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PHƯỢNG 
 

Phạm Hữu Bính 
 

ừ ngoài đường nhìn vào, căn nhà 
một tầng xây gạch đỏ có một vẻ 
đẹp quyến rũ lạ thường. Hai cái 

cửa sổ vòng cung sơn màu xanh nhạt 
đối xứng hai bên cửa chính như hai 
con mắt người đẹp nhìn thẳng vào 
tâm hồn người đối diện. Cái sân gạch 
vuông vắn ra sát tận bờ ao. Một hàng 
cau, sáu cây cao vút, xếp hàng đều 
đặn từ cổng vào sân, càng làm tăng 
thêm vẻ thanh tao của cảnh vật. 
 Thẳng cổng vào và ở bên kia sân 
gạch sát với bờ ao là cái bếp, cũng xây 
gạch đỏ, nhỏ hơn căn nhà chính nhiều, 
nhưng không kém phần mỹ thuật. 
 Căn nhà đó chỉ cách Sài-Gòn có 
năm cây số về phía bên kia cầu Thị 
Nghè mà lại cho thuê có năm trăm 
đồng một tháng. Ông Xuân - bố 
Phượng - cảm thấy may mắn hết sức 
khi tìm được căn nhà này qua sự giới 
thiệu của một người bạn. 
 Ông vừa được thăng chức và thuyên 
chuyển từ Nha Trang về làm việc ở Sài-
Gòn. Đối với ông, đây là một cơ hội quá 
tốt đẹp không thể bỏ qua; mặc dầu ông 
biết giá sinh hoạt ở Sài-Gòn rất mắc mỏ, 
nhất là tiền thuê nhà. 
 Khi người bạn đưa ông đến coi 
căn nhà này là ông chịu liền. Người 
bạn cho ông biết chủ nhà là một 

thương gia giàu có, mua căn nhà này cho 
con trai ở. Nhưng chẳng may người con 
trai qua đời, và căn nhà này vẫn bỏ trống 
từ ngày đó. Người chủ nhà chỉ muốn có 
một gia đình tử tế ở trông nhà, mà không 
cần tiền thuê nhà cao. 
  Với một gia đình mười một người – hai 
vợ chồng, bốn con trai, bốn con gái, và 
một mẹ già – ông Xuân thấy căn nhà này 
thật là lý tưởng. 
 Trước khi dọn nhà đến, ông Xuân đã 
quyết định như thế này: Phượng. con gái út 
của ông sẽ ngủ với Bà Nội ở cái sập kê sát 
góc ngoài phòng khách; kế đó là phòng 
bốn người con trai, rồi đến phòng ba người 
con gái lớn. Phòng cuối nhà là phòng của 
vợ chồng ông. 
 Phượng thích cách sắp đặt này. Trong 
nhà Phượng vẫn cảm thấy gần gũi với Bà 
Nội nhất. Một phần vì Phượng là con gái út, 
vẫn được Bà Nội cưng chiều từ nhỏ. Phương 
cũng cảm thấy rằng Bà Nội rất hiểu Phượng. 
Hơn nữa, Phượng thấy Bà Nội có nhiều đức 
tính thật đáng mến. Chưa bao giờ Phượng 
thấy Bà Nội cáu kỉnh giận dữ với ai. Gần 
như lúc nào, Bà Nội cũng tươi cười, đề lộ hai 
hàm răng đen nháy. Tình bà cháu càng thắm 
thiết hơn từ hai năm nay, kể từ ngày Phượng 
xin Bà Nội cho Phương ăn chay với bà nội. 
 Năm ấy Phượng được mười tuổi. Một 
buổi sáng thức dậy, Phượng nghe có tiếng 
người ồn ào ở bên hàng xóm. Nhìn qua cửa 
sổ, Phượng thấy một đám trẻ con đang vây 
quanh mấy người đàn ông như thể để xem 
một cái gì lý thú lắm. Tò mò, Phượng cũng 
chạy sang coi. Thì ra đám trẻ đang chờ 
xem làm thịt chó.  

T



SỐ 74                                                                                                                                    91  

 Trên một cái phản gỗ nhỏ, 
Phượng thấy ba con dao nhọn đã mài 
sắc, sáng loáng. Bên cạnh là con chó 
vàng bị trói quặt hai chân trước ra 
sau lưng; hai chân sau cũng bị trói. 
Một cái đòn ống luồn thẳng từ vòng 
trói chân trước dọc theo lưng con 
chó ra vòng trói chân sau, làm cho 
con chó không thể cựa quậy được. 
Người ta cũng đã dùng dây tre quấn 
chặt mõm chó lại. 
 Con chó vừa giẫy giụa vừa cố 
kêu lên những tiếng ăng ẳng thảm 
thiết như để van xin. Phượng thấy rõ 
ràng nước mắt nó chảy ra. Đó cũng 
là con chó mà hàng ngày mỗi khi 
Phượng về học đi ngang qua nhà 
hàng xóm nó vẫn chạy ra vẫy đuôi 
mừng rỡ. Phượng thường dừng lại, 
vuốt ve, nô đùa với nó. 
 Con chó như nhận ra Phượng. Nó 
xoay đầu như thể để nhìn Phượng 
cho rõ và càng cố rống lên những 
tiếng kêu thảm thiết như van lạy, cầu 
cứu. Phượng rùng mình như thể 
chính mình sắp bị cắt cổ. Chân tay 
lạnh toát, cổ như nghẹn thở, Phượng 
đứng sững, không còn cử động được. 
Bỗng Phượng thấy quần ướt và nóng 
hổi. Nước chảy xuống ướt đẫm cả 
hai bàn chân. Thì ra Phượng sợ quá 
đã tè ra quần. 
 Vừa mắc cỡ, vừa sợ, Phượng 
chạy một mạch về nhà, vào buồng 
thay vội quần áo, rồi lên giường 
nằm, chùm kín chăn lên đầu. Mỗi lúc 
Phượng ngủ thiếp đi thì hình ảnh con 

chó, giẫy giụa, kêu ăng ẳng như van lạy 
dưới lưỡi dao nhọn sắc của mấy người đàn 
ông lại hiện ra. Phượng lại giật mình tỉnh 
dậy. 
 Phượng thấy đau đớn, thương hại con 
chó bao nhiêu thì Phượng lại thấy thù hận 
mấy người đàn ông kia bấy nhiêu. Làm sao 
họ có thể cầm dao cắt cổ con chó của chính 
họ được? Con chó mà hàng ngày vẫn quấn 
quít với họ, vẫn nhảy lên vui mừng mỗi 
khi thấy chủ về? Phượng có cảm tưởng 
như họ đã cắt cổ chính con cái họ. Phượng 
rùng mình, ghê tởm. 
 Phượng nôn oẹ suốt một ngày, không ăn 
uống gì. Ngày hôm sau, Phượng năn nỉ xin 
ăn chay cùng Bà Nội. Cả nhà không ai hiểu 
tại sao. Chỉ có mình Bà Nội đoán đúng: 
 - Nó thấy người ta làm thịt chó, rồi nó 
sợ ăn thịt đấy. 
 Mấy đêm sau Phượng làm mơ thấy con 
chó. Nó ve vẩy đuôi, quấn quít lấy 
Phượng. Khi Phượng cúi xuống vuốt ve nó 
thì chỉ thấy ướt sũng những nước. Phượng 
giật mình tỉnh dậy. ngày hôm sau, Phượng 
hỏi Bà Nội: 
  -  Nội ơi! Chó có linh hồn không hở Nội? 
Bà Nội suy nghĩ một hồi rồi nói: 
  ‐ Bà không biết. Nhưng người thì có 
linh hồn. 
 Phượng không chịu: 
  ‐ Không đâu, Nội ơi! Có người có linh 
hồn; có người  
không có linh hồn! Còn chó thì có linh hồn 
vì đêm qua cháu làm mơ thấy con chó 
vàng ở nhà bên cạnh. 
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 Với bộ óc ngây thơ của đứa trẻ 
mười tuổi, Phượng nghĩ rằng con 
chó có tình cảm, biết yêu thương thì 
có linh hồn; còn mấy người đàn ông 
kia, chai lì như đá, cầm dao cắt cổ 
chó mà không một chút thương hại 
thì không có linh hồn. 
 Nhà Phượng cũng nuôi hai con 
chó để giữ nhà – con Vện và con 
Mực. Hai con chó quấn quít và nô 
đùa với Phượng hơn bất cứ ai ở trong 
nhà. Phượng đã thấy mình hoàn toàn 
bất lực không thể làm gì cứu con chó 
nhà hàng xóm. Nhưng Phượng quyết 
định sẽ làm mọi cách để không cho 
ai có thể làm thịt con Vện và con 
Mực được. Phượng tưởng tượng nếu 
có ngày nào bố mẹ Phượng nghĩ đến 
chuyện làm thịt chó thì Phượng sẽ 
hết sức năn nỉ. Nếu vẫn không được 
thì Phượng sẽ nói: 

‐ Bố Mẹ hãy làm thịt con trước, 
rồi hãy làm thịt chó. 

 Phượng mỉm cười một 
mình.Phượng biết chuyện đó sẽ 
không bao giờ xảy ra được. Phượng 
tin rằng chừng nào Bà Nội còn đó thì 
không bao giờ Bà Nội để cho ai làm 
thịt con Vện và con Mực. 
 Ngày sửa soạn vào Sài-Gòn, bố 
mẹ Phượng đã bàn đến việc bán hai 
con chó đi. Nhưng Bà Nội đã gàn: 
  - Hai con chó ở với nhà mình 
mấy năm rồi, chẳng khác gì con cái 
trong nhà. Không nên bán đi. Vả lại 
vào Sài-Gòn mình vẫn cần có chó để 
giữ nhà. 

 Phượng vui mừng thấy bố mẹ đã nghe 
lời Bà Nội và mang con Vện và con Mực 
vào Sài-Gòn. 
  Đồ đạc, vật dụng gia đình Phượng 
mang từ Nha Trang vào chẳng có bao 
nhiêu nên việc dọn nhà khá nhẹ nhàng, 
chóng vánh. Chỉ một buổi sáng là mọi thứ 
đã ngăn nắp, đâu vào đấy. Những thứ cồng 
kềnh như giường tủ, ông bà Xuân đã bán rẻ 
đi để vào Sài-Gòn mua đồ mới cho tiện. 
May làm sao, chủ nhà lại để lại nhiều đồ 
đạc sẵn có trong nhà cho gia đình ông 
dùng. Thế là ông Xuân chỉ phải mua thêm 
một cái tủ sách và một cái bàn học cho 
mấy người con.  
  Sau khi đã cùng các chị sắp xếp xong 
quần áo vào tủ và lau chùi bàn ghế, 
Phượng đi xem khắp nơi trong nhà cho 
biết. Phượng thích nhất cây đàn ghi-ta treo 
trên tường trong hành lang. Nhưng nhớ lời 
bố dặn không được sờ mó vào những đồ 
trang hoàng trên từng, Phượng chỉ đứng 
nhìn một cách xay mê. 
  Phượng cũng thích cái bếp rộng rãi, một 
bên có một dãy bốn cái bếp than, một bên 
kê một cái chạn gỗ lớn có bốn tầng: tầng 
dưới cùng gần sát mặt đất là chỗ để nồi 
niêu, soong chảo, không có che lưới chung 
quanh; ba tầng trên cao hẳn lên là chỗ để 
chén đĩa và đồ ăn, có đóng lưới kỹ càng. 
  Con Vện và con Mực cũng tung tăng 
chạy khắp nơi, hết nhà trên, xuống bếp, rồi 
lại ra bờ ao. Có lúc hai con chó sủa chõ 
sang hàng xóm hai bên làm Phượng phải 
gọi vội chó vào trong nhà và đóng cửa lại. 
  Có điều sao Phượng thấy khó chịu với 
mấy người hàng xóm quá. Thấy gia đình 
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Phượng dọn đến mà họ không chào 
hỏi gì thì thôi, lại còn cười khúc 
khích với nhau như chế giễu.  
 Sau một ngày dọn dẹp, bận rộn, 
cả nhà Phượng ai cũng mệt mỏi và đi 
ngủ sớm hơn mọi khi. 
  Phượng ngủ say mê mệt, nhưng 
có một lúc không hiểu vì lý do gì, 
Phượng giật mình tỉnh dậy. Phượng 
nằm yên, cố nhắm mắt để chờ giấc 
ngủ trở lại. 
  Bỗng Phượng nghe rõ một tiếng 
đàn ghi-ta, rất nhỏ, nhưng cũng đủ 
cho Phượng nhận thấy. Phượng mở 
mắt nhìn về phía hành lang; nhưng 
đêm tối đen như mực, Phượng không 
thể trông thấy gì. Phượng cố gắng 
đoán xem làm sao lại có tiếng đàn 
vào giờ đó được, khi cả nhà đang 
ngủ và các cửa ngõ đều đóng kín. 
  Phượng biết chắc các anh chị 
không ai nghịch ngợm đến nỗi giờ này 
thức dậy ra gẩy đàn, nhất là khi Bố đã 
dặn không ai được sờ mó tới những đồ 
trang hoàng treo trên tường. 
  Hay là có con muỗi, con ong nào 
bay qua đụng vào giây đàn? Vừa lúc 
đó, Phượng nghe thấy một tiếng đàn 
thứ hai, cũng nhỏ, nhưng cũng rõ 
ràng như tiếng trước. Tiếng đàn 
trong trẻo và âm vang do một bàn tay 
nào gẩy, chứ không thể là tiếng ruồi 
muỗi đụng vào giây đàn được. 
Phượng cố gắng lắng nghe nữa 
nhưng rồi giấc ngủ đến với Phượng 
lúc nào Phượng không hay. 

  Sáng hôm sau, Phượng thức dậy hơi 
sớm hơn mọi khi. Thấy Bà Nội còn ngủ, 
Phượng rón rén bước xuống phía cuối 
giường tìm đôi dép. Không thấy dép đâu, 
Phượng cúi sát đầu nhìn vào trong gầm 
giường. Lạ lùng làm sao, Phượng lại thấy 
đôi dép của Phượng và của Bà Nội nằm ở 
phía đầu giường, bên phía Bà Nội, song 
song, gọn gàng như có người xếp đặt. Một 
lúc sau Bà Nội dậy, Phượng hỏi ngay: 
  - Nội ơi! Tại sao Nội lại đem dép của 
con để lên đầu giường bên phía Nội? 
Bà Nội ngạc nhiên, nói: 
  - Bà đi ngủ trước con và dậy sau con. 
Bà có đụng hề gì đến dép của con đâu? 
 Phượng yên lặng nghĩ đến tiếng đàn 
hôm qua. 
  Sáng hôm ấy cả nhà Phượng ngồi vào 
ăn sáng một cách yên lặng. Hình như ai 
cũng muốn nói một cái gì; nhưng không ai 
muốn bắt đầu trước.  Cuối cùng, anh Minh, 
con trai lớn nhất, cất tiếng:  
  - Bố ơi! Nhà như có ma ấy. 
  Không thấy bố Phượng trả lời, Bài Nội nói: 
  - Nhà có ma thì có làm sao? Mình ăn 
hiền ở lành, không chòng ghẹo ai thì việc 
gì mà phải sợ ma? 
  Câu nói và thái độ mạnh dạn của Bà 
Nội đã trấn tĩnh mọi người. Ngay cả 
Phượng bé bỏng nhất nhà cũng không thấy 
lo sợ gì nữa. Liên tiếp mấy ngày, Phượng 
thấy mẹ bày bàn thờ, cúng vái khắp nơi: 
trên nhà, dưới bếp, sau vườn, bên bờ ao. 
Bà Nội thì cứ thản nhiên như không có 
chuyện gì xảy ra. 

(Còn tiếp 1 kỳ)
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SÔNG CẠN 
 

Sông cạn lâu rồi chẳng thấy mưa 
Hoài công bến vắng ngóng đò đưa 

Thấy người bằng hữu dầm sương sớm 
Đợi khách thương hồ tắm nắng trưa 

Bạn cố sưu tầm đồ cổ ngoạn 
Khách cần rao bán bản đàn xưa 

Ta nay chán ngắt trò hư thực 
Chán chuyện trần gian thói lọc lừa 

 
Lý Hiểu 

 
 
 
 
 
 
 
 

VŨNG XOÁY 
 

Họa 
 

Cô tịch thềm hoang vỡ giọt mưa 
Chuyển mùa tàu lá cứ đong đưa 
Vòng tay hối hả rời chưa sáng 

Bong bóng phập phòng chạy giữa trưa 
Vuốt tóc ướt mèm căn gác cũ 

Tắm hồn khô héo bến sông xưa 
Ngược dòng nước chảy vào tâm thức 
Xoáy xuống đáy sâu chuyện dối lừa 

 
Phan Khâm 

TUỒNG CỔ 
 

Chôn gươm tráng sĩ biệt quê hương 
Tàn cuộc hồn mang nặng vết thương 

Chiến địa vừa tan hồi trống trận 
Cấm thành vắng bặt bóng quân vương 

Quần thần thất tán miền quan ải 
Cung nữ dạn dày chốn gió sương 

Hoài vọng đàn ngân thương ngọc vỡ 
Điệu tình ai oán giữa tà dương 

 

Lý Hiểu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NUỐI TIẾC 
 
 

Hỏi rằng đông giá sắp tàn chưa ? 
Trời đất quanh đây muốn chuyển mùa 

Mây trắng lững lờ, mây vắng gió 
Nắng vàng hiu hắt, nắng chờ mưa 

Câu thơ viết vội như còn thiếu 
Nỗi nhớ dâng cao cũng chẳng vừa 

Quê cũ nghìn trùng xa cách mãi 
Ngậm ngùi nuối tiếc tháng ngày xưa! 

 
Nguyễn Kinh Bắc 
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VAY MƯỢN 
TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
 

Tạ Quang Khôi 
 

ác nhà nghiên cứu văn học xếp văn 
học cổ Việt Nam thành ba loại : 

văn chương bác học, văn chương vừa 
bác học vừa bình dân và văn chương 
bình dân. Văn chương bác học là loại 
văn chương viết bằng chữ Hán, dành 
cho những người có học. Văn chương 
vừa bác học vừa bình dân là loại văn 
chương viết bằng chữ nôm, một thứ chữ 
dùng chữ Hán ghép lại nhưng phát âm 
tiếng Việt nên khi đọc lên người bình 
dân cũng có thể hiểu được sơ sơ. Văn 
chương bình dân là loại văn chương 
phát xuất từ giới bình dân ít học, đó là 
những câu ca dao, tục ngữ và truyện cổ. 
 Văn chương bác học do những nhà 
khoa bảng sáng tác dành cho những 
người giỏi Hán văn, ít ra cũng phải qua 
"thập niên đăng hỏa" hoặc những người 
đã đỗ đạt. Chẳng hạn như Kiến Văn 
Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, Vũ Trung 
Tùy Bút của Phạm Đình Hổ, Chinh Phụ 
Ngâm của Đặng Trần Côn...và những 
bài thơ chữ Hán của các nhà Nho. Ngay 
cả những bài văn nổi tiếng như Hịch 
tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô 
Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Văn Tế Trận 

Vong Tướng Sĩ của Nguyễn Văn Thành 
là những bài văn cần được phổ biến 
trong dân gian cũng viết bằng chữ Hán. 
 Văn chương vừa bác học vừa bình 
dân là loại văn chương viết bằng chữ 
nôm, một thứ chữ còn khó hơn chữ 
Hán, vì muốn đọc được, phải thông thạo 
Hán văn trước đã. Vì thế, loại văn 
chương này cũng do các nhà Nho khoa 
bảng sáng tác. Người ta thấy nhiều tác 
phẩm nổi tiếng, như : Đoạn Trường Tân 
Thanh của Nguyễn Du, Hoa tiên của 
Nguyễn Huy Tự, Nhị Độ Mai (hiện 
chưa tìm ra tác giả nên vẫn tạm ghi là 
Khuyết danh hay Vô danh), Bích Câu 
Kỳ Ngộ của Vũ Quốc Trân, Lục Vân 
Tiên của Nguyễn Đình Chiểu...và nhiều 
thơ , phú. Loại văn chương này người 
bình dân cũng không đọc được, nhưng 
nghe thì hiểu đại khái. Hiểu đại khái vì 
lời văn có nhiều điển cố phải có người 
giảng giải thì mới hiểu hết được.  
 Chữ Nôm (do Nam nói trại ra) được 
hình thành từ bao giờ thì chưa ai nghiên 
cứu được, đến đời nhà Trần có người 
tên là Nguyễn Thuyên (tức Hàn 
Thuyên) xếp đặt lại thành hệ thống. Do 
đó, sau này nhiều người tưởng Hàn 
Thuyên là cha đẻ của chữ Nôm. Loại 
chữ này chỉ có một ưu điểm là phát âm 
tiếng Việt, nhưng muốn viết được chữ 

C 
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Nôm, ta phải thông thạo chữ Hán trước 
đã. Thí du,ï khi muốn viết chữ Năm 
(thời gian) ta phải ghép hai chữ Nam 
(để làm âm) và Niên (nghĩa), Năm (số) 
gồm hai chữ Nam và Ngũ. Lại có những 
chữ dùng luôn chữ Hán, nhưng phát âm 
tiếng Việt, như Dao (con dao) là chữ 
Đao trong Hán văn.  
 Các nhà Nho xưa không coi trọng 
chữ Nôm, thường nói là "Nôm na mách 
qué" vì chữ Nôm không được dùng 
trong khoa cử và văn thư hành chính. 
Do đó, chữ Nôm không được cải tiến, 
cứ giữ nguyên tình trạng từ ngày được 
sáng chế. Không những thế, mỗi địa 
phương lại có một lối viết hơi khác biệt 
nhau. Có một thời vua Quang Trung 
định đưa chữ Nôm vào khoa cử và dùng 
trong các văn thư hành chính (từ hàn), 
nhưng thời gian trị vì của Ngài quá 
ngắn nên chưa gây được ảnh hưởng gì. 
Đến triều nhà Nguyễn, chữ Hán lại 
được trọng dụng như xưa, nôm na vẫn 
là "mách qué". Theo sử, nhà Nguyễn 
còn lệ thuộc vào Trung hoa nặng nề hơn 
những triều đại trước. Khi người Pháp 
sang đô hộ, ảnh hưởng Trung Hoa mới 
dần dần bị loại bỏ. Rồi chữ Hán được 
thay bằng chữ quốc ngữ, theo mẫu tự 
La Tinh. 
 Người Triều Tiên và người Nhật 
cũng mượn chữ Hán để tạo ra thứ chữ 
riêng, cho đến nay thứ chữ đó vẫn được 
dùng và phổ biến cả trong giới bình 
dân. Nhưng người Triều Tiên và người 
Nhật đã biết đơn giản hóa chữ Hán khi 

tạo ra chữ riêng cho mình để mọi người 
có thể học và viết một cách dễ dàng.  
 Văn chương bình dân là loại văn 
chương truyền miệng của giới bình dân, 
ít học, như ca dao, tục ngữ, truyện cổ 
(mà chúng ta thường gọi là truyện cổ 
tích). Sau này văn chương bình dân mới 
được ghi chép lên giấy tờ, sách vở. Văn 
chương bình dân là loại văn chương 
không chịu ảnh hưởng của Hán học nên 
không có nhiều dấu vết vay mượn như  
hai loại văn chương bác học và vừa bác 
học vừa bình dân. 
 Sự vay mượn vừa kể trên thuộc vay 
mượn hình thức, nhờ văn tự của người 
để sáng tác, để bày tỏ quan điểm hoặc 
tâm sự. Các nhà Nho Việt Nam không 
ngừng lại ở hình thức mà vay mượn 
luôn cả nội dung. Đoạn Trường Tân 
Thanh mà người ta quen gọi Truyện 
Kiều là truyện mà tác giả đã mượn nội 
dung của một truyện Tàu. Các truyện 
Nhị Độ Mai và Hoa Tiên... cũng là 
những truyện Tàu được viết lại bằng 
chữ Nôm. Sự lệ thuộc lắm khi quá nặng 
nề đến nỗi người ta thấy các tác giả giữ 
nguyên những tình tiết vô lý của truyện 
Tàu. Thí dụ, trong Đoạn Trường Tân 
Thanh của Nguyễn Du, đoạn Khuyển, 
Ưng, tay sai của Hoạn Thư , bắt cóc 
Thúy Kiều. Khuyển, Ưng đột nhập vào 
nhà Kiều lúc Thúc Sinh còn đi vắng. 
Chúng đánh thuốc mê Kiều, rồi đưa 
nàng về Vô Tích nộp cho Hoạn bà, mẹ 
Hoạn Thư. Kiều đã bị mê đi cả mấy 
ngày trời, không ăn, không uống, mà 
vẫn khỏe mạnh như thường. Khi vừa 
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được giải mê đã có thể đi đứng một 
mình. Đến đoạn Kiều báo ân, trả oán, 
Hoạn Thư là "chính danh thủ phạm" lại 
được tha (trong truyện Tàu, Hoạn bị 
đánh 100 roi chứ không tha hẳn) còn 
hai tên Khuyển, Ưng là tay sai lại bị 
giết chết. Tuy nhiên, tình tiết vô lý 
trong văn chương hoàn toàn khác với sự 
vô lý về mặt luân lý , nên vẫn được mọi 
người chấp nhận. 
 Truyện Nhi Độ Mai  và truyện Hoa 
Tiên cũng là những truyện  viết lại từ 
truyện Tàu, gần như nguyên văn. Nhị 
Độ Mai dựa theo truyện "Trung Hiếu 
Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai" kể lại cuộc đấu 
tranh chống bọn gian thần Lư Kỷ và 
Hoàng Tung đời Đường. Truyện Hoa 
Tiên dựa theo "Đệ bát tài tử Hoa Tiên 
Ký" kể lại mối tình trắc trở giữa nàng 
Dương Dao Tiên và Lương Sinh. Cuối 
cùng Lương Sinh có hai vợ chính thức 
là Dao Tiên và Lưu Ngọc Khanh và hai 
người thiếp là Vân Hương và Bích 
Nguyệt (hai người này vốn là hai thị tì 
của Dao Tiên, có công liên lạc giữa cô 
chủ và chàng họ Lương). Các truyện 
này đều có kết cục tốt đẹp. Người phải 
xa nhau sẽ được sum họp trở lại (Kiều 
và Kim Trọng được tái hồi trong Đoạn 
Trường Tân Thanh), kẻ bị vu oan được 
phục hồi danh dự và trả được thù nhà 
(Mai Lương Ngọc trong Nhị Độ Mai), 
những người yêu nhau gặp trắc trở lấy 
được nhau và sống cuộc đời hạnh phúc  
(Lương Sinh và nàng Dao Tiên trong 
Hoa Tiên. Có lẽ ít ai được hưởng nhiều 

hạnh phúc bằng chàng Lương Phượng 
Châu vì một lúc cưới những bốn vợ). 
 Ngoài sự lệ thuộc vào văn tự và nội 
dung, các nhà nho của ta còn lệ thuộc cả 
về điển cố. Chính vì những điển cố này 
mà người bình dân  ít học không hiểu 
thấu đáo được truyện, dù viết bằng văn 
nôm. Mỗi câu là một điển cố, có khi 
một câu có tới hai ba điển cố. Nhưng 
điển cố cũng có một ưu điểm là nói ít 
mà hiểu nhiều, vì thế lời văn trở nên súc 
tích. Có lẽ Chinh Phụ Ngâm của Đặng 
Trần Côn nặng phần điển cố nhất. 
 Truyện của Việt Nam ngày xưa được 
viết theo thể lục bát. Khúc ngâm viết 
theo thể song thất lục bát. Hai thể này 
không có trong văn chương Tàu. Đó 
cũng là một hình thức độc lập của ta. 
 Về Ngâm, trong văn học cổ Việt 
Nam, chúng ta có nhiều khúc ngâm 
nhưng nổi tiếng và phổ biến nhất là 
Chinh Phụ Ngâm khúc và Cung Oán 
Ngâm khúc. Có nhiều người đã lầm thể 
ngâm và thể truyện giống nhau nên đã 
lên án nàng chinh phụ trong Chinh Phụ 
Ngâm là...chửa hoang, vì xa chồng đã 
ba năm (Thử tính lại diễn khơi ngày ấy, 
Tiền sen nay lại nảy là ba...) thế mà con 
còn nhỏ quá (Con thơ măng sữa vả 
đương bù trì...hoặc : Miệng hài nhi chờ 
bữa mớm cơm...) Thật ra, thể ngâm có 
thể coi tương đương với thể Tùy bút 
ngày nay. Thể này không lệ thuộc vào 
thời gian câu chuyện xảy ra. Vả lại, 
trong Chinh Phụ Ngâm, người ta không 
nói tới một nàng chinh phụ duy nhất 
nào mà nói chung tâm sự của các những 
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người đàn bà có chồng đi chinh chiến. 
Vậy thì, có người có con nhỏ còn 
"măng sữa" thì cũng có người có con đã 
lớn để phải "Rèn con đèn sách, thiếp 
làm phụ thân". Vả lại, việc nghi ngờ 
lòng chung thủy của người chinh phụ 
không những là oan uổng mà còn quá 
đáng. Người ta chưa thể quên tục ngữ 
Việt Nam đã có câu "Ba năm bú mớm" 
để nói tới cái công trời bể của người mẹ 
trong việc dưỡng dục con cái.  
 Khúc Chinh Phụ Ngâm bằng chữ 
nôm là bản dịch Chinh Phụ Ngâm chữ 
Hán của Đặng Trần Côn. (Hiện nay, 
người ta chưa biết chắc ai là dịch giả, bà 
Đoàn Thị Điểm hay ông Phan Huy Ích?)  
 Bản chữ Hán của Đặng Trần Côn là 
một tác phẩm đăc biệt, rất công phu. 
Ông đã mượn một số ý và hình ảnh 
trong thơ cổ, có khi mượn cả những câu 
thơ của người xưa (như thơ Lý Bạch đời 
Đường) để tạo nên khúc ngâm đặc biệt 
này (dài 483 câu). 
 Về chuyện "vay mượn", mới đây có 
người cho biết bài thơ "Đánh cờ tướng" rất 
nổi tiếng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng 
mượn ý bài dân ca vùng Tô Châu bên Tàu. 
Chúng tôi xin chép lại nguyên văn để 
chúng ta cùng biết và nghiên cứu thêm : 
 "Cờ tướng tương truyền do Chu Vũ 
Vương phát minh lúc đánh vua Trụ, loại 
cờ tướng này mô phỏng việc đánh nhau 
trên chiến trường, cũng là loại cờ mà 
phụ nữ thời cổ lúc nhàn rỗi rất thích 
chơi. Phùng Mộng Long cuối thời Minh 
có chép lại một bài dân ca Tô Châu nói 
về việc trai gái chơi cờ tướng như sau : 

Thu liễu vi kỳ trước tượng kỳ. Thạch 
pháo đương đầu tu phòng lưỡng hiệp 
xa, Ngã chỉ đạo nhĩ song mã ẩm tuyển 
xoa khởi liễu cá dương giác sĩ, Dạng 
đạo nhĩ nhất tốt chiếm tâm giáo ngã nan 
động di" (Xếp bàn cờ vây bày bàn cờ 
tướng, Thấy pháo đầu phải đề phòng xe 
thọc hai bên, Em chỉ nghĩ anh cho hai 
ngựa uống nước nên cho sĩ vểnh sừng 
dê, Ngờ đâu một con tốt của anh vào 
cung khiến em không động đậy gì 
được), câu nào cũng một lời hai ý. 
(trích "Lầu Xanh và Tội Ác" của Phùng 
Tinh Chí, trang 329 và 330, do Cao Tự 
Thanh dịch, nhà xuất bản Phụ Nữ, Việt 
Nam, ấn hành) 
 Sau đây là một đoạn trong bài  
 

"Đánh Cờ" của Hồ Xuân Hương : 
Thoạt mới vào, chàng liền nhẩy ngựa, 
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên. 
Hai xe hà, chàng gác hai bên, 
Thiếp sợ bí, thiếp liền ghểnh sĩ. 
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý, 
Đem tốt đầu dú dí vô cung. 
Thiếp đang mắc nước xe lồng,  
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu... 

 
 Chúng ta đều biết rằng Hồ Xuân 
Hương sống vào cuối thế kỷ 18, đầu thế 
kỷ 19 mà triều nhà Minh bên Tàu chấm 
dứt vào cuối thế kỷ 16. Thực ra, đã từ 
lâu cũng đã có người nghi ngờ bài 
"Đánh Cờ" không chắc có phải do nữ sĩ 
sáng tác không. 
 Đây là một nghi vấn quan trọng 
trong văn học Việt Nam cần được các 
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bậc thức giả trong cũng như ngoài nước 
nghiên cứu thêm. 
 Khi nói đến tính cách vay mượn 
trong văn học cổ Việt Nam, chúng ta 
không thể không nhắc tới những tác 
phẩm "hoàn toàn độc lập" của các nhà 
Nho xưa. Ngoài những truyện cổ được 
xếp vào loại bình dân chưa tìm ra tác 
giả, như  : Trinh Thử, Trê Cóc, Lục súc 
tranh công... chúng ta cũng phải kể đến 
các truyện thuộc loại vừa bác học vừa 
bình dân, như : Bích Câu Kỳ Ngộ của 
Vũ Quốc Trân, Lục Vân Tiên của 
Nguyễn Đình Chiểu. Đó là những tác 
phẩm không dựa vào truyện Tàu, do sự 
sáng tạo của chính các tác giả. 
 Vào đầu thời Pháp thuộc, khi chữ 
quốc ngữ mẫu tự La tinh đã được dùng 
để viết văn, viết báo, tính cách vay 
mượn có phần nhẹ hơn  thời Hán học 
còn thịnh. Đến đầu thế kỷ 20, các nhà 
văn Việt Nam không còn vay mượn nữa 
mà tự mình sáng tác những truyện hợp 
với hoàn cảnh xã hội đương thời. Nhờ 
thế, chúng ta có một thời rất thịnh về 
văn học với những nhóm văn học nổi 
tiếng, như Tự Lực Văn Đoàn của Nhất 
Linh và Khái Hưng, nhóm Hàn Thuyên 
của phe theo Đệ tứ quốc tế, nhóm Tân 
Dân của Vũ Đình Long...  
 Người ta không lấy làm lạ khi thấy 
văn hóa của một nước nhỏ chịu ảnh 
hưởng sâu đậm văn hóa của một nước 
láng giềng lớn. Văn hóa Pháp và nhiều 
nước Âu châu cũng chịu ảnh hưởng của 
văn hóa La Hy (La mã và Hy lạp). Trong 
khi đó, nhiều nước Á châu (như Triều 

Tiên, Nhật Bản và Việt Nam) chịu ảnh 
hưởng văn hóa của Trung Hoa. Riêng 
đối với Việt Nam, vấn đề ảnh hưởng 
không cần đặt ra. Tổ tiên chúng ta phát 
xuất từ vùng Triết giang bên Trung Hoa, 
là một trong nhóm Bách Việt ở Tây Nam 
Trung Hoa, như nước Việt trong thời 
chiến quốc (Câu Tiễn), Việt Đông (Từ 
Hải). Từ Trung hoa mà ra, tất nhiên ta 
phải theo văn hóa Trung hoa. Như vậy, 
không còn gọi là ảnh hưởng nữa. Nhưng 
dù có gốc từ Trung Hoa, chúng ta đã lập 
ra một nước riêng và đã từ từ tách khỏi 
ảnh hưởng của Trung Hoa. Tinh thần 
độc lập của chúng ta thể hiện rõ rệt nhất 
trong phong tục, tập quán. Sở dĩ nền văn 
học cổ của chúng ta lệ thuộc nhiều vào 
Trung Hoa vì các vua chúa của ta không 
dám tách rời khỏi "Thiên triều", nhất là 
vấn đề thi cử. Người bình dân không sợ 
"Thiên triều" nên đã có nếp sống khác 
biệt  nhiều với nếp sống của người 
Trung Hoa, tức là chúng ta đã tự tạo nên 
một nền văn hóa riêng. TQK. 
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Du  Xuân 
 

Hôm qua mơ thấy xuân về 
Hôm nay mơ nữa xuân kề vai em 

Mộng mơ mơ mộng hằng đêm 
Hoa lay bướm lượn bên thềm du xuân 

 
Phan Khâm 

*** 
 

TÌNH SẦU 
 

Từ em đoạn tuyệt tình tôi 
Sầu đông héo hắt bên đời quạnh hiu 

Tôi về độc ẩm buồn thiu 
Ngó trăng đáy nước chắt chiu lửa tàn 

 
Đã đành dâu bể hợp tan 

Thôi thì thôi thế có ngần ấy thôi 
Tôi về ngóng nhạn lưng đồi 

Ngóng thuyền viễn xứ mây trôi lững lờ 
 

Chăn đơn gối chiếc vật vờ 
Chong đèn giở đọc tập thơ tình sầu 

Quỹ thời gian được bao lâu 
Mới đây thoắt đã mái đầu pha sương 

 
Tình ơi sao cứ tiếc thương 

Hợp tan là lẽ vô thường thế gian 
Trăng tròn trăng khuyết trăng tàn 

Đành thôi mây hợp mây tan vô thường... 
 

California, January 8, 2016 
HỒ CÔNG TÂM 

KHÔNG CÓ EM,  
BIỂN NGỪNG VỖ SÓNG 
 
 
Ta đang mơ hương ân tình nồng ấm 
Bờ môi xưa chết lịm giữa cơn mê 
Đôi mắt em mang mầu chiều biển sẫm 
Trong men say, ta thấy bóng em kề.. 
 
Ai bảo kẻ không cầu sao lại được? 
Ta nhớ em dáng ngư nữ đang nằm 
Có phải em, ta tìm suốt trăm năm 
Vài cánh hoa.. phủ mình em trên cát.. 
 
Không có em, biển nhạt nhòa hiu hắt 
Làn nước xanh không gợn chút nắng vàng 
Chiều xuống thấp, sương lam chưa kịp tới 
Hải đăng ơi, sao mãi đứng âm thầm!.. 
 
Không có em, biển buồn ngưng vỗ sóng 
Còn mong gì mây trắng với trời trong 
Đàn hải âu tung cánh dưới vừng đông 
Niềm thương nhớ đầu ghềnh ra cuối biển. 
 
Không có em, biển nghe lòng xao xuyến 
Cơn mưa chiều bỗng tím lạnh chơi vơi 
Theo triều dâng, ta ngước mặt nhìn đời 
Ôi huyền diệu.. của một thời yêu dấu… 
 
Hôm đi biển Rehoboth Delaware 
 
BÙI THANH TIÊN 
July 18, 09            
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NGƯỜI VỢ MẤT TÍCH 

 
 

 Diễm Châu 
  

Từ bao lâu nay, người ta chỉ nghe nói đến 
mẹ mìn bắt cóc con nít, chứ không ai bắt người 
lớn cả… Nhưng gia đình ông Bút mới bị mất 
tích người vợ của ông, đang bấn loạn không 
hiểu tại sao lại xảy ra sự việc nầy. 

Ông Bút ngồi thừ người ra, nghĩ lại 
những câu hỏi từ Cảnh Sát, mà không sợ 
cho bằng khi trả lời những vặn vẹo và cặp 
mắt sắc như dao từ bà chủ nhà, nơi vợ ông 
làm việc giữ đứa con trai gần một năm tuổi, 
thằng bé cũng mất tích theo bà: 

-  Bà ấy tên thật là Nguyễn Thị Nhu? 
- Dạ. 
- Bao nhiêu tuổi? 
- Năm mươi mốt. 
- Ông bà có con không? 
- Không. 
- Bả có ăn học gì không? 
- Bả xong Trung học thì lấy chồng, 

không đi học nữa. 
- Vậy là thấy có mánh mung rồi…  
- Mánh mung sao, thưa cô? 
- Thì bà ấy biết cách tính toán bắt cóc 

con tôi để đòi chuộc tiền… hoặc giả vì 
không có con, nên thèm thuồng, bắt con tôi 
để làm con ruột bà ấy! 

-  Cô đừng nghĩ tầm bậy… Sao cô 
không nghĩ rằng vợ tôi bị ép buộc phải bồng 
cháu bé đi theo tụi bắt cóc? 

Dù trả lời bà chủ nhà như vậy, nhưng 
chính ông Bút cũng hoang mang… Từ khi bà 
Nhu nhận làm công việc giữ trẻ cho người ta, 

hàng ngày bà cứ mong cho trời mau sáng, để 
leo lên xe Bus tới chỗ làm gặp mặt thằng bé 
bà giữ… Bà mê nó như điếu đổ… Không ít 
lần chính tai ông đã nghe bà thốt lên như vầy: 

- Thằng cu con nầy nó dễ thương quá 
ông ạ… phải chi nó là của riêng mình… để 
tha hồ được hun hít, ôm ấp nó… chưa từng 
thấy con ai mà dễ thương như thằng bé... 

- Bà nói nghe hay… con người ta thì 
ban ngày giữ nó, bà muốn ôm hay nựng 
nịu gì chẳng được… tối về để giờ còn lo 
cho chồng chứ… 

- Bộ ông ghen hay sao? Mình không có 
con nên tui mới ao ước như vậy… 

Bà ngẫm nghĩ rồi nói thêm: 
- Nếu như má nó có chuyện gì, thì tui 

sẽ nuôi thằng nầy! 
- Bà nói vậy là sao? Tui không hiểu… 

Chuyện gì là chuyện gì? 
- Ví dụ như bả gặp tai nạn, hay bịnh liệt 

nằm một chỗ, rồi lấy ai săn sóc cho nó? 
-  Trời ơi là trời… bà nghĩ chuyện gì 

mà xa xôi, tầm bậy tầm bạ như vậy! Mẹ 
con người ta đang yên hàn với nhau, lại trù 
ẻo vậy là sao! 

- Tui đâu có trù ẻo, tui ước thôi mà! 
- Còn nói! Bà độc mồm độc miệng lắm 

rồi đó, biết không… Cùng lắm thì mình đi 
xin con nuôi, chứ ai mà nghĩ ác như vậy, bỏ 
đi… 

Bà Nhu nghe chồng gắt thì im… Nhìn 
bà ngồi bất động, ông không biết bà có thôi 
đi sự suy nghĩ vớ vẩn đó hay không… Mà 
cái bà nầy cũng lạ… lấy nhau hai chục năm 
rồi, họ đâu có cần con nít. Nay mới đi làm 
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công việc bất đắc dĩ nầy được vài tháng cho 
có thêm tí tiền, mà bà đã làm ra chuyện rồi! 

Những gì ông nghĩ về vợ mình đều đựợc 
giữ kín trong lòng. Tính vợ ông thì ông quá 
rành. Bà là người thẳng tánh nhưng cứng 
đầu, ít chịu nghe ai. Thích chuyện gì là phải 
làm cho bằng được… cho dù chuyện đó có 
sai trái hay chướng khí, bà cũng bất cần! 

- Hay là bả bắt thằng bé để làm của 
riêng mình? 

Ông Bút không tin là bà dám thực hiện 
chuyện đó, vì trước hôm xảy ra sự việc, ông 
bà cũng có gây nhau một trận, chỉ là chuyện 
vớ vẩn ngoài đường… nhưng bữa đó ông 
tức nên không thèm nhịn, mà “tới luôn bác 
tài”. Trời, lần đó ông nói đã cái miệng, 
khiến bà tức đến tím cả mặt! Cho nên sáng 
hôm sau trước khi đi làm, bà không thèm 
hỏi han ông một tiếng. 

Chẳng lẽ trong phút nóng giận, bà đã làm 
gì sai khi gặp mặt thằng cu chăng? 

-  Cô đã hỏi cha nó về vụ nầy hay chưa? 
Trả lời câu hỏi của cảnh sát, cô chủ ụ 

nét mặt: 
- Anh ta lấy vợ mới, đang đi hưởng 

tuần trăng mật ở Hawaii, một tuần nữa mới 
về. 

Vậy là bao nhiêu sự nghi ngờ lại đổ 
dồn vào bà Nhu tăng lên cao. Dù không 
muốn tin vợ mình là kẻ bắt cóc, thì ông Bút 
vẫn hoang mang với ý nghĩ:  

- Tại sao bả lại không về đây? Không 
điện thoại hay nói cho mình biết chuyện??? 
Sao bà ấy ngu vậy Trời! Sự thật là như thế 
nào? 

o o o 
 
Bà Nhu mở cửa bước vào nhà, không 

gian vẫn còn tối mờ, tiếng nước chảy ào ào 

trong phòng tắm cho biết như thông lệ, giờ 
nầy cô chủ đang tắm để chuẩn bị đi làm. Có 
tiếng thằng cu khóc o oe trong phòng, bà lật 
đật để cái giỏ xuống chạy vào trong… 

- Hi Yoyo… có bác đây… dậy rồi hả? 
Đói phải không… 

Thằng bé nghe tiếng bà là nín khóc, 
nhoẽn miệng cười ngay. Thấy thương thật, 
nhìn mặt nó là bà quên hết mọi sự, êm ái 
trong lòng… chưa có đứa trẻ nào mà ngoan 
như thế. Cu YoYo luôn miệng cười, chỉ 
khóc khi bị ướt tã và đói bụng. Không phải 
nó cười với người quen mặt, mà cười với 
bất kỳ ai.   

Bà Nhu thay tã cho Yoyo xong, ẵm 
cháu ra bên ngoài, vào phòng ăn đặt ngồi 
vào chiếc ghế dành cho trẻ con nơi đầu bàn, 
rồi lấy một miếng bánh mì mềm và cắt nửa 
trái chuối cho YoYo ăn sáng. 

Thằng bé cầm trái chuối đun vào 
miệng, nhóp nhép thật dễ thương. Thoáng 
một cái đã xong, YoYo tiếp tục xé miếng 
bánh mì, vừa ăn vừa bóp nát trên tay chơi… 
Bầu sữa để kế bên đã tu hết từ trước… 

- Dì Nhu ở nhà coi bé, tui đi làm đây. 
Bà Nhu nhìn cô chủ đứng nơi cầu 

thang, cô có dáng người vừa phải, khuôn 
mặt xinh xắn nhưng tính tình thì vô cùng 
khó khăn. Không phải cô chỉ khó với bà, 
mà đối với mọi người, cách ăn nói của cô 
không được tử tế cho lắm, hay chì chiết 
người khác! 

Mẹ như thế nhưng YoYo lại khác xa. 
Thằng bé lúc nào cũng đem nụ cười đến cho 
mọi người. Yêu nó, người ta tạm quên đi nỗi 
bực tức vì lời lẽ hộc hằn mà má nó thường 
xuyên thốt ra, khiến nhiều người khó chịu. 

Đâu có ai ưa mẹ YoYo, cả bố của nó 
cũng thế. Ngay ngày đầu tiên chung sống, 
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anh ta đã mục kích những sự khó khăn chỉ 
trích thốt ra từ cái miệng xinh của vợ. 
Ngày một ngày hai… cho đến lúc anh ta 
chịu không nổi phải bỏ nhà, ngủ lại trong 
sở làm. Cứ nghĩ đến sự chì chiết của vợ là 
anh ta ớn óc…  

Thời gian sau, anh chồng phải lòng một 
cô bạn làm cùng sở, có giọng nói ngọt ngào, 
khác hẳn với vợ. Thế là con tim anh mở cửa 
cho cô ta bước vào, mặc dù anh biết là vợ 
mới cấn thai, nhưng mặc kệ, không thể chôn 
vùi đời mình vào một người lúc nào cũng 
độc mồm độc miệng, khó khăn như thế 
được… 

Chờ cho lúc vợ sinh xong, anh chồng báo 
tin muốn chia tay. Lúc đó YoYo mới được 
hai tháng. Cô vợ không ngờ anh chồng dám 
ly dị cô! Cứ nghĩ có đứa con với nhau là ràng 
buộc chặt hơn, tha hồ cô sẽ đì anh chồng, 
muốn nói gì thì nói… 

Thua tình, cô trút hận lên đầu người 
chung quanh nhiều hơn. Dĩ nhiên là cô cũng 
đâu có ưa bà Nhu, nhưng vì thấy bà thật tình 
thương YoYo, nên cô đành phải nén câu 
“đuổi cổ” trong họng… Kiếm người thương 
con nít, cẩn thận như bà Nhu không dễ, 
trước bà cô đã đuổi cả chục người… cô rất 
ghét cách nói chuyện của bà nầy… 

- Cô cần tui làm cái gì thì cứ bình tĩnh 
mà dặn dò, làm gì phải to tiếng như thế! 
Tui có điếc đâu! 

- Bình tĩnh cái gì… ngu vừa chứ lại còn 
hay nói! rửa có mấy chai sữa mà vặn nước 
ào ào như thế thì ai mà chịu cho nổi, phải lấy 
cái thau hứng vào… đây rồi tiền nước tăng 
bà có chịu trả không? 

Nghe cô quát, bà Nhu trả lời: 

- Thau mắc ngâm mấy cái yếm của 
thằng bé rồi, tui chỉ rửa một lần nầy thôi, ai 
có vặn nước ào ào đâu mà cô nói! 

- Bà còn trả treo hả… bà dám trả thêm 
tiền nước không? Còn nữa, đã dặn trong 
nhà đừng có mang dép, thế mà bà vẫn mang 
là sao? 

-  Tui không quen chịu lạnh cái chân, 
đôi dép nầy là dép nỉ chỉ mang trong nhà, 
đâu có sợ dơ mà cô la! 

-  Sao bà hay cãi quá vậy… tui không 
muốn dép của bà cào hư sàn gỗ của tui, rồi 
ai đền? Ai đền hả! 

-  Trời, cô nói kỳ quá… cào sàn hư là tại 
mấy đôi giày cao gót nhọn hoắt của cô đó… 
tui mang dép vải sao hư sàn nhà được… 

-  Bà im cái mồm được không! Già mà 
ngu! Nhà tui thì tui có quyền đi chứ! 

Đó, cách nói của cô chủ với người đối 
diện… Cô chỉ còn chửi bà là già cho xong! 
Lúc đầu bà Nhu cũng tức, nhưng rồi khi 
nghĩ lại, bà hết tức… Già thì chấp nhận già,  
thế thôi… Thành thử hai bên đều thấy đối 
phương có lý, nhưng họ vẫn tranh chấp, đôi 
co… 

Cô chủ đi rồi, YoYo cũng lăn ra ngủ. 
Ngồi không, bà Nhu cảm thấy bực, bực ông 
chồng, bực cô chủ, giận đời vì bà không có 
được cuộc sống vương giả như những 
người bạn… Lẽ ra bà nên mở TV đài “Món 
Ăn” mà coi thì hơn, lại ngồi nghĩ quẩn. 

Có tiếng chuông cửa, ai mà tới giờ nầy? 
- Ông hỏi ai? 
- Chào chị… tôi là ba của bé YoYo, 

cho tôi vào thăm con được không ạ? 
Nhìn anh chàng trẻ tuổi đứng bên 

ngoài, anh ta cũng khá dễ thương và lễ 
phép, bà Nhu mở rộng cánh cửa. 
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Từng nghe bà chủ chê bai, hờn oán anh 
chồng, bây giờ bà Nhu mới được diện kiến. 
Khác hẳn với cô vợ, anh chồng rất dễ 
thương, ăn nói mềm mỏng, có thưa có gởi, 
cho dù bà Nhu chỉ là một người giữ trẻ, 
nhưng thái độ của anh ta lúc nào cũng lịch 
sự, không tỏ vẻ phách lối. 

Bà Nhu tự nhiên thấy có cảm tình với 
anh chồng, nhất là lúc anh ta chơi với bé 
YoYo. Hai cha con họ thật là hạnh phúc. 

- Nghe nói chú mới làm đám cưới? 
- Phải, hôm nay mới có thì giờ nghỉ 

ngơi… Tôi sẽ đi Hawaii chiều nay, muốn 
đưa bé YoYo đi cùng, nhưng cô ấy không 
cho… 

- Sao lại không cho?  
- Cô ấy nói là tôi không biết giữ trẻ 

con… nếu có người giữ trẻ thì mới cho đi, 
nhưng người ấy không phải là vợ mới cưới 
cuả tôi. 

- Vậy thì tui giữ cho… 
Anh chồng trố mắt nhìn bà Nhu, rồi hỏi: 
- Dì đi được hả? Chắc không? 
- Sao không, tui đi liền bây giờ… nếu 

chú mua vé thì tui sẽ đi theo giữ bé YoYo 
giùm cho… 

- Vậy được, để tôi đặt thêm vé máy bay 
cho dì và YoYo. 

Loay hoay với máy computer một lát, 
anh hân hoan đứng lên: 

- Xong rồi, máy bay vẫn còn trống chỗ 
nhưng vé khá cao. Vậy dì sửa soạn quần áo 
và đồ ăn cho bé YoYo nhé, mình sẽ đi sớm 
vì từ đây tới phi trường hơn hai tiếng. 

- Có báo cho cô chủ biết không? 
-  Nói thiệt với dì hồi xưa còn ở với cổ, 

có bao giờ cổ nói cho tôi biết sẽ làm gì, đi 
đâu… giờ tôi cũng làm lại một lần cho cổ 
có cảm giác!!! 

 

THƯƠNG QUÁ TRỜI 
THƯƠNG ƠI 

 
Thương quá trời thương em chân đất 
Gánh nước nuôi chồng thất thế nhân 

Hồng ân nặng nghĩa tin yêu thật 
Mắt Phật tay tiên duyên hồng trần 

 
Thương quá trời thương em hy sinh 
Đắng cay đói lạnh đau riêng mình 
Cơm ngon canh ngọt chồng con ấm 

Kinh kệ phấn son trăng non nhìn 
 

Thương quá trời thương em thơ mộng 
Đơn sơ hiền dịu đồng điệu đàn 

Cò bay chim đậu hoàng hôn bóng 
Tầm xuân hương mới mở ngai vàng 

 
Thương quá trời thương em chung tình 

Mặc ong cung thỉnh bướm quỳ xin 
Đường ngay lối thẳng anh hoa hẹn 
Trong ấm ngoài êm ai bằng mình... 

 
LuânTâm 

 
 

Đang bực lung tung, nghe anh chồng nói 
vậy bà Nhu ok ngay. Bà lấy cái xách tay nhỏ 
đựng quần áo và hai chai sữa, cùng mấy gói 
“cereal” cho YoYo, còn bà thì không cần, ra 
tới đó bà sẽ mua vài bộ cũng được. 

Ngày xưa người ta nói tiền bạc thì phải 
dính theo người. Bà Nhu có ít tiền, không 
chịu đi gởi trong hộp nhà băng, mà lúc nào 
cũng kè kè bên mình. Ông Bút biết bà có 
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tiền riêng, đã nhiều lần cảnh cáo nhưng bà 
đâu có nghe. Ông hăm doạ: 

-  Coi chừng có ngày mấy thằng ăn cướp 
mà nó biết được, thì chúng nó sẽ giật lấy hết, 
có khi còn nguy hiểm đến tánh mạng!!! 

Bà suy nghĩ khi nghe ông nói vậy, 
nhưng rồi bà kết luận: 

- Không mang theo tiền trong người, để 
ở nhà thì ông chồng mình lấy cũng mất, lại 
còn bị tra vấn “tiền đâu mà có” nghe càng 
mệt hơn… Thà ăn cướp lấy được chửi đỡ 
tức hơn người thân lấy! 

Nay thì bà thấy tiện, vì không cần phải 
về nhà chi cho mệt.  

Từ lâu rồi, bà ao ước được đi Hawaii 
một chuyến cho biết, như mấy bà bạn rủng 
rỉnh tiền của thường hay du lịch đây đó rồi 
về khoe um lên. Bà thấy số họ sao sướng 
quá, chồng yêu chiều, đưa đi chơi biết được 
nhiều nơi… Cứ mỗi lần nghe bà than thân 
trách phận thua kém chị em, ông Bút lại 
hay bĩu môi dài cả thước!  

Ông Bút chẳng những ít tiền, mà lại 
còn cái tính cù lần không thích đi đâu, cứ ru 
rú ở nhà, chán chết! Bà Nhu hăm nếu bà 
trúng số, thì bà sẽ cho ông ở trong căn nhà 
bạc triệu mà trồng rau, còn bà thì sẽ đi du 
lịch khắp nơi trên thế giới cho mở mang 
kiến thức. 

Giờ đây đi du lịch lần nầy, bà cảm thấy 
vui vì đã mang lại cho cha con YoYo niềm 
vui hạnh phúc bên nhau. “Cho mẹ nó một 
phen hoảng hồn”! 

Ra tới Hawaii lần đầu tiên, bà được ở 
riêng một phòng trong khách sạn năm sao sát 
bờ biển với thằng bé. Trời ơi là vật gì cũng 
sang trọng… Phen nầy khi về, nghe bà kể 
chuyện, mấy bà kia sẽ lác mắt. 

Hàng ngày thức dậy sớm, bà hay ẵm 
thằng YoYo xuống sảnh ăn sáng. Đủ các 
món hấp dẫn, tươi ngon sạch sẽ… Ai cũng 
nghĩ bà là bà ngoại hay bà nội của YoYo, 
có người còn tưởng nó là con bà, làm bà 
cảm thấy mình trẻ trung và vui quá xá. 

Ăn xong hai bà cháu đi ra biển, ngồi 
dưới một cây dù, thằng bé no sữa chơi 
một tý là lim dim ngủ, bà thả hồn mơ 
mộng bên tiếng sóng rạt rào của biển 
khơi, thấy lòng êm dịu… Khung cảnh hữu 
tình như thế nầy mà ông già nhà mình 
không thích đi, thì cù lần biết chừng nào! 

Cô vợ mới của bố YoYo rất là tế nhị. 
Lâu lâu cô chơi với bé YoYo một chút, nói 
năng dịu hiền… không như bà chằng lửa 
má YoYo. Đi đâu về cô cũng hay mua cho 
bà Nhu một món quà nhỏ. Nhìn họ, bà lẩm 
bẩm: 

-  Bố YoYo thật là có phước, đã kịp 
thời bỏ bà chằng để lấy một nàng tiên… 

Qua ngày thứ ba, họ tham gia một cuộc 
làm phước thiện, đó là gia nhập một nhóm 
người Việt tình cờ gặp ngoài biển, cùng đi 
giúp người vô gia cư. 

Nhóm nầy cho biết họ đi làm việc nầy 
cũng lâu rồi, nhưng nhiều nơi khác nhau. 
Mục đích là vừa đi chơi, vừa làm một điều 
gì đó tốt đẹp cho xã hội. Dĩ nhiên là họ 
khoảng tuổi trung niên và cao niên. 

Bà Nhu đeo cu YoYo sau lưng, cùng 
bước theo nhóm người đi phát những vật 
dụng cần thiết cho người lang thang, nghèo 
khó. Đâu đâu cũng có những người nầy.  

Buổi trưa, họ chia nhau những ổ bánh 
mì thịt, chai nước lọc… để rồi sau đó lại tiếp 
tục hành trình. Đến ba giờ chiều coi như 
công việc hoàn thành, họ hẹn gặp lại nhau 
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lần tới ở một nơi chưa biết trước được, bằng 
những số phôn đã trao đổi. 

Những ngày còn lại bà Nhu theo hai vợ 
chồng trẻ đi tour. Những tour ngắn hạn một 
ngày thật là tiện lợi. Họ đến những nơi có 
vườn trái cây nhìn háo hức. Những trái xoài 
treo lủng lẳng ngay trước mắt, những buồng 
chuối sứ mập mạp, những trái chôm chôm, 
sầu riêng, mận chín hồng… muốn ăn bao 
nhiêu cũng được free, chỉ tính tiền khi mua 
đem về. 

Trước đây, bà Nhu chỉ biết Hawaii qua 
tài liệu sách báo, phim ảnh. Nay đặt chân 
đến Hawaii mới biết sơ là Hawaii có 8 đảo 
lớn và trên 124 đảo nhỏ, rải rác ra như một 
chuỗi ngọc trai (pearl) dàì trên 1,500 miles. 
Trong số 8 đảo chính: Oahu, Maui, Hawaii 
(còn gọi là Big Island), Kauai, Molokai, 
Lanai, Kahoolawe không có người ở, và 
Niihau do tư nhân làm chủ. 

Xuống phi trường Honolulu, thủ phủ 
của Hawaii và cũng là trung tâm chính của 
đảo Oahu, ai cũng phải công nhận đây là 
nơi tiếp đón hành khách “đến” một cách 
rất thân thiện, niềm nở hơn bất kỳ phi 
trường nào.  

Chổ thuê xe và hầu hết các dịch vụ 
services đều có thái độ vui vẻ, nên dù bị móc 
hầu bao ở "thiên đường hạ giới" này, ai nấy 
đều chấp nhận, cảm thấy OK.  

Theo bản đồ, họ lái xe đến Chinatown 
tìm một nhà hàng Việt mà ăn uống cho lại 
sức, rồi sau đó mới lấy phòng khách sạn, 
thăm biển, tìm mua trái cây vùng nhiệt đới, 
vì ra đây là phải ăn cho đỡ thèm trái cây 
Việt Nam.  

Nghe thiên hạ nói ở đây thì tha hồ ăn 
mít, vú sữa, xoài, măng cụt, sầu riêng, 
sapochê, đu đủ, ổi, mãng cầu xiêm, mãng 

cầu dai... nghĩa là y như bên Việt Nam, nên 
bà Nhu và cô vợ mới của bố YoYo rất là 
háo hức.  

Từ phi trường thẳng ra xa lộ 1, vào exit 
Liliha quẹo phải, gần tới đường King là gặp 
Chinatown.  

Nhà hàng Việt ở đây nhỏ thôi, nhưng đa 
số chủ quán và nhân viên đều thân thiện, 
niềm nở. Họ sẳn sàng hướng dẫn đường đi 
nước bước, dặn dò kỹ lưỡng.  

Chinatown nơi đây đã hình thành từ thế 
kỷ 17 (1800) khi những người Hoa đầu tiên 
di dân đến để làm phu lao động cho các đồn 
điền mía, và họ đã lập ra phố Tàu này trên 
khu đất rộng 25 mẫu ở góc đường River & 
Beretania.  

Cho đến ngày nay, họ vẫn giữ gìn ngôn 
ngữ, sắc thái, sinh hoạt buôn bán truyền 
thống qua kiểu kiến trúc Trung Hoa, như 
những khu phố Tàu ta thường thấy khắp nơi 
trên thế giới.  

Kế bên Chinatown là khu thương mại 
và nhà bưu điện. Trên đường King có khá 
nhiều công trình kiến trúc như viện bảo 
tàng, cung điện Iolani với đền thờ, tượng 
vua Kamehameha I, người đã dời đô ra 
Waikiki, nhà thờ Mission House Museum 
và Toà Án.  

Chinatown nằm giữa đường King & 
Nimitz Hwy chạy dọc theo bờ biển 
Honolulu nên sau khi ăn uống, đi chợ mua 
trái cây xong, thì cứ lái xe tà tà theo Nimitz 
Hwy đổi thành Ala Moana Blvd rồi cứ cặp 
theo bờ biển Waikiki mà tới khu khách sạn 
nằm trên đường Kalakaua, giữa bãi biển 
Waikiki và Kuhio, cũng gần kênh Ala Wai. 

Thấm thoát thế mà thời gian trôi thật 
nhanh. Mãi ngắm cảnh, đi chơi những nơi đầy 
thú vị, bà Nhu quên mất đã đến ngày về. 
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Tối nay bà giật mình khi nghĩ ngày mai 
mình sẽ đối diện thực tại… Bà không biết 
khuôn mặt và thái độ của ông Bút sẽ ra sao 
khi thấy mình lù lù trở về! Bà đi kiếm anh 
chồng hội ý: 

- Mai về mình phải làm sao? 
- Đâu có sao… hồi giữa tuần tôi có 

gọi cho cô ấy biết rồi… không sao hết… 
- Ủa, chú gọi rồi! Sao không nói cho 

tui biết? 
- Nói làm chi. Chỉ cần “sư tử Hà Đông” 

biết là đủ. 
- Chắc cô ấy cằn nhằn dữ lắm? 
- Thì tự nói tự nghe chứ sao… 
- Vậy mà mấy hôm nay tui cũng lo cho 

chú… 
- Dì lo xa làm gì cho mất công, bả đâu 

phải vợ tôi nữa mà có quyền “xỉ vả” tôi như 
hồi trước! 

Nghe anh chồng nói, bà Nhu cũng 
nghĩ vậy… Thôi thì cứ đi ngủ, chuyện gì 
mai tính sau. 

Khi bồng cu YoYo đứng trước cửa, bà 
Nhu hơi tần ngần lúc đưa tay bấm chuông. 
Anh chồng đã khôn ngoan không vào, mà 
thả cho hai bác cháu xuống trước nhà rồi 
chạy luôn! Chắc anh ta có quá nhiều kinh 
nghiệm trong việc nầy.  

Bà tuy không ngán cô chủ, vì nếu cô 
có to mồm thì bà sẽ đổ tội cho anh chồng, 
nhưng bà vẫn thấy ngại sao ấy. 

Trong lúc bà đang ngần ngừ, thì cánh cửa 
bật mở. Ông Bút xuất hiện ngay trước mặt 
làm bà ngạc nhiên quá đổi! 

-  Ủa, sao ông ở đây? 
-  Tui đi đón bà chứ sao… Thôi đưa 

cháu cho cô rồi còn về kẻo trễ, tui đợi bà 
lâu lắm rồi đó! 

-  Rồi… YoYo đây cô… thằng bé đi 
chơi với ba nó thích lắm… 

Cô chủ đưa tay đón con mà không nói 
một câu. Chuyện nầy hơi lạ. Thấy cô ôm 
hôn thằng nhỏ thắm thiết, bà và chồng vội 
từ giã ra về… Trên xe bà đợi ông lên tiếng 
cằn nhằn, nhưng ông chẳng nói gì làm bà 
sốt ruột: 

-  Ông muốn chửi thì làm mau cho rồi, 
đợi mệt quá! 

Ông lườm bà một phát hơi tình tứ, 
rồi mở miệng: 

-  Tui cám ơn bà. 
-  Sao vậy? Chuyện lạ à nghe! 
-  Nhớ bà đi vắng mà tui nghĩ lại mới 

thấy lo lắng, nhớ và thương bà… 
Nghe ông nói, bà tưởng ông giỡn, 

nhưng khi nhìn kỹ mặt ông, bà thấy ánh 
mắt ông hiện lên sự chân thành… Bà 
Nhu thở phào nhẹ nhõm… Bà đang nghĩ 
đến những chuyến đi “bất ngờ” trong 
tương lai, và mỉm cười thú vị… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diễm Châu 
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CHIỀU TÀN  ĐÔNG 
 

Ngoài hiên tuyết phủ mênh mông. 
Bếp hồng rực lửa ấm nồng hương xưa. 

Cùng ai đã trọn giấc mơ 
Mơn man làn tóc ngây thơ ngày nào. 

Dường như tuyết lạnh đón chào? 
Em ơi hãy khẽ nép vào lòng anh! 

 
Dấu chân kỷ niệm xóa nhanh. 

Tuyết rơi phủ kín lối anh bên nàng. 
Thu qua, đông lạnh, rồi tàn. 

Nụ hôn thầm kín vội vàng trao nhau. 
Ngỡ là một giấc chiêm bao 

Theo anh em nhẹ bước vào thiên thai. 
 

Kiếp này mãi mãi không phai 
Kiếp sau xin nguyện cùng ai chung đường. 

Thiên thu, vạn kiếp vô lường 
Mong em chia sẻ một đường cùng ta. 

 

MinhChâu, VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR TOI, 

MON AMOUR 
 

Chérie, demanderas-tu un jour 
Ce qui est arrivé à notre amour? 

Je te dirai doucement 
Qu’on a été bien heureux jusqu’à 

Maint’nant 
 

Chérie, demanderas-tu un jour 
Que deviendra notre amour? 

Je te dirai doucement 
Qu’il durera jusqu’à c’ moment 

Présent 
 

Quoi, tu pleures déjà? 
- Ne t’en fais pas! 

Pour l’éternité  notre amour vivra. 
 

MinhChâu, VA  
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CHUYẾN ĐI NAM MỸ  
BRAZIL, ARGENTINA, VÀ CHILE 

* 

Quốc Thái Đinh Hùng Cường February 6, 2016 
 

Trong quan niệm là - 
Không thể sống cho qua 
ngày , chờ cho qua đời -  
tôi đã theo bằng hữu đi 
chơi liên miên, và như 
thế tôi nghĩ rằng, viết và 
nói ra đây, chỉ là những 
lời nhàm chán. Nhưng rồi 
tôi cũng phải viết, vì có 
những cái bất ưng tức 
cười lẫn hiểm nguy mà 
chúng tôi muốn mời quý 
vị nghe, chung cuộc 
không có chuyến đi chơi 
nào giống chuyến nào. 
Mỗi nơi mỗi vẻ. Chuyến đi của chúng tôi 
bắt đầu, khi sai một ly, đi nhiều dậm. 
Toán tám người, sau khi chuyển tàu từ 
Houston, bay 9 tiếng đồng hồ đến Rio De 
Janeiro, thủ đô của Brazil (Ba Tây). 
Trong chương trình, Hotel sẽ cho xe ra 
đón.  Chúng tôi chờ dài cả cổ từ 2 đến 4 
giờ chiều, chả có xe ma nào đón, lý do 
máy bay đã đến trễ, vì từ sân bay  
Houston, nó không được cất cánh, phải 
trở lại parking để kiểm soát truớc khi trở 
lại phi đạo. Và khi xe bus của hotel ra phi 
trường theo giờ hẹn, không thấy tàu bay, 
không thấy người, thế là nó trở về xe 

không, cho leo cây cả 
đám. Từng cặp, từng cặp, 
chúng tôi phải lấy taxi, và 
phải mặc cả, vì không ai 
có tiền Brazil. Ở Nam 
Mỹ, ở Âu Châu, hay bất 
cứ ở đâu, đồng tiền xanh 
của Mỹ cũng đều được ưa 
chuộng, tiêu pha thoải 
mái, đưa đô la, là được 
thối lại đô la. Thủ đô 
Brazil năm bên bờ biển, 
đẹp khỏi chê, thành phố 
như đang đổi mới để chào 
đón thế vận hội 2016 

(Olympic), sẽ mở tại đây cuối năm nay. 
Cái lạ là thời tiết ở Brazil lại nghịch với 
ta, chúng ta ở Mỹ đang mùa đông, thì họ 
là mùa hè nóng nực. Rũ áo lạnh, cởi áo 
“coat”, bỏ mấy lớp  ở trong người, chúng 
tôi mặc đồ mùa hè thoải mái đi phố. Chỉ 
12 giờ bay từ D.C, chúng tôi đã từ một 
nơi băng tuyết, đến một miền xanh tươi 
nắng ấm, một cảnh thanh bình đập ngay 
trước mắt, một cặp tài tử da đen đang 
biểu diễn “Tango” điêu luyện ngoài phố, 
du khách xúm đông xúm đỏ, tôi đền gần 
thì mới vỡ lẽ ra anh vũ công nhảy một 
mình, cái người con gái anh đang ôm, dìu 
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dặt lả lướt theo tiếng đàn chỉ là một hình 
nộm. Làm sao họ lại có thể nhảy ăn khớp, 
nhịp nhàng dến thế, thì ra chiếc giày của 
anh gắn chung với chiếc giày của cô gái, 
anh lùi thì hình nộm tiến, hai chiếc chân 
vị tự nhịp nhàng sống động tiến lui theo 
điệu nhảy “Tango”.  
 Ẩm thực là điều cần thiết, cho dù dĩ 
thực vi tiên, nhưng chúng tôi không vội, 
vì chị Chi Lan, người trưởng đoàn đã tìm 
thấy một tiệm ăn ngon trên “internet”, cả 
bọn phải chịu khó đi lùng hỏi thăm cho ra 
cái địa chỉ để đến ăn. Xứ Ba Tây nổi danh 
về thịt bò, chúng tôi đã vô một tiệm ăn 
toàn thịt bò, đông ơi là đông, vì hình như 
du khách ai cũng biết, chúng tôi phải xếp 
hàng cả tiếng, và thịt bò của họ quả thật 
là ngon. Mình có bò 7 món, người Ba Tây 
có bò 17 món, ăn chết bỏ, món này lại 
đến món kia, thịt bò từng xâu, toàn là thịt 
nướng, đủ tên, đủ kiểu, từ bí tết, đến sườn 
bò v..v... Ngon miệng, chả ai kiêng khem 
gì cả, cứ ăn cho lòi phèo rồi tính, trong 
đoàn có văn hữu Nguyễn 
Đức Nam, lúc nào cũng 
bô bô phải ăn kiêng, ăn ít, 
thế nhưng khi ra cửa, thì 
bụng của văn hữu vượt 
ngực đi phía trước . Văn 
hữu đã ăn nhiều hơn cả 
những người không kiêng 
khem.  Đây cũng là điều 
cần nhấn mạnh, là đi 
chơi, đi với đồng tiền. 
Chơi nhiều mà tiền ít, có 
nghiã là bình dân đại 
chúng, ai cũng chơi được, 
ai cũng ăn được, chỉ khác 

là có muốn chơi hay muốn ăn không, một 
bữa ăn như thế, cả rượu, cả tráng miệng, 
và cũng cả tiền tip, típ sộp (20%), thế mà 
một người, chưa tốn đến năm mươi đô la. 
Điển hình là nhà văn nghèo Nguyễn Đức 
Nam chỉ ăn rồi đi đánh “Golf” mà cũng đi 
chơi đều đều.  
 Ngày hôm sau, một chiếc xe van đã 
đến đón cả đoàn, chị Chi Lan đã khôn 
ngoan, cho đến Ba Tây trước hai ngày, ở 
hotel, và đi chơi thủ đô Rio De Janeiro 
trước khi “boarding” lên tàu đi “Cruise”. 
Xe chạy trên phố phường đông đúc, kiến 
trúc rất đẹp không thua gì những thành 
phố lớn bên Âu Châu. Có điều lạ là dân Ba 
Tây (Brazil) không nói tiếng “Xì” 
(Spanish Speaking) như hầu hết dân Châu 
Mỹ La Tinh, mà họ nói tiếng Bồ Đào Nha 
(Portuguese) và cũng lạ hơn nữa, người 
Brazil không nói tiếng Anh, và hầu hết cửa 
hàng, bảng hiệu, tên phố tên đường đều 
không có tiếng Mỹ, Họ chê Mỹ, nhưng lại 
không chê tiền Mỹ, US dollars tiêu xài 

thoải mái, chả phải đổi 
điếc chi cả. 
 Chiếc xe ven (Van) 
dời thành phố, bắt đầu đi 
lên núi dưới cơn mưa tầm 
tã, vì là du khách,  dù trời 
mưa chúng tôi cũng  phải 
đến viếng thăm tượng 
chúa Jesus, nếu không  
biết bao giờ có dịp trở lại, 
trời mưa thì mặc trời 
mưa, chúng tôi đều trang 
bị áo mưa dã chiến lên 
đường. Người đâu mà 
đông thế!, mưa to gió lớn, 
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mà người ta cũng xếp hàng chật cứng. 
Bước xuống xe, Trâm và tôi vừa để ý 
tránh một vũng bùn, ngửng lên là không 
thấy ai hết, Chiếc xe đã dời chỗ, và người 
“tour guide” dắt các bạn tôi đi đâu mất hết, 
thế là hai vợ chồng hoảng hốt, hè nhau, 
chen đám đông, chạy lên phiá trước, ra 
đến bến xe lên núi, cũng không thấy ai cả. 
Trâm bàn là nên quay trở lại, vì họ không 
thể đi nhanh thế được. Trâm đã đúng, rõ 
ràng các bạn tôi vẫn chờ ở điểm xuất phát, 
tôi vỡ lẽ là ngay chỗ xuống xe có cái nhà 
cầu, đảng ta túa vô hết, và vì thế, chỉ trong 
tích tắc tôi đã lạc họ.  

 Đường lên thăm Chúa ngàn trùng xa 
xôi, từ đầu núi, chúng tôi chuyển sang xe 
đò của chính phủ, những tài xế với tay lái 
vững vàng chạy đường núi, có những 
khúc quanh, tim tôi như đứng lại vì 
những chiếc xe xuống núi, nó chạy nhanh 
như muốn đâm xầm vào xe chúng tôi.  Xe 
con thoi hai chiều tấp nập,  bất chấp mưa 
bão cứ vun vút qua mặt nhau. Hành khách 
cứ hú hồn rợn tóc gáy. Đến đỉnh núi chưa 
phải là đến, phải trình vé vô cửa một lần 
nữa, rồi mới đươc leo lên thang máy, ở 

thang máy bước ra, lại phải leo thêm ba 
bốn chục bực đá mới tới chân Chúa Jesus.  
Thất vọng chàn chề, đi đứng khổ cực thế, 
mà cũng chỉ thấy cái bệ của chúa đứng, 
chưa thấy được cái chân của Chúa, lý do 
trời vần vũ, khi mưa, khi tạnh, sương mù 
giăng giăng trên đỉnh núi, và hình Chúa 
cũng mờ mờ ảo ảo, khi ẩn, khi, ít khi thấy 
rõ, dù chỉ là một phần của bức tượng 
Chúa. Những loại áo mưa rẻ tiền, mặc 
một lúc là rách, cho dù có áo nhưng 
chúng tôi cũng đều bị ướt. Ngươi “Tour 
Guide” đề nghị, ngày mai quá trưa quý vị 
mới “Boarding” chi bằng chúng ta đi 
thêm ½ ngày tour nữa, chúng tôi sẽ đưa 
quý vị sang ngọn núi bên cạnh, không 
được dưới chân Chúa, nhưng có thể nhìn 
rõ hơn. 9 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã 
chất hết hành lý, dời hotel và đi trở lại lên 
núi, Lần này người đông gấp đôi, gấp ba 
ngày hôm qua, lý do là con đường thứ hai 
để lên núi đã bị cây đổ đêm qua, và tắc 
nghẽn. Chỉ còn một con đường cho lưu 
lượng tất cả xe cộ lên xuống, nên rất 
đông, và khó đi. Đến được đỉnh núi thứ 
hai, nơi có bãi trực thăng, và rất gần 
tượng Chúa, nhưng vì có lẽ đoàn người 
này không có duyên, nên Chúa cũng  
không cho gặp. Lý do Tượng Chúa cao 
tới trời, nên mây trắng cứ thi nhau bay 
ngang mà quấn lấy. Trời xanh, mây trắng, 
nắng đẹp, nhưng vẫn không thấy mặt Đức 
Chúa, toàn thân người chỉ mờ ảo trong 
mây.  Thái Phạm có thừa kiên nhẫn ngồi 
rình cho mây ngừng trôi để chụp hình, 
nhưng vô ích. Mây không nhiều lời, 
nhưng cứ bảo nhau, trôi đều đặn, hết đám 
này đến đám khác. Và đây là vấn nạn mà 
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Thái không thể chờ thêm. Lý do đường 
kẹt, và các bà có vấn đề. Người “Tour 
Guide” hứa là lên núi sẽ có, khi đến nơi, 
cảnh sát nói nhà cầu bị nghẹt, đóng 
cửa.Thế là đám đàn ông thi nhau chui vào 
bụi, và đàn bà thì chỉ biết nhịn, và nín tè. 
Gìữa đường bà vợ tôi là người chịu nhịn 
dở, nhất định nói tôi phải là tôi phải. Thế 
là người “Tour Guide” đồng ý phải xuống 
núi cho vợ tôi xếp hàng, chiếc xe cố neo 
chờ, vô ích, không đợi được. Cảnh Sát đã 
đuổi đi vì kẹt đường. Tôi và Thái, vôi 
vàng nhảy xuống giúp Trâm. Nhà cầu đàn 
ông thì vắng hoe, mà bên đàn bà thì xếp 
hàng vòng trong vòng ngoài. Tôi nhảy ra 
kêu Trâm vô đại, tôi gác cửa, T. nhất định 
không chịu, cứ đứng đợi, đến khi anh 
Thái nhảy lên, Thái đứng trước cửa nhà 
cầu đàn ông, hành động như người địa 
phương, đang điều hành ông viêc vệ sinh 
thành phố, Thái chỉ định bà “xì” này vô, 
bà “xì” kia ra, khi thấy Thái cho hai ba bà 
xì vô nhà cầu, Trâm mới ù té chạy theo. 
Nhờ Thái lanh lẹn cứu bồ, nhưng không 
kịp. Xe đã bị đuổi đi, người “Tour guide” 
cũng lạc. Thái mở phone đổi sang 
“Roam” kêu đủ người, không ai nhấc 
máy. Bạn Thái muốn giúp vợ chồng 
chúng tôi mà mang họa. Loay hoay tìm 
người dẫn đường, cũng  không thấy, cả 3 
quyết định xuống núi. Chúng tôi đi bộ 
nhanh hơn xe chạy. Con đường dài nhưng 
hẹp, xe chạy hai chiều, chen nhau bóp 
kèn, chưa hết, bọn xe gắn máy cứ lượn 
lách như đèn cù.  Đường nguy hiểm thế, 
chỉ có 3 chúng tôi đi bộ, vừa tránh xe, 
vừa dáo dác kiếm xe, tìm người “Tour 
guide”. Đường rừng, không có vỉa hè, đi 

bên lề đường thì vướng gai, vướng bụi, đi 
trên đường thì sợ xe cán, tôi phải dắt 
Trâm đi trên những cục đá hai bên bờ, nó 
nguy hiểm tới mức, nếu bước hụt sẽ ngã 
xuống hố, mà nghiêng mặt ra ngoài hơi 
nhiêù là có thể bị kính chiếu hậu bên cạnh 
của xe chạy tới va vào mặt. Nhiều lúc 
chúng tôi chỉ cách cái xe dưới đường 
đang chạy có 2 hay 3 “Inches”, trượt chân 
xuốnng là nó cán liền. Ba người chúng tôi 
đánh đu với hiểm nguy trên đường như 
thế cả ½ tiếng đồng hồ. May thay chiếc 
xe đi tới, chúng tôi vừa nhận ra nó, thì 
người tài xế cũng bóp còi inh ỏi. Chiếc xe 
phải đi xuống tới đáy núi, rồi mới đi 
ngược lên tìm chúng tôi, vì không có chỗ 
quay đầu. Trên xe 3 chị bạn vợ tôi vẫn 
nín tè chịu trận, chúng tôi lại phải tiếp tục 
hành trình chạy xe từng bước, từng bước 
lên núi, đi tìm người dẫn đường, may 
thay, chúng tôi đã thấy anh ta, và cũng 
chỉ còn đủ thì giờ chạy ra bến tàu, cả một 
nửa ngày đánh vật, chỉ vì cái cầu bị hư, 
và một chuyện đi tè. Cho hay chỉ có nước 
Mỹ là quan tâm tới con người, còn ngoài 
ra các nước khác, thì sống chết mặc bay. 
Một điạ điểm du lịch to lớn, một số lượng 
du khách đông đảo, mà cảnh sát không có 
biện pháp chở cầu dã chiến cho dùng. Mà 
chỉ đơn thuần đề bảng “Cầu Hư”.  Trời 
mùa hè Ba Tây, nóng cả 100 độ F. Nước 
Ba Tây đang kiến thiết để đón Thế Vận 
Hội (Olympic 2016), họ cấm đường cản 
lối, những người lên tàu, phải xếp hàng 
dài dằng dặc trên vỉa hè bốc khói. Vật 
lộn, dành dật luộm thuộm để làm thủ tục, 
và rồi vợ chồng tôi được ra tàu sớm, tôi 
ngồi đợi bạn, thấy gần đủ mặt, chỉ thiếu 
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anh chị Thái Hằng. Đợi hoài, đợi mãi, 
gần tàn cuộc, không thấy Thái, tôi rất ái 
ngại phải lên tàu bỏ bạn, và tôi cũng 
nghiệm ra cái văn hoá của mình là một 
con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ đã 
không còn nữa. Ở đây, có con ngựa đau 
làThái, mà không ai bỏ ăn cỏ. Tất cả bước 
đi, để vợ chồng Thái sau lưng. Tôi gọi 
phòng Thái cầm chừng, hy vọng bạn ta 
không bị bỏ lại. May thay lúc 6 giờ chiều, 
Tàu gần nhổ neo, thì Thái bốc “phone”. 
Mừng quá, bạn đã lên tàu. Có gì trục trặc, 
mà nó giữ bạn lâu vậy? Thái bảo là quên 
không in cái “copy” trả tiền visa nhập 
cảnh cho Nước Argentina, Thái tưởng trả 
tiền là đủ, không ngờ nó đòi “copy”. May 
Thái nhớ “password” mà in lại được.  Tôi 
thầm cảm ơn Trời, không phụ những 
người có lòng hay giúp bạn như Thái.  
 Tiếng còi tàu hụ lên từng hồi, báo 
hiệu nó nhổ neo. Thủy thủ cho  cởi giây 
và con tàu rời cảng ra khơi, hành khàch 
túa lên “deck” chụp hình, quay phim, và 
ngắm cảnh, đúng lúc tôi đứng nhìn Rio 
De Janeiro, thủ đô của Brazil lần chót, thì 
bên rặng núi cao, ông chúa Jesus hiện ra 
hiền từ, ngài dang hai tay chào đón chúng 
tôi. Trời quang mây tạnh, ông uy nghi 
sừng sững trước biển cả bao la, không có 
đám mây nào che phủ. Tôi vừa cúi đầu 
chào ngài tạm biệt, quay ra thì gặp lố nhố 
một số anh chị em phe ta, những người 
này đã mua vé riêng, và đi trước chúng 
tôi một ngày, thế là trên đoạn đường dài 
chúng tôi có thêm 11 người, bạn bè tổng 
cộng lên tới 19 mít, không kể một số 
đồng hương từ Houston, Cali, Canada mà 
chúng tôi không quen. Tàu suôi giòng 

trên biển Đại Tây Dương (ĐTD), dọc 
theo nước Argentina. 
 Nước biển xanh đen, chứng tỏ biển 
sâu lắm, tàu trôi êm ả, ba ngày là tới thủ 
Đô của nước Argentina (Á Căn Đình), 
Buenos Aresthủ đô, nơi có điệu nhảy 
Tango đặc biệt. Chị trưởng toán đã ‘đặt 
vé trước’, chúng tôi hấm háu lên bờ. 
Nhóm của anh chị Dương Đức Trường 11 
người cũng đặt vé trước, tư tưởng lớn, 
không hẹn mà gặp. 19 người chúng tôi, và 
một rừng người ngoại quốc, đứng đợi xe 
đến đón, xe van đến, xe van đi, xe đò đến, 
xe đò đi, gần 9 giờ tối đoàn của tôi và của 
Dương Đức Trường vẫn trơ thổ địa, đợi 
hoài đợi mãi, chẳng thấy xe đâu. Bỗng 
đoàn người còn lại mừng rỡ vì một chiếc 
xe bus khổng lồ trờ tới, nó hốt hết những 
người khách còn lại, và buồn thay, tài xế 
từ chối không cho chúng tôi lên, vì không 
có tên trong danh sách “Reservation”. 
Trâm, vợ tôi có cơ hội thi thố tài năng nói 
tiếng Tây Ban Nha, vì trước đó khi ở 
Brazil, người ta nói tiếng Bồ Đào Nha, 
Trâm đã không hiểu nhiều. Nhưng bây 
giờ cho dù có nói trôi chảy tiếng Xì, 
Trâm cũng  không thuyết phục được anh 
tài xế, vì cả đoàn không có tên, nhưng 
anh ta rất tử tế, gọi về nhà hàng, và  sau 
đó nói với Trâm là chịu khó đi Taxi, chỉ 
mươi đồng thôi, và nhà hàng vẫn còn chỗ. 
Vấn đề trở nên nhiêu khê, nhiều người 
không muốn đi nữa. Chúng tôi đành vẫy 
tay, tạ từ chào bạn trên xe, và lủi thủi trở 
lui trước con mắt ái ngại của 11 bằng 
hữu. Không khí u tịch, vừa trễ vì trên 9 
giờ tối rồi, vừa đói, vừa mỏi chân vì đứng 
đợi cả giờ. Đoàn quân thất bại, trở lui về 
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tàu đi tìm đồ ăn. Thê lương quá, và để 
phá tan cái bầu không khí ủ dột như 
những người bị mất của, tôi bèn cất tiếng 
hát vang như bò rống để chọc mọi người: 
"Don’t Cry For Me Argentina!".  
 -   Rồi cũng qua đi, hôm sau chúng tôi 
được ăn hàm thụ về bữa tiệc ngon, và 
xem trong tưởng tượng những bước nhảy 
“Tango” tân kỳ qua sự tả chân của Dương 
Đức Trường, Trường là một “Computer 
man”, một tay chơi hào sảng, và một tay 
đàn trứ danh, Trường thường đàn cho 
Khánh Ly hát năm xưa. Trường cũng là 
nhà hài hưóc hóm hỉnh. Có lần anh kể tôi 
câu chuyện làm tôi cười bò, anh có người 
bạn, cái gì cũng biết, và anh gọi anh bạn 
này là 9 biết. Tại sao vậy, tôi hỏi Trường 
là cái gì cũng biết là “Mr. Know All” rồi. 
Vậy là biết đủ 10, sao gọi 9. Trường chỉ 
cười và nói :” Bạn em có 9 cái biết, mà 
một điều 10 anh ta không biết đó là cái 
“Không Biết Điều”. 
 - Hiện tại là chiếc tàu sẽ đi thêm hai 
ngày nữa để đến một hòn đảo lịch sử, đó 
là Falkland Island, nơi đây đã xảy ra cuộc 
chiến giữa Anh Quốc và Argentina, hai 
bên uýnh nhau chết bỏ vào năm 1982, 
Argentina chơi kiểu ta cậy gần nhà, đem 
quân chiếm ngang xương đảo Falkland 
của Anh, nơi có hơn ba ngàn dân sinh 
sống. Bà Margaret Thatcher thủ tướng 
Anh Quốc thời bấy giờ, đem quân uýnh 
bại Argentina, chiếm lại hòn đảo, và bây 
giờ nó vẫn thuộc Anh, nhưng nó có tiền tệ 
riêng. Đồng tiền của Falkland có giá trị 
tương đương với Bảng Anh. Chỉ một dúm 
người, nhưng nó sống như 1 quốc gia.   

 Con tàu bắt đầu lắc lư vì nó đang đi 
trên giữa hai biển, Đại Tây Dương, và 
Thái Bình Dương, hai giòng nước giao 
thoa đã làm con tàu chòng chành không 
ít. Trên tàu có đủ trò chơi cho hành 
khách, muốn gì có nấy, từ ăn uống, 
movies, TV, nghệ thuật, shows, cờ 
bạc..v.v. Trâm chọn học Tango 
Argentina, Tango nước này lạ kỳ, họ 
nhảy 8 bước, có khi biến chế thành 12, 
16..  và đàn ông lại “depart” bằng chân 
phải, trong khi Tango Tây chỉ có 5 bước, 
và đàn ông “depart” bằng chân trái. Tôi 
nhảy Tango quen đi chân trái, bây giờ 
theo “Tango Argentina”, tôi không nhớ, 
vẫn vung chân trái theo thói quen, thế là 
đá ngay vào chân vợ, nhiều lúc loạng 
quạng muốn đẩy vợ té xuống sàn. Trúc 
Mai thấy tội nghiệp, phải ra dắt tôi tập 
trước cho quen, trước khi đi lại Tango với 
vợ. Trúc Mai là thế hệ Trưng Vương trẻ, 
cùng đi chơi chuyến này với Trưng 
Vương Kiều Thu, Trúc Mai thích nghệ 
thuật, đã theo những lớp học chung, rồi 
còn trả tiền cho lớp học riêng, những lần 
học như vậy, anh Dụng chồng Trúc Mai 
đều đứng quay video làm tài liệu.  Sau vài 
lần tập, tôi đã đi được chân phải thay vì 
đá chân trái. Cảm ơn Trúc Mai, và cũng 
phải nói tới Kiều Thu bạn chí thân của 
Trúc Mai, người bạn trẻ này sợ say sóng, 
cứ nằm ỳ ở phòng, bắt ông chồng là anh 
Hoà lo cơm, lo nước. Nói vậy, anh Hoà 
cũng chẳng cực bao nhiêu, cứ “order” đồ 
ăn là đã có nguời mang tới tận phòng. 
Những tay khác thì có thú vui đỏ đen, ăn 
thua trên sòng bài là sướng nhất. Họ là 
những tay chơi rất sắc nước, Dám đánh 
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lớn lúc hên, và dám ngừng, nghỉ xả hơi 
khi vận đen tới. Chơi cờ bạc mà không 
cay cú. Biết vận mình, nên họ ít thua lắm. 
Căp vợ chồng Nguyễn Đức Nam coi bộ 
vẫn còn yêu thương nhau tha thiết, lúc 
nào cũng thấy tay cầm tay dắt nhau trên 
boong tàu. Mỗi lần thấy tôi, Nam hỏi, vợ 
đâu? thì đều được câu trả lời của tôi là 
trong nhà cầu. Bởi vì vợ tôi cứ sợ mót 
tiểu mà không có nhà cầu, cho nên cứ đi 
một lúc, thấy nhà cầu là chui vô, bất kể có 
cần hay không. Do đấy Nam đã ứng khẩu 
trêu tôi là “ Tìm em như thể tìm chim, 
Chim bay bể bắc, anh tìm cầu tiêu!”. Tôi 
quen Nam lâu lắm, từ năm 1975, nhưng 
có điều ở VN tôi bạn Nguyễn Quốc Hiệp 
(y sĩ Nhảy Dù), mà Hiệp lại bạn Nam, tôi 
lại không biết Nam, cũng như thời đi học 
Trần Lục, tôi bạn thân Trần Như Xuyên, 
và Xuyên lại là bạn thân của Mùi Qúi 
Bồng, Tôi lại không biết Bồng, ngay cả 
lúc anh Bồng lên D.C. Nam dọn sạch sẽ  
nhà cửa, mời cả 100 bạn bè đón Bồng, và 
tặng Bồng những cuốn sách, văn hoá 
Việt, vì tài sản sách vở của Bồng đã bị 
bảo Katrina cuốn đi mất sạch, tôi cũng 
không nhớ Bồng, và cũng không biết con 
người tài ba ấy là bạn học với mình. Tôi 
đem chuyện này nói với Nam là làm sao 
lại có chuyện kỳ cục, Nam chỉ cười và 
mượn câư thơ của nhà thơ Du Tử Lê, mà 
bạn Điển tôi gọi là “Con dê ở trong cái 
lu” với tôi: “ Có những điều, ở chốn trần 
gian không thể hiểu”.  Nhưng nếu tôi kể 
chuyện này ra thì ai cũng hiểu. Tôi biết 
Nguyễn Đức Nam là nhà văn trẻ rất có 
tiếng thời đi học. Sau này khi qua Mỹ, tôi 
cũng nhi nhoe viết lách, tự truyện cuốn 

sách nhỏ “Tôi Là Lính”. Tôi muốn tìm cách 
đánh bóng mình, bèn nghĩ ra một mưu vặt, 
cứ mỗi lần gặp Nam trong đám đông là tôi 
trang trọng:” Chào văn hữu Nguyễn Đức 
Nam”, vài lần như thế, Nam hiểu ngay tôi 
là kẻ muốn ăn gắp bỏ cho người, thế là con 
người thông minh ấy đã không ngần ngại 
trả lời:” Chào văn hữu Đinh Hùng Cường”.  
Nhờ Nam mà tôi đã nhẹ nhàng bước vào 
văn giới. Từ đấy mỗi lần chúng tôi gặp 
nhau thì hai câu chào  cùng thoát ra một lúc  
“Chào Văn Hữu”. Đời tôi trở thành “Giàu 
vì vợ, sang nhờ bạn”. 
  Falkland Island, điạ điểm lịch sử, nơi 
chúng tôi chờ đợi đã không đến được. 
Sóng nước dập dình, cứ đẩy ra, đẩy vô, 
làm cho con tàu loay hoay nhưng không 
cặp bến được. Mặc dù trước đó, trên tàu 
đã có buổi thuyết trình xôm tụ, về đia 
phương chí, về chiến tranh giữa 
Argentina và Anh Quốc, và những hình 
ảnh trên bờ, có cả bức tượng bà Thatcher. 
Nhưng rồi, thuyền truởng cũng xin lổi là 
khônng cặp bến, con tàu to lớn cứ chòng 
chành như muốn đến, nhưng chẳng được. 
Một chuyện khẩn cấp xảy ra, đã cho 
chúng tôi thấy cách làm việc của người 
Tây Phương. Có một bịnh nhân trên tàu, 
không biết vì lý do đau yếu ra sao, cần đi 
nhà thương, lập tức thuyền trưởng liên lạc 
với cơ quan quân sự của đảo Falkland, 
nơi đây đã phái một chiếc trực thăng ra 
tàu chở bệnh nhân. Trong đêm tối hãi 
hùng, chiếc trưc thăng đơn độc ra khơi, 
nó phải đáp xuống sàn tàu, nhưng không 
phải dễ, đáp trên con tàu chòng chành, dễ 
làm trực thăng mất thăng bằng mà lật, 
cánh quạt trực thăng sẽ phang vào thành 
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tàu, và tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra không 
biết cho bao người. Để làm chuyện này, 
cho dù đã quá nửa đêm, thuyền trưởng 
cũng đánh thức cả tàu và thông báo, ông 
yêu cầu tất cả phải ở yên trong phòng, 
không được ra ngoài có thể bị nạn. Riêng 
từng lầu 12 nằm sát ngay dưới sân đáp 
trực thăng, tất cả hành khách khu đó phải 
xuống lầu 5, trong số đó vợ chồng văn 
hữu Nguyễn Đức Nam. Hai ông bà phải 
thức giấc nửa khuya, xuống lầu năm, 
uống cà phê chờ trực thăng bốc xong 
bệnh nhân mới được trở về phòng. Qua 
một chuyện nhỏ, ta thấy con người được 
quý trọng, bất kể ai, có chuyện là được 
giúp đỡ. Có trên một ngàn người trên tàu 
để phục dịch trên ba ngàn du khách. 
Đúng như lời người  Mỹ nói “ Không bỏ 
một ai”, và mỗi người đều được đáng kể” 
(No one left behind, and every one is 
matter!). 
 Qua ngày sau, chúng tôi đi qua “Cape 
Horn” nơi tận cùng phía nam của quả địa 
cầu. Qua  đến địa điểm kế, cũng không 
khá hơn, sóng gió vẫn ào ạt trên boong, 
đợi đến trưa mà gió vẫn lên đến trên 60 
miles/một giờ, nó thổi sóng biển nổi cồn 

trắng xoá khắp nơi, thế là lại hủy bỏ, đi 
tới địa điểm kế. Suốt 5 ngày tù túng, lênh 
đênh trên biển, không được vào bờ, hành 
khách chán lắm, ông già bà cả, bồn chồn 
thở dài thở ngắn, chờ đợi tiếng nói uy 
quyền của ông thuyền trưởng người Ý 
Đại Lợi, ông nói tiếng Anh ngọng nghịu: 
 “ Cho tôi xin sự chú ý, đây là thuyền 
trưởng Ravera, nói từ đài chỉ huy trung 
ương, chúng tôi, rất thông cảm qúy 
khách, chúng tôi quyết định để quý khách 
lên bờ, bằng cách hạ thuỷ những chiếc tàu 
con (Tenders) ở hai bên sườn để chở 
khách, sóng rất lớn, quý vị cần theo 
huớng dẫn của thủy thủ đoàn và cẩn thận 
khi xuống thuyền nhỏ, cũng phải rất cẩn 
thận khi lên bờ. Chiều nay 6 giờ Tàu sẽ ra 
khơi, xin quý vị trở lại tàu lúc 5 giờ, 
không được trễ hơn”. Vừa bảnh mắt, chưa 
7 giờ sáng, trên phòng ăn tôi đã thấy phái 
đoàn 11 người của Dương Đức Trường 
nai nịt sẵn sàng. Tôi hỏi: 
 “Đi mô mà đi sớm dữ tề?”  Trường 
đáp: “ Tụi em đã mua tua đi coi nhà ở của 
những con Penguins, đảo đó cách đây cả 
hai thiếng đồng hồ, phải lên tàu đi sớm”. 
Chúng tôi không đi coi Penguins, nên 
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chẳng vội gì, 10 giờ cả bọn xuống thuyền 
con vô bờ, và chỉ cách bờ chưa đầy cây 
số, mà cái tàu con cũng lòng vòng, không 
cặp bến được, cứ rồ máy, rà tới chân cầu, 
chưa kịp móc giây, là sóng lại đẩy nó ra 
xa, bốn mươi phút sau con tàu nhỏ chở cỡ 
100 người, mới cho được hành khách lên 
bờ. Trâm, vợ tôi mặt đã xanh lè. muốn 
nôn lắm, mà cố kềm lại. Chúng tôi quyết 
định trả $25.00 chung nhau đi “tour” 
bằng xe riêng trong thành phố, ông bà 
Nam muốn đi lên chỗ coi Penguin, giá 
cũng chỉ $25.00. Tôi phải giải thích cho 
văn hữu nghèo (mà ham) của tôi là 
$25.00 là chỉ tới bến, còn muốn ra đảo 
phải đi ít nhất hai tiếng bằng phà (ferry), 
giá cũng cả trăm đô la. Nhóm Dương Đức 
Trường đi tại tàu gần bốn trăm đồng một 
người. Coi con Penguin không phải đơn 
thuần hai mươi lăm đồng đâu.  Thế là 
chàng bỏ ý định, nhập bọn rong chơi với 
chúng tôi.  Cái mỏm đất  “Punta Arenas” 
này thuộc Chí Lợi (Chile), nó không có 
người nghèo, chỉ có người trung lưu, và 
người giàu, đúng là hải đảo thần tiên. 
Trưóc khi lên đây, thuyền trưởng đã ra 
thông cáo, vì lý do tế nhị, chúng ta không 
nên mang những mũ, áo có dấu hiệu đảo 
Falkland, vì làm như vậy là khiêu khích 
dân địa phương.  Chúng tôi có ghé được 
Falkland đâu mà có đồ đó. Chúng tôi dạo 
chơi, mua sắm thả dàn, vào lúc xế trưa, cả 
bọn tìm tiệm ăn ngon, nhưng chẳng thấy, 
bạn Thái bàn là thuyền nhỏ, sóng to, chi 
bằng chúng ta về tàu, ăn không mất tiền, 
mà đồ ăn còn ngon hơn ở đảo.  Vợ tôi đã 
mua được túi đồ chơi cho con, cho cháu 
nặng trĩu, bắt tôi vác trên vai.  Cả toán 

nghe Thái thế mà hay, ngay sau khi 
chúng tôi về tàu, có thể chuyến chúng tôi 
là chuyến chót. Thuyền trưỏng ra lệnh 
không chở người về nữa, sóng to, quá 
nguy hiểm, ông ta hứa sẽ tìm giải pháp 
khác, vì ông ta đang kẹt trên 1,700 hành 
khàch ở trên bờ.  Biện pháp đầu tiên, ông 
xin hải quân Chí Lợi dùng tàu to của hải 
quân chở hành khách ra ra tàu lớn, thay vì 
dùng tàu nhỏ của Princess. Hải quân cóc 
chịu, ông bèn đưa giảp pháp thứ hai. 
Hành khách xếp hàng trên “Pier” có thể 
bị gió thổi bay xuống biển, xin tàu hải 
quân cặp bến, làm giao liên cho hành 
khách, có nghĩa là thay vì đợi trên “pier”, 
hành khách xuống tàu hải quân đợi, và từ 
tàu hải quân  lên tàu nhỏ về tàu lớn. Hải 
quân Chí Lợi cũng cóc chịu, thế là ông 
thuyền trưởng nổi điên, hăm doạ sẽ đề 
nghị hủy bỏ cảng này trong những chuyến 
“cruise” tới, và quyết định cho cái tàu to 
tiến gần bờ, quay ngang để cản bớt gió, 
và từ từ chuyển vận hành khách về tàu, 
gió đưa sóng nhồi, mãi đến sau nửa đêm, 
hành khách mới lên hết trên tàu. Vì trễ 
giờ khởi hành con tàu đã tăng tốc độ, nó 
chạy như điên trên biển, để lấy lại những 
giờ đã mất, mong về bến đúng giờ cho 
chuyến đi kế. 
 Sáng sau, tôi lại gặp Dương Đức 
Trường, tôi hỏi: 
 “ Hôm qua đi về mệt không Trường 
?” Anh ta trả lời : “Đi làm mới mệt, đi 
chơi làm sao mà mệt được anh?.  Khoẻ re 
như bò kéo xe”. Rồi anh kể chuyện 
Penguins cho tôi nghe,  muốn đi coi 
Puinguin có ba giá, Giá thông thường là 
toán của Trường, khoảng gần bốn trăm 
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một người đi tàu nhỏ, loại tàu có thể giảm 
sóng, vì nó trống ở dưới đáy, loại đắt tiền 
là “speed boat” loại này chạy nhanh kinh 
khủng, và có thể lướt sóng, loại thứ ba là 
đi xe bus đến nơi mua vé đi phà qua  là rẻ 
nhất, nhưng rốt cuộc chỉ có đoàn của 
Trường là coi được, những loại kia là hốc 
xịt hết. Lý do là tàu của Trường đi sớm, 
chưa có gió to sóng mạnh, cả tàu chỉ lao 
chao tí chút, nhưng mọi người đến đảo 
chơi với Pennguins ngon lành. Loại thứ 
hai “Speed boat” của nhà giàu chạy 
nhanh, nhưng đi trễ, sóng to quá, chiếc 
tàu cứ như bay trên nước lướt trên sóng, 
hành khách nôn mửa ra tới mật xanh mật 
vàng. Cả đoàn tới đảo cứ ỳ ra trên tàu mà 
nôn cho đến khi về, chả gặp được con 
Penguin nào cả, một bà khách trên tàu đã 
than là mất tiền, không được coi, mà còn 
đầy thân, phải ngửi những mùi nôn ọe của 
hành khách, hôi hám, kinh hãi tới chết 
được.” Trường lại nói tiếp: 
 “ Những người đi phà còn khốn nạn 
hơn, anh biết rồi, chiếc phà nó làm bằng 
phẳng ở dưới đáy, để có thể chở nhiều 
nguời, hàng hoá, và xe cộ, khi nó bị sóng 
nhồi, thì những luồng sóng đánh vào đáy 
phà trong một bề mặt tiếp xúc lớn, nó đã 
mang chiếc phà lên cao, và nhồi xuống 
như là đi trên “Roller Coasters” liên tục 
vậy. Những hành khách trên đó còn khốn 
khổ hơn “speed boat”, vì bị nhồi nhiều 
liên tục, mà lại phải ở dưới biển lâu hơn, 
vì phà chạy rất chậm.  Đến đảo cũng thi 
nhau mà ói rồi trở về. Tụi em may hơn 

những người kia, rồi cũng không khá, cả 
toán trở về hứng chí, đi ăn đi chơi trên 
đảo, đến khi trở về, thấy người ta đông 
nghẹt, xếp hàng, không ai về tàu được. 
Trong toán có anh chị Thanh bạn với anh 
Dụng từ thời học luật ở Sài Gòn, anh 
Thanh đến từ Oregon, đi chơi chung 
nhóm, anh Thanh tướng người to khoẻ, 
vững vàng như lực sĩ, thế mà đứng đợi 
lâu quá, cũng xụm bà chè bỏ cuộc, rồi 
mãi tới sau nửa đêm bọn này mới về được 
tàu, chuyến đi thật vất vả, nhưng rất vui 
và nhiều kỷ niệm.” 
 Trường vừa nói xong, thì tiếng loa lại 
vang lên, vẫn lời ngọng nghịu tiếng Anh 
của ông thuyền trưởng Ravera người Y Ta 
Lồ, ông xin lỗi về tất cả những bất tiện xảy 
ra, từ lúc lên tàu ở Brazil, cho đến thời tiết 
khắc nghhiệt của biển cả, không hẳn tất cả 
lỗi của Princess, nhưng thông cảm với khó 
khăn của du khách, ông quyết định cho 
mỗi người một trăm đô la để mua sắm trên 
tàu. Trừ cho 50% phí tổn của chuyến đi, 
Mua vé đi chơi sang năm, sẽ lấy nửa số 
tiền này bù bù vào tiền vé mới. Tôi cũng 
hiểu rằng đồng tiền những hành khách bỏ 
ra để đi trên tàu này đều trả khác nhau, có 
người được bớt, được trừ, có người được 
thưởng vì vào “members”, nhưng vợ 
chồng tôi, là công dân hạng hai, nên trả 
nhiều nhất, trả nguyên con, không trừ bồi 
gì cả, do đấy số một nửa số tiền trả lại của 
chúng tôi cũng sẽ nhiều nhất, âu cũng là 
cái lộc trời cho. 
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 Tôi kể lại chuyến đi này để cảm ơn 
các bạn tôi, những người bạn mà tôi qúy 
mến như trong gia đình, đã tình cờ hội 
ngộ cùng chuyến hải hành, tôi vui sướng 
vì mỗi chiều, gần hai chục mạng chúng 
tôi, ngồi ăn cơm chung, vui chơi đuà bỡn, 
và cái thích là tha hồ ba hoa, chẳng ai 
giận dỗi. Nhưng rồi cũng đúng như nhà 
văn Nguyễn Đức Nam thường mượn câu 
thơ của ông “Con dê ở trong cái lu” nói : 
” Ở chốn trần gian có nhiều điều không 
thể hiểu”. Ăn uống sung sướng, từ tôm 
hùm, bí tết, gà, vịt, cừu, dê, mỗi món mỗi 
vị. Cơm Tây, cơm Ý, cơm Tây Ban Nha 
đủ cả, nhưng mít ta chê hết, anh Dụng 
đem theo ít gà kho xả, ít tôm khô tự tay 
anh làm, thế là mọi người xin cơm trắng, 
chia nhau ăn ngon lành, vài hôm thực 
phẩm của vợ chồng Dụng Trúc Mai đã 
hết, thì mít ta lại yêu cầu nhà hàng, kho 
thịt, kho gà theo kiểu Á Đông. Những 
người hầu bàn thật dễ thương, họ là 
những người Thái lan, người Phi Luật 
Tân, nên cũng hiểu người Á  Đông. Họ 
chiều khách yêu cầu nhà bếp, nấu những 
món Á Đông đặc biệt cho chúng tôi ăn. 
Trước khi chấm dứt bài viết, tôi muốn 
nhận diện một lần, kỷ niệm chuyến đi với 
những bạn tôi gồm: 
 Nhóm một là chúng tôi đi từ Cánh 
Đồng Mùa Xuân ( Springfield) Chi Lan 
Từ Doanh mà chi Lan là chủ sậu, có hãng 
du lịch Unique Travel, chị đã dùng hãng 
này để “Booked” vé cho nhóm chúng tôi, 
Thái Hằng là hai người bạn trẻ, hãy cứ 
coi là trẻ, cho dù Thái mới về hưu ở bộ 
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, vợ chồng văn 
hữu Nguyễn Đức Nam, và vợ chồng tôi 

Cường Trâm. Tuy không có mặt trong 
chuyến đi nhưng cũng phải nhắc tới, đó là 
anh chị Vũ An Thanh, người đã ghi tên đi 
từ đầu với chúng tôi, nhưng vì lý do đặc 
biệt dã phải ở lại.  
 Nhóm hai gồm 11 người, như tôi đã 
nhắc trong chuyện như Trường Thu, Dụng 
Trúc Mai, Hoà Kiều Thu, anh chi Thanh 
từ Oregon, Thông và Cơ là hai người tôi 
chưa nhắc trong câu chuyện, nhưng cũng 
phải kể ra đây, mỗi sáng vợ chồng tôi đều 
tiếp anh Thông ăn sáng, vì chị Cơ thường 
ngủ trễ, nên Thông ta đói bụng cứ phải lên 
lầu ăn trước, Trong nhiều lần đi chơi 
chung với cặp vợ chồng này, tôi học được 
cách cho tiền của họ. Lấy tiền của người 
đã khó, mà cho đồng tiền đi còn khó hơn, 
đúng vậy, anh chị này quan niệm đồng tiền 
đi trước là đồng tiền khôn. Có nghiã là ăn 
uống gì, hay cần chuyện gì, anh chị Thông 
Cơ  cũng đều cho tiền trước, và do đấy cái 
đồng tiền đó đi rất xa. Chỉ những người 
khôn ngoan lịch duyệt làm mới làm được 
như vậy.  
 Người thứ 11 mà tôi muốn nói tới ở 
phần chót để đúc kết câu chuyện, anh Hà 
là anh họ của Dương Đức Trường, Anh 
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Hà đơn phương nhập bọn có một mình, 
người ta đi đủ về đôi, riêng anh đi lẻ về 
loi một mình. Lý do giản dị, là phu nhân 
anh đã quá vãng, cho dù trong quá khứ 
hai người đã xây dựng một gia đình hạnh 
phúc, và rất thành công về tài chánh tại 
Houston. Anh đang là người lữ hành đơn 
độc, con người của anh, quả thật là đen 
tình đỏ bạc. Anh đã trúng một cái số rất 
lớn trên tàu, anh chẳng cờ bạc, chỉ theo 
bạn, ngồi chơi, đặt mười đồng bạc cầu 
vui, và anh đã trúng $5,000.00. Số tiền 
quá lớn so với số vốn $10.00.  Tôi đuà 
bảo anh, rất không may anh đã đi chơi 
theo bọn tôi, nếu vận may như vậy, anh 
mà ở lại Houston, mua số Power Mega, 
biết đâu anh chả trúng cả bạc tỷ, chung 
với mấy người Mỹ vừa trúng số tuần qua.  
Trong một bữa ăn chung, anh Hà thấy vợ 
chồng tôi khắc khẩu, cãi vã nhau dữ quá, 
anh Hà bảo:  “ Anh chị đang sống hạnh 
phúc đó, bớt cãi cọ đi”. Tôi hiểu ở hoàn 
cảnh anh, mới nhìn thấy những người 
chúng tôi là hạnh phúc. Tôi cũng hiểu thế, 
tôi cũng cảm ơn anh, và chỉ thầm mong 
cho bà vợ tôi cũng hiểu như tôi, như anh 
Hà, bớt chét chét cái miệng ăn thua. Thì 
quả thật lúc đó tôi mới hạnh phúc. 
  Khi chúng tôi đến điểm chót dời tàu 
là Valporaiso, một hải cảng lớn nhất của 
Chí Lợi, từ đây chúng tôi phải đi hai tiếng 
đồng hồ trên xe van để đến Santiago, thủ 
đô của Chí Lợi.  Từ đó sẽ bay về Mỹ. 
Suốt chặng đường xa xôi, qua bao nhiêu 
quốc gia Nam Mỹ, tôi thấy người dân 
hiền hoà, lương thiện, buôn bán ngay 
thẳng, ít nói thách, gặp người trả giá, họ 

không muốn bán, thì chỉ cười, và vui vẻ 
xếp lại đồ hàng, không có vẻ bực mình, 
chống đối, hay chửi bới khách hàng như 
người mình. Thấy người mà buồn cho 
dân mình, còn lâu lắm người mình mới có 
thái độ cởi mở như họ. Còn bạn bè thì 
sao? Tôi thấy hầu như đa số bạn tôi hoặc 
là hưu trí, hoặc đã qua đời, ít ai còn đủ 
sức lực để tiếp tục đi làm. Những nguời 
đã chết thì mồ yên mả đẹp, những người 
còn sống thì lại chia ra nhiều quan niệm 
sống khác nhau, người thì bo bíu đồng 
tiền, Không thấy tiền vô, thì họ không 
muốn tiền ra, cho dù tiền hưu, tiền để 
dành vẫn còn nguyên cả. Nếu lỡ bịnh tật 
trờ tới cướp đi đời sống, họ vẫn còn tiền y 
nguyên. Rồi những đồng tiền này để làm 
gì, cho con ư, chúng nó cũng cảm ơn, 
nhưng chúng cũng chẳng cần, chỉ tiêu 
phí, vì chúng nghĩ là đồng tiền ngoài dự 
tính. Có người bạn khác, nhìn ra, biết ngộ 
cuộc đời, đồng tiền cực khổ của mình, 
mình xứng đáng tiêu dùng nó, trước khi 
mình nhắm mắt, tôi thích những người 
này, và đồng quan niệm sống với họ, 
ngày nào mình không vung tay quá trán, 
thì ngày đó mình đi chơi hưởng cuộc đời 
còn lại với bạn bè, bằng hữu, đầy đủ và ý 
nghiã.  Tóm lại những người bo bíu, chỉ 
biết ôm đồng tiền, thì họ đã chết ngay từ 
lúc họ mới về hưu. Còn gì để nói.   
 
Viết xong tại Disney World,  
Ngày 6, tháng 2, 2016. 
Quốc Thái Đinh Hùng Cường.  
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TÔI NHỚ HOA ĐÀO 
 

Tôi nhớ hoa đào, thuở có em 
Những chiều Đà Lạt thật êm êm 

Bên hồ lặng ngắm chiều sương xuống 
Thành phố mơ buồn theo bóng đêm. 

 

Như say như tỉnh hồn trong mộng 
Tôi dệt vần thơ thật dịu hiền 

Hương thầm thoang thoảng bay trong gió 
Đẹp quá em tôi như Giáng Tiên. 

 

Rồi chẳng bao lâu tình cách biệt 
Đời trai theo nước lạc tình em 

Hoa đào không nở như trong mộng 
Phố cũ sương buồn lạnh lạnh thêm. 

 

Bây giờ ngắm lại hoa đào nở 
Xứ người  quạnh quẽ mãi trong tim 

Đà Lạt ơi, màu hoa năm cũ ? 
Còn thắm tình em mỗi mỗi đêm!!... 

 
Đăng Nguyên 

 

-------- 
 

LÀNG QUÊ TÔI 
 

Từ Hội An xuôi thuyền vê Xuyên Mỹ 
Rúc dưới cầu dài thườn thượt Câu Lâu 

Lên Bến Giá nhìn thiếu nữ hái dâu 
Dọc sông Đào ngắm tiểu thơ dệt lụa. 

 
Đến đường cái quan thấy quanh đồng lúa 
Hạt ngọc vàng thơm phức đúng vụ mùa 

Trạm Nam Phước, cầu Bà Rén, rộn chợ Chùa 
Trường Trung, Tiểu Học cận kề Quận Lỵ . 

Học sinh vui chọn môn học đúng ý 
Nông dân nhộn nhịp cày cuốc ra đồng 
Người chăn tằm, trải lá dâu vào nong 
Số khác trãi ngài lên bủa* làm kén. 

 
Xưa, tối giả gạo, cùng nhau hò hẹn 

Hát hò khoan treo ghẹo lẫn nhau 
Dưới ánh trăng thanh, xinh đẹp lắm thay! 

Kẻ đi xa về cũng cầm chày tham dự 
 

Tuổi thơ tôi, nhiều kỷ niệm quá khứ 
Tham gia đồng ruộng thu hoạch vụ muà 
Lấy lúa đổi bánh, không dùng tiền mua 
Đãi bà con tham gia ruộng đồng gặt hái 

 
Nay,  vườn nhà có nhiều cây hoa, trái 
Nào thanh long, xoài, ổi, nhản, hồng… 

Huệ, cúc, hướng dương… xinh đẹp lắm bông 
Hàng vạn thọ rực vàng tôi ham thích. 

 
Thỉnh thoảng các Đoàn văn nghệ về ca kịch 

Bà con tham dự chật cả đình làng 
Thanh thiếu nữ nhiều cơ hội hỏi han 
Mắt liếc đưa tình, mặn mà nồng ấm 

 
Thời gian rộ tình, nồng nàng sâu đậm 

Họ đồng lòng ngõ ý mẹ cha 
Sự việc được bàn bạc cả hai nhà 
Mai mối lễ nghi tận nhà thưa hỏi 

 

Cảnh sống vùng quê có gì ...hú gọi 
Bà con các nẻo vội vã đến ngay 

Tình người ấm áp, thăm hỏi ngày ngày 
Nhà nhà đây đó mà trông như một nóc 

 

Ôi! Cảnh sống đẹp vùng quê ta nên học ./- 
 

Duy An Đông 
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Từ Một Vùng Ký Ức 
 

Cuộc  Di Cư … 
 
Ỷ NGUYÊN   
1954… 
    
Người dân miền Bắc rất đỗi vui mừng khi 
trận Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày 7 
tháng 5 năm 1954.  Ai nấy đều hy vọng sẽ 
có một cuộc sống an bình không còn chiến 
tranh.  Ngờ đâu, Hiệp Định Geneve ra đời đã 
đưa đến việc chia đôi hai miền Nam Bắc với 
hai thể chế chính trị khác nhau: Miền Bắc do 
chính phủ VNDCCH thuộc khối Cộng Sản, 
miền Nam thuộc khối tự do Pháp-Mỹ, khiến 
người dân bị đặt vào trong tình trạng tiến 
thoái lưỡng nan, họ như đứng giữa ngã ba 
đường, không biết là nên đi hay ở lại. 
     Theo hiệp định này, người dân Miền 
Nam có quyền ra Bắc định cư và ngược lại 
người Bắc cũng được quyền di cư vào Nam. 
Nhưng trớ trêu thay, chẳng có người dân 
Miền Nam nào kéo nhau ra Bắc sống với 
chính phủ VNDCCH trừ một số người tập 
kết. Trái lại người dân miền Bắc lại ồ ạt 
theo nhau xuống tầu há mồm vào Nam để 
tìm một đời sống tự do, cơm no áo ấm. Số 
dân di cư lên tới cả triệu người mà phần 
đông là người theo đạo Thiên Chúa, số còn 
lại là cư dân gìầu có ở Hà Nội và các thành 
phố lớn ở miền Bắc cùng một số người 
trước kia làm việc với Pháp, trong số đó có 
gia đình tôi.  
     Hằng ngày đi làm về, Bố tôi rầu rĩ, vò 
đầu bất tóc than phiền với mẹ tôi: “Chắc 

mình phải đi thôi bà ơi!  Tôi đã thấy đồng 
bào miền Bắc của mình từ Hà Nội và khắp 
các tỉnh phía Bắc như Nam Định Thái Bình 
nhất là các tỉnh Bùi Chu Phát Diệm kéo 
nhau về thành phố Hải Phòng để đợi ngày 
đi Nam, vậy mà mình chẳng hay biết gì.  
Chính phủ Pháp phải thu xếp chỗ ở tạm 
thời cho họ tại các trường công lập, các 
nhà kho, nhà thờ hay chùa chiền trong lúc 
chờ đợi xuống tầu đi Nam.” 
     Ngay lúc này đây, tại thành Phố Hải 
Phòng, người ta đã bắt đầu đem đồ đạc 
như sập gụ, tủ chè, ghế tràng kỷ, câu đối, 
tranh ảnh, nồi niêu xoong chảo, quần áo 
v.v… ra bầy bán ở khắp các nẻo đường, 
thôi thì có cái gì bán cái nấy. Thấy vậy, mẹ 
tôi cũng đem tủ gương, tủ đứng, bàn ghế 
cũng như giường nằm hay phản gỗ ra bầy 
bán ở đầu ngõ. Chỉ trong một thời gian 
ngắn mà khu phố tôi ở bỗng chốc trở nên 
náo nhiệt như một khu chợ trời, kẻ mua 
người bán chạy ngược chạy xuôi tấp nập 
trên các đường phố.  Người tản cư thì cứ 
ùn ùn từ đâu kéo về, gồng gồng gánh 
gánh, tay xách nách mang, lết thết thành 
từng nhóm, già có trẻ có.  Có nhiều bà trên 
tay bồng ẵm con thơ, khóc toáng cả lên. 
Một cụ già kéo đứa cháu xềnh xệch bên 
mình theo sau một đám người hấp tấp đi 
về đâu không biết…  Sau này đọc lại những 
tài liệu về cuộc di cư năm 1954 tôi mới biết 
là người dân miền Bắc đã chạy trốn Cộng 
Sản trong nhiều trường hợp nguy hiểm gian 
nan hơn những gì mà tôi chứng kiến nữa 
kia.  Hiệp định Geneve nói là cho người dân 
hai miền tự do di lại, nhưng trong thực tế 
chỉ những người sinh sống tại các thành 
phố lớn mới dám ra đi một cách công khai, 
còn những người dân quê ở các làng mạc xa 



 

SỐ 70                                                                                                                                  123 

xôi như tại miền Trung, bị đe doạ và ngăn 
cản trên đường đi tìm tự do. Chính quyền 
miền Bắc lúc đó tìm đủ mọi cách để ngăn 
cản người dân di cư qua chính sách tuyên 
truyền cùng những hành động bắt giữ, giam 
cầm của họ. Cũng như những người vượt 
biên tháng Tư năm 1975, người dân di cư 
năm 1954 đã liều chết và lén lút trốn chạy, 
băng rừng, lội sông vượt biển bằng những 
bè nứa tự đóng. Họ đã phải trả một giá quá 
đắt cho sự trốn chạy này.  Phải nói cái quyết 
tâm của lớp người di cư này là bằng mọi giá, 
để đi được vào miền Nam.  Không có cái 
quyết tâm ấy, họ đã chẳng thể nào thực 
hiện được điều mong muốn. Nhưng dù sao, 
cuộc chia ly 1954, người di cư miền Bắc mới 
chỉ mất nhà, mất cửa, mất đất đai, còn kẻ ra 
đi năm 1975 là kẻ mất hết tất cả quê hương 
đất nước mình. 
 
     Tính ra kể từ ngày hồi cư về Hải Phòng 
tới nay mới được gần 3 năm, cuộc sống của 
gia đình chúng tôi chưa hẳn ổn định.  Chưa 
được hưởng an nhàn mấy chốc, giờ phải 
tính chuyện ra đi quả là cả một điều khó 
khăn đối với bố mẹ tôi. Chẳng qua là vì quá 
trình làm việc với Pháp và yêu chuộng tự 
do mà bố tôi phải giải quyết vấn đề đi hay 
ở.  Vào những bữa cơm chiều, bố lai rai 
nhâm nhi chén rượu, rồi khề khà an ủi mẹ 
tôi đồng thời chia sẻ với con cái về niềm hy 
vọng của bố nếu phải đi vào Nam.  Bố nói 
cứ đi thử xem sao, thế nào mình cũng có 
ngày trở lại vì sau hai năm sẽ có tổng tuyển 
cử.  Đi cho biết sự trù phú của miền Nam, 
cùng với nếp sống văn minh của xứ sở 
mình, nếu không đi, biết đến bao giờ mới 
có cơ hội.  Lời chia sẻ của bố hình như đã 
làm cho sự ưu tư của mọi người trong gia 

đình bớt căng thẳng.  Nói thì nói vậy, 
nhưng tôi biết bố tôi rất buồn. Ngày nào bố 
cũng nói đi nói lại với mẹ: "Tôi không muốn 
xa lià mảnh đất của ông cha mà mình đã 
gắn bó từ bao đời nay. Nếu phải ra đi âu 
cũng là định mệnh. Cuộc phân chia Nam 
Bắc này đã làm cho anh em họ hàng của 
tôi phải phân tán thực đau lòng."  Thực ra 
đây là nỗi đau của hàng triệu người dân 
miền Bắc phải xa lià quê cha đất tổ chứ 
đâu phải chỉ riêng gì gia đình chúng tôi.   
      Bố tôi có đông anh em.  Chúng tôi có 
một ông nội, nhưng lại có tới hai bà nội, 
nên anh em trong họ nhớ tên nhau không 
xuể.  Về phía bà nội cả, bác đốc Dương là 
chị lớn, kế đến là bác Huề, trưởng nam.  Bố 
tôi là thứ nam.  Dưới bố là cô Phương, cô 
Lan và chú Tiếp.  Bà nội hai có ba người 
con trai là chú Bá, chú Trà, chú Thụ và hai 
người con gái là cô Cúc và cô Thảo.  Như 
vậy cả hai cụ bà sản xuất tới 11 người con.  
Ông nội chúng tôi trước kia cũng là một 
người có chức phận.  Cụ làm xếp ga sở Hoả 
Xa tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ Pháp 
thuộc.  Chắc khá giả nên mới dám lấy tới 
hai vợ. Vậy mà các bác các chú của  chúng 
tôi không ai dám đèo bòng kể cũng lạ. Mọi 
người đều được ăn học hẳn hoi vào thời 
buổi ấy, chứng tỏ ông nội phải dư giả và 
rất tiến bộ cho nên con cái ai cũng nói 
tiếng Pháp thông thạo và giao dịch, buôn 
bán với người Pháp.  Nhưng con gái chỉ có 
bác đốc Dương và cô Phương được học đến 
nới đến chốn.  Cô Phương rất văn minh, nói 
tiếng Pháp lầu lầu khiến cô dễ có điều kiện 
lấy chồng Pháp. Lúc ở Thanh Hoá, đã có 
lần cô hùn hạp mở quán ăn ở thị xã Hàm 
Rồng với bố mẹ tôi, rồi sau quán ăn bị tàn 
phá, và bom đạn đã cướp đi thằng em Đạt 
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của tôi, cũng là lúc cô dọn đi nơi khác. Cô 
hồi cư về Hà Nội trước gia đình tôi.  Lúc 
trước cô lấy ông Chánh sở Hoả Xa và có 
được hai người con, thằng Jean và con 
Colette.  Gọi là anh em họ, nhưng hình như 
chúng tôi chưa hề gặp nhau bao giờ.  Cô 
tôi thuộc thành phần “me Tây trí thức”.  
Xưa kia, cô là người có quyền thế, nên mọi 
người trong họ đều kính nể và thường gọi 
cô là bà Chánh: Bà Chánh Dupoint.  Nghe 
thực oai, thực uy quyền.  Ngày Việt Minh 
nổi lên, cô sợ liên luỵ phải chạy vào Thanh 
Hóa như gia đình nhà tôi. Cô gửi lại hai đứa 
con cho chính phủ Pháp nuôi giữ ở Hà Nội.  
Sau này khi trở về thành, cô đã gặp lại các 
con nhưng vài năm sau lại phải di cư vào 
Nam.  Đến khi vua Bảo Đại bị truất phế là 
lúc hai đứa con lai của cô được đưa về 
Pháp để đoàn tụ với bố đẻ. Cô tôi ở lại 
trong Nam cho tới ngày nhắm mắt. Cả họ 
nhà tôi ai cũng nghĩ cuộc sống vương giả 
của cô tưởng sẽ được kéo dài mãi mãi.  
Nào ngờ, thời thế đổi thay khiến cuộc đời 
về chiều của cô đã trở nên khốn khó, tàn 
tạ. Ngày cô nhắm mắt không gặp anh em 
họ hàng thân thuộc, ngay cả hai đứa con 
lai của cô lúc đó cũng đã về Pháp.  Cô chết 
trong cảnh nghèo nàn khốn khổ, không nhà 
không cửa, không có lấy một xu teng dính 
túi. Tôi nhớ có lần, nghe bố kể lúc xưa ở 
Hà Nội, một hôm cô đi coi ông thầy Ất nổi 
tiếng ở phố Hàng Cót, ông ta nói cô tôi hậu 
vận rất xấu; cô sẽ bị nghèo khổ, khi chết 
không có lấy một xu dính túi… Lúc đó cô tôi 
rất tự đắc vì nghĩ là mình giầu có như thế 
ấy mà ông thầy bói dám nói mình nghèo là 
sao, nên đã la lối và đập tráp của ông thầy.  
Thế rồi cuộc đời về chiều của của tôi đã 
xẩy ra đúng y như lời thầy bói đã phán lúc 

xưa.  Đúng là sướng lắm khổ nhiều mà cổ 
nhân đã nói:"Không ai giầu ba họ.  Không 
ai khó ba đời" quả là quá đúng cho trường 
hợp của cô tôi.  Sau khi hai đứa con của cô 
về Pháp, cô tôi được quyền ở lại trong khu 
vực dành cho các bà me Tây và con lai -  
“Centre d’ Accueille” ở Saigon một thời gian 
ngắn.  Hết hạn cô tôi phải dọn ra. Tiền của 
chắc không còn nên cô phải đến tá túc tại 
nhà bố mẹ tôi trong khu xóm lao động Cầu 
Bông.  Buồn phiền và tủi thân đã khiến cô 
liều mạng. Vào một đêm nọ, cô tôi đã uống 
thuốc ngủ tự vẫn ngay trên giường ngủ của 
tôi.  Gia đình tôi phải đưa cô vào bệnh viện 
Chợ Rẫy để rửa ruột.  Cả một đêm dài bữa 
đó, tôi là người duy nhất có mặt bên cạnh 
cô để canh chừng.  Ôi, bây giờ nghĩ lại tôi 
vẫn còn thấy rờn rợn.  Hồi tưởng đến giờ 
phút ngồi một mình trong nhà thương bên 
cạnh cô tôi trông như một đống thịt không 
nhúc nhích, như một thây ma, chung 
quanh tôi không một bóng người qua lại, 
tôi lạnh phát run người mà cứ phải rõi mắt 
theo cô từ 10 giờ khuya cho tới sáng. Cô tôi 
được cứu sống lần này, nhưng sau đó 
không lâu cô về ở với người cháu nuôi ơn 
nghĩa nhất của cô là chị Chi (có biệt danh là 
Mộng Sinh) và mất tại nhà chị tại đường 
Hoà Hưng, Saigon.  

Xuôi Nam 

     Trở lại chuyện đi Nam.  Mấy tuần lễ 
trước ngày quyết định đi Nam, bố muốn 
anh Kỳ và tôi lên chơi Hà Nội để biết sinh 
hoạt và tình hình của chế độ mới ra sao, 
liệu anh em chúng tôi có ý kiến gì không.  
Đây là một quyết định rất quan trọng đối 
với gia đình chúng tôi lúc bấy giờ.  Mặc dầu 
chúng tôi chưa hẳn trưởng thành nhưng bố 
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luôn dành cho anh em chúng tôi quyền 
chọn lựa cuộc sống tương lai của mình.   
     Cả hai anh em tôi đều ở vào cái tuổi 
đang lớn lên, khờ khạo, chưa biết nghĩ đến 
chuyện mai sau.  Cho nên vấn đề thời cuộc 
đối với chúng tôi lúc bấy giờ mơ hồ, vẩn vơ 
quá.  Chúng tôi chưa có đủ kiến thức để 
hiểu được vận mệnh đất nước nên chỉ biết 
nghe theo lời phán quyết của bố mẹ. Bố 
mẹ định sao, chúng tôi phải tuân theo, 
không phàn nàn, không tranh luận.  Bố đã 
đưa ra những lý do chính đáng để minh 
chứng cho lời nói của bố.  Bố nói từ hồi nào 
buôn bán và thân cận với người Pháp, nên 
chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn, 
phiền nhiễu, nếu phải ở lại miền Bắc.    
     Bố tôi khuyên mẹ và chúng tôi nên vào 
Nam một thời gian xem sao.  Mưa lúc nào 
mát mặt lúc đó. Ở lại miền Bắc, nếu bố bị 
liên luỵ thì chúng tôi chắc chắn không thoát 
khỏi cảnh thất học và nheo nhóc, đói khổ 
như thời kỳ ở chiến khu Tư.  Bố sẽ bị họ 
liệt vào thành phần thân Pháp, Việt gian, 
phản động v.v...lúc đó chạy đi đâu cho khỏi 
bị lên án và bị tố khổ. 
 
     Vào khoảng cuối năm 1956 khi vào đến 
trong Nam chúng tôi được tin chị gái bố tôi 
là bác Đốc Dương nguyên là đốc học ở tỉnh 
Thanh Hoá đã bị chính thằng Trác, con 
nuôi của bác đã tố bác là địa chủ. Chứng 
cớ rành rành ra đó nên việc ra đi của gia 
đình tôi không còn gì để tiếc nuối.    
     Vậy là anh em tôi hí hửng đáp xe lửa đi 
Hà Nội trước là để quan sát tình hình đồng 
thời đón Minh Tâm, người em gái cùng cha 
khác mẹ với chúng tôi mà hồi tản cư vào 
Thanh Hóa, bố mẹ tôi đã tạm để cô ấy làm 
con nuôi cho dì Thoả, em vợ của bác Huề, 

ở làng Các thuộc thị xã Đò Lèn, cũng vì dì 
hiếm hoi không có con nên muốn xin Tâm 
làm con nuôi để cầu may.  Em Tâm về 
chung sống với gia đình dì được ít lâu, dì 
sinh được một bé gái rất dễ thương.  Niềm 
hạnh phúc này đến với gia đình dì chưa 
được bao lâu thì chú Ba chồng dì bị quân 
Pháp giết ở chợ Đông Ba, trong lúc theo bộ 
đội Việt Minh về đó công tác.  Nghe nói chú 
bị Pháp chặt đầu một cách thê thảm. Quả 
là tàn nhẫn!  Tội nghiệp cho dì Thoả.  Bao 
nhiêu năm dì không sinh nở, đến khi có con 
lại bị mất chồng.  Sao ông trời quá ác 
nghiệt và bất công đến thế!  Ngày gia đình 
chúng tôi hồi cư về Hà Nội năm 1951, có 
ghé nhà dì, để đón Tâm nhưng dì nài nỉ bố 
mẹ tôi cho em ở lại với dì thêm ít lâu, để dì 
bớt cô quạnh và đứa con gái của dì cũng có 
chị có em.  Bao năm trời xa cách, bây giờ 
gặp lại, chị em tôi ôm nhau mừng mừng tủi 
tủi.  Cô ấy kém tôi 2 tuổi, trông khôn 
ngoan, lanh lợi khác hẳn hồi còn bé, lờ khờ 
ngồi đâu ngồi đó không nhúc nhích. Được 
biết chúng tôi đến đón về với gia đình, Tâm 
mừng lắm và dì Thoả cũng hài lòng vì lúc 
này con gái dì đã lớn, hơn nữa vấn đề kinh 
tế eo hẹp khiến dì không thể tiếp tục cưu 
mang Tâm được nữa.  Dì tỏ ra rất xúc động 
khi tôi đưa dì ít tiền mà mẹ tôi gửi biếu.  
Khi chia tay, Tâm đã không sao dấu được 
sự bùi ngùi lưu luyến với dì.  
 
     Hà Nội đang trong buổi Thu về.  Cảnh 
sắc tiêu điều ảm đạm như thể cùng chia sẻ 
niềm chua xót với người dân Hà Thành.  
Những cành liễu thướt tha bên Hồ Gươm 
hôm nay như đang ủ rũ tiếc thương cho sự 
đổi thay của đất nước.  Nước hồ đậm sắc 
mầu huyết dụ, im lặng đến tái tê. Ghế đá 
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nằm chỏng trơ bên ven hồ, im lìm tựa 
những nấm mồ hoang lạnh giá.  Các quán 
ăn ở quanh bờ hồ dẹp bỏ gần hết vì không 
có khách hàng.  Quán Mụ Béo vẫn còn đây 
nhưng chẳng thấy một bóng khách vãng 
lai. Quán ăn này đã từng nổi tiếng một 
thời, đã từng là chỗ hẹn hò của trai tài gái 
sắc.  Hôm nay ba anh em  chúng tôi là 
nhóm khách duy nhất từ lúc bước chân vào 
cho tới lúc ra khỏi quán.  Các khu Hàng 
Đào, Hàng Ngang thị tứ ngày nào giờ đây 
cửa đóng then cài kín mít. Phía trước cửa 
nhà, chỉ còn thấy loáng thoáng vài ba quầy 
hàng bầy bán xôi trắng và lạp xưởng.  Xôi 
được bán theo cân lượng để khỏi bị thiệt 
hơn.  Chính phủ mới hứa hẹn nhiều điều, 
chưa nhìn thấy hạnh phúc đâu mà người 
dân đã thấy cái nghèo, cái thiếu thốn hiện 
rõ khắp mọi nơi trong thành phố.  Cảnh 
sinh hoat và náo nhiệt của Hà Thành ba 
năm trước đây khi gia đình chúng tôi hồi cư 
về cuối năm 1951, giờ đây trông sao khác 
lạ và vắng vẻ đến thế.  Trong các khu chợ 
Đồng Xuân, chợ Hôm…nơi nào cũng vắng 
hoe.  Xe cộ thưa thớt.  Toàn xe đạp. Không 
thấy xe hơi đâu.  Xa xa, ở cuối góc phố, 
một chiếc tầu điện cổ lỗ sĩ đang rên xiết lết 
trên đường rầy qua những âm thanh ai oán 
nghe đến não nùng.   Trai thanh gái lịch 
của Hà Thành giờ ở đâu?  Những tà áo lụa 
muôn mầu.  Những mái tóc kẹp dài buông 
thả sau lưng, ẩn hiện trong sân trường, 
dưới hàng phượng vĩ, trên hè phố, trong 
công viên giờ đây đã hoàn toàn biến mất. 
Hình ảnh này là do người dân Hà Thành đã 
bỏ lại sau lưng nhà cao cửa rộng, của cải 
để thoát chạy vào Nam.  Nghe nói trước 
ngày anh em chúng tôi lên Hà Nội một hai 
tháng, người dân đã ùn ùn kéo nhau xuống 

Hải Phòng để đi Nam.  Cũng giống như dân 
Hải Phòng, những người muốn trốn chạy từ 
các vùng quê, tỉnh nhỏ ven đô tràn về 
thành phố rất là đông, chính phủ Pháp trở 
tay không kịp để lo thu xếp nơi ăn chỗ ở 
cho họ tại các công sở, trường học, trại lính 
để đợi ngày xuống Hải Phòng đi Nam.  
Hôm nay, chúng tôi chỉ gặp các anh cán chị 
cán trong bộ đồng phục mầu xanh dưa cải 
muối, đầu đội nón cối, chân đi dép râu, lộ 
hẳn vẻ ngô nghê, khờ khạo trông đến là 
nực cười.  Từng cặp, từng cặp ì ạch chở 
nhau trên những chiếc xe đạp cũ.  Nước da 
xanh bủng vì thiếu nắng lẫn thiếu ăn để lộ 
hai gò má thô cao, hốc hác.  Họ nói cười 
một cách gượng gạo, rut rè như để che dấu 
cái quê mùa cục mịch của mình. Để ý mới 
thấy hầu hết các anh cán bộ miệng cứ vẩu 
ra, anh nào như anh nấy.  Cặp môi không 
che dấu nổi được hàm răng vổ lòi ra phía 
trước.  Còn đối với mấy chị cán bộ lộ xỉ 
người dân thành phố đã đặt cho họ một mỹ 
từ rất ấn tượng là “dưới mái Tây Hiên” …   
    Mấy ngày vừa qua, tiếp xúc với họ hàng, 
tôi phần nào thông hiểu được tình cảnh của 
từng gia đình.  Họ mới hồi cư sau ngày 
đình chiến vì thế cuộc sống chưa được ổn 
định. Sức khỏe họ còn yếu kém do tuổi tác 
và cũng vì thiếu dinh dưỡng. Tất cả đều 
biết gia đình chúng tôi sửa soạn đi Nam.  
Họ cũng muốn đi theo, nhưng ngặt nỗi con 
cái họ đã được kết nạp vào đảng nên họ 
chẳng còn cách lựa chọn nào hơn là ở lại. 
Riêng chú thím Bá, con trai trưởng của bà 
nội hai, là người chịu thiệt thòi và mất mát 
đáng kể trong thời kỳ chiến tranh.  Trước 
năm 1946, gia đình chú đã từng là chủ một 
tiệm bán đồ nữ trang và đá quí khá đồ sộ ở 
góc phố Bonard, bên hông nhà hát lớn Hải 
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Phòng, thuộc phần “tạch tạch sè” (tiểu tư 
sản) có hạng ngày đó.  Sau hơn 5 năm tản 
cư vào Thanh Hóa, các con của chú thím đã 
trưởng thành và theo hướng đi mới nên 
những gì thuộc về quá khứ coi như bỏ đi 
hết. Bố mẹ tôi kể lại, trước ngày chạy vào 
Thanh Hóa, chú thím chôn giấu vàng bạc ở 
trong nhà.  Khi gia đình chúng tôi hồi cư về 
Hải phòng vào năm 1952, nghe tin người ta 
tìm thấy số nữ trang này nhưng bố mẹ tôi 
không làm gì được, chỉ ngậm ngùi tiếc hùi 
hụi cho chú thím mà thôi.  Chú tôi có hai 
cậu con trai bảnh bao là Phi và Chấn, và ba 
cô con gái là Hồng, Trang và Liên. Trong dịp 
này, chúng tôi đến gặp Phi tại nơi làm việc.  
Phi đã lập gia đình và người vợ cũng làm 
việc cho nhà nước.  Cả hai vợ chồng đều 
được đi du học ở Nga, ở Tầu về và hiện lúc 
đó đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong 
đảng bộ.  Là một thứ cán bộ cao cấp, vậy 
nên chú thím tôi chả dám nghĩ đến chuyện 
đi Nam.  Gặp lại chúng tôi, Phi rất niềm nở 
hỏi han và đón tiếp thật ân cần.  Chú tôi 
theo Tây học như bố tôi, nhưng vấn đề tôn 
ti trật tự trong gia thế, chú luôn bắt con cái 
phải theo đúng kỷ cương, phải có trên có 
dưới.  Các con của chú đều lớn tuổi hơn 
chúng tôi, vậy mà chú luôn bắt chúng gọi 
chúng tôi là anh là chị, thưa gửi lễ phép.  
Chú bảo: "Nhỏ con là con nhà bác, lớn xác 
là con nhà chú."  Lễ giáo của người Việt 
Nam xưa kia là vậy. Chấn, em trai của Phi, 
đi bộ đội bị mất tích từ khi chú thím còn ở 
chiến khu Tư, nên chú thím tôi được phong 
làm bố mẹ liệt sĩ và đành phải ngậm ngùi 
lãnh nhận huy chương.  Sau này Phi trở 
thành Bác Sĩ Y Khoa cũng như Trang có 
bằng Tiến Sĩ, cả hai đều làm việc cho chính 
phủ.  Năm 2011 trở lại Hà Nội, tôi chỉ gặp có 

Trang và Liên.  Còn Phi mới mất vài tuần 
trước đó.  Cũng như chúng tôi, những người 
còn lại ai ấy đều đã có tuổi, chòm chèm 80 
cả với nhau rồi. 
 
     Từ giã họ hàng, ba anh em chúng tôi 
đáp xe lửa trở về Hải Phòng.  Lúc này 
chương trình di cư vào miền Nam đang rất 
sôi động.  Người Bắc đi vào Nam hoặc là 
bằng tầu bay hoặc bằng tầu thuỷ. Nếu đi 
theo đường biển, bắt buộc phải đi tầu hỏa 
xuống Hải Phòng rồi từ đó có tầu “Há 
Mồm” tại bến đò Bính, đưa ra tầu chiến của 
Mỹ, đậu ở ngoài khơi Vịnh Hạ Long.  Một số 
người làm việc cho Pháp đi tầu thủy của 
người Pháp tại bến Sáu Kho thẳng tới Đà 
Nẵng chứ  không vào Sàigòn.  Xe hoả chở 
người di cư từ Hà Nội chỉ được quyền đi tới 
ga Phạm Xá rồi từ đó phải chuyển sang xe 
lửa khác thuộc phía chính quyền Pháp kiểm 
soát để tiếp nối cuộc hành trình tới Hải 
Phòng. Tại ga Phạm Xá, trước mắt tôi lúc 
đó, một bên là lính bộ đội miền Bắc, súng 
trường đeo bên vai mà cây súng lại dài hơn 
người, trông anh lính bé cỏn con.  Thêm 
vào nước da tái mét vốn dĩ của mấy anh bộ 
đội "Chiến Khu”.  Anh ta đi đi lại lại đối diện 
với người lính Pháp có chiều cao và dáng 
dấp khác hẳn.  Cả hai mặt đối mặt nhau 
nhưng không ai trò chuyện với ai.  Họ đi 
qua đi lại theo dõi người di cư nối đuôi 
nhau, chen chúc lên toa.  Một cảnh chen 
lấn rất hỗn độn. Kẻ ôm con, người dắt mẹ 
già, chồng gọi vợ, con gọi cha inh ỏi. Ai nấy 
khệ nệ đeo xách những đồ đạc cá nhân sát 
bên mình, đi đứng nghiêng hẳn sang một 
bên trông thật là mệt mỏi với nét mặt đăm 
chiêu, ngơ ngác.  Hình ảnh chen lấn khác 
thường này rất lạ lùng đối với anh em 
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chúng tôi vì đây là lần đầu tiên trong đời 
chúng tôi được chứng kiến như thế.  Cuối 
cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi 
thoải mãi trên tầu hỏa chạy thẳng về Hải 
Phòng ngày hôm đó.  
 
     Hải Phòng lúc bấy giờ đang trong tình 
trạng báo động 24/24, không phải vì chiến 
tranh, mà vì nạn cướp bóc, trộm đạo, đột 
nhập bất cứ lúc nào.  Đêm đêm hàng xóm 
báo động giây chuyền để truyền báo có kẻ 
gian.  Người ta khua thùng sắt tây, gõ 
soong chảo vào nhau kêu loảng xoảng, náo 
động cả một khu phố làm anh trộm nào có 
gan dạ đến đâu cũng không dám hành sự.  
Mọi sinh hoạt trong thành phố coi như 
ngưng trệ, người người đều tính chuyện ra 
đi. Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình chồng 
đi, vợ ở lại, hoặc ngược lại.  Nhiều người 
nghĩ, hai năm sẽ có tổng tuyển cử, chẳng 
nên đi vì mai đây lại phải hồi hương phiền 
phức.  Đây là tình trạng phức tạp nhất đối 
với những gia đình có ý định xuôi Nam. 
Chẳng ai học được chữ ngờ. Hai năm đã 
kéo dài thành 20 năm, rồi sau đó kéo dài 
gấp đôi thành 40 năm khi Saigòn thất thủ 
tháng Tư năm 1975.  
     Vào giai đoạn này, anh em chúng tôi đã 
nghỉ học. Có thể nhà trường không thu đủ 
học phí để trả lương cho thầy cô vì học sinh 
ngày một thưa đi nên phải đóng cửa. Tuy 
nhiên, mỗi sáng chúng tôi vẫn đến trường, 
nhưng chỉ để họp mặt với bạn bè, bàn tán 
với nhau về việc đi Nam hay ở lại.  Mấy con 
nhỏ bạn thân thiết nhất của tôi như Phú, 
Phi và Hợi luôn luôn có mặt ở nhà tôi chẳng 
vắng mặt bữa nào.  Những giọt nước mắt 
chia xa của chúng tôi không làm vơi được 
nỗi lưu luyến dành cho nhau.  

     Còn vài ngày nữa, gia đình chúng tôi 
lên đường.  Bác Huề, anh trai bố tôi từ 
Thanh Hoá ra thăm. Bác khuyên bố mẹ tôi 
nên ở lại, đừng đi Nam vì nghe nói tầu há 
mồm của Mỹ sẽ đem người di cư đổ ra 
biển, hoặc họ sẽ tiêm thuốc vào người di 
cư cho đổi mầu da, làm phát điên phát 
khùng cho đến chết.  Người Mỹ còn đem 
người dân di cư vào Nam làm phân bón cho 
gốc cây cao su trong các đồn điền của 
người Pháp.  Những lời tuyên truyền bừa 
bãi, vô lý như vậy luôn luôn là mánh khóe 
bịp bợm của Việt Minh để lừa dối và ngăn 
chặn người dân di cư, nhưng đôi khi cũng 
làm cho kẻ yếu lòng, nhút nhát phải quan 
tâm, lo sợ và suy nghĩ.  Giữa lúc này chị gái 
tôi đang có người dạm hỏi nhưng bố tôi 
chưa hẳn bằng lòng nên chính tiếng nói của 
bác Huề đã làm bố tôi đổi ý và chị tôi đã 
lấy chồng rồi thu xếp theo gia đình bên 
chồng đi Nam. Chị tôi lập gia đình đúng 
vào lúc đất nước phân chia.   
     Sau vài lần gửi đồ đạc ra nhà hát lớn 
Hải Phòng, bố đổi ý muốn ở lại, rồi lại đổi ý 
muốn đi, cứ thế đến hàng bao nhiêu lần. 
Nhưng vì chị gái tôi đã đi vào Nam mấy 
tuần lễ trước đó rồi, thành thử  gia đình tôi 
không còn lý do gì để ở lại nữa. Anh em 
chúng tôi phụ mẹ thu xếp đủ mọi vật dụng 
trong nhà ngoại trừ giường chiếu, tủ đứng, 
bàn ghế là những thứ cồng kềnh không thể 
đem theo. Thôi thì chổi cùn rế rách mẹ 
mang đi hết.  Cũng vì trọng lượng đồ đạc 
được đem theo không giới hạn, ai mang 
được bao nhiêu cứ việc mang.  Vì thế cho 
nên ngay cả chiếc chầy hành, cối đá mẹ 
cũng không quên.  Khi thuê xe ba gác chở 
đồ đạc ra nhà Hát Lớn, mới biết thiên hạ 
họ gửi đi không thiếu một thứ gì, nào là 
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giường phản, tủ chè, sập gụ, ghế tràng kỷ 
rất cồng kềnh v.v…  Những kiện hàng cao 
quá đầu người nằm ngổn ngang, chất 
thành từng đống đầy ụ trước cửa và xung 
quanh nhà hát lớn.  Gia đình nhà tôi chỉ 
mang theo một kiện hàng lớn thôi, chẳng 
ăn thua gì so với những kiện hàng to lớn 
của người ta.  Thật hay, khi vào đến trong 
Nam, đồ đạc đóng thùng của nhà tôi còn 
nguyên vẹn chẳng suy suyển một món gì.    
    
 Hôm ấy, một sáng đầu thu, tiết trời lành 
lạnh. Gió biển Đồ Sơn thổi về làm se sắt 
lòng người.  Chuông đồng hồ rời rạc, bi ai 
buông 4 tiếng não nùng.  Cả nhà tôi, người 
trước kẻ sau đều bừng tỉnh.  Giấc ngủ chưa 
tròn vì ai nấy đều thao thức bởi cuộc ra đi 
vô hạn định.  Bố sụt sùi nói với chúng tôi: 
"Các con ơi, liệu mặc quần áo vào là vừa.  
Chúng ta đi thôi. " Mẹ bật khóc. Anh em 
chúng tôi khóc .  Mọi người đều khóc.  Từ cả 
tháng nay, nhà tôi lúc nào cũng như có đám 
ma.  Một cái tang không phải cho riêng ai 
mà cho tất cả.  Một ngày lịch sử cho gia 
đình tôi.  Một ngày lịch sử cho toàn dân 
miền Bắc.  Bố tôi bắt tay và nói vài lời từ 
biệt cùng mấy người họ hàng, bằng hữu: 
"Thế là hết.  Hết tất cả.  Hết thực sự rồi!"  
Nhìn bố nghẹn ngào làm tôi cũng không sao 
ngăn nổi niềm xúc động cho riêng mình.  
Một cái gì nghe như tưng tức nơi cổ họng. 
Mấy người bạn của anh tôi, những cô bạn 
gái thân thiết của tôi, họ đến tiễn chân gia 
đình tôi.  Tay trong tay.  Mặt nhìn mặt 
nghẹn ngào…Lời chúc tụng lúc này, đã trở 
nên vô duyên và nhạt nhẽo làm sao!. 
     Chiếc xe ca chở gia đình tôi ra bến đò 
Bính từ từ lăn bánh.  Chúng tôi giơ tay từ 
giã bà con trong khu xóm Trại Cau.  Trời 

chưa hẳn sáng.  Ánh đèn đường lờ mờ qua 
hơi sương thu, không đủ cho chúng tôi nhìn 
rõ những hạt long lanh đọng trên khóe 
mắt. Hai bên hàng phố, nhà nhà vẫn cửa 
đóng then cài. Khu phố im lìm lặng lẽ.  Con 
đường Trại Cau thân quen của tôi mờ dần 
sau màn sương sớm.  Trong giây phút này, 
tôi chợt nhớ tới câu nói trong một trang 
tiểu thuyết nào đó:  "Những chuộc chia ly 
trong đời người như những toa tầu, ngàn 
đời muôn kiếp nối đuôi nhau…” nên đành 
chấp nhận số phận của mình thôi.  
     Chiếc tầu “há mồm” đưa gia đình chúng 
tôi cũng như bao nhiêu gia đình người Bắc 
di cư ra chiếc tầu chiến của người Mỹ đậu ở 
Vịnh Hạ Long.  Lúc ấy, trước mắt tôi là cả 
một vùng trời bao la biển rộng. Tôi thực 
hoang mang. Với khối óc non dại của tôi 
trong giây phút đó, tôi chưa thể hình dung 
đươc những gì sẽ tiếp nối cho cuộc sống 
ngày mai của gia đình mình.  Nhưng có 
một điều là từ trong sâu thẳm của đáy 
lòng, tôi tin chắc rằng sự chọn lựa và quyết 
định của bố tôi để đưa gia đình xuôi Nam là 
hợp lý nhất…  

Ỷ Nguyên 
Maryland, Feb. 2016 

(Trích:  Từ Một Vùng Ký Ức) 
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(Thương tặng Ngọc Dung để kỷ niệm ngày 
Bob ra đi-July 29, 2016) 

 

NHỚ 
 

Mưa Thu len lén bên song 
Mơ hồ ngỡ tưởng bạn lòng quanh đây 

Nhớ lời an ủi nguôi nguây 
Nhớ khi ai đó với đây chung đường 

Nhớ sao … lời nói dễ thương 
Nhớ hình, nhớ dáng vấn vương dạ này 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nhớ làn môi, nhớ nét mày 
Nhớ người quân cách tỏ bầy hiên ngang 

Nhớ ai ánh mắt chứa chan 
Nhớ lời tri kỷ mang mang tình hồng 

Nhớ đêm Đông, nhớ Hè nồng 
Nhớ Thu vàng áo thong dong hiền hoà 

Nhớ Xuân thánh thót chim ca 
Nhớ sao là nhớ mặn mà yêu đương 

Chao ơi!  tiếng dế miên trường 
Nhớ chi nhớ lạ người thương năm nào …! 

 

Ỷ Nguyên 
Maryland Dec. 2015 

 

 

 


