu lơ mơ. 
      Trở lại những năm hồi cư về Hải Phòng,  
ba anh em tôi học tại một trường tiểu học tư 
thục trên đường Trại Cau. Sau đó tôi xin 
được vào trường tiểu học công lập Hưng Đạo 
nằm chênh chếch với trường Trung Học Ngô 
Quyền hướng ra phố Ngõ Nghè, gần chợ 
Vườn Hoa.  Tôi thay đổi trường học và học 
thấp xuống một lớp cũng vì cô hàng xóm có 
cái tên Thuý-Phụng mỹ miều dễ thương đã 
rủ rê.  Dù gì học trường công cũng vẫn hơn, 
tôi nghĩ như thế, vả lại bố mẹ không phải lo 
tiền học hàng tháng là tốt rồi.  Tôi còn nhớ 
hai năm học với bà giáo Thuận, từ lớp nhì 
đến lớp nhất, tôi đều đứng nhất lớp mặc dù 

có lần tôi nghịch ngợm quá bị phê điểm hạnh 
kiểm xấu vậy mà cuối tháng cộng sổ thông 
tín bạ tôi vẫn đứng nhất lớp, làm bà giáo 
cũng chẳng thể nào buồn tôi được. Bà giáo 
Thuận rất nghiêm khắc, kỷ luật và khó tính 
vậy nhưng tôi rất quí mến và có thiện cảm 
với bà.  Đối với các thầy cô đã giáo huấn, tôi 
luôn luôn kính trọng và nể nang, vì họ là 
người thay thế bố mẹ để chỉ dẫn và dậy dỗ 
tôi nên người.  Bà là người Huế, có giọng nói 
ngọt ngào dễ nghe.  Dáng di thoăn thoắt 
mặc dù bà hơi lùn. Mái tóc bới ngược ra phía 
sau, để lộ vầng trán cao trên gương mặt 
thanh tao sáng lạn, thông minh của bà.  Tôi 
còn nhớ, mỗi buổi sáng khi thấy bà bước 
xuống khỏi chiếc xe tay ngoài đầu cổng 
trường, tôi và Bích Hải lon ton chạy ra phụ 
đem cặp sách vào lớp học.  Ấy thế, có đứa 
nói tôi nịnh bà giáo để được bà có cảm tình 
cho điểm cao mới lạ chứ.  Chả sao, mình cứ 
làm điều phải, còn ai muốn nói sao cũng 
chẳng thiệt thòi gì, tính tôi trời sinh ra là vậy.   
     Trong lớp học có nhiều người bạn rất dễ 
thương, nhưng tất nhiên tôi thân với Thuý 
Phụng vì là hàng xóm láng giềng với nhau.  
Bố Phụng là một thương gia, làm chủ một 
hãng cho thuê xe xích lô đạp trên đường Trại 
Cau, kế cận nhà tôi. Được biết mẹ Phụng 
hiếm hoi không có con trai nên bác Ngọc 
Lâm cưới thêm bác hai để phụ giúp việc kinh 
doanh và hy vọng sẽ có con trai để nối dõi 
tông đường.  Dinh cơ này được giao cho dì 
Hai của Phụng trông coi. Dì rất trẻ và tân 
thời so với mẹ Phụng. Lúc này dì mới chỉ có 
hai cô con gái là Dung và Chi. Mỗi sáng, 
Phụng và tôi cùng đi bộ tới trường.  Khi nào 
trời mưa, bác Ngọc Lâm cho xe xích lô đưa 
chúng tôi tới tận trường.  Nghĩ ra, quen với 
con nhà giầu kể cũng có lợi lắm chứ. Cuối 
tuần, bác Ngọc Lâm thường hay sang đánh 
chắn hay đánh tổ tôm với bố tôi. Bác Ngọc 
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Lâm tỏ ra rất mến tôi. Mỗi lần đối mặt bác 
đều khen tôi học giỏi như có ý so sánh tôi với 
con gái bác làm tôi cũng hơi ngượng ngùng. 
Những ngày hè, Phụng thường rủ tôi lên Hà 
Nội thăm gia đình tại phố Hàng Bạc.  Đối với 
tôi lúc đó cửa hàng bán nữ trang của mẹ 
Phụng quá là đồ sộ và sang trọng.  Tôi nhớ 
mẹ của Phụng là người Bắc cổ xưa, bà vẫn 
để răng đen và vấn tóc trần, nước da trắng 
nõn nà, dáng người sang trọng, lời nói thanh 
tao nhẹ nhàng quí phái.  Phụng có ba chị em 
gái, chị Loan là cả, kế đến là Phụng và dưới 
là bé Thuý-Liên. Vốn gốc người Hà Nội, cả ba 
chị em nói y hệt giọng bác Ngọc Lâm gái, thỏ 
thẻ, dịu dàng, nũng nịu nghe rất Hà Nội.  Mỗi 
lần đi tắm biển Đồ Sơn với gia đình Phụng 
vào những dịp nghỉ hè, bác Ngọc Lâm đều 
cho tài xế đưa đi đón về thực thoải mái. Và 
dì hai của Phụng đều lo đồ ăn nước uống cho 
mọi người.  Dì rất chu đáo!  
     Nhớ lại những ngày nhà trường tổ chức 
cho học sinh đi Đồ Sơn, tôi thường mạo chữ 
ký cho phép của bố mẹ. Tôi quả là liều lĩnh, 
quá ham vui, nên mới hành động thiếu suy 
nghĩ như vậy. Bố mà biết được, chắc tôi bị 
ăn đòn là cái chắc. Cũng may là không có 
chuyện gì xẩy ra, bằng không nhà trường 
đâu có chịu trách nhiệm cho những sự rủi ro.  
Bãi biển Đồ Sơn không xa với thành phố Hải 
Phòng là mấy, do đó chúng tôi sáng đi chiều 
về bình thường. Tôi còn nhớ có lần bị bà giáo 
Thuận quở mắng vì tôi đứng thay quần aó 
tắm ở ngay gốc cây, giữa thanh thiên bạch 
nhật.  Sao lúc đó tôi lại vô ý đến thế chứ. Rõ 
là ngây ngô chẳng biết ý tứ gì.  Một bài học 
để nhớ mãi. Tôi và các bạn cùng lớp chơi 
đùa thoả thích bên nhau, ngụp lặn dưới 
những cơn sóng tràn bờ, uống nước mặn, 
sặc sụa liên hồi.  Sau đó lên bờ ngồi phơi 
nắng hay đuổi bắt dã tràng thập thò nơi 
miệng lỗ. Thích thú nhất là theo dõi chúng 

vo viên những hạt cát tròn xoe, liên tục như 
chẳng bao giờ ngưng.  Hạt nào như hạt nấy.  
Hay thực là hay!  Tận mắt trông thấy dã 
tràng se cát tôi mới nhớ đến câu ca dao mà 
mẹ thường ví von: "Dã tràng se cát Biển 
Đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán 
gì". Nghe sao nhớ thế!  Rồi đến giờ ăn, 
chúng tôi tụ tập với nhau để chia sẻ những 
món ăn đem theo. Tôi được mẹ nắm cho 
mấy nắm cơm ăn với thịt thăn kho nước 
mắm.  Đói bụng mà được ăn cơm nắm thịt 
kho ngon không tả được. Một món ăn quê 
mùa của mẹ mà tôi không thể thiếu vắng nó 
cho dù hiện nay mình đang sống trong một 
xã hội mà vấn đề thực phẩm qúa dư thừa.  
     Dù rằng thời gian sinh sống tại Hải Phòng 
chẳng lâu được bao năm (1952-1954). Hai 
năm học tại trường Hưng Đạo với bà giáo 
Thuận, tôi đã có những kỷ niệm thân thương 
với các bạn học cùng lớp.  Giờ đây ngồi ghi 
lại những giòng chữ này, tôi vẫn còn hình 
dung ra được từng khuôn mặt thân quen của 
bạn bè cũng như tên họ của từng người.  
Đứa nào học hành ra sao, tính tình, dáng 
dấp thế nào.  Trong lớp tôi học có hai đứa 
cùng mang tên Yến và cùng tên họ lẫn chữ 
lót, nên bà giáo đặt cho tôi là Yến B, còn nhỏ 
kia là Yến A.  Yến A cũng học ngang như tôi, 
nhưng ả ta có vẻ hiền lành chứ không phá 
phách như tôi.  Cũng tại ngôi trường nhỏ bé 
này, tôi đã kết thân được với Phú, Phi và Hợi.  
Chúng tôi bốn đứa đã kết nghĩa chị em với 
nhau ngay từ hồi còn học lớp Nhì và đã có với 
nhau biết bao kỷ niệm thân thương của thời 
cắp sách.  Tôi luôn luôn nghịch ngợm như con 
trai, nhưng ba cô bạn gái của tôi lại rất đoan 
trang thuỳ mỵ.  So trong bốn đứa, Phú là đứa 
xinh gái nhất.  Nàng biết yêu sớm thế.  Mỗi lần 
chị ta có hẹn với bạn trai là anh chàng Lạc, ba 
đứa tôi phải nói dối quanh dối quẩn với ông bô 
để nó đi đến chỗ hẹn.  Gớm hai người mê 
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nhau từ bao giờ chẳng biết để ba đứa tôi cứ 
phải làm cái việc sai quấy này đối với bố của cô 
ả không biết bao nhiêu lần rồi.    
     Những đêm trăng sáng, chúng tôi bốn 
đứa rù rì tâm sự bên nhau dưới gốc cây 
chuối sau vườn nhà Phú.  Bên bờ giếng sâu 
đầy ắp nước, Phi, Hợi và tôi thay phiên nhau 
giúp Phú kéo từng gầu nước từ giếng lên đổ 
vào bể nước.  Chúng tôi giả vờ ngoan ngoãn 
giúp đỡ Phú như để che lấp việc làm bất 
chính của mình. Ranh mãnh thật!  Những 
buổi chiều hè chúng tôi thường đi dạo mát 
quanh hồ sen ở cuối đường Trại Cau.  Nước 
hồ trong vắt, in rõ hình bốn đứa tôi lồng 
trong bóng những bông sen lung linh lay 
động. Ôi! Sao tuổi thơ đẹp đến thế, mơ 
mộng đến thế!.  Hơi gió phảng phất nhẹ 
nhàng từ mặt hồ mang theo hương sen ngào 
ngạt làm chúng tôi ngây ngất.  Chúng tôi 
ngồi trên thảm cỏ xanh ven bờ hồ, nhúng 
chân xuống nước, khoắng qua khoắng lại để 
cảm nhận hơi nước mát dịu của hồ sen, để 
nghe Phú nói chuyện về người yêu của nàng. 
Nàng Phi, nàng Hợi cũng như tôi, lúc đó 
chưa đứa nào có bạn trai, nhưng nghe Phú 
kể chuyên yêu đương cũng tò mò muốn biết.  
Từ Hồ Sen chúng tôi rong ruổi bên nhau vào 
thăm chùa Hàng.  Phú chịu khó cúng vái rất 
nghiêm trang, thành khẩn. Chị ta khấn 
nguyện điều gì không rõ, ba đứa tôi đứng 
ngoài thì thầm to nhỏ, đùa cợt với nhau: 
"Chắc cô nàng cầu duyên chứ gì?"  Phú đoán 
được lời bông đùa của chúng tôi, mặt chị đỏ 
bừng, ngượng ngùng rất dễ thương.  Chao 
ôi! giờ tìm đâu ra những ngày thơ mộng của 
tuổi hoa niên như thế nữa!  
      Rồi muà Hoa Phượng của năm 1954 chợt 
đến.  Chúng tôi phải chia tay nhau, từ giã bà 
giáo Thuận, tạm biệt mái trường nhỏ bé thân 
yêu.  Những cuốn lưu bút ngày xanh, ép đầy 
hoa phượng và cánh bướm muôn mầu, được 

chuyền từ tay người này sang tay người khác.  
Những đoạn văn học trò ngây ngô, bay bướm, 
nguệch ngoạc tô điểm trên trang sách của 
nhau.  Những lời cầu chúc  thân thương, 
những câu hò hẹn viển vông mà sao nghe lưu 
luyến thế.  Và cho đến mãi sau này, mỗi khi 
được nghe bản nhạc “Nỗi buồn hoa Phượng” 
của nhạc sĩ Thanh Sơn:  Mỗi năm đến hè lòng 
man mác buồn…”, lòng tôi lại rạo rực bồi hồi 
nhớ lại kỷ niệm những tháng năm dài của tuổi 
thơ khi còn đi học ở Hải Phòng.  Nhưng đã có 
ai níu lại được thời gian bao giờ…?  
     Năm 1996, khi trở lại thành phố Cảng, tôi 
gặp lại Phú, nhưng riêng Phi thì đã không 
còn nữa.  Phi đã ra đi khi tuổi đời còn trẻ.  
Cũng trong dịp này tôi gặp lại Hợi ở trong 
Nam.  Cuộc sống của hai người bạn trong 
thời thơ ấu của tôi giờ đây tương đối thong 
thả khi các con cái của họ đã trưởng thành 
và có địa vị đáng kể trong một xã hội mới 
mẻ  Tôi mừng cho họ. Vì thương nhớ bạn 
hiền ngày xưa là Phi và tôi mà sau năm 
1954, Phú đã đặt tên cho cô con gái đầu 
lòng là Phi-Yến.  Phi-Yến  hiện là bác sĩ y 
khoa cho một bệnh viện lớn tại Hà- Nội. 
     Thời thế đổi thay nhưng tình bằng hữu 
của chúng tôi không vì năm tháng mà thay 
đổi. Ba đứa chúng tôi giờ đây đứa nào cũng 
đã có tuổi, ao ước gặp lại nhau thêm một lần 
nữa quả là rất khó khăn đối với Phú và Hợi.  
Riêng cá nhân tôi vẫn nuôi hy vọng để thực 
hiện được điều mơ ước nhỏ nhoi này.  Để 
được thấy lại thành phố rực đỏ mầu hoa 
phượng và gặp lại bạn hiền thân thiết ngày 
xưa. Mong lắm thay!  

Ỷ Nguyên       
Maryland, November 2015 

(Trích "Từ Một Vùng Ký Ức") 
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LỊCH SỬ MỘT BÀI CA: TỪ CHIỀU THU" (1948)  
CỦA LÊ MỘNG NGUYÊN  

ĐẾN CHIỀU VÀNG NĂM XƯA (2002)  
CÙNG TÁC GIẢ 

  

NS Lê Mộng Nguyên 
  
LTS: Cỏ Thơm số 72 mùa Hạ 2015 có đăng bản nhạc “Chiều Vàng Năm Xưa” của 
Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên. Tác giả viết thêm về lịch sử của nhạc phẩm này dưới đây. 
 
“Chiều Vàng Năm Xưa” (CVNX) được trình bày lần đầu tiên trong đêm Gặp Gỡ NS 
Ngô Thụy Miên (NTM) ngày thứ bảy 25 tháng 05-2002 tại Mộc Lan Trang (Antony- 
ngoại ô Paris) từ 14g chiều đến 21g30 tối...   
 
Trong điện thư gửi cho tác giả Lê Mộng Nguyên (LMN) từ Richmond, Virginia Hoa 
Kỳ, NS Phan Anh Dũng viết: "xin NS Lê Mộng Nguyên tiếp tục gởi cho Cỏ Thơm lịch 
sử về bản nhạc CVNX: có lẽ lồng trong khung cảnh đất nước lúc ấy sắp đổi thay 
chăng?” Anh Phó Chủ Nhiệm Ngoại Vụ nói đúng, vì thật ra trong đêm gặp gỡ NTM, 
bài CVNX do Tuyết Dung trình bày lần đầu tiên với giọng ca tuyệt vời - đàn đệm synthé 
NS Nguyễn Minh Châu (SiliconBand) và piano Jazzy nhí-nhảnh, tài tình mặc dầu nàng 
chưa bao giờ nghe nói đến"Chiều Thu" hay "Chiều Vàng Năm Xưa "). Nữ ca sĩ 
Tuyết Dung giới thiệu CVNX đại khái như sau: “Bài ca mà tôi sẽ trình bày lần đầu tiên 
hôm nay (25-05-2002) tuy do LMN sáng tác cách đây không lâu... là một bài ca có 
nhiều âm hưởng tiền chiến...”. Bài hát được tất cả khán thính giả hoan nghênh: 
"bisou! bisou!" bắt buộc tác giả phải lên sân khấu nhận giải thưởng là một cái hôn của 
nữ ca sĩ Tuyết Dung và một bút họa "Trăng Mờ Bên Suối " của anh Vũ Hối... 
      
Tại sao bài Chiều Thu (viết tại Huế, ngày đầu thu 1948 với lối hành nhạc To di 
Tango mà không ai biết để hát, trừ phi nữ ca sĩ Thúy Hiền tuyệt diệu trong CD Em Có 
Về Làng Xưa của NS Lê Mộng Nguyên ("Nguyễn Duy" xuất bản tại Việt Nam 
cách đây không lâu với hòa âm Nguyễn Duy). Bởi vì sau khi tôi đòi quyền trước tác 
“Chiều Thu” phải trả gấp đôi (so với Vó Ngựa Giang Hồ)! Và tôi trả lại số tiền mà 
ông giám đốc Hương Mộc Lan đã gửi cho tôi, nhưng quá chậm! Nhà xuất bản Hương- 
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Mộc-Lan 146, Đường Cây Mai, Chợ Lớn (An Bình) đã loan báo trong sách Nhạc Lý 
Dẫn Giải (trang 116): Những Bản Sẽ In trong đó có bài Chiều Thu cùng một lần với 
Thằng Cuội (Lê Thương), Ngợi Trùng Dương (Lưu Hữu Phước), Trên Sông Hương 
(Lưu Hữu Phước), Sầu Ô Thước (Văn Giảng), Có Một Đàn Chim (Phan Huỳnh Điểu) 
v.v. Tôi quyết tự mình vẽ bìa và in 30 bản Chiều Thu do tác giả làm để tặng bạn bè, 
không bán, tôi cũng đến Nhà Sách Tinh Hoa ở đường Gia Hội đặng trao cho anh đại 
diện NS Lê Mộng Bảo là người đã cho in và xuất bản "Lá Thư Cứu  Mệnh" của một 
nhà văn lúc ấy rất còn trẻ tuổi  là Lê Mộng Nguyên (Sách Hồng Tuổi Trẻ). Nhà Xuất 
Bản Tinh Hoa-Huế (và Sài Gòn) sau đó (cùng một lúc với nhiều đồng nghiệp), cho in 
rất nhiều nhạc của Lê Mộng Nguyên nổi tiếng từ "Trăng Mờ bên Suối "(1949) ... 
Trong lúc tôi đã từ giã quê hương vào tháng 10 năm 1950 qua Pháp du học... (x. lời 
nhạc "Ly Hương" do Phạm Đăng (Ténor mạnh) hát nhiều lần trình bày trên sân  khấu 
Việt Nam ở Paris và thơ "Em có về làng xưa " do Đoàn Yên Linh diễn ngâm)... 
 
Để so sánh CHIỀU THU (To di Tango) với CHIỀU VÀNG NĂM XƯA (Allegretto), 
sau đây là lời Chiều Thu (Tango):  
Chiều vàng năm xưa khi mùa thu hiu hắt thiết tha bao hình bóng/ Một đoàn quân đi 
trong bóng sương mờ thoáng, nước non ngây buồn trông/ Lá vàng rơi chứa chan 
ngoài song/ Người ra đi chìm trong sương gió/ Dứt tình trong một chiều thu/ Lòng 
mơ ước vinh quang ngày mai núi sông lừng vang khúc ca khải hoàn/ Bao chiều thu 
qua/ Chiếc lá thu nhắc bóng dáng người anh hùng nay còn tìm đâu thấy vó câu tưng 
bừng năm xưa/ Ôi chiều thu sang/ Hồn ai thoáng mơ hồ/ Tình quê hương chứa chan/ 
Muôn năm còn vọng chiều mơ/ Chiều vàng năm nay khi mùa thu hiu hắt nhớ nhung 
bao hình bóng/ Tìm đoàn quân đi trong bóng sương hồn nước khóc âm thầm chờ 
mong/ Lá vàng rơi chứa chan ngoài song... 
 
CHÚ THÍCH : Trong bài CVNX trình bày lần đầu tiên tại Mộc Lan Trang: "Một đoàn 
quân đi" sửa lại thành: “Một người ra đi” vì làm trong thời tương đối bình an ở Pháp, 
cũng như: "bóng dáng người anh hùng nay còn tìm đâu thấy vó câu tưng bừng năm 
xưa" nay phải đọc:”bóng người mơ màng nay còn đâu bao nhung nhớ trong tâm hồn 
thoáng hương xưa”, cũng như: "Tìm đoàn quân đi" phải hát:”Tìm người yêu đi”... 
 Thật vậy, lời nhạc CHIỀU THU và CHIỀU VÀNG NĂM XƯA - như NS Phan Anh 
Dũng đã đặt câu hỏi trên: ... có lẽ lồng trong khung cảnh đất nước đổi thay chăng?  
 

NS LÊ MỘNG NGUYÊN 
(Paris – 15/11/2015) 
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VÀI NÉT THƠ PHỔ NHẠC                                       

 

Ðỗ Bình 
 

ành trrình vào cõi thơ là làm một 
cuộc phiêu lưu vô tận. Thơ bắt 

nguồn từ cảm xúc tâm hồn, nơi ẩn chúa 
những mối tình thiêng liêng sâu kín nhất. 
Phải chăng làm thơ là đi giữa cõi mộng 
và thực để đời trổ nhánh đâm hoa và đưa 
thực vào mộng cho hồn vơi đi những nỗi 
đau trần thế. 
  Thi nhân nặng nợ với tình thơ nào khác 
chi kiếp tằm nhả tơ ? Người nghệ sĩ ước mơ 
lớn nhất của họ là để lại cho đời dăm ba tác 
phẩm, hay ít bài thơ đắc ý. Dù mai sau tác 
giả có đi vào quên lãng thì những vần thơ 
trác tuyệt đó cũng dệt cho đời những đóa 
hoa muôn sắc. Hồn thơ tựa làn khói, mùi 
hương ; mà hương thì vô ảnh người đời chỉ 
cảm nhận chứ không thấy được hình tướng. 
Nhưng ngay cả lúc hữu hình, hồn thơ hóa 
thể thành sợi khói, vầng mây… chúng ta 
đều nhìn thấy nhưng nào ai nắm bắt được ? 
Phải đợi đến lúc con tim rung cảm thúc đẩy, 
hồn thơ nhập vào thi nhân thơ mới bật. Thơ 
vốn sẵn trong thiên nhiên, hàm chứa nhiều 
tính chất trong trời đất. Ngôn ngữ của thơ 
đôi khi ẩn trong văn, nhạc và hội họa, nhưng 
hình ảnh và nhạc điệu của ngôn ngữ thơ lại 
rất khác với văn xuôi mà chỉ có những tâm 
hồn thơ mới cảm nhận được. Nhà thơ không 
làm công việc của nhà lý luận, nhà khoa 
học, nhà thần học hay triết gia… để tìm cái 
mới lạ trong thế giới hiện hữu, cái huyền bí 
của vũ trụ..vv..nhưng thi nhân có thể sống 

với với tôn giáo, luân lý qua tâm linh để 
phát hiện thêm lẽ đạo của cuộc đời, và sống 
triết qua thơ ? Thi sĩ Bùi Giáng đã thở bằng 
thơ trong bài đi vào cõi thơ, thi sĩ minh họa :  
« …Cõi thơ là cõi bồng phiêu ». 
 
     Nhập vào thơ là sống trong cõi phiêu 
bồng. Cây khô cành chết làm sao có thể 
nở hoa, thơ cũng thế chỉ nở rộ ở những 
tâm hồn nghe được tiếng thở của con tim. 
Nhưng nghe được mới chỉ là cảm nhận 
giữa người và thơ cùng có chung một tần 
số. Muốn diễn tả những rung cảm đó qua 
thơ cần phải có thi hứng, mà thi hứng là 
do thiên phú, nhưng từ thi hứng đến nghệ 
thuật là bước khá dài, đòi hỏi nhiều 
nghiên cứu học hỏi. Thơ có thể là vần 
hay không vần, nhưng đó chỉ là một trong 
những chất liệu dự phần của cấu trúc 
trong quá trình hoàn thành thơ. Một 
chuỗi câu, nhóm từ, cắt ráp kiểu tiền chế 
được kết lại, nếu chỉ dựa vào vần dễ biến 
thành bài vè. Và một số câu , nhóm từ 
không vần nếu không có các yếu tố khác 
phụ thêm để hoàn chỉnh thơ, cũng biến 
thành đọan văn xuôi thiếu mạch lạc và 
trong sáng. 
  Thơ và nhạc là hai nghệ thuật riêng 
biệt nhưng rất khắn khít nhau làm say 
đắm lòng người. Thơ là nghệ thuật của 
«lờì», nhạc là nghệ thuật của «âm thanh». 
Trong thơ có chứa: Tư tưởng, triết lý, tôn 
giáo, hội họa, âm nhạc… ngoài những 
chất liệu như ngôn từ, hình tượng, vần 

H 
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điệu, niêm luật, ẩn dụ, hoán dụ… trong 
cấu trúc để hình thành nên thơ, riêng thơ 
Việt Nam và thơ Trung Hoa còn có thêm 
chất họa và nhạc. 
   Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng 
âm thanh làm ngôn ngữ để diễn đạt tư tưởng 
và tình cảm con người. Ngày nay người ta 
còn dùng âm nhạc trị bệnh tâm thần 
(musicothérapie).  
 Âm nhạc gồm những đặc tính: cao dộ, 
trường độ, cường độ, và âm sắc, được ký 
hiệu bởi những hình nốt. Nghe những giai 
điệu dìu dặt khoan thai người thưởng lãm có 
cảm giác lạc vào cõi thiên thai, thơ mộng. 
Riêng thơ chưa có một định nghĩa nào là 
mẫu mực, « người ta chỉ cảm thơ là một 
môn nghệ thuật của nghệ thuật, phát xuất từ 
cảm xúc tâm hồn. » 
 Nói đến ca khúc, người ta thường có 
thói quen nghe nhạc qua cảm âm dựa trên 
lời ca mà ít chú ý đến thẩm âm, phần cấu 
trúc gồm giai điệu, tiết tấu, hay cách phối 
khí hòa âm vv… . «Thơ phổ nhạc là 
nghệ thuật đem thêm âm hòa với âm 
thanh sẵn có trong thơ, hoặc thay đổi 
âm thanh của thơ chuyển thể thành 
những nốt nhạc để hát. Nhưng đọc thơ, 
hát thơ hay còn gọi là ngâm thơ hoàn 
toàn khác với nhạc thơ. Ðọc và hát thơ 
không cần áp dụng những quy tắc kỹ 
thuật cũng như mỹ thuật quá phức tạp 
của âm nhạc, vì nhạc trong thơ là những 
âm phát từ thanh bằng trắc của câu thơ; 
trong khi thơ trong nhạc hay còn gọi là 
tính nhạc gồm những hình tượng, ngôn 
ngữ được ngắt nhịp theo tiết tấu riêng để 
diễn tả giai điệu toàn bài chuyên chở tứ 

thơ. Ví dụ: Thuyền Viễn Xứ, thơ Hà 
Huyền Chi, Phạm Duy phổ nhạc. Mộng 
Dưới Hoa, thơ Ðinh Hùng, Phạm Ðình 
Chương phổ nhạc. Nguyệt Cầm, thơ 
Xuân Diệu, Cung Tiến phổ nhạc. Tình 
Khúc Thứ Nhất, thơ Nguyễn Ðình Toàn, 
Vũ Thành An phổ nhạc. Màu Tím Hoa 
Sum, thơ Hữu Loan, Dzũng Chinh phổ 
nhạc. Mái Tóc Dạ Hương, thơ Ðinh 
Hùng, Nguyễn Hiền phổ nhạc. Chiều 
Tím, thơ Ðinh Hùng, Ðan Thọ phổ nhạc. 
Áo Lụa Hà Ðông, thơ Nguyên Sa, Ngô 
Thụy Miên phổ nhạcvv… Trong giai đoạn 
đất nước còn mịt mù khói lửa chiến 
tranh, ở miền Nam người nghệ sĩ vẫn tự 
do sáng tác, một số nhạc phẩm trữ tình có 
ca từ đượm chất thơ đã diễn tả thân phận 
con người trong thời loạn hay diễn tả sự 
nuối tiếc về những cuộc tình dang dở; mà 
nhiều ca từ đượm chất hương thơ hơn một 
số bài thơ «làm dáng» sáng tác vội vã cho 
có số lượng, được gọi là dòng thơ «cách 
tân» hôm nay? Sự vung vít chữ nghĩa đó 
đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến những bài 
thơ có «tính khai phá sáng tạo» của những 
tâm hồn chân chính! Những người làm 
công việc khai phá, tìm kiếm những cái 
mới lạ là những người đã có sẵn vốn căn 
bản về thơ, cộng thêm kiến thức. Xin hãy 
bước vào vườn hoa nghệ thuật để thấy 
mùa xuân bất tận của những ca từ trong 
nhạc, nó đượm đầy chất thơ và chứa sẵn 
tính nhạc. Ðìển hình những lời ca  đã đi 
sâu vào lòng người, đó là những tài sản 
trong kho tàng của văn hóa dân tộc: 
 
 



SỐ 73                                                                                                                                       167 

Trịnh Công Sơn : 
… «Gió sẽ mừng vì tóc em bay 
Cho mây hờn ngủ quên trên vai 
Vai em gầy guộc nhỏ 
Như cánh vạc về chốn xa xôi.. » 
     (Như Cánh Vạc Bay) 
 
Phạm Ðình Chương : 
« ...Người đi qua đời tôi 
trong những chiều đông sầu 
Mưa mù lên mấy vai 
Gió mù lên mấy trời... 
Hồn lưng miền rét mướt 
Vàng xưa đầy dấu chân 
 (Người Ði Qua Ðời Tôi) 
 
Lam Phương: 
“...Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ 
Ngfười về lạng lẽ, tình vẫn bơ vơ ! 
Thà rằng ôm kín mộng ước xa nhau 
Quên đi cho hết một kiếp thương đau...” 
(Thu Sầu) 
 
Ngô Thụy Miên: 
“...Nhớ tới năm xưa bên nhau 
Bước trong chiều mưa phiếm du nhẹ đưa 
Bến cũ đam mê say xưa lá thu còn rơi... 
Mắt biếc năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây 
Tóc mây nào bay... Tình đã xa rồi !”  
(Mắt Biếc) 
 
Y Vân : 
« …Rồi đây mây trên đồi vắng 
lang thang tìm kìm kiếm, đá xưa rêu mòn…. 
Biệt ly hôn nhau lần cuối… 
Dư âm còn đây, lệ trong mắt ai… » 
(Mắt Lệ Cho Người Tình) 

Từ Công Phụng: 
…Thôi đừng tìm đến nhau làm gì ! 
Thôi, đừng tìm nhau nữa mà chi ! 
Ðường về nhà em xa lắm,  
Tương lai chưa vừa tầm hái tay này. 
Trời đọa đày cho cay đắng 
Nên ta không còn nương cánh nhau mà 
đi.. » 
(Lời Cuối) 
 
Lê Uyên Phương: 
« …Ngày em thắp sao trời 
Chờ trăng gió lên khơi 
Mùa mưa bão tơi bời 
Một ngày mưa bão không rời 
Trên vai thanh xuân ướp hôn nồng trên 
gối đắm say 
Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy 
Cùng rót bao nhiêu ngày hoang 
Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn…” 
(Dạ khúc Cho Tình Nhân) 
 
Vũ Thành An: 
“...Một làn khói trắng 
Ru đời vào quên lãng 
Nâng sầu thành hơi ấm 
Hơ dịu tình đau. 
Ngày tàn im lắng 
Yêu người làn tóc trắng 
Tâm sự rồi đến đắng 
Như lệ giờ biết nhau...“ 
(Bài Không Tên Số 7) 
 
Trường Hải: 
„..Những chiều không có em 
Ngõ hồn sao hoang vắng. 
Ôi! Dừng chân đây,  
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đường phố cũ 
ngùi nhớ tới người em thơ 
cùng bước dưới trời mưa lòng trao chuyện 
lòng...” (Những Chiều Không Có Em) 
 
Trường Sa: 
“...Tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng 
Chiều đông đưa những bước chân đau mòn 
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không 
Còn ai giữa mênh mông đời mình? 
Cho nỗi đau mù lấp tuổi thơ!...” 
(Xin Còn Gọi Tên Nhau) 
 
Phạm Duy: 
“...Nha Trang ngày về 
ngồi đây tôi lắng nghe 
đê mê lòng tôi khóc 
như oan hồn trách móc 
Ôi trăng vàng lẻ loi! Ôi đời! 
Trời biển ôi! Không có nuôi tình tôi. 
Nha Trang biển này tình yêu không có đây 
Tôi như là con ốc chui sâu vào thân 
xác lưu đày 
Dã tràng ơi sao lấp cho vơi sầu này!” 
(Nha Trang Ngày Về) 
 
 Không thể trích hết lời ca đã từng 
vang bóng một thời của làng âm nhạc 
miền Nam. Những nhạc sĩ mang chút hồn 
thơ như: 
 Cung Tiến, Vũ Ðức Sao Biển, Hiếu 
Nghĩa, Thanh Trang, Hoàng Thi Thơ, 
Thu Hồ, Trịnh Hưng, Minh Kỳ, Hoài 
Linh, Phạm Mạnh Cương, Dương Thiệu 
Tước, Ưng Lang, Khánh Băng, Huỳnh 
Anh, Châu Kỳ, Lâm Tuyền, Tuấn Khanh, 
Vũ Thành, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, 

Lê Dinh, Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn, 
Hoàng Trang, Ðỗ Lễ, Lê Hoàng Long, 
Thanh Bình, Văn Giẳng, Y Vũ, Mai Châu, 
Phó Quốc Thăng, Thúc Ðăng, Hoài An, 
Duy Khánh , Anh Việt Thu, Nhật Ngân, 
Trần Trịnh, Nguyễn Ánh 9, Trọng 
Khương, Trúc Phương, Xuân Lôi, Xuân 
Tiên, Hoàng Trọng, Nam Lộc ; Lê Hữu 
Hà , Nguyễn Trung Cang…vv… Ðó là 
chưa kể đến những nhạc sĩ thời tiền chiến, 
họ là những nhạc sĩ mang tâm hồn thơ, đã 
cống hiến cho đời những lời ca đượm đầy 
chất hương thơ hòa trong ý nhạc, dệt lên 
những giai điệu đặc sắc trong vườn hoa 
nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. 
      Phổ nhạc một bài thơ «cho có» thì rất 
dễ, vì chữ Việt Nam có dấu, âm điệu 
bằng trắc trầm bổng, uốn éo tự nó cũng 
đã chứa nhiều yếu tố ám nhạc. Ví dụ như 
câu hò xứ Hưế, người phổ chỉ cần biết 
qua hai âm giai trưởng thứ hay ngũ cung 
cũng có thể phổ bài thơ, nhưng đó chỉ là 
khai triển cái âm bằng trắc sẵn có trong 
câu thơ, nên thiếu vắng tính nghệ thuật 
của âm nhạc. Ðó là chưa kể người phổ 
đôi khi cắt xén bừa bãi câu thơ, vô tình 
làm hỏng ý thơ! Tiếng Việt vốn đơn âm 
nhưng lại hàm xúc nhiều ý nghĩa; nhất là 
ngôn ngữ của thi ca chứa nhiều ẩn dụ và 
hoán dụ. Ðối với những từ đơn, từ kép, từ 
ghép và từ láy là những chất liệu, giúp, 
cho tiết tấu câu nhạc thêm phong phú. 
Trong một câu, nhóm từ, nếu chỉ cần thay 
đổi vị trí cao độ, thanh âm những từ đó sẽ 
đổi, hay chỉ cần đảo chữ, thanh âm và 
ngữ nghĩa cũng thay đổi, đôi khi rơi vào 
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trường hợp biến cung nghịch với quy luật 
âm nhạc. Ví dụ :  
 « Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát, 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông… » 
(Nguyên Sa) 
 
 Nếu người hát vô tình đổi vị trí cao 
độ và đảo ngữ ở hai câu cuối : « chợt 
mát, Hà Ðông» thành «mát chợt, Ðông 
Hà » thì qủa tội nghiệp cho thơ lẫn nhạc! 
Chắc hẳn thi sĩ Nguyên Sa và nhạc sĩ 
Ngô Thụy Miên sẽ buồn biết chừng nào!? 
Nhưng có những bài thơ được nhạc sĩ cắt 
xén đảo chữ để hợp với giai điệu câu 
nhạc lại làm tăng phần nghệ thuật của bài 
thơ. Thân phận của thơ hôm nay thật hẩm 
hiu, ủ dột, vì bị lãng quên  trong cái 
không khí xô bồ, ồn ào quyến rũ của vật 
chất! Cũng may nhờ có giới nhạc sĩ và 
dịch giả, thơ mới có chỗ hòa điệu, nương 
cánh. Thơ được phổ thành nhạc dễ phổ 
biến rộng rãi đến công chúng. Nhưng một 
bài thơ tuyệt vời nếu đem phổ nhạc hoặc 
đem chuyển ngữ chắc hẳn sẽ làm nhạt đi 
ít nhiều «chất kỳ bí» chứa trong thơ. 
   Một bài thơ có thể được nhiều người 
phổ nhạc, nhưng sẽ chỉ có duy nhất một 
bài «hay», như đóa hoa chỉ nở một lần, 
nếu nhạc sĩ bắt được cái «tính nhạc» 
trong thơ. Cứ thử tưởng tượng thơ ẩn 
trong phiến lá, nếu ta đem đốt chiếc lá, 
tiếng reo của lá trong lửa là tính nhạc, và 
kkhi chiếc lá cháy hết chỉ còn những sợi 
khói bồng bềnh; cái mong manh đó chính 
là cõi thơ, và mùi hương khói phảng phất 
vị lá phải chăng là hồn thơ? Một bài thơ 
phổ nhạc được gọi là «xuất sắc» đòi hỏi 

người phổ phải am tường cả hai nghệ 
thuật thơ nhạc, nếu không, âm thanh của 
nhạc sẽ lấn át âm thanh của thơ làm biến 
thể chất thơ, biến bài thơ (poème) thành 
bài ca (chant, chanson). Do đó trước tiên 
người phổ phải yêu bài thơ và thuộc để 
có thể thả hồn theo ý thơ để bắt được cái 
tính nhạc trong bài thơ, sau đó người phổ 
phải nắm vững quy luật và mỹ thuật của 
âm nhạc để có thể ghi lại và diễn tả 
những tình cảm luyến láy, dìu dặt, nức 
nở, buồn vui qua nét nhạc… giúp hồn thơ 
thăng hoa nhiễm cảm vào từng tế bào, 
thớ thịt người thưởng lãm. Người nghe 
không còn cảm thấy như nghe đọc thơ ở 
một giọng cao do những âm bằng trắc 
trầm bổng, lấn át nhau tạo nên. Sau cùng, 
nếu đem bản nhạc trình tấu và tách phần 
ca từ, phần nhạc phải mang đầy đủ tính 
mỹ thuật của nó như một bản nhạc không 
lời làm gợi cảm lòng người. Phải chăng 
đó mới là lúc hồn thơ nhập vàp nốt nhạc 
chấp cánh./.  

ÐỖ BÌNH 
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Thiên Thần Tuyệt Đẹp 

 

DIỆM TRÂN 
 
Mẹ tôi và tôi bay đến Austin ngày 17 vì con 
gái tôi sắp sanh. Đây là cháu ngoại thứ nhì 
của tôi, chắt thứ nhì của mẹ tôi. Ngày sanh 
phỏng ước là ngày 21. Tôi muốn có mặt như 
hai năm về trước khi cháu ngoại đầu Nhỏ 
Con Rồng chào đời. 
 
Một tuần trước khi tôi đến, con gái tôi làm 
một bữa tiệc sinh nhật 100 tuổi cho cái đàn 
dương cầm mà cô ta đặt tên là đàn Volkert. 
Volkert là họ của ông ngoại của chồng tôi, 
tức là “maiden name” của mẹ chồng tôi, và 
cái đàn dương cầm con tôi có trước đó thuộc 
về mẹ chồng tôi. Bà là một nhạc sĩ dương 
cầm rất giỏi, nhưng sau một trận đột quỵ đã 
phải nghỉ chơi đàn. Lan là cháu duy nhất 
đánh đàn nên thừa hưởng đàn dương cầm của 
Bà. Lan đã tu sửa đàn và nay muốn vinh 
danh bà nội và ăn mừng đàn Volkert bằng 
cách làm một bữa độc tấu những bản nhạc bà 
nội đã một thời biểu diễn. Chồng tôi tham dự 
bữa tiệc này. Tôi để dành thời giờ đến gặp 
hai cháu ngoại nên không đi.  
 
Vì Lan bận rộn cho đến gần ngày sanh và vì 
mọi người nói con rạ đẻ sớm hơn con so, tôi 
nghĩ có thể cháu thứ nhì sẽ ra sớm hơn cháu 
đầu. Cho nên tuy cháu Nhỏ Con Rồng ra đời 
một tuần sau ngày sanh phỏng ước, tôi đến sớm 
vài ngày cho cháu thứ nhì. Nhưng rồi cả nhà 
cũng vẫn phải chờ đợi cả tuần sau cháu mới ra 
đời, mười ngày sau khi mẹ tôi và tôi đến. 
 

Hai năm trước thì chúng tôi đi ra ngoài nhiều 
trong khi chờ đợi ngày sanh, như đi bộ ngắm 
cảnh, đi bơi, hay đi xi nê; còn năm nay vì 
phải trông coi cháu Nhỏ Con Rồng nên 
chúng tôi cũng không đi ra ngoài nhiều. Để 
kích thích sự sinh đẻ, Lan đi châm cứu và ăn 
những món cà ri Ấn Độ và món Ý “eggplant 
parmigiana” theo công thức của tiệm ăn 
Scalini’s như hai năm về trước. Rồi chuyện 
sẽ đến đã đến. Sáng ngày 27 khi tôi ngủ dậy, 
Lan báo cho tôi biết là nước ối đã vỡ và đã 
chuyển dạ.  
 
Cháu ngoại thứ nhì của tôi ra đời xế trưa trong 
một bồn tắm lớn trong một nhà hộ sinh. Mẹ 
cháu chọn nhà hộ sinh thay vì nhà thương. Khi 
cháu được bà mụ đặt lên ngực mẹ thì cháu 
khóc oà, tiếng khóc to đầu tiên làm mọi người 
nở nụ cười vui sướng. Lúc đó con rể tôi mới 
khám xét và loan báo đó là con gái. Nhà hộ 
sinh không hấp tấp tắm và cân đo em bé như 
nhà thương. Họ để mẹ con có thì giờ khắn khít 
với nhau một thời gian dài. Tôi báo cho chồng 
con tôi tin vui. Khi con trai tôi hỏi tên em bé 
thì con rể tôi trả lời là TBA (“To Be 
Announced” có nghĩa là “Sẽ Được Báo Sau”). 
Nhưng tôi lại muốn TBA có nghĩa là “The 
Beautiful Angel” nên tôi phiên dịch TBA 
thành “Thiên Thần Tuyệt Đẹp.” 
 
Bài thơ này tôi viết tặng cháu, với tựa đề 
Thiên Thần Tuyệt Đẹp. Tôi mong một ngày 
cháu sẽ tự đọc và không cần thông dịch viên.   
 

Tháng mười 2015 
 

DIỆM TRÂN 
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THĂM VIỆT NAM 
Tôn Nữ Mặc Giao 
 
Mặt trời nhỏ lệ buồn hiu 
Hoàng hôn rũ bóng hiu hiu gió buồn 
Lệ trời hay lệ lòng tuôn 
Nhớ thương da diếc cội nguồn quê hương 
 
      Bốn mươi năm nhà tan cửa nát, nhưng 
tính đến cái thời gian chúng tôi bỏ nước ra 
đi  chỉ mới có 29 năm thôi! Còn thời gian 
11 năm trước là cứ ác mộng “đêm đêm em 
mơ gặp bác Hồ” suốt tần tật thôi. Nói 
chúng tôi bỏ nước ra đi thì cũng không 
đúng lắm! Gia đình chồng tôi di tản được 
ngay từ tháng 4 năm 75, chỉ kẹt mỗi chồng 
tôi bị ở lại để rồi cùng tôi song ca bài “trả 
nợ tình nhau” cho vơi bớt những hãi hùng: 
“đêm đêm em mơ…”.   Và rồi cái gì đến 
phải đến mà thôi! Khi thằng cháu trai đầu 
lòng của vợ chồng tôi được 5 tuổi thì chúng 
tôi nhận được xuất cảnh đi đoàn tựu gia 
đình chồng tôi, lúc đó chưa có cái màn về 
thăm Việt Nam dễ dàng như bây giờ, cho 
nên người ra đi đoàn tựu đa số là buồn 
nhiều hơn vui. Lòng tôi lúc ấy rối như tơ 
vò, vui là vui theo chồng sẽ được gặp lại 
cha mẹ anh chị em xa cách bấy lâu nay. 
Mừng là mừng cho con trai từ nay tương 
lại sẽ được sáng sủa hơn, nhưng lại buồn vì 
nghĩ từ nay là nghìn trùng xa cách, là muôn 
đời vĩnh biệt Việt Nam quê hương dấu yêu, 
biết bao giờ mới gặp lại được? Còn cha mẹ 
anh chị em bên tôi, sau đó cũng lần lượt ra 
đi đoàn tựu do anh chị lớn của tôi ở bên 

này bảo lãnh hết, nên tôi không lấy làm 
buồn lắm! Mà chỉ lo sợ không gặp lại được 
quê hương cội nguồn mà thôi! 
      Gần ba mươi năm sống nơi xứ người, 
thằng cháu trai đầu lòng nay đã lớn, đã 
bước một bước dài thành công trước con 
đường tương lai rộng mở trước mắt. Đã 
mua được căn nhà cho chính mình, đã yên 
bề gia thất với “một túp lều tranh hai quả 
tim vàng” ở tít tận trên cao vùng san 
Francisco nhìn xuống thung lũng mờ 
sương ban ngày, ban đêm muôn vạn ánh 
đèn đẹp như thiên thai. Con dâu chúng tôi 
tuy không phải là người VN (cháu là 
người Philippine) nhưng rất ngoan hiền và 
biết điều. Nhìn chúng tíu tít bên nhau, đi 
đâu cũng tay trong tay sao mà giống…tụi 
tui quá! Hy vọng cháu sẽ được cái 
“huông” hạnh phúc tốt của bố mẹ, lúc nào 
cũng yêu thương nhau  như “thưở ban 
đầu”. Sang Mỹ rồi chúng tôi có thêm hai 
cô con gái nay đã lớn, cũng như thằng 
cháu trai, hai cô con gái của chúng tôi nói 
tiếng Việt rất sõi và rất thích nghe chuyện 
Việt Nam. Chỉ là chưa được nhìn thấy đất 
nước Việt Nam mà thôi!  
      Thật ra gần 10 năm trước (2005) vợ 
chồng chúng tôi có về VN dò đường 
trước để rồi sau đó nếu có dịp sẽ đưa các 
cháu về cho biết cội nguồn gốc rể Việt 
Nam. Vậy mà thấm thoát đã 9 năm hơn 
chúng tôi vẫn chưa thực hiện được 
nguyện vọng của mình, chỉ vì thấy bất an 
và chẳng vui vẻ gì khi thấy quê hương 
bây giờ thua xa các nước Đông Nam Á 
mà ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa 
(trước 75) họ thua xa mình như Mã Lai, 
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Thái Lan, Singapore… v v…Mẹ Việt 
Nam! Con thật không hiểu những người 
con miền Bắc của mẹ nghĩ gì khi chỉ lo tô 
son trét phấn bộ mặt bên ngoài cho thật 
“hoành tráng” (chữ mới của VN bây giờ). 
Có nghĩa là hiện đại, là to lớn, là huy 
hoàng đẹp đẽ. Nói tóm lại cái gì mà họ 
cho là ghê gớm là họ phan ngay hai chữ 
“hoành tráng”, trong khi sự thật đằng sau 
cái bộ mặt hào nhoáng, giả tạo ấy là 
những suy đồi văn hoá, những băng hoại 
tuổi trẻ, những đói nghèo thất học. 
Những người con miền Bắc của mẹ VN 
kia ơi! Sao không nhín chút thì giờ tìm 
cách làm giảm bớt đi những tệ nạn đó để 
dắt dìu dân tộc tiến lên với người ta cho 
khỏi tủi lòng mẹ VN? 
      Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa chỉ 
cần có 300 triệu đô la tiền viện trợ hằng 
năm mà miền Nam người ta tiến tới đâu, 
bây giờ Việt kiều ở hải ngoại đổ cả tỉ đô 
la hằng năm về cho Việt Nam mà sao 
mình vẫn thua các nước Đông Nam Á? 
Đói nghèo vẫn hoàn đói nghèo, tệ nạn 
ngày càng gia tăng. Ôi đáng buồn thay! 
Sau chuyến về VN 10 năm trước, trở lại 
Mỹ lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn “dân tộc” 
và mối âu lo mà người ta gọi là “con bò 
trắng răng”. Có nghĩa là tôi cứ lo không 
biết làm sao để VN của tôi được tiến lên 
cho bằng với người ta (so sánh với các 
nước Đông Nam Á thôi chứ chưa dám 
nghĩ tới Anh, Pháp Mỹ đâu). Thế nên cứ 
lần lựa mãi mà gần 10 năm trôi qua một 
cái vù tôi vẫn chưa thực hiện được giấc 
mơ đưa con cái về VN cho biết cội nguồn 
quê hương. Chẳng lẽ dắt con về mà để 

cho con thấy những điều không tốt đẹp, 
nói với con những điều không hay thì còn 
gì là bốn ngàn năm Văn Hiến? Thôi thì 
đành để tùy duyên vậy.  
      Và rồi cái tùy duyên đó đã đến vào 
đầu tháng 12 vừa qua (2014). Đứa con  
gái giữa của vợ chồng chúng tôi mãn 
contract dạy học ở Đại Hàn, trước khi trở 
về Mỹ cháu đi du lịch vài nước Đông 
Nam Á (Mã Lai, Thái Lan, Cam Bốt). 
Cháu muốn về VN cho biết nhưng không 
dám, cháu muốn có bố mẹ đi cho chắc ăn. 
Thế là chồng tôi hoan nghênh ngay, mua 
vé cho cả nhà (trừ vợ chồng thằng cháu 
lớn năm ngoái lấy phép làm đám cưới và 
đi chơi nhiều quá nên không còn phép 
nữa đành phải hẹn lại một dịp khác). Vợ 
chồng chúng tôi và đứa con gái út về VN 
buổi sáng và buổi tối ra sân bay Tân Sân 
Nhất đón con gái giữa từ Thái Lan bay 
qua (trạm chót chuyến du lịch của cháu 
dừng ở Thái Lan). Sau đó chúng tôi đi 
tour Hà Nội năm ngày, Huế năm ngày. 
Đà Lạt 3 ngày và Mỹ Tho 1 ngày là hết 
bố nó 3 tuần lễ phép,  phải quay trở lại 
Mỹ cho đứa con gái út tiếp tục đi học và 
chồng tôi đi làm trở lại. 
      Vì là lần đầu tiên đi Tour nên chúng 
tôi không biết, không có kinh nghiệm gì 
và cũng chẳng hỏi ai để mà được chỉ dẫn. 
Về hôm trước hôm sau book tour đi chơi 
mới biết mình bị hố, người ta nói muốn 
đi tour phải book trước cả 10 ngày hoặc 1 
tháng chứ đâu có màn mua vé ngày mai 
đi liền. Tôi nghe vậy ngồi buồn thiu mặt 
chảy dài, chẳng lẽ đưa con về VN mà chỉ 
đi lanh quanh Sài Gòn thôi sao? Cô bán 
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vé máy bay thấy thời gian ở VN của 
chúng tôi ít quá mới đề nghị chúng tôi 
book một tour đi riêng, chỉ có gia đình 
chứ không chung đụng với ai hết mà vẫn 
có người hướng dẫn đi đầy đủ các nơi 
như chương trình đã quy định. Tuy giá 
hơi mắc một chút nhưng kịp thời gian 3 
tuần lễ phép ở VN của chúng tôi. Thôi 
cũng được, rút kinh nghiệm lần sau vậy, 
thiết nghĩ cũng nên nói rõ để quý vị rút 
kinh nghiệm đừng bao giờ đi máy bay 
nhỏ trong nước sẽ gặp nhiều phiền phức. 
Tôi vì ham rẻ chọn máy bay nhỏ vì nghĩ 
bề gì cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ là đến 
nơi rồi nên gặp chuyện lỡ khóc lỡ cười. 
      Tour đầu tiên là Hà Nội 5 ngày 4 đêm 
với vịnh Hạ Long, Sapa và những thắng 
cảnh đẹp của miền Bắc. Vì giá vé máy 
bay nhỏ rẻ nên giới bình dân và bọn đá cá 
lăn dưa (đa số là dân miền Bắc) đi nhiều. 
Chúng tôi không bao giờ có ý  khi dễ hay 
kỳ thị giai cấp, nhưng nếu gặp phải 
những chuyện sau đây thì có phải chúng 
ta nên trách đi cho nó đẹp không?  Nhất 
là các con của chúng ta, sanh ở Mỹ chúng 
rất trong sáng, thành thật và chấp hành 
nghiêm chỉnh luật lệ, gặp những cảnh tôi 
sắp kể ra đây chúng sẽ nghĩ gì về nơi 
chôn nhau cắt rốn của cha mẹ chúng? Cứ 
tưởng bở ở đâu cũng giống Mỹ nên 
chúng tôi nối đuôi nhau xếp hàng ngay 
ngắn chờ lên máy bay, không ngờ từ 
đằng sau xông lên một đám người hất 
văng chúng tôi ra khỏi hàng luôn. Khi đi 
ngang qua mặt mình không một lời xin 
lỗi mà còn đưa mắt nghinh mặt ngó mình 
như thách thức ra cái điều “làm gì được 

tao?”. Tội nghiệp hai đứa con gái của tôi 
không nói gì, cùng đưa mắt liếc nhẹ mẹ 
một cái như thông cảm vì sao bao lâu nay 
lần lựa mãi mà mẹ vẫn chưa dám cho các 
con về VN. Đã vậy lên máy bay họ cứ 
oang oang như chỗ không người. Có một 
chị dân miền Bắc (chắc là dân buôn bán) 
khi nghe điện thoại mình reo đã tỉnh bơ 
như chốn  không người: 
      - Alo! (Bên kia nói gì không biết chỉ 
thấy chị ta tiếp tục). Hả? Rồi! Lên máy 
bay rồi! Sắp sửa bay rồi! Hả? Cái Gì? 
Hàng hóa hả? Rồi! Xong xuôi hết rồi! Ừ! 
Hàng đóng gói cước ký gởi 300 đù mẹ 
mắc quá!....  
      Tôi nghe mà hãi hùng luôn, hai đứa 
con gái của tôi ngớ ngớ ngẩn ngẩn chẳng 
hiểu chị ta muốn nói gì. Thôi thì cứ bịt tai 
đừng nghe mà hãy đưa mắt mà nhận xét 
các con nhá! Chưa kể chuyến bay về bị 
delay ít nhất là 3 lần, lấy mất của chúng 
ta một đêm nếu là chuyên bay chiều và 
một ngày nếu là chuyến bay sáng. Chúng 
tôi là chuyến bay chiều hôm trước mà 
mãi đến sáng hôm sau mới về đến Sài 
Gòn làm đứa con gái út của tôi bị bịnh 
luôn vì thiếu ngủ. Lại còn cái màn hồi 
họp vì sợ máy bay rớt nên tôi đã phải 
niệm Phật suốt đọc đường chuyến bay 
cầu xin cho được đi đến nơi về đến chốn. 
      Máy bay nhỏ kinh quá! Hay đó chỉ là 
chuyện thường tình thế thôi thì tôi không 
biết, trước khi nổ máy nó kêu “ét ét ét” 3 
tiếng như bị thọc huyết heo rồi mới chịu 
nổ. Khi bắt đầu bay cũng vậy, nó khặc 
khặc vài tiếng như ông lão ho lao rồi mới 
từ từ bò và bay lên, khi bay thì cứ run lẩy 
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bẩy thấy mà phát ớn.  Của đáng tội có 
chê thì cũng phải có khen, trừ máy bay 
nhỏ và những chuyện phiền phức vừa kể 
trên (ai biểu ham rẻ) còn ngoài ra cái gì 
chúng tôi cũng được riêng tư. Từ xe 12 
chỗ ngồi mới kéo từ hảng ra còn thơm 
phức mùi cao su ( hảng xe Ford đóng ở 
VN) mà chỉ dành riêng cho 5 người gia 
đình chúng tôi. Du thuyền trên Vịnh Hạ 
Long cũng vậy, chỉ riêng một mình gia 
đình chúng tôi mà thôi! Nói tóm lại họ 
làm ăn cũng khá đúng đắn, nói riêng là 
riêng chứ không bị nhập tour như nhiều 
người  hăm he, khi ra đến Bắc sẽ bị nhập 
chung với đoàn tour đi trước  (có nghĩa là 
đông người). 
      Chúng tôi may mắn gặp được cậu 
Tour guide (người hướng dẫn viên) và 
người tài xế  miền Bắc tốt bụng, hiểu 
biết, tận tâm và có vẻ sành tâm lý khách 
Việt Kiều. Khi đến Bắc, cậu Tour guide 
đã nói với vợ chồng chúng tôi là: 
      - Thưa cô chú! Trong chương trình 
tham quan của chúng ta ở Hà Nội có tiết 
mục viếng thăm lăng bác. Cháu đã từng 
dẫn đoàn nhiều năm nên biết có nhiều du 
khách nước ngoài không thích tiết mục 
này, nếu cô chú không muốn tham quan 
thì chúng ta có thể bỏ hoặc đổi sang tiết 
mục khác ạ! Vậy ý cô chú là như thế nào 
xin cho biết chúng cháu sẽ chiều theo ý 
cô chú ạ! 
      Cực chẳng đã bị bắt buộc thì không 
nói làm gì, còn được tự do lựa chọn thì 
tại sao tôi phải cúi đầu trước một kẻ tội 
đồ đã làm cho đất nước tôi đói nghèo, 
chậm tiến và gieo rắc không biết bao 

nhiêu là khổ đau cho dân tộc tôi? Tiết 
mục coi như bị dẹp bỏ, còn ngoài ra tất cả 
nơi khác chúng tôi đều tham quan. Vì là 
thí điểm du lịch nên tất cả đều sơn son 
thiếp vàng sáng rực để câu khách du lịch 
chứ! Khách sạn toàn 4, 5 sao thật là 
“hoành tráng” (chữ bây giờ ở VN đấy!). 
Ăn thì toàn là nhưng restaurant cao cấp, 
chúng tôi không có thì giờ để mà la cà 
nhưng quán ăn chợ búa nên không “có 
dịp” bị đau bụng như  nhiều người dặn dò 
về VN chớ có ăn hàng bậy bạ ngoài chợ 
mà bị đau bụng đấy! Trong suốt khoảng 
thời gian đi tour như vậy, vì được báo 
trước nên đến restaurant nào chúng tôi 
cũng được ăn toàn đồ chay. 
      Khách sạn 4 sao trông hào nhoáng 
đẹp mã như vậy nhưng phần cách âm và 
hệ thống nước nóng dỡ ẹt. Nếu tôi nhớ 
không nhầm thì hình như khách sạn ở 
Sapa thì phải, ai làm gì phòng bên kia, 
bên này chúng tôi nghe hết. Phần nước 
nóng các con tôi than phiền: 
      - Mẹ ơi! Nước nóng gì không có nóng 
chút nào hết, chỉ hơi hơi thôi! Tụi con 
tắm một chút là hết liền. 
      Tôi nghe thế liền đề nghị chia bớt 
sang phòng tắm của phòng bố mẹ (cũng 
the same vậy thôi) nhưng các con tôi nói 
không cần. Chúng còn trẻ nên nước còn 
tan giá chúng tắm nhanh cũng oke! 
      May mà chúng không sang phòng bố 
mẹ chứ nếu dùng phòng tắm bên bố mẹ 
chắc chúng phải một phen hoảng kinh. 
Chồng tôi nói có lẽ cái bồn tắm hư chưa 
kịp sửa họ mua đại một cái mới đặt vào 
cho có, nên khi bước vào tắm nó bồng 
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bềnh như chèo ghe tam bảng. Chưa kể 
khi nước khá đầy không kịp thoát là nó 
lắc khiến tôi phát chóng mặt và sợ nó 
lũng hết sức vì đặt chân chỗ nào cũng 
nghe ọp ẹp và mềm xèo thấy mà phát ớn. 
Bàn rửa mặt thì nước tầng trên dột xuống 
tầng dưới đúng ngay vào đầu khi tôi đang 
đánh răng. Còn nữa quý vị ơi! Cái này 
mới là kinh hoàng hơn nữa! Khách sạn 
nào ở miền Bắc cứ khoảng 3, 4 giờ sáng 
trở ra là họ giết bò, giết heo làm mình 
mất ngủ luôn vì cách âm dở quá! Tiếng 
heo kêu en ét, tiếng bò rống nghe phát sợ 
luôn. Cứ như là tiếng kêu cứu từ âm phủ 
vọng về thật là tội nghiệp. May mà chúng 
tôi ăn chay nhưng cũng đọc kinh hồi 
hướng cho những con vật đáng thương đó 
chóng thoát kiếp súc vật khỏi bị người ta 
giết hại.  
 Điều làm tôi ngạc nhiên hơn hết là tất 
cả dân tộc thiểu số sống nghèo nàn đơn 
sơ ở những nơi hẻo lánh mà chúng tôi đi 
tham quan, (như người Chăm chẳng hạn) 
đều nói được các thứ tiếng Việt Anh, 
Pháp, Nga, Tàu v v… Gặp khách nước 
nào là họ nói tiếng của khách nước ấy. 
Chào mời và đi theo năn nỉ khách mua 
dùm những vật dụng do chính tay họ làm 
ra như vòng đeo tay, giây chuyền, khăn 
quàng cổ v v… Có một con bé con đi 
theo tôi nói tiếng Việt như thế này: 
      - Cô ơi! Nhà cháu nghèo lắm! Cháu 
không được đi học. Mẹ cháu không có 
tiền cho cháu đi học. Cô mua dùm cho 
cháu có tiền thì mẹ cháu mới cho cháu đi 
học được. Cô mua dùm cháu đi cô. 
 

 

NHỚ NHÀ ĐÊM TRĂNG TỎ 
 

Nhớ   nhà   đêm  trăng  tỏ 

Hương  bưởi  thơm  mái  đầu 

Tóc  xanh  màu  biếc  gió 

Thềm  cũ  trắng  hoa  ngâu 

 

Nhớ  nhà  đêm  trăng tỏ 

Ngõ  trúc  lả  bờ  ao 

Ngọt  ngào  hương  luá  chín 

Tuổi  hồng  thoáng  chiêm  bao 

 

Nhớ  nhà  đêm  trăng  tỏ 

Tuổi  thơ  bay  sa  mù 

Cố  hương  xa  vời  vợi 

Tóc  trắng  sầu  đong  đưa ! 

 

Hoàng Song Liêm 
 
 
Nhìn quanh cuộc sống của họ tôi cũng 
thấy se lòng, tại sao còn có nhiều người 
khổ như vậy nhỉ? Đứa con gái của tôi 
định mua giúp họ một cái vòng đeo tay 
với giá 30 đồng tiền VN, cậu dẫn đoàn 
cản lại nói: 
      - Mười đồng là được rồi! 30 chục 
đồng đắt quá! 10 đồng là đúng giá rồi! 
Không bán thì thôi! 
      Nói xong cậu rút trên tay con gái tôi 
tờ giấy 10 đồng đưa cho đứa con gái nhỏ 
người thiểu số. Nó cầm 10 đồng và cười 
tủm tỉm, có nghĩa là cậu dẫn đoàn nói 
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đúng. Mười đồng là đúng giá, nhưng nếu 
kèo nài được thì nó cứ kèo nài có sao 
đâu. Đứa con gái út của tôi trong lòng bất 
an, đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu: 
      - Mẹ! Người ta nghèo quá mà mẹ! 
Làm vậy tội nghiệp người ta, ba chục 
đồng rẻ quá mà mẹ! Chưa tới một đồng 
rưỡi đô la mà mẹ! 
      Tôi cười thì thầm vào lỗ tai con gái: 
      - Chờ cho cậu dẫn đoàn đi ra xa mẹ 
sẽ đưa thêm cho họ. 
      Rồi tôi kéo cô bé dân tộc thiểu số lại 
gần một chút nói: 
      - Cháu chờ một chút cô sẽ cho cháu 
thêm tiền. 
      Và khi liếc thấy cậu dẫn đoàn đã đi 
trước khá xa tôi liền dúi vào tay cô bé 
thêm hai chục đồng nữa cho đủ số cô bé 
muốn, cô bé cười hớn hở nhảy chân sáo 
chạy mất tiêu. Tôi cũng vui lây khi thấy 
nét mặt con gái tôi vui trở lại, không còn 
áy náy lương tâm khi đưa ánh mắt đầy 
lòng trắc ẩn nhìn theo bóng đứa con gái 
dân tộc thiểu số đang nhỏ dần, nhỏ dần 
và mất hút ở đàng xa. Đằng sau cái hào 
nhoáng xa hoa còn có những cảnh khiến 
người ta động lòng trắc ẩn như vậy đó!  
      Rút kinh nghiệm chuyến đi Bắc, 
chuyến đi miền Trung chúng tôi lấy máy 
bay lớn Air VN, và cho các con những 
cái tối ưu mà chúng tôi có thể làm được 
để tránh những phiền phức không tốt đẹp 
rồi để các con tự nhận xét. Không nói ra 
nói vào, nói thêm nói bớt gì cả vì sự thật 
bao giờ cũng là sự thật. Chúng nó đã lớn, 
có ăn học có sự hiểu biết ắt chúng nó tự 
biết nhận xét mà thôi! Vì đi máy bay lớn 

quả nhiên chuyến đi suông sẻ đâu ra đó 
và không bị chung đụng nhiều với đám 
dân xô bồ xô bộn, nhưng lại gặp phải cậu 
dẫn đoàn không vừa ý và ông tài xế chạy 
như ma đuổi vì sợ không kịp giờ đã lên 
chương trình sẵn. Cũng xe van mới toanh, 
nhưng lần này là của hảng Toyota ráp ở 
VN. Đường xá miền Trung quá tệ, gập 
ghềnh nhỏ hẹp, toàn là ổ gà khiến tôi bị 
mệt đừ vì cứ bị nhẩy tưng tưng theo xe. 
Cậu dẫn đoàn người miền Trung ăn nói 
cũng vui vẻ lễ phép  nhưng nói năng như 
con vẹt (rập khuôn trí tuệ đỉnh cao). Tôi 
không ghét mà chỉ thương hại và thông 
cảm, sống trong nước mà không học hành 
vương lên (dù là học với cộng sản) thì làm 
sao mà sinh tồn cho được. Chỉ có là cậu 
này mới vào nghề 6 tháng nên không sành 
tâm lý khách bằng cậu ngoài Bắc hơn 3 
năm trong nghề. Giới thiệu di tích lịch sử 
mà cứ phải có những câu: “Nơi đây là 
chiến thắng oai hùng của liệt sĩ Tô văn 
Tèo, Bành thị Nỡ gì gì đó v v….” Rồi còn 
khẩn khoản “mời” chúng tôi đi thăm lăng 
“bác Đồng” nữa chớ! Chúng tôi lấy cớ 
mình không còn thì giờ nên từ chối và đi 
tiếp cho kịp ngày giờ đã định, cũng may là 
cậu ta ngoan ngoản nghe lời nên chúng tôi 
cũng hài lòng.  
      Ra đến cầu Bến Hải cũng vậy, cậu ta 
chỉ cho tôi nửa bên kia là của mình (miền 
Bắc), nửa bên này là của Ngụy (miền 
Nam). Trước 75 hai bên gắn loa “chưởi” 
nhau, bên Ngụy loa của họ bự như cái va 
li kêu lớn lắm! “Bên mình” gắn thêm 
nhiều loa nhỏ mà vẫn bị lấn át không 
nghe gì cả. Tôi khó chịu với những tiếng 
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“Nguỵ” nên chỉ tay về phía miền Bắc cố 
ý nói cho cậu tour guide  nghe để sửa: 
      - À thì ra bên kia là cộng sản? Nửa bên 
mình đang đứng là “Quốc Gia”? Bên Quốc 
Gia người ta giàu có, văn minh tiến bộ hơn 
nên xài loa tốt, ăn đứt bên cộng sản? 
      Cậu Tour Guide có lẽ lạ lẫm với 
những danh từ tôi vừa nói nên hơi khựng, 
nhưng sau đó cậu lại tươi ngay nét mặt và 
gật đầu dạ lia lịa mà không biết có hiểu gì 
không? Xin thưa với quý độc giả là tôi 
không có ý định sẽ viết bài này nên 
không có lưu giữ tờ chương trình để biết 
mình đã đi được những đâu? Về Mỹ chợt 
bốc hứng lại muốn viết thì cứ như người 
bị tẩu hoả nhập ma chẳng nhớ nơi nào ra 
nơi nào cả, thôi thì nhớ tới đâu viết tới đó 
vậy. Miễn là đừng có râu ông nọ cắm 
cầm bà kia, đừng đem vịnh Hạ Long mà 
cắm vào Huế, đem sông Hương núi Ngự 
của người ta mà đặt vào Đà Nẵng thì thôi. 
Nói tóm lại những danh lam thắng cảnh 
đẹp của miền Bắc và miền Trung chúng 
tôi đều được thăm qua. 
      Trên suốt dọc đường dài 9 cây số 
quốc lộ 1 của Huế (bây giờ là 1A). Con 
đường được mệnh danh là Đại Lộ Kinh 
Hoàng trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 
đã khiến tôi bùi ngùi xúc động biết bao 
khi tưởng tượng ra:  
Xác người nằm trôi sông phơi trên 
ruộng đồng.   
Trên nóc nhà thành phố, trên những đường 
hoang vu… (nhạc Trịnh Công Sơn). 
 
      Những linh hồn vô tội đó bây giờ 
đang ở đâu? Có còn vất vưởng trên đầu 

cây ngọn cỏ dọc theo suốt 9 cây số của 
“Đại Lộ Kinh hoàng” mà không biết vì 
sao mình lại chết bất đắc kỳ tử như vậy 
không? Ôi! Chiến tranh thật là tàn nhẫn. 
Trên suốt “Đại Lộ Kinh Hoàng” đó! Vợ 
chồng chúng tôi đã ngầm đọc kinh trong 
lòng để hồi hướng cho họ được siêu thoát.  
Rồi đến nghiã trang Liệt Sĩ cũng vậy, 
viếng nghĩa trang thì chúng tôi không từ 
chối, huống chi họ lại dùng bài “Hồn Tử 
Sĩ” để làm nền cho phút mặc niệm nên tôi 
thấy thân quen như đứng trước Nghĩa 
Trang Quân Đội của mình vậy. Gạt bỏ vấn 
đề chính trị qua một bên, theo kinh Phật 
thì “trong chiến tranh người lính không có 
tội”, họ chỉ là làm theo lệnh của cấp trên 
mà thôi! Đa số là họ chết oan, vì chết oan 
cho nên họ cũng có những truyền thuyết y 
như Nghĩa Trang Quân Đội của miền 
Nam mình vậy. Cậu tour guide miền 
Trung đã kể lại rằng: 
      - Khi thành lập nghĩa trang này (đã 
bảo là không có giữ tờ chương trình nên 
quên mất là nghĩa trang gì rồi, chỉ biết là 
ở miền Trung mà thôi!) thì 2 năm sau, 
phía sau đài tưởng niệm mọc lên một cây 
đa (bây giờ nó xum xuê và cao lớn lắm 
rồi). Những người lính bên kia miền giới 
tuyến đã hiện về hằng đêm tựu tập dưới 
gốc cây đa này để hàn huyên tâm sự, 
cũng giống như những người lính Việt 
Nam Cộng Hòa của mình vậy. Xin kể lại 
một câu chuyện có thật do chính chồng 
tôi trải nghiệm. Trước 75 chồng tôi là 
nhân viên của IBM  nằm trên đường Gia 
Long. Vì hay bị đi công tác ở Biên Hòa 
về lúc chạng vạng hoàng hôn, khi đi 
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ngang qua Nghĩa Trang Quân Đội, chồng 
tôi suýt bị lạc tay lái vì cái xe chao đảo 
mạnh như có người nào ở đằng sau nhảy 
ngồi lên yên sau mà không báo trước. 
Khi đến gần cầu xa lộ, cái xe lại bị “ẹo” 
đi một lần nữa, giống như có người nhảy 
khỏi xe vậy. 
      Lúc đầu chồng tôi không để ý gì mấy, 
nhưng sau vài ba lần chồng tôi sinh nghi là 
“mấy ổng” từ trong Nghĩa Trang ra muốn 
quá giang xe. Và muốn biết xem mình 
đúng hay sai chồng tôi mới trắc nghiệm 
như vầy. Mỗi lần về ngang Nghĩa Trang 
Quân Đội Biên Hòa, chồng tôi kêu lớn: 
      - Tôi tới rồi nè! 
      Tức thì cái xe “lạng” đi một chút và 
nặng như có chở thêm người phía sau 
(chồng tôi đi Suziki dame). Đến gần cầu 
xa lộ cũng vậy, chồng tôi nói: 
      - Tới nhà rồi phải không? 
      Tức thì “người đó” nhảy ra khỏi xe, 
dĩ nhiên là cái xe cũng hơi lạng đi một 
chút và nhẹ tênh. Cứ thế chồng tôi cho 
“người ấy” quá giang suốt khoảng thời 
gian công tác ở Biên Hoà về cho đến khi 
mất nước, mà đặc biệt người ấy chỉ quá 
giang về “thăm nhà” mà thôi! Còn lúc trở 
lại Nghĩa Trang người ấy “đi” bằng gì 
hoặc quá giang ai thì quả thật chồng tôi 
không biết, chồng tôi có hỏi mà người ấy 
không “nói” được. Cứ thế mà hai người 
làm bạn cho đến khi mất nước. Tội 
nghiệp! Không biết những linh hồn oan 
uổng đó bây giờ trôi dạt về đâu nhỉ? 
 
      Lời cuối dành cho một người bạn gái 
thời Trung Học tên Đỗ Thị Bích Vân vừa 

nằm xuống tại Việt Nam. Bích vân ơi! 
Chúng ta vừa mới gặp lại nhau tại quê 
nhà sau hơn 40 năm xa cách, tụi mình 
tâm sự chưa được bao nhiêu thì Giao đã 
phải quay trở lại Mỹ vì thời gian có hạn. 
Mặc dù chúng ta vẫn email qua lại, 
nhưng chỉ mới 4 tháng thôi thì lại nhận 
được hung tin từ quê nhà bạn đã vĩnh 
viễn lìa bỏ gia đình, rời xa chồng con, 
chia tay bạn bè để bay về một thế giới 
khác. Trời bây giờ đã sắp sửa bắt đầu vào 
Hạ, phượng hồng rực rỡ, ve sầu ríu rít, 
nắng tung tăng nhảy múa thật đẹp. Sao 
Vân lại ra đi vào đúng cái mùa của tuổi 
học trò vậy Vân? Tụi mình vẫn còn cái 
hẹn sẽ gặp lại nhau tại nhà của Băng Tâm 
ở New York để hàn huyên tâm sự và ôn 
lại tuổi mực tím mà, nhớ quá Bích vân 
ơi! Không ngờ lần gặp gỡ cuối năm vừa 
qua tại Sài gòn lại là lần cuối cùng vĩnh 
viễn sẽ chẳng bao giờ còn thấy nhau nữa! 
Bạn bè bên Mỹ: Băng tâm, Ngọc yến, 
Thu Hà và Mặc giao lúc nào cũng nhớ 
đến Bích vân và giữ mãi hình ảnh người 
bạn hiền xinh xắn, tươi vui hình như 
không bao giờ biết buồn. Hãy an tâm 
thanh thản mà ra đi Vân nhé! Hãy bay 
đến một thế giới đầy kỳ hoa dị thảo, một 
nơi không sân không hận, không lọc lừa 
bon chen và bắt đầu lại một cuộc sống 
mới tốt đẹp hơn với nhiều bình an và giàu 
lòng nhân ái. Bạn bè luôn nhớ đến Vân 
và cầu nguyện cho Vân. RIP. 
 

Tôn Nữ Mặc Giao. 
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CHUYẾN ĐI BẮC PHI 
 

Nguyễn Quốc Khải 
04‐12‐2015 
 
Phái  đoàn chúng  tôi vẻn vẹn có hai người: anh 
bạn người Peru và tôi,  lực  lượng tiền phong để 
chuẩn bị cho một cuộc thương thuyết to lớn hơn 
trong  tương  lai giữa chính phủ Algeria và Ngân 
Hàng Thế Giới (NHTG). Khi tới phi trường quốc tế 
Houari  Boumedienne,  chúng  tôi  được  đại  diện 
Bộ Tài Chánh  đón  tiếp,  đi  cửa  riêng không qua 
quan thuế để ra khỏi phi trường với một xe cảnh 
sát dẫn đầu và một hộ tống phía sau.  
  Vào cuối thập niên 1990s, tình hình Algeria 
đã dịu xuống, nhưng vẫn còn bất ổn vì cuộc nội 
chiến bắt đầu từ 1991 vẫn còn tiếp diễn. Ông 
đại  diện  Bộ  Tài  Chánh  cho  biết  trước  ngày 
chúng  tôi  đến Algiers, có hai vụ bom nổ ngay 
trong thủ đô. Trong hơn 20 năm đi công tác ở 
ngoài nước Mỹ  chưa bao  giờ  chúng  tôi  được 
hộ tống một cách dình dàng như vậy.  Đoàn xe 
khi  đi  ngược  chiều  lại  hú  còi  inh  ỏi.  Lần  đầu 
tiên trong đời, mình trở thành những quái vật 
đối với những khách bộ hành và các xe khác. 
  Chúng tôi được đưa về thẳng khách sạn El‐
Djazair nhìn  ra Biển Địa Trung Hải.   Chúng  tôi 
được  dặn  dò  cẩn  thận  là  không  nên  ra  khỏi 
khách sạn một mình vào bất cứ lúc nào. Khách 
sạn  được  bảo  vệ  bởi  nhân  viên  an  ninh  của 
chánh phủ. Khi cần  đi  đâu sẽ có xe của chính 
phủ và an ninh đưa đón.  Chúng tôi không ngờ 
rằng một tháng giam lỏng thật sự bắt đầu.  
  Lịch sử của NHTG cho thấy chưa một nhân 
viên nào  của NHTG bị  tấn  công, bắt  cóc, hay 
giết chết vì phần lớn việc làm của NHTG là cho 
vay tiền để phát triển và chống nghèo đói với 
lãi  suất  thấp  hoặc  chỉ  phải  hoàn  lại  tiền  vốn 

trong vòng 10 – 40 năm. Nhưng không phải ai 
cũng quý mến NHTG. Một số biện pháp NHTG 
đề nghị thi hành gây ra tranh cãi. Người hưởng 
lợi  thì  ưa  thích,  người  bị  thiệt  thòi  sẽ  chống 
đối. Thí dụ như bỏ trợ cấp, tăng thuế, giảm chi 
tiêu,  phá  giá  tiền  tệ,  giải  thể  công  ty  quốc 
doanh, v.v. Ngày nay bạo lực và cường độ cực 
đoan ngày càng gia  tăng, không ai còn có  thể 
được bảo đảm an toàn khi đi vào một xứ xa lạ.  
  Vào  ban  ngày  chúng  tôi  đến  gặp  các  cơ 
quan liên hệ với NHTG về những dự án vay vốn 
để phát triển kinh tế của Algeria như Văn Phòng 
Thủ Tướng  đặc  trách Dự Báo và Thống Kê, Bộ 
Tài Chánh, Bộ Phát Triển Kỹ Nghệ và Đầu Tư, và 
Bộ  Phát  Triển  Nông  Nghiệp  và  Nông  Thôn.  
Trong  những  dịp  đi  như  vậy,  chúng  tôi  được 
xem  thành phố Algiers  từ cửa kính của xe hơi. 
Buổi chiều lại trở về khách sạn làm việc.  
  Ở Algeria,  công  sở  làm  việc  từ  Chủ Nhật 
cho đến  thứ Năm.   Hai ngày cuối  tuần  là Thứ 
Sáu  và  Thứ  Bẩy.    Phần  lớn  những  nước  Hồi 
Giáo  cũng  theo  lịch  trình  như  Algeria.  Tuy 
nhiên ở một số nước Hồi Giáo khác Thứ Bẩy và 
Chủ  Nhật  là  hai  ngày  nghỉ  cuối  tuần  như 
Turkey,  Lebanon,  Tunisia, Morocco,  Pakistan, 
Nam Dương,  và Mã  Lai.  Tuy ngày  Thứ  Sáu  là 
ngày  làm việc ở những nước này, nhưng nhân 
viên được nghỉ trưa  lâu có khi kéo dài 1‐2 giờ 
để cầu nguyện.  
  Buổi trưa chúng tôi thường được mời ăn ở 
các cơ quan. Buổi chiều ăn tại khách sạn. Thực 
đơn của khách sạn có khoảng 30 món ăn khác 
nhau. Những món ăn phổ thông của Algeria là 
cơm couscous, xúc xích thịt cừu, bánh mì dẹp 
Kesra.  Thịt  heo  bị  cấm  theo  luật  Hồi  Giáo.  
Thực  sự  tôi  chỉ  ăn  được  sáu món.  Sau một 
tuần lễ, cả sáu món ăn này cũng không còn hấp 
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dẫn nữa.  Một điều đau khổ không kém là nhà 
hàng của khách sạn chỉ có một băng nhạc duy 
nhất. Một điệu âm thanh lập đi lập lại từ sáng 
cho  đến  chiều  tối,  ngày  này  qua  ngày  khác 
hành hạ thực khách một cách vô tư.  
  Một buổi chiều sau khi gặp gỡ một số cơ 
quan chánh phủ trở về khách sạn sớm, tránh bị 
tù túng tôi lên sân thượng của khách sạn ngắm 
nhìn Biển Địa Trung Hải nơi chứng kiến những 
cuộc  tranh hùng giữa hải quân Đồng Minh và 
Trục Phát Xít  trong Đệ Nhị Thế Chiến và chụp 
hình  thành phố Algiers.   Trông chốc  lát  tôi đã 
bị  nhân  viên  an  ninh  lên 
hỏi han.   
  Sau  nhiều  ngày  đi 
chung xe, tôi dần dần quen 
thân  với những nhân  viên 
an ninh, rủ họ đi ăn chung. 
Nhưng  vào  trong  nhà 
hàng, chỉ có một nhân viên 
ngồi  chung  bàn,  còn  một 
người  ngồi  ngoài  xe,  hai 
người  còn  lại  ngồi  rải  rác 
quanh  phòng  ăn.  Tôi  lợi 
dụng cảm tình của họ nhờ 
họ  cho  đi  thăm  một  vài 
thắng  cảnh  của  Algiers.  
Một  trong  những  thắng 
cảnh  ở  Algiers  là  Đài 
Tưởng  Niệm  Liệt  Sĩ  Maqam  Echahid  trong 
chiến tranh chống Pháp dành độc lập.  
  Sang đến tuần  lễ thứ ba, anh bạn Peru rủ 
tôi  trốn  ra  khỏi  khách  sạn.  Chúng  tôi  lẻn  ra 
phía sau khách sạn bằng một ngõ tắt, rồi thuê 
taxi  ra ngoài phố nhậu nhẹt.    Ở những nước 
Hồi  giáo,  vào  buổi  tối  ngoài  đường  thường 
vắng tanh, trừ một vài quán nhỏ thắp đèn bán 
thịt cừu hay thịt dê nướng. Chúng tôi nhờ taxi 
đưa  đến một nhà hàng  lớn năm ven Biển Địa 
Trung Hải  được  ăn một bữa  cơm  thịnh  soạn. 

Tôi còn nhớ món cá bống nướng của  tiệm  ăn 
này, dù chưa có dịp thưởng thức lần thứ hai.  
  Bên  ngoài  nhà  hàng,  nhân  viên  an  ninh 
đứng  canh  gác  khá  đông,  nhắc  nhở  chúng  tôi 
đến tình trạng bất ổn ở Algeria.  Cuộc nội chiến 
ở quốc gia này đã kéo dài gần 10 năm.   Chính 
phủ quân nhân do Mặt  Trân Giải Phóng Quốc 
Gia  (Front de  Liberation Nationale –  FLN)  lãnh 
đạo không công nhận thắng lợi rõ ràng của Lực 
Lượng Hồi Giáo trong cuộc bầu cử đợt đầu vào 
năm 1991. Cuộc bầu cử bị hủy bỏ đã dẫn  đến 
cuộc  xung  đột  giữa  phe  quân  nhân  FLN  với 

những nhiều nhóm Hồi Giáo như Mặt Trận Hồi 
Giáo Cứu Quốc  (Front  Islamique de Salvation – 
FIS),  Phong  Trào  Hồi  Giao  Võ  Trang 
(Mouvement  Islamique Armé – MIA), và Nhóm 
Hồi  Giáo  Võ  Trang  (Groupe  Islamique  Armé  – 
GIA). Tình  trạng  khẩn  cấp  được ban hành  vào 
năm  1992.  Chánh  phủ  xem  ra  không  đủ  khả 
năng dẹp  các nhóm  chống  đối khiến  cho  cuộc 
chiến  ngày  càng  dữ  dội  vào  giữa  thập  niên 
1990s.    Tuy  nhiên  chỉ  vài  năm  sau,  các  nhóm 
chống đối chính phủ quân nhân mất dần sự yễm 
trợ của quần chúng vì họ đã tỏ ra quá tàn bạo 
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và man rợ đối với cả thường dân. Các nhóm Hồi 
Giáo  chống  chính  phủ  giết  nhiều  nhà  báo  và 
người ngoại quốc nên người  ta gọi cuộc  chiến 
bẩn thỉu này là “la sale guerre” (dirty war). Đây 
là bài học cho Nhà Nước Hồi Giáo cũng như cho 
Việt Nam.  1/ 
  Sang  đến  đầu  thập  niên  2000,  cường  độ 
của  cuộc  nội  chiến mới  thật  sự  giảm  rõ  rệt.  
Theo nhận  định  cá nhân  của  tôi  vì  tiên  đoán 
được  tình  hình  an  ninh  sẽ  sáng  sủa  hơn  ở 
Algeria, vào cuối thập niên 1990 NHTG đã khởi 
sự nghiên cứu những dự án kiến thiết mới cho 
quốc gia này. Algeria bắt đầu cải tổ kinh tế vào 
đầu  thập  niên  1990  chuyển  từ  kinh  tế  tập 
trung qua kinh tế thị trường. Công việc này vẫn 
còn  tiếp  tục  cho  đến ngày nay  và  đó  cũng  là 
mục  tiêu  rộng  lớn  của  chuyến  công  tác  của 
chúng tôi tại Algeria.  
  Trở về khách  sạn an  toàn sau bữa  ăn  tối, 
chúng tôi phải đối mặt với những nhân viên an 
ninh.  Ngày hôm sau chính phủ Algeria đã đồng 
ý  chuyển  cho  chúng  tôi  sang một  khách  sạn 
khác, có nhiều món ăn hơn, Tây phương hơn, 
rộng rãi hơn. Trong thời gian cuối của chuyến 
công  tác,  chúng  tôi  có  cơ  hội  được  tiếp  đón 
một  cách  không  chánh  thức  phe  đối  lập  với 
chánh phủ theo lời yêu cầu của họ.  
  Trong  cuộc  chiến  chống  thực  dân  Pháp 
dành độc lập, hơn một triệu người của Algeria 
đã hi  sinh.   Cuộc nội  chiến  đã giết  thêm  trên 
150,000 người.   Tình  trạng khẩn cấp  đã được 
bãi  bỏ  vào  năm  2011  trước  áp  lực  của Mùa 
Xuân Ả Rập tại những nước  láng giềng như Ai 
Cập, Tunisia, và Libya. Algeria phải đối phó với 
nhiều vấn đề tương tự như ở ba quốc gia này, 
đặc biệt  là nạn  thất nghiệp cao  (khoảng 10%) 
nhất  là  đối  với  thành phần  trẻ  (trên  20%)  và 
kinh tế trì trệ.  2/ 
  Tuy  nhiên  Algeria  tiếp  tục  là một  “nước 
dân chủ có kiểm soát” (controlled democracy). 

Trên nguyên tắc Algeria theo chế độ đa đảng. 
Hiến  Pháp  1976  (tu  chính  vào  những  năm 
1979, 1988, 1989 và 1996) đều ghi rõ như vậy. 
Nhưng  trên  thực  tế đảng cầm quyền FLN của 
phe  quân  nhân  kiểm  soát  chặt  chẽ  chính 
trường. Tự do ngôn  luận,  tự do  chống  đối và 
tự  do  hội  họp  bị  hạn  chế.  Cuộc  bầu  cử  tổng 
thống vào năm 2014 đã bị các phe đối  lập tẩy 
chay. 3/ 
  Người Việt chúng ta biết Algeria qua hình 
ảnh các anh lính khố xanh khố đỏ.  Nhưng thực 
sự  Algeria  giầu  có  hơn  Việt  Nam  nhờ  tài 
nguyên thiên nhiên như khí đốt và dầu. Dự trữ 
khí đốt của Algeria đứng hạng thứ 10 trên thế 
giới và dự  trữ dầu  đứng hạng  thứ 16. Algeria 
không có chiến tranh triền miên như Việt Nam. 
Algeria từ bỏ kinh tế xã hội chủ nghĩa vào năm 
1989 sau Việt Nam và công việc cải tổ cũng bị 
trì trệ như ở Việt Nam vì tầm nhìn vẫn bị giới 
hạn vì chịu ảnh hưởng của mô hình xã hội chủ 
nghĩa  và  các  nhóm  lợi  ích.  Việc  tư  nhân  hóa 
khu  vực  kỹ nghệ quốc doanh bị  đình  chỉ.  Lợi 
tức  đầu  người  theo  sức mua  quân  bình  của 
Algeria  là  $13,900  so  với Việt Nam  là  $5,700 
vào năm 2014.  4/ 
  Trên  đường  trở  về Hoa  Kỳ,  tôi  ghé  thăm 
Morroco một  tuần  lễ.    Khi  tới Mohammed V 
International Airport  tại Casablanca  tôi  không 
được ai tiếp đón, nhưng mang thông hành Liên 
Hiệp Quốc, nên tôi được qua trạm không kiểm 
soát dành cho ngoại giao đoàn. Ra khỏi phạm 
vi an ninh phi trường, tôi thảnh thơi lấy taxi về 
khách sạn Hyatt Regency. Khác hẳn với Algiers, 
Casablanca thật là êm đềm. Đường xá rộng rãi 
hơn, không có còi hụ. Nhiều cảnh sát lưu thông 
là phụ nữ xinh xắn,  luôn  luôn cười nói với  tài 
xế và khách bộ hành. Dân chúng xem ra vui vẻ 
khác  với  những  bộ mặt  đăm  chiêu  ở Algiers.  
Chỉ  sau 1  giờ 45 phút,  chiếc phi  cơ Royal Air 
Maroc  đã  đưa  tôi  đến một mảnh  đất  đẹp  đẽ 
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hơn.   Tranh dành quyền  lực một mù quáng và 
sai  lầm  về  chánh  sách  của  những  người  lãnh 
đạo làm cho cả một dân tộc bị thua thiệt.  
  Mặc dù Morocco nghèo hơn Algeria với lợi 
tức  đầu  người  theo  sức  mua  quân  bình  là 
$7,800 vào năm 2014, nhưng xã hội xem ra ổn 
định. Nội bộ không có xung đột mạnh mẽ như 
ở  Algeria.  Vương  quốc Morocco  dưới  quyền 
cai trị của triều đại Alaouite từ thế kỷ XVII tới 
nay ngoại trừ giai đoạn từ 1860‐1955 bị đô hộ 
bởi Tây Ban Nha và Pháp. Đáp ứng phong trào 
đòi  tự  do  tại  các  nước  Bắc  Phi,  Vua 

Mohammed VI  đã  thực  hiện một  cuộc  cải  tổ 
chính  trị  vào  năm  2011  bao  gồm  ban  hành 
Hiến  Pháp mới  và  cuộc  trưng  cầu  dân  ý  phổ 
quát để tăng cường quyền hành của quốc hội 
và thủ tướng.   Vào năm 2012, Đảng Công Lý và 
Phát  Triển,  một  đảng  Hồi  Giáo  ôn  hòa,  đã 
chiếm  được  nhiều  ghế  nhất  trong  cuộc  bỏ 
phiếu quốc hội và trở thành đảng Hồi Giáo đầu 
tiên đứng ra thành lập chính phủ. 5/ 
  Tôi quyết  định  đến Morocco vì một  lý do 
giản dị  là  tôi  chưa  đến quốc  gia Hồi Giáo ôn 

hòa này bao giờ. Tôi đến ở Casablanca cũng vì 
một lý do giản dị là tôi thích phim lãng mạn cổ 
điển Casablanca. Sau này tôi mới tẽn tò khám 
phá ra rằng toàn bộ phim Casablanca quay tại 
phim  trường Warner Bros Studio  thuộc  thành 
phố  Burbank,  California,  phia  bắc Hollywood, 
trừ một màn quay tại Van Nuys Airport  thuộc 
quận  Los  Angeles.  Tôi  chọn Hyatt  Regency  vì 
khách sạn này có một bảo tàng nhỏ trưng bầy 
và bán đồ kỷ niệm về phim Casablanca. 
  Làm việc cho NHTG, tôi may mắn có những 
cơ hội  thăm viếng nhiều quốc gia và  lợi dụng 

những chuyến đi công tác 
này,  lấy  thêm  ngày  nghỉ 
để đến những nơi xa lạ và 
để được quan sát tận mắt 
những  nền  văn  hóa  khác 
biệt.  Nhưng  cuộc  đời 
không phải  luôn  luôn một 
mầu  hồng.  Có  những  lần 
đi  công  tác  chúng  tôi  chỉ 
ngủ  được  vài  giờ  mỗi 
đêm,  làm  việc  liên  tục  cả 
tuần  lễ  như  vậy,  như  lần 
chúng tới đảo Cyprus giữa 
Biển  Địa  Trung  Hải  (chắc 
chưa  có  người  Việt  nào 
lạc  long  tới  đây).  Khách 
sạn  nằm  ngay  sát  biển, 
nhưng  trong  suốt  thời 

gian ở đây chúng tôi chỉ có 5 phút đặt chân lên 
bãi  biển  trong  khi  chờ  đợi  xe  đón  ra  phi 
trường. Một điều thú vị trong chuyến đi này là 
trưởng  phái  đoàn  là  người  Hy  Lạp  và  phó 
trưởng  phái  đoàn  là  người  Thổ  Nhĩ  Kỳ.  Hai 
quốc  gia  này  chém  giết  nhau  để  dành  đảo 
Cyprus.  Khi vào địa phận Thổ Nhĩ Kỳ, ông phó 
được  tôn  lên  làm  trưởng  phái  đoàn  để  việc 
giao dịch cho dễ dàng.  
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  Casablanca  có  nghĩa  Nhà  Trắng  (Casa 
blanca)  do  người  Bồ  Đào  Nha  thành  lập  từ 
1515.   Khi người Pháp  áp  đặt  chế  độ bảo hộ 
vào Morocco  từ  1912  ‐  1956,  thành  phố  này 
được  gọi  là  Maison  Blanche  (White  House). 
Casablanca là tên thông dụng nhất. Đây là một 
thành phố du lịch, thương mại và hải cảng lớn 
nhất Morocco, với dân số hiện nay  là 3  triệu.  
Casablanca  giống như một  thành phố  ở  vùng 
nam Âu nhiều hơn  là Phi châu.   Đền Hassan  II 
là ngôi đền Hồi Giáo  lớn thứ nhì trên thế giới 
và là một địa danh nổi tiếng của Casablanca.  
  Tôi rất may mắn được Hyatt Regency dành 

cho  một  phòng  trông  ra  Đại  Tây  Dương  vì 
NHTG là khách hàng lớn của họ. Khi mở cửa sổ 
ra  cả  thành phố Casablanca  trải dài  từ  khách 
sạn ra đến bờ biển.  Ánh nắng chiều đã xuống 
thấp, tôi vội kê máy ảnh lên mấy cuốn sách và 

chụp  được một hình  kỷ niệm Casablanca  còn 
giữ đến bây giờ.   Sau đó tôi vội mở cuốn niên 
giám điện thoại tìm được nhà hàng Việt Nam. 
   
  Ông  bà  chủ  tiệm  là  người  Việt  Nam.  Sau 
30/4/1975,  ông  bà  xin  tị  nạn  tại Morocco  vì 
trước đây ông là một nhân viên làm cho Tòa Đại 
Sứ VNCH ở thủ đô Rabat. Sau khi nghe tôi kể lể 
bị  giam  lỏng  ở  Algiers  gần một  tháng,  không 
được  ăn cơm Việt Nam, ông bà chủ  tử  tế  làm 
cho một bữa cơm thuần túy của người Việt: đậu 
dán chấm tương, canh chua cá bông lau, gà xào 
xả ớt. Quả thực, đi xa mới nhớ quê hương qua 
những món  ăn  quốc  hồn  quốc  túy  và  những 
hình ảnh thân thương.   
  Ngày hôm sau, anh Nghĩa, một người bạn 
Việt Nam do gia đình giới thiệu lái xe đến đón 
tôi về Rabat chơi vài ngày.  Anh sang Morocco 
định cư vào năm 1979. Anh là người Hà Nội đi 
du học ở Đông Âu về ngành cơ khí trong thời 
gian  chiến  tranh Việt Nam.   Trở  về Việt Nam 
vào những năm  cuối  của  cuộc  chiến,  anh  lập 
gia đình với một  thiếu nữ Việt  lai Pháp  tên  là 
Adora.    Bố  của  Adora  là  người  Việt  sang  lập 
nghiệp ở Morocco từ thời Pháp thuộc.  Mẹ của 
Adora  là một người Pháp.   Thời  đó  thực dân 
Pháp mang người Việt sang Băc Phi để chia trị 
dân  bản  xứ  và  đưa  người  Bắc  Phi  qua  Đông 
Dương  để  làm  việc  cho Pháp  ở  đây.  Sang  tới 
Morocco,  tôi  được dịp  thấy bằng  chứng  sống 
động của lịch sử.  
  Lăng  tẩm  của Vua Mohammed V  ở Rabat 
mang  dấu  tích  của  người  Việt  tại  Morocco.  
Công trình này được khởi công vào năm 1963 
và  hoàn  tất  vào  năm  1973.  Kiến  trúc  đẹp  đẽ 
này do kiến trúc sư Việt Nam vẽ và thực hiện là 
ông Võ Toản. Vua Hassan II lên ngôi nối nghiệp 
vua cha Mohammed V qua đời vào năm 1961, 
đã  đích  thân  chọn  KTS  Võ  Toản,  người  tốt 
nghiệp kiến trúc tại Việt Nam và Pháp.  6/ 
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  Chị Adora tâm tình rằng bố của chị say mê 
xã hội chủ nghĩa nên gửi con gái về học y khoa 
tại  Việt  Nam.  Chị  vừa  học  vừa  theo  trường 
chạy  trốn  bom  Mỹ,  vừa  thực  tập  chăm  sóc 
thương  binh  Cộng  Sản  trong  thời  gian  chiến 
tranh.   Sau khi chiến  tranh chấm dứt, chị gặp 
anh Nghĩa  và  hai  người  trở  thành  vợ  chồng. 
Anh chị sống trong không khí thanh bình được 
hơn  ba  năm  thì  Việt  Nam mang  quân  đánh 
chiếm  Campuchia  vào  cuối  năm  1978,  tiếp 
theo  là  chiến  tranh  biên  giới  với  Trung Quốc 
vào 1979. 
  Khi quân Cộng Sản “giải phóng” miền Nam, 
chính họ  đã  giải phóng  sự  thật  ở miền Nam. 
Thất vọng vì  sự bịp bợm, dối  trá và bản  chất 
hiếu  chiến  của  tập  đoàn  lãnh  đạo Hà Nội  đã 
được phơi bầy, nhận  thức  được  thiên  đường 
Marx‐Lenin  là  ảo  tưởng,  thực  tế  là  nạn  đói 
đang đe dọa người dân Việt và hàng trăm ngàn 
người  vượt  biên  đi  tìm  tự  do,  anh  chị Nghĩa 
quyết  định  rũ  áo  ra  đi.  Tâm  trạng  giống  như 
nhà văn Dương Thu Hương.   Khi hai nước anh 
em  xã  hội  chủ  nghĩa  đâm  chém  nhau  là  giọt 
nước  cuối  cùng  tràn  khỏi  ly.  Đồng  chí  Trung 
Quốc  cho  quân  tràn  vào  sáu  tỉnh  biên  giới 
miền Bắc vào ngày 17‐2‐1979. Vài ngày sau chị 
Adora mang quốc tịch Morocco vội vàng khăn 
gói bay trở về Rabat. Một tháng sau, anh Nghĩa 
xin xuất ngoại thăm vợ.   Tôi thấu hiểu tâm sự 
của anh chị Nghĩa và cảm thấy nỗi cay đắng đó 
như của chính mình.   Họ yêu quê hương Việt 
Nam  nhưng  phải  bỏ  chạy  vì  không  thể  yêu 
những kẻ lãnh đạo ngu xuẩn.  
  Anh  chị Nghĩa  sở hữu một nhà hàng Việt 
Nam ở  thủ đô Rabat do cha mẹ chị Adora  để 
lại  và một  căn biệt  thự nhỏ hai  tầng, nhìn  ra 
Đại  Tây  Dương.  Khoảng  cách  từ  nhà  đến  bờ 
biển khoảng nửa cây số  là bãi cát và đá. Đứng 
trên sân thượng là thấy sóng vỗ mạnh vào các 
tảng đá  làm nước biển bắn  lên cao hàng chục 

thước.  Đẹp  nhất  là  lúc  hoàng  hôn.  Việt Nam 
hướng  ra  biển  Đông  còn Morocco  hướng  ra 
biển Tây. Ngay  từ  thời  đó, anh chị đã có một 
thư  viện nhỏ  gồm nhiều  sách quý  của những 
nhà  văn  nổi  tiếng  như  Bảo  Ninh,  Bùi  Tín, 
Dương  Thu  Hương,  Nguyễn  Huy  Thiệp,  Trần 
Khải  Thanh  Thủy,  và  Vũ  Thư  Hiên.    Tôi mạn 
phép dùng chữ của chị Trần Khải Thanh Thủy, 
những  tác phẩm này  là “những  tiếng bom nổ 
giữa  thời  bình”,  phá  vỡ  tan  tành  những  hào 
nhoãng giả tạo của CSVN. Ngày nay CSVN còn 
đứng vững là nhờ vào cột trụ duy nhất là công 
an. Tôi mượn không gian này để tri ân những 
nhà văn này. Sau khi về hưu rồi, tôi mới có thời 
giờ  đọc  hết  những  cuốn  sách  này.  Anh  chị 
Nghĩa  có  hai  người  con  gái  lai  hai  dòng máu 
Pháp  Việt  xinh  xắn  đều  du  học  ở  Pháp.  Các 
cháu có hai quốc tịch. Rất may, cha mẹ của các 
cháu không còn mê hoặc về Cộng Sản nữa và 
không gửi các cháu về Việt Nam để được dậy 
dỗ  dưới  xã  hội  chủ  nghĩa.  Ngày  nay  anh  chị 
Nghĩa đã về hưu và hiện còn sống tại Rabat.  
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VỀ VÙNG KỶ NIỆM  
(Thân gửi các bạn trường Nữ Trung học 
Trưng vương  niên học  1952-1959) 

Nhân một ngày về thăm Hà Nội , tôi - "một 
người  Bắc 54" đứng ngẩn ngơ trước cổng 
trường Trưng Vương - miền ký ức - rưng 
rưng tiếc nuối  về  một thời đi học đã  xa, 
quá xa !... 

Trường tôi đấy! Mấy mươi năm giã biệt  
Bạn thân, sơ ... trôi giạt  bốn phương trời 
Sắc lam xưa - màu nhớ nhung nuối tiếc  
Nhớ! Sao mà nhớ thế  tuổi thơ tôi!  

Thời hoa mộng một đi, đi mãi mãi , 
Bỏ mình tôi lặng đếm tháng ngày trôi, 
Áo lam  XƯA trên mắc treo nhẫn nại 
Vọng  về  XƯA, tuổi mộng mất lâu rồi!  
  

Vô thường nhỉ! Chuỗi ngày xưa êm ái  
Mắt long lanh thơ dại đến vô cùng ... 
Giờ với tôi chẳng còn gì ở lại  
Ngoài mái đầu sương tuyết, ngậm ngùi 
không! 
 
Tháng 6/15 
THU HOÀI NTS

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đồng khoá của Nhà thơ Thu Hoài họp mặt, nhân dịp Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung 
tới San Jose tháng 10, 2015.          
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Tình HÒng 
 
(Vi‰t Ç‹ riêng t¥ng chÎ Ng†c Dung) 

 

Hôm nay là ngày tiÍn ÇÜa anh Ç‰n nÖi an 

giÃc nghìn thu.  Dù anh chỉ phục vụ quân ngũ 

có 4 năm trong thế chiến thứ hai, khi anh còn 

là thanh niên rất trẻ ở tuổi 19, 20, rÒi sau Çó 

chuy‹n qua ngành ngoåi giao.  Quân Ç¶i Hoa 

Kÿ vÅn dành cho anh nh»ng nghi lÍ trang 

tr†ng trong giây phút cuÓi cùng ª nghïa trang 

Arlington National Cemetery gÀn thû Çô Hoa 

Kÿ.  Tr©i âm u và mÜa liên miên suÓt ngày, 

låi thêm nh»ng bÃt tiŒn cûa nån kËt xe ª 

thành phÓ nh¶n nhÎp này, vÆy mà nh»ng 

ngÜ©i thân và bån h»u cûa chúng tôi cÛng 

hiŒn diŒn khá Çông Çäo. 

 R©i nghïa trang ra vŠ, tôi cäm thÃy trÓng 

v¡ng và cô ÇÖn vô cùng.  Tôi Çã mÃt anh thÆt 

rÒi.  Không bao gi© còn có ánh m¡t nhìn âu 

y‰m, nh»ng l©i nói cám Ön và gi†ng thÆt Ãm 

áp cûa anh khi nói ‘I love you’ m‡i khi tôi 

sæn sóc anh.  Nh»ng ngày cuÓi cùng dù rÃt 

y‰u, anh không bao gi© ngØng nói nh»ng l©i 

thÆt thi‰t tha ân cÀn v§i tôi, Ç‹ cho tôi bi‰t 

anh yêu tôi t§i dÜ©ng nào. 

 Trong 44 næm chung sÓng, anh Çã cho tôi 

nh»ng ngày thoải	mái,	 tràn	 đầy	hånh phúc.  

Anh sæn sóc các con tôi, thÜÖng yêu chúng tØ 

lúc còn nhÕ dåi cho Ç‰n lúc trÜªng thành nhÜ 

con ru¶t cûa anh.  Trong lòng tôi, anh nhÜ vÎ 

anh hùng cûa sª cÙu hÕa, Ç‰n cÙu nån nhân 

Çang bÎ vùi dÆp trong m¶t ÇÓng gåch cûa m¶t 

toà nhà Ç° nát.  Anh cho tôi hÒi sinh, cho tôi 

m¶t Ç©i sÓng m§i chan hoà hånh phúc.  Anh 

luôn sát cánh bên tôi, h‡ tr® tôi trong nh»ng 

công viŒc tôi làm, lo cho tôi tØng ly tØng tí.  

NhÜng cu¶c Ç©i có ai thoát ÇÜ®c cái vòng 

‘sinh lão bŒnh tº’ Çâu.  Ÿ cái tu°i ngoài 90, 

anh y‰u Çi nhiŠu.  Tôi bi‰t së có ngày anh phäi 

bÕ tôi Çi trÜ§c.  Tôi Çã sºa soån cho cái ngày 

phäi Ç‰n Çó.  VÆy mà khi nó Ç‰n, tôi låi cäm 

thÃy trÓng v¡ng, høt hÅng và mÃt mát vô cùng.  

Ð§c gì anh vÅn còn Çó, dù Óm Çau cÛng ÇÜ®c, 

cho tôi m‡i ngày còn ÇÜ®c nhìn thÃy anh, còn 

ÇÜ®c sæn sóc anh, còn ÇÜ®c nghe anh nói 

‘Give me a hug’ Ç‹ tôi ÇÜ®c ôm anh, hôn lên 

trán anh âu y‰m và chúng tôi trao Ç°i cho 

nhau ánh nhìn ÇÀy ¡p yêu thÜÖng. 

 Trong ÇÀu tôi vang lên l©i hát thÆt nÒng 

nàn trong nhåc phÄm "Tå Tình"cûa nhåc sï 

Hoàng Thi ThÖ mà m‡i lÀn tình c© ÇÜ®c 

nghe, tôi ÇŠu có cäm giác bài hát Çó làm cho 

riêng tôi. 

 Thôi nhé, vïnh biŒt anh yêu dÃu cûa em. 

 

‘K› niŒm ngày tiÍn ÇÜa anh Robert Senser 

19/11/2015 Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng’ 
 

HÒng ThûY 
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Chiều Tiễn Biệt... 
 

Thân gửi NGỌC DUNG 
 

Thu đi Thu lại trở về 
Người đi đi mãi xa lìa thế gian 
Cuộc đời là những trái ngang 

Chim kia lìa bạn đôi đàng phân ly 
Ngậm ngùi kẻ ở người đi 

Nuốt giòng lệ ướt sầu bi đoạn trường 
Chiều Thu ảm đạm thê lương 

Sụt sùi giọt vắn tiếc thương Bạn đời 
Hỡi ơi! gối chiếc thân côi... 

Bên thềm nẻo cũ vắng người năm xưa 
Ngẩn ngơ giờ phút tiễn đưa 

Đồi thông quạnh quẽ bóng xưa xa dần 
Cố Nhân… một bóng đường trần... 

 
Ỷ Nguyên, MD 
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TIỄN ÐƯA ANH 
 

+++++ 
 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 
 
 Biết viết gì đây khi hồn ngẩn ngơ trong 
căn nhà trống trải, cuối đời thiếu vắng 
người bạn đường 44 năm hương lửa vuông 
tròn?  Anh đã bỏ tôi đi ngày 29 tháng bẩy, 
2015 sau ánh nhìn yếu ớt và cặp môi mắp 
máy mà tôi biết là anh muốn nói câu "Anh 
yêu em" như rất thường mỗi ngày.  Lúc đó 
tôi chỉ biết nói "Ôi anh yêu dấu!... Ôi anh 
yếu dấu!" trong nước mắt ràn rụa và nắm 
chặt tay anh không dám nói lời vĩnh biệt.   
Bởi vì tôi không muốn anh có ý nghĩ anh sẽ 
thực sự xa tôi.  Tôi biết anh đã níu kéo sự 
sống nhiều năm để ở lại với vợ  và con 
cháu mà anh thương yêu và là tất cả phần 
đời cuối cùng của anh.  Nhưng rồi anh 
cũng không cưỡng lại được số mệnh.  Hồn 
anh đã thoát khỏi sác thân.    
 Mẹ con tôi đã lo đủ mọi lễ nghi Công 
Giáo tại nhà thờ gần nhà mà anh thường 
xuyên đi lễ mỗi tuần trong hơn 20 năm qua.    
Chúng tôi đưa bình kỷ vật mang tên Anh, 
R.A.S., trở lại nhà, trở lại căn buồng của 
anh mà chúng tôi đã sống gần 30 năm.  Tôi 
có cảm tưởng thực sự anh vẫn quanh quẩn 
bên tôi.   Tôi tin tưởng linh hồn anh còn ở 
lại cõi trần thêm 49 ngày nữa.  Tôi cũng tin 
tôi sẽ gặp lại anh nơi thiên đường và tôi sửa 
soạn tương lai tôi sẽ ra đi gặp anh, người 
đã bao bọc săn sóc mẹ con tôi suốt nửa 
cuộc đời.  Hình ảnh anh trên bàn thờ,  như 
anh vẫn cười tươi sáng, hiền hòa và âu yếm 

nhìn tôi như bao giờ.  Con cháu tôi hằng 
tuần đến thăm chúng tôi thường xuyên.  
Chúng cũng vào phòng chào anh trên bàn 
thờ và đi quanh phòng sờ mó mọi vật kỷ 
niệm của anh.  Chúng cũng nhớ anh như tôi 
thương nhớ anh vậy.  Nhưng tôi không cảm 
thấy cô đơn vì tôi có cảm tưởng anh vẫn ở 
bên tôi.   Trước kia, mỗi khi ra khỏi nhà, tôi 
cầu nguyện Thượng Ðế cho tôi được mọi sự 
bình an, không gặp tai nạn trên đường.   Bây 
giờ, tôi cầu nguyện cả nơi anh che chở tôi.  
Tôi tin anh có linh hồn thiêng liêng 
 Mẹ con tôi muốn giữ kỷ vật trên thế 
gian của anh trong nhà mãi, nhưng chỉ hơn 
100 ngày, chúng tôi phải giữ vinh dự tối 
cao trên đời của một chiến sĩ làm tròn bổn 
phận với tổ quốc, đưa anh đến nơi an giấc 
ngàn thu, Arlington National Cemetery.  
Nơi đó có phần mộ của Ông Bà Tổng 
Thống Kennedy và nhiều cao thủ, tướng 
lãnh quốc gia, chiến binh liên quan với các 
chiến trận lịch sử của Hoa Kỳ.  Ngày 19 
tháng 11, 2015 Quân Ðội Hoa Kỳ đã dành 
cho người anh hùng của tôi vinh dự đó. 
 Sáng hôm ấy, trời mùa thu lá vàng đã 
rụng nhiều, mưa lâm râm, sương mù lên 
như mây khói buồn vời vợi.  Tôi cùng con 
cháu đưa bình tro Anh đi trên con đường 
mà đã có lần anh lái xe chở tôi đến thăm 
viếng Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.   



SỐ 73                                                                                                                                       189 

Chúng tôi đã chẳng bao giờ nghĩ rằng nơi 
đó sẽ là nơi cất giữ kỷ vật Anh.   
 Thế rồi mưa mỗi lúc mỗi mau hơn, 
nhiều hơn, nặng hạt hơn.  Người lính canh 
gác nơi an nghỉ cuối cùng của các chiến sĩ 
quốc gia, vẫn bồng súng nghỉêm chỉnh đi 
lại đều đặn từng bước trong mưa tầm tã.  
Chúng tôi những tưởng bạn hữu sẽ không 
ai đến được như đã hứa, vì mưa to, gió lớn, 
vì đường đi quanh co khó kiếm.  Nhưng 
đến giờ hẹn và trước sự ngạc nhiên, cảm 
động của gia đình chúng tôi, một số quý vị 
đã vào phòng đợi.   
 Ðến  giờ đã định, một vị quân nhân 
đứng ra cho chúng tôi biết diễn tiến nghi lễ 
quân đội, một vị sĩ quan mục sư đọc lý do 
và tiểu sử người anh hùng của tôi.   Nghi lễ 
bắt đầu, một vị quân nhân cầm lá cờ gấp đi 
trước, một vị quân nhân bưng kỷ vật 
Robert đi sau.  Gia đình chúng tôi và bạn 
hữu lần lượt theo họ ra xe.  Ðoàn xe theo 
nhau sau xe nghi lễ.    
 Hàng bia mộ chiến sĩ nằm ngay hàng 
thẳng lối linh thiêng hai bên đường.  Bầu 
trời ảm đạm, mưa rơi tầm tã đưa tiễn người 
thương yêu của mẹ con tôi.   Ðường vào 
vào nơi hành lễ, đại diện của Army, Air 
Force và hai hàng quân nhân đón chào.   
Một hàng người đi dưới ô màu đen tang 
tóc, áo mưa lướt thướt.  Văn hữu Phạm Bá 
đưa cao máy hình, văn hữu Ỷ Nguyên 
dương ô rộng che mưa cho phu quân chụp 
hình, nên bây giờ gia đình chúng tôi mới có 
những hình kỷ niệm ngày tiễn anh.   
 Chúng tôi và bạn hữu chen chúc dưới 
căn lều đã có lá cờ gấp và bình kỷ vật của 
Robert trên bàn.  Lễ mở cờ và phủ cờ cho 
anh được nghiêm trang từ tốn diễn ra bởi 
sáu vị quân nhân.  Tôi cố gắng cầm lòng 

thổn thức, nhưng nước mắt vẫn ràn rụa.  Vị 
sĩ quan mục sư đọc lời cầu nguyện.  Rồi 21 
phát súng vinh danh Anh và tiếng kèn 
chiêu niệm chào Anh.  Rồi đây, mỗi lần 
nghe tiếng kèn này tôi sẽ tưởng nhớ tới 
Anh.  Tôi vẫn nghĩ sự ra đi của anh là rũ 
sạch nợ trần, nhưng sao lòng tôi vẫn thổn 
thức, thương nhớ anh da diết. Lá cờ được 
từ từ gấp lại và được vị mục sư trao cho tôi 
với lời phân ưu.  Một vị đại diện Army và 
Air Force  trao tôi lá  thư chia buồn và vinh 
danh Robert.  Tôi nghẹn ngào cảm ơn họ.   
 Tôi cố gắng giữ nước mắt không khóc 
trước công chúng như Bà Jacqueline 
Kennedy trong đám tang của vị Tổng 
Thống chồng bà, nhưng mắt tôi vẫn đầy 
ngấn lệ.  Cháu trai tôi muốn ôm cờ của 
ông, nên tôi đưa cho nó.  Chúng tôi đi theo 
vị quân nhân bê bình kỷ vật người anh 
hùng của tôi và của thế chiến thứ  hai đến 
bức tường đá.  Ông ta để bình vào ngăn 
dành riêng cho anh.   Vị mục sư đọc kinh 
cầu nguyện.  Khi lễ nghi chấm dứt, tôi đặt 
chuỗi tràng hạt thánh giá của mẹ chồng tôi 
để lại cho anh trước khi cụ mất mấy chục 
năm trước, vào ngăn để bình kỷ vật Anh.   
Trời mưa sối sả.  Trời mưa như trút nước.  
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ đi trong mưa 
tầm tã như hôm đó.  Trời đã phải khóc vì 
anh.  Trời đã khóc cùng tôi.   
 Thế rồi cũng đến lúc chúng tôi phải 
chia tay Robert.  Tôi đặt tay lên bình kỷ 
vật Anh như vẫn nắm tay anh hằng ngày 
trên giường bệnh, như tôi đã bao năm ngả 
đầu trên vai anh.  Thôi tạm biệt anh nhé.  
Bây giờ chúng ta không được ở cùng nhà 
với nhau,  nhưng anh sẽ không cô đơn.  
Anh có các chiến hữu bên cạnh hàn 
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huyên, chuyện trò.  Em và con cháu sẽ 
đến thăm anh luôn luôn.   
 Con cháu tôi và bạn hữu lẫn lượt đặt 
tay lên bình kỷ vật Robert và tạm biệt anh.   
Khi chào và cảm tạ bạn hữu, tôi cũng mềm 
lòng cảm động nhìn ai nấy đều ướt hết từ 
đầu tới chân dù là có ô che.  Cuối cùng, tôi 
đặt tay lên bình kỷ vật Anh một lần nữa.  
Anh nhé đừng buồn, chỗ này chỉ là nơi 
chốn giữ kỷ vật Anh.  Linh hồn anh sẽ bay 
bổng khắp chốn thiên đàng, sẽ theo em đi 
bất cứ nơi đâu phải không anh?   Và, rồi 
cũng có ngày kỷ vật Em sẽ được đặt chung 
một chỗ với anh nhỉ!  Anh  đem lại vinh dự 
cả cho em.  Tạm biệt Anh yêu dấu.   
 Chỉ một tuần sau, trong dịp từ Texas về 
nghỉ Lễ Thanks Giving, cháu tôi muốn đi 
thăm ông ngoại, nên chúng tôi trở lại 
Arlington National Cemetery.  Bức tường 
đá trắng dài có kỷ vật Robert và chiến hữu 
êm đềm dưới trời mây xanh cao, bát ngát.  
Ba đứa cháu tôi mỗi đứa  mang một chậu 
hoa nhỏ đặt dưới chân tường hoa tím vẫn 
còn đang nở đầy.  Vùng lưu giữ kỷ niệm 
Anh đẹp như một công viên.  Thảm cỏ 
đằng trước mênh mông xanh rì, tran hòa 
nắng ấm. Cách đó vài chục thước là nơi lưu 
giữ kỷ vật các tướng lãnh Thế chiến I và II, 
và Ðài Tưởng Niệm Thái Bình Dương.  
Con trai tôi nói, "Từ chỗ này, Daddy có thể  
nhìn thấy Washington Monument, 
Abraham Lincoln và  Thomas Jefferson 
Memorials.   Four of July, Daddy có thể 
xem pháo bông tuyệt vời.   Ðằng sau 
Daddy có Pentagon, Daddy được bảo vệ tốt 
lắm." Thực như vậy, Robert đã có một nơi 
lý tưởng, một nơi vinh dự nhất Hoa Kỳ để 
gửi gấm kỷ vật.    

 Một đời phục vụ quân đội, quốc gia, rồi 
phục vụ vợ con, gia đình, phục vụ nhân 
quyền, nhân bản cho đồng bào, cho thế giới 
đến tận những năm cuối cùng.   Anh xứng 
đáng được vợ  con tôn thờ, được bạn hữu 
chiêm ngưỡng.  Anh nằm xuống êm đềm, 
hai tay buông xuôi thoải mái, trả hết nợ 
đời.  Quân Ðội sẽ  không quên anh và sẽ 
thay phiên em chăm nom, săn sóc kỷ vật 
Anh đến ngàn thu, vĩnh cửu.    Anh yếu 
dấu, hẹn gặp lại anh… 
 

NTND 
 

 TB. Xin cảm tạ quý văn thi thân 
hữu:  Phó Chủ nhiệm Phan Anh Dũng và 
phu nhân Tâm Hảo, Tổng thư ký Cỏ Thơm 
Ðỗ Tràng Mỹ Hạnh, Nữ sĩ Trương Anh 
Thuỵ và phu quân Nguyễn Huy Long, thân 
hữu Diana Duyên;  Ðại diện Cao Trào 
Nhân Bản:  Bà Ngô Thị Ngân, Bà Nguyễn 
Thuý Liên, Ông Bà Ðinh Từ Thức, Ông Bà 
Nguyễn Thế Sinh; quý văn hữu:  Phong 
Thu, Ỷ Nguyên,  Phạm Bá, Phạm Hữu 
Bính và phu nhân và một bạn đồng nghiệp 
trẻ hồi tại chức của Robert, đã tham dự Lễ 
An Táng người bạn đời của Ngọc Dung.  
Và, cảm ơn cả quý bạn có ý định đưa tiễn 
Robert, nhưng vì phải đi làm hay vì đường 
xá xa xôi và thời tiết quá ngặt nghèo không 
thể thực hiện được…   
 

Chân thành,  
 

NTND 
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