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THIS, TOO,  

SHALL PASS AWAY 

 

Art thou in misery, brother? Then I pray  

Be comforted. Thy grief shall pass away.  

Art thou elated? Ah, be not too gay;  

Temper thy joy: This, too, shall pass away.  

Art thou in danger? Still let reason sway,  

And cling to hope: This, too, shall pass away.  

Tempted art thou? In all thine anguish lay  

One truth to heart: This, too, shall pass away; 

 Do rays of loftier glory round thee play?  

Kinglike art thou? This, too, shall pass away!  

Whate'er thou art, wher'er thy footsteps stray,  

Heed these wise words: This, too, shall 

pass away. 

 

Paul Hamilton Hayne 
(1830-1886) 
 
* Theo truyền thuyết, xưa có một vị quốc 
vương bị gặp nhiều lo âu, bèn triệu tập các triết 
gia và truyền cho họ tìm ra một khẩu quyết linh 
ứng có thể giúp nhà Vua yên tâm trong những 
lúc gian nan. Khẩu quyết đó phải gọn để có thể 
khắc vào nhẫn và phải thích ứng với mọi hoàn 
cảnh: vui, buồn, suy, thịnh. Sau nhiều tháng suy 
tư, họ đã dâng lên nhà Vua khẩu quyết trên: 
This, too, shall pass away. Chúng tôi xin dịch 
khẩu quyết và bài thơ của Paul Hamilton Hayne 
cống hiến quý độc giả. 
 

ĐIỀU NÀY  

CŨNG SẼ TRÔI QUA 

 

Bạn đau khổ, xin cầu Thượng Đế, 

Bạn bình an, khổ sẽ trôi qua. 

Khi vui đừng có hoan ca, 

Mừng kia sẽ biến như là phù vân. 

Gặp hoàn cảnh nguy nan, vững dạ, 

Giữ niềm mong, hiểm họa sẽ qua. 

Gặp cơn cám dỗ, đừng sa, 

Vững tâm, bền chí, mưu tà lặng trôi. 

Vinh quang nọ sáng ngời đẹp đẽ, 

Tựa quân vương cũng sẽ dần tan. 

Đó đây trên cõi trần gian, 

Mọi điều đều sẽ dần dần trôi qua. 

 

 

Phương Du Nguyễn Bá Hậu 
(Phỏng dịch) 
 
* Khẩu quyết trên thực là khôn ngoan, chân 
thực, có một giá trị vĩnh cửu. Tuy là viết cho 
nhà Vua, nhưng trên thực tế vô số người đã 
mang áp dụng. Nó đã làm cho các kẻ buồn 
được vui, kẻ lo âu thêm can đảm, kẻ sầu tư 
được thêm hy vọng. 
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MARCELLE PAPONNEAU và máy phóng đại các chữ 

(Nguồn tài liệu và ảnh: Internet) 
 

ĐÔI NÉT VỀ MARCELLE PAPONNEAU 
 

Theo Guy Peyrat, bản thông tin viết 
ngày 22/04/2015, Marcelle Paponneau 
là một người bị khuyết tật thị giác rất 
nặng. Khi viết, bà phải dùng một máy 
đặc biệt để phóng đại mỗi chữ, khó 
khăn biết là dường nào. Thế mà ở tuổi 
90, tác phẩm thứ năm của bà đã được ra 
mắt ngày 02/05/2015 và tổ chức tại 
phòng khánh tiết của tỉnh Montignac 
nơi bà sinh sống. Tác phẩm đa số là 
truyện kể, thơ, truyện ngắn nói về tình 
yêu thiên nhiên và đất đai gắn bó với  
thôn làng. Từng trông coi các cửa hàng  
 

tạp hóa cùng với chồng là Roland, viết 
trở nên đời sống thứ hai của bà. Bà 
nhận được rất nhiều giải thưởng đem lại 
vinh quang cho tỉnh nhà. Bài thơ “Je 
croyais que vieillir...” (Cứ Tưởng Tuổi 
Già) cũng đã được nhiều người ưa thích 
và chuyển ngữ. Cảm nghĩ của bà về thơ 
: “La poésie est la musique mystérieuse 
que l'on écrit avec les notes du coeur ”. 
(Thơ là một thứ âm nhạc huyền bí mà 
người ta viết bằng những nốt nhạc của 
con tim). Sau đây là hai bài thơ tiêu 
biểu của Marcelle Paponneau: 
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JE CROYAIS QUE VIEILLIR... 
 
Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade, 
Craignant chaque saison, les années, le tapage, 
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade, 
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.  
 
Et puis je m’aperçois que vieillir n’a pas d’âge, 
Qu’il ne faut point gémir, au contraire chanter 
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage 
D’être beaux et trop courts quand ils sont limités. 
 
Je croyais que vieillir c’était le ciel tout gris, 
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire, 
Les fêtes sans chansons, les arbres rabougris, 
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire. 

 
Et puis je m’aperçois que vieillir rendre bien sage,  
Que je vis chaque instant sans penser à demain,  
Que je ne compte plus les années de mon âge,  
Peu importe le temps, le crayon à la main. 
 
Je croyais que vieillir transformerait mon âme, 
Que je ne saurais plus contempler les étoiles, 
Que mon cœur endurci n’aurait plus cette flamme, 
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile. 
 
Et puis je m’aperçois que les plus belles roses 
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis,  
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose 
Garder pour embaumer l’automne de ma vie. 
 
Marcelle Paponneau 
(La voix de l’Hospitalite) 
 
 
 
 
 
 

CỨ TƯỞNG TUỔI GIÀ... 
 
Cứ tưởng tuổi già làm tôi buồn chán, 
Sợ mùa qua, năm đến, tiếng ồn ào, 
Sợ gió to mưa lớn, trí hư hao, 
Tóc thưa mỏng, làn nhăn trên nét mặt. 
 
Tôi chợt biết già cần gì tuổi tác, 
Không muộn phiền chỉ nên sống ca vui, 
Bước chậm vào ngày tháng của cuộc đời 
Càng xinh đẹp lại càng nhiều ngắn hạn. 
 
Cứ tưởng tuổi già nền trời tối xám, 
Xuân chẳng đầy hoa, môi vắng tiếng cười, 
Hội hè im hơi, cây lá cọc còi, 
Sách không truyện dẫn, bút cầm không viết. 
 
Tôi chợt hiểu có điều hơn lẽ thiệt, 
Sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai, 
Đếm làm chi tuổi đời ngắn với dài, 
Mặc thời buổi, bút đề thơ chan chứa. 
 
Cứ tưởng tâm hồn già nua héo úa 
Không biết ngắm nhìn cả một trời sao 
Tim cứng chai đâu còn ngọn lửa nào 
Biến đổi đời tôi khi trời mờ khuất. 
 
Tôi chợt thấy những cánh hồng đẹp nhất, 
Nở vào thu bên ánh mắt reo vui 
Hít mạnh mùi thơm êm dịu, cho tôi 
Giữ để ướp hương mùa thu cuộc đời. 

 
 

Nguyễn 
 
Mây 
 
Thu 
 
(dịch)         
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Dạ Cổ Hoài Lang 
-nối dài nỗi nhớ… 

 
Phạm Bá         
 

hông phải một sự ngẫu 
nhiên mà người viết có thể 

viết về chuyện tình của một bài 
ca vọng cổ đã đi vào lịch sử 
“Tài tử đờn ca Nam Bộ”. Cũng 
chẳng phải là người viết sinh 
trưởng từ vùng đất hiền hoà 
Phương Nam, nắng sớm mưa 
chiều, nhưng người viết đã 
được lớn lên trong cái nôi đồng 
rộng sông dài, đã khiến một 
tâm hồn vốn mến yêu văn nghệ 
nhất là thú cầm ca, lại một lần lạc vào 
những âm thanh – nơi những tấu khúc của 
Chín Con Rồng đã tạo ra bản giao hưởng 
Biển Đông, khi  Thanh Hương, người nghệ 
sĩ cải lương hay nhất của sân khấu cổ nhạc 
Miền Bắc bây giờ cất tiếng ca khiến bao 
người phải bùi ngùi cảm động khi người 
nghệ sĩ xuống sáu câu vọng cổ nghe ra thật 
là “mùi”. Từ phong cách trình diễn, nâng niu 
từng cung bậc của ca từ đến chất giọng 
ngọt ngào phát ra từ một nghệ sĩ có tên tuổi 
trên sân khấu nhà hát Tiếng Chuông Vàng 
Thủ Đô – nguyên là dấu ấn cuối cùng của 
Đoàn Kim Chung trước năm 1954 để lại, đã 
dạt dào xâm lấn tâm hồn tôi. Phần vì trong 
bài ca có câu “Từ là từ phu tướng, bảo sắc 
kiếm phong lên đàng…”, khiến tôi phải suy 
tư về đề tài của bài viết: “Dạ cổ hoài lang” 
(Đêm xưa nhớ chàng) 
 

Đôi giòng lịch sử … 
Tương truyền vào một đêm cuối năm 

đầu thế kỷ 20 những âm thanh da diết như 
lén thoát ra từ những ngón tay vàng qua 

tiếng nguyệt cầm điêu luyện 
của Sáu Lầu. Tâm trạng và 
hình ảnh người chinh phụ trong 
phút giây bịn rịn tiễn đưa chồng 
ra ngoài quan ải trong Chinh 
Phụ Ngâm Khúc như đã vận 
vào người nghệ sĩ: 
Hà-lương chia rẽ đường này 
Bên đường trông lá cờ bay ngùi 
ngùi… (câu 43, 44) 

Và còn hơn thế nữa, 
người nghệ sĩ còn liên tưởng 
đến sự tích bài thơ “Chức 
Cẩm Hồi Vân” 1, qua tâm 
trạng của nàng Tô Huệ - vợ 

Vương Thao 2, khi chồng nàng trấn đóng 
ngoài quan ải. Nàng năm canh thui thủi 
một mình ngóng trông tin chồng như 
mong tin nhạn. Trong nỗi buồn đơn côi 
ấy đã khiến nàng làm một bài thơ theo 
thể Thất Ngôn Cổ Phong 280 câu thêu 
lên gấm đem dâng Vua. Vì quá cảm 
động khi xem đến bài thơ, thương xót 
người vợ hiền đêm đêm một mình một 
bóng, Vua đã ban chỉ sớm cho vợ chồng 
xum họp. Rồi đến một ngày, như cố dồn 
nén tất cả cảm xúc của mình để đếm 
từng niềm riêng nỗi nhớ, Cao Văn Lầu 
đã phải viết ra ca từ “Dạ Cổ Hoài Lang”: 

Từ là từ phu tướng 
Bảo sắc kiếm phong lên đàng 
Vào ra luống trông tin chàng 
Đêm năm canh mơ màng 
Em luống trông tin nhạn 
Ôi ! gan vàng quặn đau 
Đường dầu xa ong bướm 
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang 
Còn đêm luống trông tin nhạn 

K 
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Ngày mòn mỏi như đá vọng phu 
Vọng phu vọng, luống trông tin chàng 
Lòng tin chớ phụ phàng 
Chàng hỡi chàng có hay 
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây 
Biết bao thuở đó đây xum vầy 
Duyên sắt cầm đừng lạt phai 
Thiếp cũng nguyện cho chàng 
Nguyện cho chàng hai chữ bình an 
Mau trở lại gia đình 
Cho én nhạn hợp đôi. 

 
Tiếng nguyệt cầm vừa dứt chính là nỗi 

niềm ray rứt của kẻ ở người đi giữa Sáu 
Lầu và vợ trong nỗi bất hạnh chia lìa của 
một cặp vợ chồng chưa có con kế tự. 

Sáu Lầu tên thực là Cao Văn Lầu, sinh 
năm 1890, là con thứ sáu trong một gia đình 
nghèo khó ở đất Long An. Vì hoàn cảnh gia 
đình bần hàn quẫn bách, cha ông đã quyết 
định đưa cả gia đình về Bạc Liêu lập nghiệp. 
Ông thân sinh ra Sáu Lầu vốn là người ưa 
thích nghiệp cầm ca, đã quyết định gửi Sáu 
Lầu đến thụ giáo tại một lò cổ nhạc. 

Vào đầu thế kỷ 20, phong trào đàn ca 
tài tử Nam Bộ ở Bạc Liêu hơn hẳn các 
phong trào trong vùng Miền Tây và Miền 
Đông và ông thân sinh đã quyết định gửi 
ông đến lò cổ nhạc nổi tiếng nhất của ông 
Nhạc Khị - Lê Tài Khị, được người đương 
thời tôn vinh là người chơi nhạc tài tử giỏi 
nhất. Từ đó, Sáu Lầu trở thành người học 
trò xuất sắc có một không hai của Lò cổ 
nhạc ông Nhạc Khị. 

Càng học, Sáu Lầu càng tỏ ra là một 
nhân tài có thể kế nghiệp thầy Nhạc Khị. 

Ông được nhạc sư cho điều khiển ban 
Nhạc Lễ lớn cùng với các thầy đờn từ Lục 
Tỉnh kéo về thi thố tài năng. Có lần thầy 
Nhạc Khị đã phải thốt lên: “Thằng Lầu xứng 
đáng thay mặt thầy đi thi, mà không phải lo 
lắng gì cả.” 

Nếu cung đàn và tiếng hát của Sáu 
Lầu đã ngự trị những sân chơi điệu nghệ 

thì đường tình ái của ông lại gặp nhiều trắc 
trở dở dang. 

Số là thầy Nhạc Khị có cô con gái tên là 
Hai Thân, sắc nước tài cao, đã khiến Sáu 
Lầu yêu trộm nhớ thầm. Như một duyên tình 
từ tiền kiếp đã đưa đẩy đến ông như chuyện 
kể của người xưa: “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu 
khách; Sắc bất ba đào dị nịch nhân”. 3 

 Nhưng khốn nỗi, trong cảnh nhà 
nghèo túng, biết mộng ước khó thành, Sáu 
Lầu đành giã từ thầy học, lánh xa người 
mình thương, lặng lẽ bỏ đi … 

Thời gian sau, Sáu Lầu lập riêng một 
ban Nhạc Lễ để phục vụ địa phương lối 
xóm. Chẳng bao lâu, tiêng tăm ban nhạc 
của ông đồn vang khắp miền Lục Tỉnh. 

Vào năm 1916, cô Hai Thân bước lên 
xe hoa về nhà chồng và cùng lúc Sáu Lầu 
cũng được gia đình cưới cô Trần Thị Tấn 
về làm vợ. Cuộc hôn nhân được làng trên 
xóm dưới ngợi khen là xứng đôi vừa lứa. 
Nhưng lấy nhau được ba năm, vợ chồng 
vẫn chưa có lấy một mụn con để nối dõi 
tông đường, khiến mẹ Sáu Lầu đay nghiến 
nàng dâu: “Tam niên vô tử bất thành thê”. 
Dù vợ chồng thương yêu nhau hết mực, 
nhưng không thể sống trong cái cảnh khắc 
nghiệt mẹ chồng nàng dâu, vợ ông đã bỏ 
trốn về nhà với cha mẹ đẻ. Ai cũng tưởng 
vậy. Nhưng thực sự nàng không về nhà 
cha mẹ mình mà xin vào làm công quả cho 
một ngôi chùa trong vùng. Còn ông cũng bị 
me mình canh chừng như bị quản thúc tại 
gia khiến không dễ gì thoát ra đi tìm vợ 
được. Rồi một đêm cuối năm, trong cái cô 
đơn lạnh lẽo nơi thư phòng, phần thương 
thân vợ, phần tủi phận mình, Sáu Lầu đã 
gửi lòng vào tiếng nguyệt cầm ai oán: “Dạ 
cổ hoài lang”. Có ngờ đâu bản Dạ Cổ Hoài 
Lang ra đời lại vang dội khắp vùng Bạc  

Liêu thời đó. Nhưng duyên tình “đôi ta 
tình nặng nghĩa dày, có xa nhau đi nữa ba 
vạn chin ngàn ngày mới xa” (cd). Rồi một 
ngày, bên “cây đa bến cũ, con đò năm  
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Ảnh: Phạm Bá – 2011 

 
xưa”, vợ chồng lại trùng phùng hạnh ngộ, 
vào lúc vợ ông thọ thai sau hạ sanh được 
một bé trai. Cả tỉnh Bạc Liêu lại thêm một 
lần truyền khẩu: “Con thầy đờn có 
khác…đợi cho tía viết xong bản nhạc rồi 
mới chịu ra đời”. Sau đó gia đình lại xum 
họp an vui và hai người sau có với nhau 7 
mụn con, 5 trai 2 gái. 

Đó là tình sử bài “Dạ cổ hoài lang”. 
  Cho dù cùng thời với ông Sáu Lầu còn 
có nhiều nhạc sĩ nổi danh khác như Mộng 
Văn, Ba Chột…với những bản Tứ Bửu Liên 
Thành, …từ Cổ Bản sang Nam Xuân, từ 
Liên Nam sang Văn Thiên Tường và buồn 
da diết hơn nữa trong khúc Phượng Cầu 
Hoàng, như bài Dạ Cổ Hoài Lang quả đã 
làm phong phú thêm cho dòng âm nhạc tài 
tử Nam Bộ và là một bài cho đến bây giờ 
buớc qua nhiều thiên niên kỷ, vẫn được tôn 
vinh là tiền thân của Sáu câu Vọng Cổ - 
một dòng âm nhạc truyền thống của đất 
Phương Nam. 

Nhạc sĩ Sáu Lầu và chính những nhạc 
sĩ đương thời nói trên là những người tiên 
phong làm rạng danh nền cổ nhạc Việt 
Nam vào những năm 1935-1938 và nhất là 
sau ngày chiến tranh chấm dứt, thú đờn ca 

tài tử vừa cao sang vừa dân dã đã đi vào 
lòng dân tộc nay lại được thăng hoa cùng 
với những tấu khúc của Cửu Long Giang. 

Ước mong một ngày nào đó không xa, 
người viết được làm một chuyến lãng du về 
Miền Tây, được đứng bên bờ sông đỏ ngầu 
phù sa nước lớn, được lắng nghe tiếng 
đờn ca ngọt lịm của những tốp ca tài tử, 
cùng để được thưởng thức khô mực và 
men cay đế Gò Đen… 

Mong lắm thay ! 
 

Tài liệu tham khảo: 
- Nam Bộ Xưa và Nay                   
- Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích     
- Nghệ thuật Sân Khấu VN.          
- Và một số tư liệu khác. 
1. Dệt bài thơ lên gấm dâng Vua, xin cho 
chồng được trở về. 
2.   Có sách chép là Đậu Thao 
3.   Đối đáp văn học đời Nhà Lê giữa thầy 
đồ Đàm Thuận Huy và trò Nguyễn Giản 
Thanh vì Giản Thanh đã say mê con gái 
lớn của Thầy Đồ. Một chiều vào giờ tan 
học, đúng vào lúc trời mưa to gió lớn, học 
trò không ai ra về được, Thầy ra câu đối: 
 Thầy:  Mưa không phải là khoá cửa, mà 
vẫn giữ được khách ở lại trong nhà. 
 Trò:   Sắc đẹp của đàn bà không phải là sóng 
nước mà vẫn nhận chìm được người ta. 
       
       
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
Phạm Bá          
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Thiên Thần Tuyệt Đẹp 

 
LTS:  Cỏ Thơm đăng lại Thiên Thần 
Tuyệt Ðẹp của Diệm Trân vì đó là xuất xứ 
của bài thơ cùng tiêu đề dưới đây mà Cỏ thơm 
đã không đăng trong số báo trước. 
 
 Tháng mười 2015 
  
 Mẹ tôi và tôi bay đến Austin ngày 17 
vì con gái tôi sắp sanh. Đây là cháu ngoại 
thứ nhì của tôi, chắt thứ nhì của mẹ tôi. 
Ngày sanh phỏng ước là ngày 21. Tôi 
muốn có mặt như hai năm về trước khi 
cháu ngoại đầu Nhỏ Con Rồng chào đời. 
 Một tuần trước khi tôi đến, con gái tôi 
làm một bữa tiệc sinh nhật 100 tuổi cho cái 
đàn dương cầm mà cô ta đặt tên là đàn 
Volkert. Volkert là họ của ông ngoại của 
chồng tôi, tức là “maiden name” của mẹ 
chồng tôi, và cái đàn dương cầm con tôi có 
trước đó thuộc về mẹ chồng tôi. Bà là một 
nhạc sĩ dương cầm rất giỏi, nhưng sau một 
trận đột quỵ đã phải nghỉ chơi đàn. Lan là 
cháu duy nhất đánh đàn nên thừa hưởng 
đàn dương cầm của Bà. Lan đã tu sửa đàn 
và nay muốn vinh danh bà nội và ăn mừng 
đàn Volkert bằng cách làm một bữa độc 
tấu những bản nhạc bà nội đã một thời biểu 
diễn. Chồng tôi tham dự bữa tiệc này. Tôi 
để dành thời giờ đến gặp hai cháu ngoại 
nên không đi.  
 Vì Lan bận rộn cho đến gần ngày sanh 
và vì mọi người nói con rạ đẻ sớm hơn con 
so, tôi nghĩ có thể cháu thứ nhì sẽ ra sớm  

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

Hơn một tuần Ngoại hằng mong đợi 

Phút giây thần tiên mà sẽ không là quá sớm 

Nỗi mừng vui rộn ràng cơn gió thoảng 

Khi tin con sắp đến được loan ra 

Bao nhiêu xúc cảm bồi hồi 

Khi tiếng khóc lọt lòng chợt vang tai 

Hạnh phúc tràn trề trong vũ trụ 

Khi con mở đôi mắt to xinh nhìn Ngoại 

Con ghi dấu một chương sách mới 

Với tình yêu dệt vào những chuyện thật hay 

Con là Thiên Thần Tuyệt Đẹp 

Gửi Ngoại niềm vui bằng nhiều phép diệu kỳ 

Con tô điểm cuộc đời 

Với rực rỡ muôn màu và ánh sáng lung linh 

Con yêu dấu muôn vàn 

Trong cuộc hành trình con lớn khôn 

Niềm yêu thương của Ngoại sẽ ấp ủ con luôn 

Qua khắp chặng đường bất kể chông gai 

 

DIỆM TRÂN 

 
 

Anh Sẽ Bên Em 
 
 

Trong không gian anh sẽ là mây khói 
Bay bổng phương trời chốn có em 

Anh sẽ là chim hót líu lo 
Hòa nhạc em nghe giữa rừng bát ngát 

Anh sẽ là cánh bướm mong manh 
Đậu trên khóm hoa vàng em ngắm 

Anh sẽ là chàng nai ngơ ngác 
Bên cánh đồng cỏ xanh thơ mộng 

Anh sẽ là dòng nước chảy êm 
Quanh núi chập chùng ngàn cây rợp mát 

Anh sẽ là tuyết trắng đồi thông 
Dưới ánh trăng ngà khi mùa đông đến 

Anh sẽ là sao sáng lung linh 
Chiếu xuống môi mềm ánh mắt trong 

Anh sẽ là hơi ấm thái dương 
Sưởi kín lòng em hết giá băng 
Anh sẽ bên em trong giấc ngủ 

Khi em thì thầm gọi tên anh 
Anh sẽ bên em trong ước mơ 

Khi em nguyện cầu được ơn ban 
Anh sẽ bên em trong hạnh phúc 

Khi em vui đùa má hây hây 
Anh sẽ bên em mãi bên em 

Con đường em đi gió nhẹ bay 
 
 

DIỆM TRÂN 
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DUYÊN MUỘN 
 

      Tôn Nữ Mặc Giao 
 
  Dì út tôi da trắng như trứng gà bóc, mũi 
cao. Khuôn mặt trái xoan, mắt một mí trông 
như búp bê Nhật Bản. Đôi môi hơi dầy, đỏ 
hồng, cái miệng nhỏ xíu cười thật xinh với 
hai hàm răng trắng và đều như hạt bắp. Tóc 
dì đen mướt thả dài xuống ngang eo, mỗi lần 
dì vấn tóc cao ngồi bên giá thêu đặt cạnh cửa 
sổ của căn phòng đối diện với phòng khách 
trong căn nhà ngói năm gian của ông ngoại ở 
Gò Vấp. Ánh nắng ban trưa rọi xiêng xiêng 
qua  khung cửa sổ, khuôn mặt dì ững hồng 
nghiêng nghiêng bên giá vẻ với đôi tay 
thoăn thoắt đâm lên kéo xuống, đẹp như một 
bức tranh vẽ thiếu nữ Việt Nam của hoạ sĩ 
Lê Trung ngày xưa vậy. 
      Dì út tôi đẹp như vậy mà bị cái tên nghe 
hơi kỳ cục. “Dì Mót”, thật ra đây chỉ là nick 
name gọi ở nhà cho vui thôi. Ông bà ngoại 
kể lại là tại bà ngoại đã lớn tuổi, nghỉ đẻ đã 
20 năm. Bỗng dưng sau khi gả đứa con gái 
đầu lòng (là mẹ tôi) cho cha tôi xong, ba 
tháng sau bà ngoại phát hiện mình có bầu. 
Lúc đó bà ngoại đã 51 tuổi, cho nên ông bà 
ngoại mới gọi dì tôi là Mót. Có nghĩa là già 
rồi mà vẫn còn mót lại được một đứa con 
nên gọi là con mót. Tuy chỉ là tên gọi ở nhà 
nhưng gọi mãi thành chết tên luôn chứ thật 
ra tên dì út tôi trong khai sanh rất là đẹp: 
“Trần Thiên Loan Phụng”, tại ông ngoại 
nghĩ đây là đứa con trời ban nên thay vì chữ 
Thị, ông ngoại lót chữ Thiên để tạ ơn ông 
trời đã ban cho ông bà ngoại một đứa con 
gái út làm vui cửa vui nhà, an ủi tuổi già 
của ông bà ngoại sau khi mẹ tôi xuất giá 

theo chồng. Lịch trình sanh đẻ của bà ngoại 
tôi cũng rất là ngộ, bà ngoại lấy chồng năm 
26 tuổi, một năm sau mẹ tôi ra đời. Tưởng 
mẹ tôi là con một vì chẳng kiêng cử gì mà bà 
ngoại tôi vẫn không mang bầu thêm một lần 
nào nữa! Đùng một cái 4 năm sau, cái bụng 
bà ngoại cứ phình to, ăn no ngủ kỹ. Chừng 
nghe thai máy mới biết mình đã mang bầu, 
vài tháng sau đó ông ngoại tôi có thêm một 
đứa con trai. Đó là cậu út tôi cách xa đứa em 
gái út (là dì Mót) những hai mươi tuổi. Tại 
ông ngoại tưởng cậu út tôi là đứa con chót 
rồi nên mới gọi là cậu út, bây giờ có thêm 
một đứa nữa ở tuổi xế chiều nên dì út tôi 
mới bị mang tên Mót là vậy đó! Cũng may 
là bà ngoại hết sanh thiệt, chứ nếu bà ngoại 
mà cứ tì tì sản xuất thêm một hai đứa nữa 
không biết tôi còn có thêm cậu hay dì Mót 
thêm, Mót nữa, Mót chót quá.    
      Má tôi kể lại là vì lớn tuổi mà còn mang 
bầu nên bà ngoại mắc cỡ trốn luôn trong 
nhà ít có đi ra ngoài. Cũng may mà má tôi 
không thuộc loại mắn con, chứ nếu về nhà 
chồng ngày nào mà chửa ngày nấy thì  bị 
người ta cười con sanh mẹ cũng sanh là cái 
chắc. Dì út tôi được 9 tháng tuổi thì má 
mang bầu tôi, cho nên hai dì cháu chêch 
lệch nhau có hơn một tuổi chơi với nhau rất 
hợp. Phải nói là vì cùng độ tuổi với nhau 
nên dễ thông cảm với nhau hơn chứ tôi với 
dì như hai thái cực. Dì hiền thục, dịu dàng 
công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Lại khéo 
chân khéo tay nên tề gia quán xuyến việc 
nhà đâu ra đó.  Chả bù với tôi cứ như con 
“giặc cái”. Tôi khoẻ mạnh người hơi gân 
guốc, vì bơi lội tập thể thao nhiều nên hợp 
với những bộ đồ có chút hơi ngổ ngáo hơn 
là dịu dàng khép nép với hai tà áo dài. Trái 
lại dì út tôi thân hình rất cân đối, mặc cái gì 
cũng rất đẹp. Dì mặc áo dài trông tha thướt 
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cứ như người mẫu, mặc đồ tây cũng rất lịch 
sự, sang cả. Chỉ tiếc là dì chẳng bao giờ 
dám mặc mini jupe như tôi, chứ nếu dì mặc, 
tôi tin chắc đôi chân thuôn dài của dì không 
thua gì cặp đùi của nữ nghệ sĩ Hương Thủy.  
      Thấm thoát chúng tôi trưởng thành lớn 
lên cùng nhau trong căn nhà ngói năm gian 
rộng thênh thang của ông bà ngoại với 
vườn cây ăn trái bao quanh bốn mùa xum 
xuê những trái là trái. Cách một hàng dừa 
bên ven một con hào nhỏ phía bên trái hông 
nhà, có một cây cầu gỗ bắc ngang qua phía 
bên kia là một ngôi biệt thự ba tầng xây 
theo lối mới với một cái hồ tắm phía sau 
vườn thiệt là đẹp. Đó là nhà của cậu út tôi, 
bởi cậu út tôi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc 
rồi vẽ kiểu nhờ thợ xây cất ngay trên miếng 
đất hương quả của ông bà ngoại, sau này 
cậu lập gia đình và sống ở đó luôn. Má tôi 
nói đó là ông bà ngoại chia gia tài cho cậu 
sở hữu miếng đất kế bên để tiện bề săn sóc 
ông bà ngoại lúc tuổi già. Ngoài ra cậu còn 
được sở hữu thêm một vườn cây ăn trái của 
ngoại ở Lái Thiêu mà huê lợi hằng năm 
không phải nhỏ. Má kể ngoại nói má với dì 
Mót là nữ sanh ngoại tộc nên thừa hưởng 
gian nhà ngói năm gian với mảnh vườn bao 
quanh cũng khá lớn, ngoài ra còn một mãnh 
đất trống phía bên tay mặt (phía bên trái 
cậu út đã xây nhà) cũng đang bỏ trống. 
Ngoại nói hai chị em má (má với dì Mót) 
muốn chia làm sao thì chia. Nhưng ngoại 
mong là mấy chị em đoàn kết ở chung với 
nhau một chỗ, đứa ăn nên làm ra thì trông 
nom giúp đỡ cho đứa chưa khá chứ đừng vì 
gia tài mà cãi cọ tranh giành làm ngoại 
buồn. Cũng may là cậu út rất biết điều, mợ 
út cũng biết phải quấy và giữ phận dâu con. 
Thêm vào má tôi với dì Mót cũng rất thuận 
thảo và có hiếu với ông bà ngoại trong gian 

nhà ngói ba gian nên hòa khí trong gia tộc 
rất là vui vẻ đầm ấm. 
      Sở dĩ má tôi đã lập gia đình với cha mà 
vẫn ở chung với ông bà ngoại là vì cha tôi 
phải nhập ngũ rày đây mai đó để chú út tôi 
được miễn dịch học tiếp rồi đi Tây du học 
theo như ước nguyện của ông nội tôi mong 
muốn. Sau này chú lập gia đình với một bà 
đầm rồi ở luôn bên đó, ông bà nội thất vọng 
nên để di chúc quyền thừa kế tất cả bất 
động sản và xưởng dệt tơ lụa lại cho cha tôi 
sau này khi ông bà đã qui tiên. Cho nên má 
tôi nói không lo chuyện chia gia tài với dì 
Mót, sau này má và chúng tôi (khi tôi được 
3 tuổi, má tôi lần lượt đẻ thêm hai em trai 
nữa) sẽ theo ba dọn về bên nội ở Chợ Lớn 
nếu dì Mót lập gia đình. Bởi ông bà Nội cứ 
phàn nàn là nhà rộng ba bốn tầng lầu mà 
chẳng ai chịu ở. Má sợ làm dâu nên nại cớ 
ba rày đây mai đó mà ở miết với ngoại. Sau 
này ba tuy được đổi về Sài Gòn nhưng cũng 
theo má “định cư” bên vợ luôn, ông bà nội 
nói hoài không được nên cũng thôi. Và 
chúng tôi chỉ về bên nội thăm nom theo 
thời khóa biểu định  kỳ hằng tuần, hoặc có 
giỗ quảy, tết nhất hay đột xuất khi ông bà 
đau ốm mà thôi. Ông bà ngoại tôi vì muốn 
giữ lại những nét cổ xưa của ông bà Tổ 
Tiên để lại nên nhất quyết giữ nguyên ngôi 
nhà ngói năm gian (chỉ tu sửa những chỗ hư 
hỏng) chứ không chịu xây mới lại như cậu 
út tôi vẫn “offer” sẽ xây free không lấy tiền.  
      Mặc dù chúng tôi vẫn thỉnh thoảng leo 
qua cây cầu gỗ để băng qua bên kia hưởng 
ké những tiện nghi ngôi nhà mới của cậu, 
nhưng vẫn đồng ý với ông bà ngoại là ngôi 
nhà ngói năm gian vẫn là “number one”. 
Những buổi trưa nóng nực trong căn phòng 
với máy lạnh chạy è è của cậu út, làm sao 
bằng những buổi trưa hè trên chiếc võng 
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đong đưa treo giữa hai gốc cây bự sau hè 
của nhà ngoại bên cạnh  những giàn bầu, 
giàn mướp với gió mát hiu hiu của rừng cây 
ăn trái đưa mình vào giấc ngủ ngon lành. 
Những lúc đứng trên cao với những bộ 
quần áo tắm thời trang lộn mèo xuống 
“swiming pool” của cậu, làm sao vui bằng 
những lúc mặc quần áo bà ba cùng với dì út 
và mấy thằng em trai đi qua cây cầu khỉ 
giởn hớt, níu kéo, xô đẩy té nhào xuống ao 
thiệt là sảng khoái. Rồi những đêm rằm gió 
mát trăng thanh, bóng trăng tròn vành vạnh 
trôi ngang qua cửa sổ trên bầu trời trong 
xanh, không khí thật trong lành như cảnh 
đồng quê. Tôi với dì út cứ tranh nhau nằm 
cạnh cửa sổ để được ngắm trăng trôi mà 
tưởng tượng đến truyền thuyết chú cuội 
đang đu tòn teng theo gốc cây đa bay lên 
mặt trăng. Ở đó, chị Hằng đang mỉm cười 
dang tay chào đón chú cuội, và ở đó chắc 
cũng chẳng bao giờ có bon chen sân hận, 
mà chỉ có “hai ta” với một tình yêu tràn trề 
hạnh phúc nên chú Cuội chẳng bao giờ 
thèm quay về cõi trần gian ô trọc mà làm 
gì. Ôi quê ngoại với thời thơ ấu của tôi chỉ 
vì chiến tranh mà tan hoang tất cả.    
      Trở lại chuyện dì út, chúng tôi lớn lên 
trở thành những thiếu nữ phải nói là khá 
xinh đẹp, con nhà danh giá cũng khá nổi 
tiếng ở trong xóm. Dì út tôi học hành đàng 
hoàng, chăm chỉ đằm tính và vạch sẵn 
hướng đi tương lai cho mình, dì tốt nghiệp 
y tá làm việc ở Tổng y viện Cộng Hòa 
trước năm 75. Còn tôi chả ra làm sao cả, 
lúc thì muốn đi học, lúc thì muốn đi làm 
nên dang dở lung tung. Cũng tốt nghiệp lớp 
12 và lên đại học như ai. Nhưng học hành 
chưa tới đâu hết thì bị tiếng sét ái tình nên 
lấy chồng cắt ngang sự học, chồng tôi là 
một Đại Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

thuộc binh chủng Không Quân đóng ở Biên 
Hòa. Tôi lấy chồng xong phải theo ông xã 
về sống với nhà chồng ở Sài Gòn vì ông xã 
tôi là con trưởng. Nhưng được cái nhà 
chồng tôi theo Tây học nên con cái rất thoải 
mái trong việc giao tiếp và cách ăn mặc, 
miễn sao đừng quá lố thì thôi. Cho nên tôi 
với các cô em chồng rất hợp nhau, không 
bao giờ có chuyện chị dâu em chồng xảy ra 
như các gia đình khác. Tôi đã yên bề gia 
thất mà dì út tôi thì vẫn phòng không chiếc 
bóng. Ông bà ngoại tôi sốt ruột kiếm người 
làm mai nhưng dì không chịu, dì cứ tủm 
tỉm cười nói:  
      - Con ở vậy để sau này nuôi ba má . 
      Ông ngoại tôi bật cười: 
      - Mai mốt ba má già rồi cũng phải chết. 
Lúc đó ngược lại ba má sẽ không an tâm vì 
con chưa có bạn đời để dựa dẫn lẫn nhau.  
      Dì cười chỉ má tôi nói lãng: 
      - Lúc đó con sẽ sống với chị Hai. 
      Chồng tôi cũng có dắt bạn về giới thiệu 
nhưng dì lắc đầu và chê “con nít”, dì đã từ 
chối không biết bao nhiêu là cơ hội để lên 
xe hoa mà chúng tôi cũng không hiểu lý do 
tại sao. Thời gian này tôi sống bên nhà 
chồng nên không hay không biết dì đã từng 
nhận thơ của một người con trai ở tít tận 
phương trời Âu xa lắc đều đều mà gia đình 
chẳng ai hay biết. Khi tôi có bầu thằng cháu 
đầu lòng thì biến cố 75 xảy ra. Tôi theo gia 
đình chồng di tản, bỏ lại sau lưng ông bà, 
cha mẹ họ hàng, dì út và cả khung trời thơ 
ấu sống ở ngôi nhà ngói năm gian với 
những hàng dừa xanh dọc theo con hào nhỏ 
có cây cầu gỗ bắc ngang qua nhà cậu út. 
Những cây ăn trái bốn mùa của nhà ngoại, 
hương thơm giàn hoa lý với những giàn 
mướp giàn bí, những con ong bầu, những 
cây cầu khỉ. Những tiếng cười đùa của dì 
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cháu tôi, của chị em tôi thời thơ ấu còn 
vang lồng lộng đã làm tôi khóc ngất khi 
ngồi trên máy bay nhìn xuống quê hương 
lần cuối cùng. Xa dần, xa dần rồi mất hẳn 
mà cho đến bây giờ đã 40 năm qua tôi vẫn 
chưa hề gặp lại. 
      Tội nghiệp dì út tôi đẹp người đẹp nết 
như thế mà số phận hẩm hiu. Ông bà ngoại 
tôi lần lượt qua đời sau khi cộng sản vào đã 
làm khó dễ và tịch thu rất nhiều đất đai mồ 
hôi nước mắt của ông bà ngoại tôi tạo dựng 
lên. Cậu út tôi thấy khó sống với cộng sản 
liền tung vàng ra mua chỗ bán chính thức 
cho mọi người vượt biên, dì út tôi thương 
mồ mả ông bà ngoại không chịu đi đòi ở lại 
sớm hôm hương khói cho ông bà.  Má tôi 
thương dì út tôi như con (hai chị em cách 
nhau tới hai con giáp) nên cũng ở lại theo dì 
út. Chỉ có cha tôi với hai thằng em trai là đi 
theo gia đình cậu út.  Cuộc vượt biển thành 
công nên sau này tôi được gặp lại gia đình 
cậu út, cha và hai em trai tại Mỹ. Cuộc 
trùng phùng này cũng  khiến tôi nguôi 
ngoai đi được phần nào nổi nhớ thương gia 
đình và quê nhà. Chúng tôi vẫn thường 
xuyên liên lạc với má và dì út. Có một lần 
nhận được thơ má viết về dì út tôi mới biết 
thêm một chuyện. Thì ra dì từ chối rất 
nhiều cơ hội lấy chồng là tại muốn chờ đợi 
một ông bác sĩ trước khi đi du học ở Pháp 
đã hứa hẹn với dì hãy đợi chờ hắn thành tài 
sẽ quay trở lại cưới dì. Nhưng rồi trận đại 
hồng thủy 75 xảy ra, và ông bác sĩ ở bên 
kia bờ đại duơng đã vội quên lời thề ước 
với dì, lẵng lặng lập gia đình với một cô gái 
khác và tuyệt giao với dì luôn. Má tôi  kể 
có một lần má tình cờ bắt gặp dì ở trong 
phòng một mình với cặp mắt đỏ hoe, trên 
tay còn cầm bức thư của một người bạn gái 
rất thân ở bên Pháp. Người bạn đó sau khi 

đã tìm hiểu và biết chắc chắn được sự thật 
về sự thay lòng đổi dạ của ông bác sĩ nọ, đã 
viết thơ kèm theo hình ảnh rõ ràng kể lại 
với dì và khuyên dì hãy quên đi kẻ bạc tình 
kia đừng chờ đợi mà uổng phí tuổi xuân. Dì 
đã đưa lá thơ đó cho má đọc và ôm má 
khóc nức nở, má tôi đã an ủi dì: 
      - Cũng không trách được lòng người. 
Thế sự đổi thay, dâu bể đổi dời chia cách 
người bên này kẻ bên kia. Cách nhau nửa 
vòng trái đất biết bao giờ mới gặp lại? Họ 
không có lòng thì em cứ coi như mình 
không duyên nợ, để dành tấm  lòng đó mai 
sau tặng cho người xứng đáng hơn. Thế 
gian này đâu phải không còn người tốt nửa 
đâu em! Huống chi chỉ là lời hứa suông 
giữa hai đứa chứ đâu phải mối mai chính 
thức đôi bên cha mẹ. Họ thật lòng thì em 
nhờ, không thật lòng thì mình coi như 
không duyên nợ hơi sức đâu mà em chờ em 
đợi. Đừng buồn nữa em! Hãy ngó về phía 
trước, con đường sống mình phải đi còn dài 
lắm! Ngày mai không biết sẽ ra sao? Biết 
đâu trong tương lai em sẽ gặp được một 
người hết lòng hết dạ vì em. 
     Rồi không biết có phải vì thất vọng với 
mối tình đầu hay không mà dì không phản 
đối khi thấy đơn bảo lãnh gởi về cho má có 
đính kèm theo tên của dì. Mười lăm năm 
sau ngày miền Nam hoàn toàn sụp đổ, 
chúng tôi bảo lãnh được má và dì út sang. 
Dì út tôi vẫn như thưở nào làm tôi chợt nhớ 
đến một câu trong bài hát Chị Tôi của Trần 
Tiến “dì vẫn chưa có chồng”. Mặc dù tuổi 
dì đã trên 40 mươi nhưng dì vẫn đẹp, chỉ 
hơi gầy hơn xưa một chút xíu và cặp mắt 
như ẩn chứa một nét buồn sương khói. Tôi 
chẳng hiểu “nét buồn sương khói” là gì? 
Nhưng nhìn vào thân hình mảnh mai, sự 
thanh thoát của dì. Nhất là cái nước da  
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trắng và mái tóc “bay theo chiều gió” còn 
dầy, chưa bạc sợi nào thả buông lơi theo 
chiếc áo dài trắng dì đang mặc nổi bật giữa 
phi trường  San Fransisco trong một buổi 
chiều lộng gió như thế nầy, chẳng khác gì 
nàng tiên bị lạc bầy lung linh trong bóng 
nắng trần gian, cho nên tôi buột miệng gọi 
cặp mắt dì là nét buồn sương khói. Tội dì 
tôi quá! Tôi nhìn dì và bật khóc vì thương 
cảm, dì cũng cảm động nhưng cố nén và 
nói lãng: 
      - Coi kìa! Già cái đầu rồi còn khóc 
không sợ con nó cười cho hay sao? 
      Đêm hôm đó hai dì cháu tôi ngủ chung 
phòng và chuyện trò cả đêm không ngủ 
được. Dì út tôi vì mới sang nên giờ giấc hai 
bên Mỹ Việt còn xáo trộn không ngủ được 
thì không nói làm gì, nhưng tôi vì “già 
chuyện” nên cũng thức trắng mà không 
thấy mệt. Tôi tò mò hỏi dì về chuyện “cũ”, 
Sao hồi đó không chịu theo cậu út đi vượt 
biên cho sớm mà để đến bây giờ mới chịu 
đi bảo lãnh muộn màng vậy? Dì đã rất 

thành thật kể lại mối tình đầu đẹp như mơ 
của dì và lời hứa hẹn trước khi đi du học 
của người yêu dì cho tôi nghe, sau cùng dì 
kết luận: 
      - Chuyện xưa như trái đất rồi, nhắc lại 
lần cuối cho cháu nghe thôi, không có hỏi 
nữa nghe không? Hồi đó vì mới lớn còn 
ngây thơ nên mới đi tin tưởng tầm xàm bá 
láp như vậy. Bây giờ thì dì quên hết rồi, 
càng ngày dì thấy mình càng chín chắn hơn. 
Lâu lâu nghĩ lại chuyện hồi đó dì thấy mình 
trẻ con thiệt. 
      Tôi ôm dì  hỏi nhỏ: 
      - Dì nói thiệt không? Nếu dì quên được 
sao dì không chịu lấy chồng? 
     Dì đáp: 
  - Đâu phải muốn lấy là được đâu cháu! 
Dì rất tin vào hai chữ duyên nợ, có lẽ duyên 
dì chưa tới hoặc dì chẳng nợ nần ai cũng 
không chừng. 
      Nghe dì trả lời như vậy, tôi đùa: 
      - Vậy để con nói ông xã con dẫn bạn về  
đưa “duyên” tới cho dì. Bạn ông xã con độc 
thân còn nhiều lắm!  
      Dì quay sang hướng khác vừa ngáp vừa 
trả lời: 
      - Lộn xộn hoài! Ngủ đi! 
      Những tháng ngày sau đó, sau khi đã 
thích nghi với giờ giấc và quen dần với 
cuộc sống văn minh xứ người. Dì út tôi đã 
biết lái xe, biết ghi danh đi học ESL, dì hội 
nhập rất nhanh. Mọi người đề nghị dì ghi 
tên Collegges học lại y tá cho dễ kiếm việc, 
nhưng dì lắc đầu từ chối, dì nói không 
muốn dính dáng gì tới nghề cũ nữa! Sau đó 
dì tốt nghiệp Technicsian và làm việc cho 
đến bây giờ và “dì vẫn chưa lấy chồng”. 
Tôi thật không hiểu trong lòng dì nghĩ cái 
gì, dì vẫn còn đẹp, có việc làm vững chắc, 
lương cao. Biết bao nhiêu người theo đuổi 
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mà dì cứ phớt lờ. Chẳng lẽ trong lòng dì 
còn nhớ hoài cái thằng cha bác sĩ mắc dịch 
đã hứa tầm bậy tầm bạ làm cuộc đời dì tôi 
dang dở? Tôi bước gần tới tuổi 60 mươi thì 
dì cũng đã bước qua 60, nhưng nhìn vào 
chẳng ai nói dì tôi trên 60 mươi cả, dì  rất 
chịu khó ăn mặc và chăm chút nhan sắc nên 
ai cũng đoán dì tôi chưa đến 50. Nói nhỏ 
mà nghe, dì tôi vẫn còn “trinh” đấy! Tôi 
thật sự không muốn dì chết già và đem theo 
tấm băng trinh đó xuống âm phủ một chút 
nào hết (phí của giời), tôi rất mong muốn 
có một người đàn ông nào đó đem tình yêu 
thật sự đến cho dì để dì hưởng “mùi đời” 
cho biết với người ta mà sao ông tơ bà 
nguyệt chắc bỏ quên dì tôi rồi.   
      Ất Mùi đã qua, Bính Thân vừa đến mà 
“dì vẫn chưa có chồng”. Tôi cứ tưởng chắc 
dì út tôi làm “ma soer” suốt đời quá! Ai ngờ 
đùng một cái, mồng ba Tết dì dắt một 
người đàn ông về ra mắt và nói: “Dì cũng 
muốn lấy chồng”. Người đàn ông dì tôi 
chọn trông rất bảnh trai, mạnh khoẻ, chỉ cở 
tuổi dì tôi. Gốc là một ông cha tu xuất chưa 
hề lập gia đình lần nào (hí hí còn “jin” 
giống dì tôi). Dì nói tội nghiệp Thịnh lắm! 
(Ổng tên Thịnh) ở có một mình không biết 
nấu nướng gì cả nên dì thấy tội.  Dì kể, 
trước năm 75 ông đang tu trong nhà thờ 
nhưng vì “giặc đến nhà  làm “cha” cũng 
phải quánh”. Cho nên ông nhập ngũ đóng 
lon Trung Úy cho đến năm 1975 thì đi học 
tập mút mùa lệ thủy, đến khi được thả ra 
tìm đến nhà thờ chẳng còn ma nào ở, ông ở 
nhờ nhà họ hàng cho đến khi được đi Mỹ 
theo chương trình HO. Sang bên đây rồi thì 
cứ tự lực cánh sinh đi cầy mà nuôi sống bản 
thân mình. Ông rất siêng năng cầu tiến vừa 
làm vừa học. Hiện tại ông đang là một 
Dược Sĩ, có job, có nhà có xe, có đủ thứ. 

Nhưng duy nhất có một cái để đêm đêm “ta 
leo lên ta chơi” thì ông lại không có. Tình 
cờ đi chợ VN mà quen dì tôi. Sau này khi 
đã trở thành “họ hàng” rồi ông mới “xì” ra. 
Ông nói nhìn thấy dì ông chịu quá mà 
không biết làm sao để làm quen, ông rất 
kém trong vấn đề tán gái. Nhưng có lẽ 
duyên nợ đã đến cho nên ông đã mạnh dạn 
hỏi những câu thật ngây ngô khi đứng xếp 
hàng trả tiền sau lưng dì tôi. Hôm đó sau 
khi tan sở, dì tôi ghé chợ Việt Nam mua vài 
miếng tàu hũ về chiên để thả vào nồi bún 
riêu cho nó đẹp mắt. Bỗng có một người 
đàn ông đứng sau lưng dì lên tiếng: 
      - Chị ơi! Chị mua miếng tàu hũ này về 
là chị chiên hay làm cái gì khác? 
      Mặc dù câu hỏi rất là ngớ ngẩn nhưng 
dì vẫn lịch sự trả lời: 
      - Dạ chiên. 
      Người đàn ông nói tiếp: 
      - Sao chị hay thế! Chứ tôi chiên nó cứ 
cháy đen như là than phải bỏ hết không ăn 
được, sau này nếu muốn ăn tàu hũ chiên tôi 
cứ phải ra tiệm mua chiên sẵn. 
      Mọi người chung hàng nghe ông nói 
đều quay lại nhìn, có người mách nước: 
      - Lần sau nếu ông muốn chiên thì cứ 
nhờ bà xã hay con gái chiên trước cho một 
lần rồi bắt chước theo mà chiên. 
      Ông thanh minh liền: 
      - Tôi làm gì có bà xã. 
      Có lẽ vì get line dài quá nên họ chuyện 
trò cho vui: 
       - Ông sang đây theo diện gì? 
      - Dạ HO. 
      - Trước 75 ông đã có gia đình chưa? 
Hay đi học tập về rồi bị mất vợ? 
      Ông lắc đầu như phủ nhận tất cả và 
chậm rải giải thích: 
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      - Thật ra trước 75 tôi đang tu trong nhà 
thờ rồi phải nhập ngũ đi lính. Sau 75 đi học 
tập về không được tu nữa. 
      Mọi người thấy ông chữa vợ lại là ông 
cha tu xuất nên đùa: 
      - Sao hồi đi HO ông không sớt đại một 
cô nào đem sang đây có phải vừa làm 
phước cứu được một người, vừa có người 
chiên tàu hũ cho ăn không? 
      Ông cười: 
      - Chả biết là làm phước hay lại thành 
của nợ đây? 
       Dì út đã trả tiền xong nên ra về không 
còn nghe tiếp được chuyện “ông cha” đó 
nữa! Vài ngày sau, theo thói quen thường lệ 
cứ đúng weekend là chúng tôi đi chợ VN 
một lần. Khi thì tôi đi, khi thì dì út đi hoặc 
có khi cả hai dì cháu cùng đi. Cũng có khi 
đột xuất cần một món gì đó thì chúng tôi lại 
đi thêm vào ngày thường lúc tan sở về. 
Weekend đó dì út tôi lãnh nhiệm vụ đi chợ 
VN một mình. Sau khi đậu xe và lock cửa 
đàng hoàng, dì thong thả rời khỏi khu 
parking để tiến về phía chợ, bỗng có một 
giọng đàn ông gọi từ phía sau: 
      - Cô tàu hũ! Cô tàu hũ! 
      Dì quay lại thì gặp ngay ông cha bữa 
trước, dì ngạc nhiên đứng lại, ông cha cười 
toe toét, nét mặt mừng rỡ trông thấy rõ: 
      - Rất may được gặp cô ở đây! Xin lỗi 
bữa trước không kịp hỏi tên cô nên tôi đã 
vô phép gọi cô là cô tàu hũ. 
      Dì út mắc cười quá khi thấy sao ổng 
không gọi mình bằng chị như bữa trước mà 
đã sửa miệng gọi bằng cô? Dì chưa kịp 
phản ứng gì hết thì người đàn ông nói tiếp: 
      - Xin lỗi cô, tôi tên Thịnh. Hỗm rày tôi 
rất muốn gặp lại cô để nhờ cô chỉ tôi cách 
chiên tàu hũ làm sao cho đừng bị khét mà 
không biết tìm cô ở đâu, nên tôi đành phải 

đi chợ dài dài thời may quá hôm nay được 
gặp cô. Vậy cô cho phép tôi cùng đi vào 
chợ với cô mua tàu hũ được không? 
      Đến đây thì dì út tôi đã hiểu “ông nội” 
này muốn kiếm chuyện để làm quen với dì 
chứ tàu hũ với tàu hỉ gì. Nghĩ thế nên dì te 
te vừa đi vừa trả lời: 
      - Chợ là nơi công cộng, ai muốn đi thì 
đi. mắc mớ gì ông phải xin phép tôi? 
      Và rồi họ quen nhau từ đó. Dì út tôi thiệt 
là kín miệng, email qua lại, hẹn hò đi chơi với 
nhau gần cả năm trời nay mà ở nhà chẳng ai 
hay biết. Bây giờ sau khi đã tìm hiểu lẫn 
nhau, chắc họ cảm thấy tình yêu đã chín mùi 
nên đưa nhau về ra mắt gia đình đôi bên để 
tính đến chuyện chung thân đại sự. Ba má tôi 
tuổi đã ngoài 80, một lần nữa phải đứng ra 
làm xuôi để gả dì út tôi đi lấy chồng. Ngày 
“Valentime” Bính Thân là ngày cưới của hai 
người. Dì út tôi thật là đẹp trong ngày vui đó, 
hình như dì chỉ hợp với màu trắng và dì rất 
thích màu trắng. Chiếc áo đầm cưới dài đến 
tận gót chân, bông cài đầu, hoa cầm tay, tấm 
voan che mặt, tất cả đều trắng từ trên xuống 
dưới, trông dì trẻ trung như một thiên thần. 
Hèn dì dượng út tôi đeo dính không tha. 
Trong đêm tân hôn, chú rể đã thì thầm thú 
thật với cô dâu: 
      - Anh bịa ra chuyện chiên tàu hũ để làm 
quen với em chứ thật ra chiên tàu hũ dễ ợt 
ai mà không biết. Anh sẽ chiên cho em ăn 
trọn đời.   
      Một cuộc tình duyên muộn màng nhưng 
ai nấy đều vui vẻ và hài lòng, nhất là má tôi 
vui đến chảy nước mắt vì đã làm tròn bổn 
phận “quyền huynh thế phụ”. Riêng tôi cứ 
hát nho nhỏ mãi một câu trong bài hát Chị 
Tôi của Trần Tiến: “Dì cũng đã có chồng…” 
 

TÔN NỮ MẶC GIAO 
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GỞI CHỊ XA XÔI  
CẢ NỖI NIỀM 
 (Vần thơ gởi về Cổ Lũy) 
 
Mai mốt chị về thăm vườn cũ 
Chăm bón giùm em bụi mẫu đơn 
Bụi hoa em trồng ngày xưa đó 
Xa vắng lâu rồi mãi nhớ thương. 
 
Ngồi đây hồi tưởng ngày thơ dại 
Mái nhà xưa, giếng nước, gốc dừa, 
Vầng trăng sáng lung linh giàn mướp, 
Chăm chút nhau tháng nắng ngày mưa. 
 
Thuở ấy, nhà mình cheo neo quá 
Vầng khăn sớm phủ mái đầu xanh, 
Mẹ mất năm em vừa lên tám 
Chú út mới tròn bảy ngày sinh. 
 
Tiếng cú canh khuya nghe não nuột 
Giọng hò vang vọng nỗi xót xa 
Giấc ngủ chiêm bao quầng khoé mắt 
Tàn canh lạnh lẽo hạt sương sa. 
 
Thôn xóm tiêu điều theo cuộc chiến 
Mái dột tường rêu gió mong manh 
Đồng không mông quạnh bấc đông lạnh 
Khoai sắn chêm vào những bữa ăn. 
 
Anh chị em mình lo tần tảo 
Ruộng lúa nương khoai tự chải bương 
Cảnh đời ngơ ngác gà mất mẹ 
Đầu xanh côi cút lắm bi thương. 
 
Nắng cháy trưa hè trên đồng cạn 
Lạnh buốt chiều đông dưới ruộng sâu 
Gò vai cao thấp đường trơn trợt 
Đoạn đời gian khổ dễ quên đâu. 
 

Ngày em vào Huế để theo học 
Chị ở lại nhà buồn lắm không 
Em vẫn về thăm mùa phượng thắm 
Bẫy chim bắt cá nghịch gió đồng. 
 

Mười năm đèn sách em cực khổ 
Thiếu thốn đủ điều chị hiểu em 
Nhà khó trăm bề đành phải khó 
Kiếm chút tương lai ráng sách đèn. 
 

Em lớn lên, chị đi lấy chồng 
Em mừng, em tủi chị biết không 
Chị đi, lần nữa em mất mẹ 
Còn đàn em nhỏ lấy ai trông. 
 

Ngày em trở bước đời binh lửa 
Sống chết cận kề giữa sớm hôm 
Bốn lần thương tích em giấu biệt 
Nói để mà chi, chị thêm buồn. 
 
Rồi chị mất chồng, cháu mất cha 
Em mất anh rể, thật xót xa 
Em về không kịp ngày tang lễ 
Ra mộ thăm anh mắt nhạt nhòa. 
 

Đời vẫn phôi pha theo gió bụi 
Em về tay trắng lại trắng tay 
Mười năm gặp chị nơi vườn cũ 
Chị khóc, em buồn những đổi thay. 
 

Bây giờ xa chị ngàn vạn dặm 
Lòng chạnh bồn chồn dấu vết xưa 
Bấm đốt đoạn đời gian nan cũ 
Chất ngất lòng em nói sao vừa. 
 

Xin gởi chị bài thơ nho nhỏ 
Vụng về chẳng biết nói gì hơn 
Mai mốt chị về thăm vườn cũ 
Chăm bón giùm em bụi mẫu đơn. 
 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
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Nắng vàng Nagasaki 
PHƯƠNG-DUY 

Tokyo, ngày... tháng... năm 2009 

Anh Nguyễn quý mến, 

Em vừa từ thành phố Nagasaki về, vội 
viết thư cho anh kẻo để anh chờ thư.  
Nơi em đến viếng đầu tiên ở thành phố 
này không phải là “Chukamachi” khu 
phố Trung Hoa (Chinatown),  hoặc một  
“otera, tera, dera hoặc ji” (ngôi chùa cổ 
kính) hay những “shoppingu gai “ (siêu 
thị) như những lần trước đây khi đi 
thăm viếng một địa danh mới mà là một  
“Oura tenshudo shita”  (nhà thờ, đúng 
hơn một giáo đường Thiên Chúa giáo). 
Giáo  đường Oura (Oura Catholic 
Church)  xây dựng năm 1864 do một tu 
sĩ người Pháp là Cha Bernard Petitjean, 
sau ngài trở thành giám mục tiên khởi ở 
Nagasaki. Sở dĩ em viếng  nơi đây trước 
nhất của chuyến du lịch vì có dính dáng 
đến văn hóa, nghệ thuật của người Pháp 
mà em rất thích. 
      Giáo đường tọa lạc về hướng đông 
nam ở cuối thành phố, gần đền thờ Đức 
Khổng Phu Tử và công viên Glover. 
Trong khi đó, một di tích nổi tiếng khác 
của Thiên Chúa Giáo là Đền thờ 26 vị 
Thánh tử đạo lại tọa lạc ở phía cực bắc 
của thành phố. Nhìn ngôi tượng Đức 
Cha Petitjean  mặc áo chùng dài đứng 
nơi nhà thờ,  trông ngài hiền từ, khiêm 
tốn và thánh thiện. Oura là  một trong 

những ngôi giáo đường cổ nhất tại nước 
Nhật Bản. Được xây dựng bằng gỗ và 
theo lối Gothic. Các ngôi nhà chung 
quanh trong khuôn viên nhà thờ cũng 
xây dựng bằng gỗ rất mỹ thuật. Giáo 
đường sơn màu trắng với những cửa sổ 
ráp bằng kính nhiều màu  phản chiếu 
lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời trông rất 
đẹp, được xếp vào cổ tích, thuộc hạng 
“quốc gia chi bảo” (National Treasure). 
      Rời khu giáo đường, em đi đến 
viếng khu “Hollander Slope”. Nơi đây 
những đường phố được lát đá hoặc trải 
sỏi rất mỹ thuật do người Hòa Lan xây 
dựng. Ngày xưa, theo quan niệm đơn sơ 
của người dân địa  phương, người ngoại 
quốc nào từ tây phương tới (dù là người 
Bồ đào nha, người Hòa lan, người Tây 
ban nha…) cũng gọi chung là “người 
Hòa Lan” cả. Người Bồ đào nha và 
người Hòa lan là những người ngoại 
quốc từ phương tây đến hải cảng 
Nagasaki sớm nhất khi hải cảng mở cửa 
giao dịch thương mại với quốc tế từ 
năm 1571, tiếp theo sau những tay lái 
buôn từ Trung hoa đến  trước đó và đã 
tổ chức thành cộng đồng Hoa kiều riêng 
biệt. Những tay lái buôn người Bồ  đào 
nha mang đến nhiều tàu bè chở súng 
đạn  đến bán và chở những nhà truyền 
đạo thiên chúa. Có một thời gian các 
lãnh chúa cai trị tại địa phương ra lệnh 
đóng cửa hải cảng không  mưốn giao 
dịch với người tây phương vì họ muốn 
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ngăn cấm những nhà truyền giáo hoạt 
động rất mạnh. Chỉ riêng người Hòa lan  
được phép đến giao dịch thương mại  
vào giữa những năm 1638 đến 1854. 
  Sau khi hải cảng mở cửa lại, người 
Pháp, người Anh, người Mỹ, người Đức 
và người Phổ tới tấp đến buôn bán  cho 
đến ngày nay. Năm  1992, người Hòa 
lan đã bỏ ra một ngân  khoản lên đến 
1.75 tỷ dollars để xây dựng một  ngôi 
làng cổ truyền Hòa lan  “Huis ten 
Bosch” với những giáo đường, cư xá, 
tiệm buôn,  những cối xay gió, nông 
trại, kênh đào, công viên... theo mẫu tại 
quê nhà bên Hòa lan. Gồm cả xây lên 
một tòa nhà giống mẫu lâu đài của nữ 
hoàng Beatrix và một giáo đường Hòa 
lan với ngọn tháp cao nhất. Phương tiện 
giao thông nơi  làng này là những chiếc 
xe cổ do ngựa kéo, những taxi cổ điển 
và những tàu thuyền kiểu cổ đi lại trên 
những sông đào trong làng. Du khách 
đến viếng khu làng này đều nhiệt liệt 
ngợi khen kiều dân Hòa lan đã có sáng 
kiến rất hay và xây dựng tuyệt vời. 
 Một nơi được du khách  ngoại quốc 
cũng như dân Nhật bản thăm viếng 
nhiều lần nhất tại Nagasaki  là  Công 
viên Hòa Bình “ Peace Park”. Một trụ 
bằng đá đen được dựng lên để đánh dấu 
nơi quả bom nguyên tử thứ nhì của Hoa 
Kỳ nổ lúc 11:02 ngày 9 tháng Tám năm 
1945, ba ngày sau khi quả bom nguyên 
tử đầu tiên thả xuống Hiroshima. Bom 
rơi gần  chỗ  bến tàu và sức nổ đã sát 
hại ngay tại chỗ ước tính 75,000 nhân 
mạng và chừng hơn 75,000 nạn nhân bị 

thương. Nhiều  công trình xây lên để kỷ 
niệm, kể cả một tượng đài  cao 9 mét 
(30 ft),  tạc một người đàn ông Nhật 
vạm vỡ tay phải dơ lên cao, ngón tay trỏ 
chỉ lên trời (Thiên), tay trái đưa ngang 
(Bình), mang tên “Pho Tượng Hòa 
Bình” (Peace Statue).  Năm 1959, giáo 
dân tái thiết ngôi giáo đường Urakami 
Catholic Church tọa lạc cạnh công viên 
này. Cũng mang một ý nghĩ “cầu 
nguyên hòa bình cho nhân loại”. 
Ai bước chân đến Nagasaki không thể 
nào quên được Viện Bảo tàng “Atomic 
Bomb Museum”. Nơi đây trưng bày 
quang cảnh  sinh hoạt của thành phố hải 
cảng Nagasaki trước và sau ngày bị 
bom nguyên tử, kể cả công cuộc tái 
thiết sau này. Những bức ảnh chụp, 
video, tài liệu báo chí (trong nước và 
thế giới) ghi lại biến cố đau thương này. 
Mô hình  làm bằng kim loại “Hai quả 
bom A” hình tròn.  Một cái đồng hồ  
lớn treo tường ngưng hoạt động đã vô  
tình  ghi lại giờ bom nổ... được  viết  lại  
trong một tài liệu “A clock frozen at the 
moment the bomb exploded “ là  một 
trong những vật trưng bày được người 
xem chú ý và suy nghĩ nhiều nhất về 
thảm họa nguyên tử trong chiến tranh. 
 Nghỉ trưa, em đến khu Phố Tàu 
“Chinatown” để ăn cơm. Em rất thích 
được ăn cơm Tàu tại chuka-ryori-ya 
(Chinese restaurant), có những món em 
thích như  ise-ebi (lobster), kani (crab) 
và goban (rice cooked). Bước qua một 
cái cổng rất lớn trang trí bằng những 
hàng chữ Hán và chạm trổ những hình 
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hoa văn làm em nhớ đến cái cổng dẫn 
vào khu phố Tàu “Chinatown”ở thành 
phố San Francisco mà anh thường đưa 
em đi mua ô mai, xí mụi, ổi, xoài (em 
rất mê ăn loại quà vặt này) những ngày 
chúng mình còn là sinh viên. Đền thờ 
Đức Khổng Phu Tử cũng gần khu phố 
Tàu,  nên em ghé đến viếng để biết 
thêm văn hóa Trung Hoa. Từ xa em đã 
thấy mái ngói vàng đỏ của ngôi đền thờ 
nổi bật với lối kiến trúc đặc thù Trung 
Hoa. Năm 1982, Cộng đồng Hoa kiều 
đã  góp công của để xây lại và nới rộng 
thêm ngôi đền thờ này sau khi bị bom 
nguyên tử phá sập ngôi  đền  cũ xây 
dựng năm 1893. Năm 1982 cũng là năm  
xây dựng viện Bảo Tàng Quốc Gia Lịch 
Sử Trung Quốc tại Nagasaki. Những cổ 
vật trưng bày tại viện bảo tàng tại đây 
được viện Bảo Tàng Quốc Gia  và viện 
Bảo Tàng Bắc Kinh cho mượn. 
 Trời ngả về chiều, nắng vàng chiếu 
rực rỡ trên thành phố hải cảng 
Nagasaki, trèo lên taxi em đi viếng nốt 
một di tích cổ của thành phố : Đền Thờ 
26 Thánh Tử Đạo. Năm 1587, shogun 
Toyotomi  Hideyoshi chính thức  ra 
lệnh cấm đạo Thiên chúa hoạt động. kết 
cuộc là 26 giáo dân bị bắt và giải lên 
đồi Nishizaka để xử tử trên cây Thánh 
giá. Theo tài liệu thì số giáo dân bị giết  
trong đợt đầu tiên có thể hơn 600 vị chỉ 
tính trong vùng Nagasaki không thôi.  
Năm 1862,  Đức Giáo Hoàng đã xét 
phong Thánh tử đạo cho 26 vị. Một 
đoạn đường ngắn  từ  nhà ga dẫn đến  
đền thờ, giáo dân dựng nên một tảng đá, 
một nhà nguyện nhỏ,  và một  viện bảo 
tàng để vinh danh các thánh tử đạo. 

 Anh Nguyễn quý mến, 
Về lại Tokyo, em ngồi viết thư cho anh 
mà lòng em vẫn còn buồn vì nhân dịp đi 
thăm viếng Nagasaki, tìm hiểu để học 
hỏi, khi tiếp xúc trực tiếp với những gia 
đình có liên hệ huyết thống với những 
nạn nhân của bom nguyên tử ở 
Nagasaki. Họ cho biết những người chết 
ngay lúc bom thả tuy xấu số nhưng 
không chịu đau đớn thân thể trước khi 
qua đời, còn số người chẳng may bị 
thương, chất phóng xạ nguyên tử làm 
họ kéo dài sự đau đớn trước khi vĩnh 
viễn vào cõi vĩnh hằng. Nghe nhiều câu 
chuyện, nhiều trường hợp  thương tâm 
đã làm em suy nghĩ nhiều. Những ngày 
buồn bã kéo theo những đêm thao thức 
không ngủ được. 
 Nước Nhật bản, dân Nhật bản của 
em sao gặp nhiều thiên tai  động đất, 
sóng thần, bão lụt lại thêm họa tai 
nguyên tử nữa. 
 Cầu xin Bình An cho mọi dân tộc 
trên  thế giới. 
 Em nhớ và yêu anh nhiều. 
 Hôn anh. 
 MICHIKO kính bút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) PHƯƠNG-DUY San Jose 
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Đọc Thơ Tình 

Của Một Ông Già 75 Tuổi 

 

TRƯƠNG VẤN 
 
 Lê Mai Lĩnh viết nhiều. Đủ thể loại. Văn, 
thơ, tùy bút, phóng bút, loạn . . . bút, tiểu luận. 
Đủ đề tài trong mọi lãnh vực: Chính trị, văn 
chương . .  . 
 Nhưng riêng tôi, tôi chỉ 
thích thơ Lê Mai Lĩnh . Nhất là 
thơ tình.  
 Mà thơ tình viết khi ông 
trên 70 tuổi mới phản ánh đầy 
đủ tính cách con người Lê Mai 
Lĩnh. Một ngoại lệ : bài thơ Sắn 
, tuy không phải thơ tình, 
nhưng lại là bài thơ dẫn tôi vào 
thế giới văn chương và con 
người Lê Mai Lĩnh. Cũng dễ 
hiểu. Năm xưa (mấy chục năm xưa) ở tù 
chung với nhau, tôi không biết anh chàng 
dong dỏng cao, đẹp trai (hồi đó) nói giọng 
Quảng Trị réo rắt như chim hót Lê Văn Chính 
là tên thật của Sương Biên Thùy, một nhà thơ 
miền Trung quen thuộc với các tạp chí văn 
học miền Nam trước 1975. Anh thực sự lôi 
cuốn tôi với bài thơ Sắn và giọng đọc sang 
sảng trong các buổi văn nghệ tù khúc cuối 
tuần. Bài thơ Sắn cũng là bài thơ duy nhất 
sánh vai chung với các ca khúc (nhạc ) viết 
trong tù được lưu trữ và giới thiệu trên 
chuyên mục Tù Khúc của trang T.Vấn & Bạn 
Hữu. Bằng bài thơ Sắn, cánh cửa văn 
chương của Lê Văn Chính, tức  Lê Mai Lĩnh 
mở ra cho tôi bước vào.  
 Thế nên tôi mang ơn bài thơ Sắn. Thế 
nên tôi yêu bài thơ Sắn. Nhờ nó, tôi khám 
phá ra một Lê Mai Lĩnh đầy tính cách ngược 
ngạo, kể cả trong thơ tình. 
 Đọc thơ tình của Lê Mai Lĩnh, tôi như 
nhìn ra vẻ bối rối, sững sờ, sợ hãi, thích thú 
của  những người nữ mà ông yêu, ông say  

mê, ông đắm đuối, ông tôn thờ, ông . . . hành 
hạ. 
 Những người nữ này, chắc phải khổ lắm , 
rầu lắm, và cũng sướng tê lắm  khi có một 
người theo đuổi mang đầy đủ tính cách 
ngược ngạo, liều mạng, lì lợm, bất cần đời, 

bất cần ai như anh chàng Lê Mai 
Lĩnh. Kể cả khi những người nữ 
này đã bước qua bao chìm nổi 
trong đời (riêng), giờ đây khi “ 
chẳng may” đối diện với anh 
chàng “mê mình” năm xưa, chắc 
cảm giác khổ, rầu, tê tê ngày nào 
vẫn cứ đeo đuổi, không chịu 
buông tha. Khổ hơn nữa, rầu hơn 
nữa, tê hơn nữa là mãi đến bây 
giờ, anh chàng liều mạng ấy vẫn 

chưa hết “ mê mình” 
 Tôi nhìn ra được những tính cách này là 
nhờ đọc những bài thơ tình của một ông già 
72 tuổi, khi ký tên Sương Biên Thùy, khi ký 
tên Lê Mai Lĩnh, khi ký tên Lê Mai Nổ. Tôi sẽ 
không ngạc nhiên nếu có lúc ông ký tên dưới 
những bài thơ ấy là Lê Liều Mạng. Sở dĩ tôi 
viết như thế vì chính tôi là người đọc những 
bài thơ ấy dưới dạng bản thảo ông gởi ngay 
sau khi vừa viết xong, còn nóng hơi ấm của 
một trái tim già đang thổn thức, ghen tuông, 
hờn giận. . . Và vì nhà thơ vẫn còn đang trong 
trạng thái lên đồng với chữ, với thơ, với cả 
người (nữ) trong thơ khi ngồi máy nhấn nút 
gởi đi đến cho người trách nhiệm bài vở của 
trang T.Vấn & Bạn Hữu ( là tôi) , cũng là một 
người bạn tù, nên ông già 72 tuổi làm thơ tình 
chẳng cần e dè, giữ ý, cứ thế bộc lộ trọn vẹn 
con người mình. Cũng vì thế, thơ tình của 
ông càng mang một dáng vẻ rất riêng, không 
lẫn với bất cứ ai. Nhưng, khi đưa thơ ông ra 
với công chúng, để giữ tính cách đồng nhất 
trong việc giới thiệu tác phẩm các thân hữu, 
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tôi chỉ dùng một bút danh quen thuộc của 
ông: Lê Mai Lĩnh. 
 Người đọc thơ Lê Mai Lĩnh, thực ra cũng 
chẳng cần những cái tên đầy “ hình tượng “ 
như Lê Mai Nổ, Lê Liều Mạng, để nhìn thấy 
tính cách rất riêng của nhà thơ 72 tuổi. Ở tuổi 
này, còn làm thơ tình được, đã là một ân 
sủng rất đáng bị . . . ganh tị. Nhớ năm xưa, 
ông “xồn xồn “ Phạm Duy, để tìm cảm hứng 
viết những bản nhạc tình tuyệt vời, ông đã 
phải chính mình lao vào những cuộc tình “ 
không lối thoát “, để từ đó ra đời những tuyệt 
tác như “ Nghìn trùng xa cách “ hay “ Nha 
Trang ngày về “chẳng hạn, như chính nhạc sĩ 
đã tự thú trong Hồi Ký của mình. Nhắc đến 
chi tiết này, để thấy một điều, muốn làm thơ 
tình cho hay, cho có hồn, cho có hơi ấm đúng 
nghĩa của tình yêu, nhà thi sĩ phải “ đang yêu 
“ cái đã. Không đang mê đắm, đang tương tư, 
đang nhớ nhung sầu khổ, làm sao diễn tả 
cho thật được những cảm giác ấy trong 
những câu thơ của mình. 
 Nhưng những cảm giác như “ mê đắm, 
tương tư, nhớ nhung, sầu khổ”  trong tâm hồn 
của một ông già 72 tuổi vẫn khác, phải khác với 
cũng những cảm giác quen thuộc ấy trong tâm 
hồn một chàng trai 20 tuổi, 30 tuổi. 
 Ở ông già 72 tuổi, nét từng trải, cam chịu, 
thực tế sau một quãng đời dài bươn chải là 
tất nhiên. Nếu không thế, thì ông già chỉ “ yêu 
xạo”. Mà “ yêu xạo “ thì  làm sao che mắt được 
thế nhân.Mà thế nhân ấy lại là những người 
nữ đã từng “ bươn chải “ không kém, có khi 
còn lăn lộn với đời hơn nữa . Mặt khác, những 
nếp nhăn trên con tim già nua luôn tìm dịp để 
chứng tỏ sự hiện hữu của mình. Nhất là khi 
con tim ấy đòi được đập nhanh hơn, mạnh 
hơn, điên cuồng hơn.Dù sau đó nó biết rằng 
nó có thể chết vì . . . đứt hơi. Cũng chẳng sao. 
Chết vì tình là mơ ước của tất cả những gã nòi 
tình trên mặt đất này, huống gì Lê Mai Lĩnh ! 
 Thơ tình . . . già của Lê Mai Lĩnh thể hiện 
đủ những thứ ấy. Hơi ấm thoát ra từ mỗi câu 
thơ, mỗi bài thơ, cho thấy không phải nhà thơ 
đang “yêu xạo”. 

 Hãy thử đọc vài đoạn, trong vài bài thơ tình 
tiêu biểu của “lão già dịch“ 72 tuổi ấy xem sao : 
Này cô láng giềng 
Rồi cũng có ngày sau hơn 60 năm 
Cô và tôi gặp lại nhau 
Tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc cô 
Vẫn như thuở nào. 
Đẹp hết sẩy 
Dầu đã hơi bị tra 
Nhưng nếu được phép lựa chọn 
Tôi chọn cô, không chọn những cô gái 30, 40 
 
Chẳng phải vì tôi thích sưu tầm đồ cổ 
Như những nhà tỷ phú thích sưu tầm đồ cổ 
Mà tôi là một gã làm thơ 
Suốt đời đi tìm cái đẹp 
Mà cô thì đã quá đẹp trong mắt tôi 
. . . . . 
Nếu phải lựa chọn giữa cô và một tỷ dollars 
Tôi chọn cô là điều chắc nui 
Với cô, 120 pounds, tôi có thể bồng 
 
Nhưng với một tỷ dollar 
Tôi không thể mang hay xách 
Với cô, tôi có niềm ấm áp để hâm nóng tuổi già 
Với một tỷ dollar lạnh lùng,  e tôi chết sớm. 
 
 (Đôi Điều Xin Được Phép Nói Thêm Với 
Cô Láng Giềng) 
 
Tìm tình như thế tìm trầm 
Rừng thăm thẳm, núi cheo leo 
Vì tình chống gậy cố trèo 
Tình ơi, tình ơi, tình ơi. 
 
Tìm tính, chống gậy tìm tình 
Một mai gậy mòn, gối mỏi 
Ta lê, ta lết, ta bò 
Tình ơi, tình ơi, tình ơi. 
 (Chống gậy tìm tình) 
 
. . . Này có láng giềng của tôi ơi, 
Tôi yêu cô năm tôi 12, cô 17 
Hai năm sau, cô 19, đi lấy chồng 
Tôi 14 đầu còn phân trâu, hỉ mũi chưa sạch 
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Nhưng tôi đã chân đạp đất, tay vùng cao, 
miệng kêu trời khóc lóc khiếu nại, van xin 
Nhưng trời khuyên tôi nên đợi chờ, kiên nhẫn. 
Từ đó tôi mất cô, tạm thời thua cuộc, đầu hàng.  
 
Tôi lầm lũi trong đời, cầm súng và cầm viết 
xông pha vào trận mạc. 
Nhưng trong trái tim tôi luôn có một chỗ cô an tọa 
Cũng có lúc là bệ thờ cho cô, cô láng giềng 
BÀ TIÊN thời ấu thơ.  
 
Và, đúng như Thượng Đế đã AN BÀI 
Tôi gặp lại cô sau 60 năm tại San Jose 
Tôi, một nhà thơ bà chạy, tự cho phép mình 
là gã đàn ông độc thân 
Cô, một thiếu phụ đã khoác cho mình đôi 
cánh tự do. 
 (Kẻo gió cuốn mây trôi) 
 
. . . Chẳng phải tại bà, cũng chẳng phải tại ông 
Mà là tại cả ông lẫn bà đều nghĩ mình đang 
độ muộn hồi xuân 
Mới gặp nhau ngày đầu 

Bà nói vì đôi mắt ông làm bà khó ngủ 
Ông nói vì đôi trái ngực bà phập phồng làm 
ông bỏ cơm 
Để từ đó những lúc đi lễ chùa  
 
Ông và bà quì song song 
Tưởng chừng như chú rể, cô dâu chờ PHẬT 
TỔ ban lệnh hành quân   
Để từ đó hai người cùng trong ban hộ niệm 
Mong có đạo hữu nhập NIẾT BÀN để có cơ 
hội quì bên nhau. 
(Lý lịch tình yêu) 
 
Không biết ông già 72 tuổi còn làm thơ tình 
được bao lâu nữa. Tôi tin ông sẽ không bao 
giờ ngừng làm thơ tình. Có lẽ cả khi ông nằm 
liệt trên giường, miễn đôi tay còn ngọ nguậy 
được, là chúng ta lại có những bài thơ tình 
mang dấu ấn rất đậm nét Lê Mai Lĩnh. 
Nếu không thế thì cái tên Lê Mai Lĩnh sẽ 
chẳng có gì khác người. 

Trương Vấn 
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THỦY TIÊN ĐẾN VỚI XUÂN 
 
 
Một năm dài nhung nhớ 
Đón em về cùng với Chúa Xuân 
Thủy Tiên ơi! Trong ngọc trắng ngần 
Thiếu vắng em, xuân không còn linh diệu. 
 
Vẫn nuột nà từng cánh hoa yểu điệu 
Vẫn thanh tao e ấp dáng mỹ nhân 
Vẫn cao sang suối tóc đượm tình xuân 
Vẫn đắm say đôi mắt huyền u uẩn 
Thủy Tiên ơi! Nhụy tim vàng vương vấn 
Tấm lòng vàng… nơi Phật ngự tòa sen 
Hương từ đâu… nhẹ tỏa… tự nơi em 
Hương thơm ngát, ôi, mùi thơm tinh khiết 
Thanh - Sắc - Tâm,  Thủy Tiên em… diễm tuyệt 
Lá đoan trang ôm gọn cả trời xuân 
Lá nhẹ nhàng uốn lượn sóng thanh tân 
Vườn Thượng Uyển chập chờn đôi bướm trắng 
Hoa - Kiều nữ- hay uyên ương tung cánh 
Em thực hư, huyền ảo, Thủy Tiên ơi! 
Đôi mắt nhung thu hút sắc mây trời 
Tay ngà ngọc, em xoay vần vũ trụ 
 
Em như hoa, như tơ vương…  quyến rũ 
Kết thành duyên cùng với ý thơ 
Cho thi nhân khai bút mộng mơ 
Trên hoa tiên họa hình em. . .  Kiều  Hạnh! 
 

Nguyễn Lân 
 
 

LE  MAGIQUE PRINTEMPS 
DE  THUỶ TIÊN 
 
Passée mon année nostalgique 
Tu m'es revenue comme une déesse de Printemps 
Ô Thuỷ Tiên! Sans tes milles éclats de perle 
- Sans Toi - mon printemps ne sera plus magique. 
 
Éclatante dans chaque pétale de fleur 
Pure comme un amour éternel 
Vogue dans le parfum, le ruisseau de tes 
cheveux 
Tes yeux de velours m'ennivrent de 
mystères. 
Ô Thuỷ Tiên! Ton coeur d'or de nénuphars 
M'encorcelle dans ce monde céleste 
Comme tout n'appartient ... qu'à Toi 
Remplis-moi ton doux ciel de feuillage 
Léger er féerique jusqu'à l'horizon lointain. 
Dans ton jardin secret , s'aiment les papillons 
Jaloux des cigognes amoureux des vents, 
Comme ce doux mirage romantique. 
De tes yeux voluptés, garnis ce ciel toujours clair, 
De tes doigts nacrés, crée cet univers unique. 
 
Tu es ma narcisse si rare 
Qui se marie avec mes poèmes immortels 
Laisse toujours ma plume rêver 
Et graver ton coeur au nom des fleurs. 
 
 Paroles: Diễm Hoa 
 D'après le poème "Xuân Thuỷ Tiên" de 
Nguyễn Lân 
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Hung Thần Của Tuổi Xuân 
 

NGUYỄN LÂN 
 
(Ðể tặng cô nữ sinh GL Nhã Lan, xướng 
ngôn viên LSR và HVTV, người đã gợi ý 
cho viết bài này.) 
 
Sinh, bệnh, lão, tử - bốn giai đoạn của 
đời người, có ai thoát được không? 
Sinh, Tử - điều dĩ nhiên của Tạo Hoá. 
Bệnh - có người suốt đời bệnh rề rề, có 
người đương khỏe bất thần xuất hiện 
căn bệnh nan y, tháng trước còn mạnh 
cùi cụi, tháng sau đã gục ngã vì căn 
bệnh ung thư hiểm nghèo, tháng trước 
còn khiêu vũ lả lướt, tháng sau bò lết 
vào cầu tiêu vì nàng Vertige chợt đến 
hành hạ, đi đứng loạng choạng, ngả 
nghiêng, tháng trước còn thuyết trình, 
nói năng hùng hồn trước máy vi âm 
tháng sau đứng trước cử tọa không biết 
mình nên nói gì, nên nói như thế nào, 
nhìn những người quen mà như chưa 
từng biết. Ôi! Alzheimers tới, làm sao 
chặn được?! Chỉ có Lão là có người 
thoát được. Tôi biết một người, một anh 
bạn rất thân cùng tuổi với tôi mà trông 
trẻ hơn tôi đến cả hai thập niên từ vóc 
dáng đến làn da, mái tóc. Chúng tôi đều 
bước đến “bát tuần thượng thọ” nhưng  
anh trông không quá 60! Anh chưa bao 
giờ đả động tới chuyện “cái già xồng 
xộc nó thì theo sau” nhưng thế nào tôi 
cũng phải tìm ra bí quyết của người 
tránh được hung thần của tuổi xuân này. 

Một lần gặp gỡ, tôi hỏi: “Anh ơi! 
Sao hung thần của tuổi xuân không đến 
thăm anh? Sao bác sỹ giải phẫu thẩm 
mỹ tồi tệ nhất, tàn nhẫn nhất là Thời 
Gian lại né anh?” 

Anh trầm ngâm, rồi nhỏ nhẹ: 
“Nhiều lý do lắm. Vắn tắt thôi nhé. 

Thứ nhất là vệ sinh ăn uống. Mình 
là loại ăn tạp. Thịt, cá, rau, đậu, đồ biển 
(nếu không bị dị ứng), ăn hết nhưng với 
số lượng vừa phải. Sau bữa ăn, nhìn 
thức ăn còn thấy khoái khẩu, chớ tham 
ăn quá hay nể bạn nể vợ ép ăn đến căng 
bụng. Các loại rau xanh đa phần đều 
cần cho bộ máy tiêu hoá, thuộc loại hàn, 
âm tính. Ớt vàng, ớt đỏ thuộc loại nhiệt, 
dương tính. Nếu bộ máy tiêu hoá của 
mình tốt, nên ăn hết các loại thực vật đủ 
màu. Theo đông y là để giữ cho âm 
dương quân bằng. Nhưng nếu yếu đừng 
ăn ớt vàng, ớt đỏ nhiều dễ sình bụng. 
Kefir là loại thực phẩm rất tốt cho bộ 
máy tiêu hoá. Blackstrap Molasses cần 
cho những người ngoài 50 hay lớn tuổi 
đã bắt đầu bị Arthritis. Mình dùng 
những thứ này càng sớm càng tốt tránh 
được đau nhức. Đại khái là thế. Nếu 
muốn biết kỹ lưỡng phải tham khảo với 
chuyên viên thực phẩm. 

Thứ hai là tập thể dục thường 
xuyên. Mình đã cao tuổi đâu cần tập tạ 
đòi cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ cốt sao cho 
thịt tay chân khỏi nhão, bụng không 
phát triển vuợt ngực. Đi bộ hàng ngày. 
Mùa đông, đành đi bộ trong nhà ít nhất 
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20 phút. Cái hay là nhà ai cũng có 
gương soi, càng lớn tuổi dáng người 
càng gù, lưng càng còng. Đi ngang qua 
gương thấy dáng trông già và khòm, 
mình sửa ngay, cố giữ cho lưng thẳng, 
hai vai không xệ. Thường cái đẹp đi với 
phong cách trẻ trung.  

Thứ ba, giữ cho tâm hồn được bình 
thản, sảng khoái. Đây là yếu tố quan 
trọng nhất. Trong cuộc sống luôn luôn 
chúng ta bị căng thẳng, bị dồn nén, bao 
nhiêu điều bất như ý từ trong gia đình ra 
ngoài xã hội. Là người nhậy cảm, cầu 
toàn càng dễ đau khổ, bực tức, cay cú, 
giận hờn. Là người luôn luôn mong 
muốn hơn người, ham danh lợi dễ vọng 
động trong bon chen, ganh đua tại 
trường đời đưa đến ganh ghét, tị nạnh, 
chèn ép, ích kỷ, nhỏ nhen. Nghĩ xấu cho 
ai, vu khống người khác để tranh phần 
thắng đều làm “tâm” mình cằn đi, trái 
tim khô cạn. Đừng nghĩ là tranh hơn 
thua được là mình sung sướng. Cái 
buồn sẽ đến mau chóng, cái hối hận sẽ 
kéo mình quị dần. Mình sẽ chóng già! 
Đấu trí, đấu lực, thoạt mới nghe có vẻ 
hách, có hùng khí. Nhưng theo tôi, 
những cái đó chính là nguyên nhân đẩy 
chúng ta xuống vực sâu, lao đao tinh 
thần, héo mòn thể xác. Phải chăng đó là 
cách mời mọc hung thần của tuổi xuân 
sớm đến thăm sớm hơn trời định? 

Tôi chọc quê: “Vậy thì chỉ có đi tu thôi” 
Anh cười nhẹ: “Thế đấy. Nhưng cứ 

gì phải “đi tu” hay ở chùa, trong tu viện. 
Mình tu thân, tu tâm, cố rèn luyện tư 
tưởng(!), sửa đổi cung cách đối đãi tha 
nhân, biết tội nghiệp thương yêu người 
mà cũng chính là biết tội nghiệp thương 

yêu mình. Tránh chỉ trích chê bai. Thấy 
điều bất như ý thà cứ lờ đi còn hơn 
tranh luận để mất đi một người bạn. 
Tình người vô cùng quan trọng trong 
cuộc sống. Mấy ai tịch cốc tu tiên hay 
sống đơn độc xa lánh nhân loại? Trong 
xã hội càng quen biết nhiều cũng dễ 
được thương yêu, dễ gặp may mắn mà 
cũng dễ đối đầu với bi lụy. Thế nào mà 
chẳng có lúc đụng chạm. Nhẫn nhịn - 
không dễ đâu. Nhưng làm được điều 
này mình thấy hãnh diên cho bản thân. 
Nóng nẩy, thô lỗ, cục cằn - phải cố sửa 
- cũng khó lắm. Nhưng sẽ được yên 
lòng khi mình chuyển hóa, thắng được 
những điều làm người khác phiền lòng. 
Tươi tắn, một nụ cười trên môi - chẳng 
phải ai cũng có - nếu không tập luyện.  
Được như vậy, chính bản thân sẽ tràn 
đầy hạnh phúc vì cảm thấy sự hiện diện 
của mình là món quà đáng quý cho kẻ 
khác, lòng ta sẽ được “an nhiên tự tại”. 

Tôi hỏi tới: “Còn gì nữa không?” 
Anh nghiêm chỉnh: “Còn nhiều… 

nhiều lắm. Đại loại thì thế. À! Tính tiếu 
lâm , có tinh thần khôi hài cũng cần để 
ngăn chặn hung thần tuổi xuân tránh đến 
gặp mình nữa. Chuyện gì trên đời cũng 
có thể kéo theo một chút cười. Dù là 
cười nụ, cười mím chi nhưng là cái cười 
sâu sắc, hiền hòa mà dễ thương. Nhưng 
mấy ai bẩm sinh đã sẵn duyên dáng, 
cuốn hút, làm người khác vui? Cái này 
phải học, đúng hơn, phải sống nhiều, 
phải đọc nhiều và có tâm hồn thứ tha.  

Bạn ơi! Bạn có mê giàu sang phú 
quý không? Bạn có cật lực kiếm tiền 
không? Nếu có, nó là con dao hai lưỡi. 
Giầu có, danh vọng làm bạn mát mặt 
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với thế gian nhưng rất dễ lôi kéo sự chú 
ý của hung thần tuổi trẻ. Làm việc 
nhiều, suy tư lắm chỉ đưa tới tâm hồn 
căng thẳng. Cố gắng làm việc cho vừa 
đủ sống. Mà biết thế nào là “vừa đủ”?!  
Nghĩ đi! Sự thư giãn, thoải mái không 
có thì làm sao chẳng chóng già nua? 
Dao, kéo, độn, cắt, vá, khâu, bơm, 
hút… sửa sắc đẹp với thời gian chỉ đưa 
tới tồi tệ hơn! 

Bạn ơi! Người có tâm hồn thi nhân, 
lãng mạn, đa cảm, dễ bén nhậy, dễ hờn 
giỗi mà cũng dễ quên. Những người yêu 
chuộng cái đẹp, cái đẹp thu hút tuyệt 
diệu của vũ trụ, của thiên nhiên, cái đẹp 
lãng mạn của văn chương thi phú, cái 
đẹp đầy màu sắc sống động của các loại 
cầm thú và đương nhiên, cái đẹp của con 
người từ thể xác đến tâm hồn là những gì 
mà các bác sĩ sửa sắc đẹp tàn nhẫn thế 
mấy cũng không thể tạo những vết nhăn, 
những rãnh cầy, những cặp mắt đục 
ngầu  với tia nhìn đờ đẫn trên mặt chúng 
ta được, Đấy là bửu bối ta có khiến hung 
thần của tuổi xuân phải chào thua. 

Mặc cảm tự tôn hay tự ti đều làm ta 
cằn cỗi. Tự tôn dễ đưa ta tới kiêu ngạo, 
coi rẻ người khác. Như vậy sẽ vấp phải 
lòng đố kỵ của tha nhân và dễ bị xa lánh 
ghét bỏ. Tự ti sẽ đưa ta tới cử chỉ khúm 
núm, sợ hãi. Như vậy sẽ vấp phải sự 
khinh thường, lạnh nhạt của người đời. 
Chúng ta, ít nhiều ai cũng mang mặc 
cảm. Thôi thì, ráng tập dần, loại bỏ mặc 
cảm từ từ để bản thân nhẹ nhàng, thoải 
mái, tự nhiên khi tiếp xúc với đời. À! 
Tôi thường tránh gồng mình để lấy 
“oai” hù người, bạn ạ! 

Điểm quan yếu là có thể lịch sự, tử 
tế, dễ thương với thiên hạ như với 
những người ta thương yêu không? 
Tình mến trọng của tha nhân cho ta 
cũng như sự thuơng yêu của ta với nhân 
loại sẽ làm ta thấy vui vẻ, thấy sung 
sướng, thấy mình hữu ích, thấy mình 
đáng giá hơn lên. Đó là chân hạnh phúc. 
Đó là tình người. Tình người chính là 
vũ khí tự vệ chống lại hung thần của 
tuổi trẻ, bạn ạ! 

Nhưng trên hết, điều mà ta không 
thể đoán biết, trù liệu là Thiên Định. 
Làm đủ mọi cách nhưng “cái già xồng 
xộc nó thì theo sau” thì đó là Dieu seul 
le sait (chỉ có Trời biết) số mệnh của ta 
Trời định cho như thế. Đây cũng là hậu 
quả của những việc ta đã và đang làm. 
Có phải là nghiệp chăng? 

Cảm ơn bạn. Tôi đã hiểu tại sao 
chúng ta cùng tuổi, đời sống tương 
đương, gia cảnh không chênh lệch 
nhiều mà trông bên ngoài tôi già hơn 
bạn đến hai chục tuổi, cả một thế hệ! 
Hung thần của tuổi xuân xa lánh bạn. 
Mừng cho bạn!  

Đáng mừng nhưng… sợ rằng cũng 
không được lâu đâu! Trông bề ngoài có 
vẻ trẻ trung yêu đời thế nhưng thật sự 
nội tạng của tôi cũng… kém rồi, có khi 
còn tệ hơn những người cùng trang lứa. 
Trời chưa cho cái bên trong vì trên đời 
này làm gì có sự toàn hảo! 

Thời gian không chừa một ai 
đâu, bạn ạ! 

 
NGUYỄN LÂN 

Viết xong 2/22/2016 - Virginia - 
Trọng Đông          
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Chân Dung Người Lính Việt Nam Cộng Hoà 
 

      
      
      
      
   

 
 
 
 

Lê Mai Lĩnh 
 

tặng SANH và NGUYÊN 
 
Anh, người lính VIỆT NAM CỘNG HOÀ 
Tôi, người lính VIỆT NAM CỘNG HOÀ 
Chúng ta, những người lính VIỆT NAM 
CỘNG HOÀ 
Dẫu có lúc tan hàng, nhưng chưa bao giờ 
bỏ ngũ 
Chúng ta vẫn hiện diện dưới cờ 
Chưa một lần phản bội anh em và quê hương. 
 
Chúng ta, chưa bao giờ là BÊN THUA CUỘC 
Mà cũng chẳng có đứa nào BÊN THẮNG 
CUỘC đâu! 
 
Trong trò chơi NHƯỢC TIỂU DA VÀNG 
Thắng, thua chỉ là NHỮNG CANH BẠC BỊP 
Thắng bây giờ để thua ngày mai 
Và ngược lại là chuyện như trở bàn tay. 
 
Nhưng chúng ta, người lính VIỆT NAM 
CỘNG HOÀ 
Đủ kiêu hãnh để nhìn trời, nhìn đất 
Nhìn quá khứ, hiện tại, tương lai 
Dù đã 40 năm tan hàng, rã ngủ 
Bởi trò chơi CƯỜNG QUỐC LƯU MANH 
Nhưng trong lòng nhân dân ba miền 
SÀI GÒN/ HUẾ/ HÀ NỘI 

Vẫn ánh lên niềm tự hào về người lính 
miền NAM 
Vẫn là NGỤY VĂN THÀ, bất diệt với thiên 
thu giữa sóng gầm HOÀNG SA, TRƯỜNG SA 
NHững người lính biến hòa máu mình cùng 
sóng nước 
Để quân thù nhận diện người lính miền NAM 
 
Vẫn là NGUYỄN KHOA NAM. LÊ VĂN 
HƯNG...có mặt trên từng thước đất của 4 
vùng chiến thuật 
Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, giọt 
máu cuối cùng 
Vang uy danh người lính miền NAM bất tử. 
 
Người thanh niên NGHỆ AN khoác lên 
mình bộ quân phục lính miền NAM 
Dẫu biết trước sẽ vào vòng lao ly 
Tại sao ? 
Nhà thơ bộ đội miền BẮC làm thơ CẢM ƠN 
VÀ TẠ LỖI VỚI MIỀN NAM 
Tại sao ? 
Trả lời được những câu hỏi tại sao đó 
Hắn biết được, AI LÀ NGƯỜI CHIẾN 
THẮNG. 
   
Anh, người lính VIỆT NAM CỘNG HOÀ 
Tôi, người lính VIỆT NAM CỘNG HOÀ 
Chúng ta, những người lính VIỆT NAM 
CỘNG HOÀ 
Dẫu đã có lúc tan hàng 
Trong trò chơi THÂN PHẬN DA VÀNG 
Trong CÁNH BẠC BỊP của lũ người BUÔN 
KHÍ GIỚI 
Nhưng cuộc chiến ngày càng trở nên rõ ràng 
THẮNG/BẠI là những ai, lịch sử sẽ GỌI TÊN. 
 
LÊ MAI LĨNH 
27/2/2016 
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CÀNH HOA TRƯỚC GIÓ 
 

Phong Thu 
(viết theo dòng thời sự) 

 
Lời người viết: Anh Thạnh đã đi thật 

rồi sao? Lệ Châu ơi! Chị đừng khóc nữa. 
Tôi viết cho chị những lời thương mến, để 
an ủi, chia sẻ nỗi mất mát quá lớn trong 
cuộc đời của chị, mà sao nước mắt tôi cứ 
chảy quanh. Xin gởi lại đây những dòng 
tưởng niệm để nhớ đến 
anh, một người anh hùng 
vô danh đã vì nước quên 
mình. Tôi cũng trân 
trọng gởi đến chị lòng 
ngưỡng mộ của tôi về 
nghị lực, lòng can đảm, 
thủy chung của chị đối 
với người chồng bạc 
mệnh. Nơi chân trời 
mênh mông huyền diệu, 
anh sẽ không còn đau 
khổ, vương vấn cõi trần 
đầy đau thương và nhiều 
bất trắc. Tôi cầu nguyện 
cho linh hồn anh được bình yên trong cõi 
thiên thu. Anh là một người tù bị lãng quên 
cũng như hàng ngàn những người anh hùng 
khác chết thầm lặng không ai biết và nhớ 
đến.... 

*** 
Ngày rằm, chùa đông nghẹt không còn 

có chỗ chen chân. Lệ Châu nắm tay tôi len 
lỏi từng bước. Hơn nửa tiếng đồng hồ 
chúng tôi mới vào được chánh điện. Lệ 
Châu lôi trong giỏ ra một bó hoa, một thẻ 
nhang thơm, hai cây đèn cầy đỏ, một đĩa 

trái cây và đặt tất cả dưới chân bức tượng 
Phật lớn sơn màu thếp vàng. Khói nhang từ 
chiếc lư hương đồng màu đen bay lên mù 
mịt làm mờ đi ánh sáng của ngọn đèn điện 
trên trần. Hàng mấy trăm người đứng, quỳ 
khắp nơi trong chánh điện. Tiếng kinh cầu 
vang vọng, tiếng gõ mõ từng hồi hoà lẫn 
tiếng nói lao xao làm tôi nghẹt thở. Lệ 
Châu đốt nhang và lâm râm cầu nguyện. 
Chị dẫn tôi đi khắp nơi để cắm nhang 

xuống từng pho tượng 
đặt xung quanh. Cuối 
chánh điện, chúng tôi rẽ 
vào một căn phòng rộng 
lớn trong đó có rất nhiều 
bình đựng hài cốt người 
quá cố. Những chiếc bình 
bằng sành với nhiều hình 
dáng khác nhau đặt trên 
những chiếc kệ bằng gỗ. 
Tôi quan sát một vòng 
thấy người chết ở nhiều 
lứa tuổi khác nhau. Họ 
được thân nhân đưa vào 

đây để linh hồn được thanh thản, bình yên 
ngày đêm nghe tiếng kinh cầu. Tôi thì thầm 
vào tai chị: 

- Khi em còn ở Việt Nam, chùa không 
được mở cửa. Nhiều ngôi chùa bị bỏ hoang 
hoặc bị đập phá. Không ngờ bây giờ chùa 
xây nhiều và rất khang trang. Người ta đi 
chùa đông nghẹt, mọi người yêu Phật quá 
há chị. 

Lệ Châu cười: 
- Không phải chỉ có dân mà mấy ông 

cán bộ bây giờ mê tín dị đoan hơn cả dân Sài 
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Gòn ngày xưa. Họ xem bói toán, xin sâm và 
cầu nguyện nhiều hơn dân.  

Tôi đùa một câu: 
- Họ đã quá giàu thì vào chùa để xin cái gì 

thêm? Hay là chùa cho bớt tội với đất trời?  
- Chùa xây nhiều, to, lộng lẫy cũng là 

một dịch vụ kiếm ăn đó em. Em có nghe 
ngôi chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng đang gặp 
nạn không? Chùa càng to nạn càng lớn. 
Chẳng biết các quan lớn đi chùa nhiều để 
tịnh tâm, tu đạo, kiềm hãm dục vọng hay họ 
muốn gì. Có thể muốn cho giàu hơn, ngồi 
cái ghế đó lâu hơn. Và cũng có thể cầu 
nguyện cho kẻ thù của họ mau chết. 

Tôi hơi tức cười về câu nói đầy ngụ ý của 
chị. Nhìn quanh căn phòng chứa đầy hài cốt 
người chết, tôi hơi sợ nên hỏi: 

- Chùa thờ nhiều hài cốt như vậy mai 
mốt đâu còn chỗ để thờ. 

Lệ Châu buồn bả thở dài: 
- Người ta bây giờ chết lãng xẹt lắm 

em. Phần lớn là bị xe đụng chết hay bị bịnh 
kỳ quặc rồi chết non. Em biết chị dẫn em 
vào đây để thăm ai không? 

- Em nghĩ chị thăm các Sư Cô, Sư Bà 
trong chùa. 

- Các Sư cô, Sư Bà bây giờ già yếu và 
không còn có quyền hành gì trong chùa nầy 
đâu em. Ngày xưa, thùng tiền cúng hỉ chỉ 
có một bây giờ mấy chục cái, ở khắp nơi. 
Thế nhưng các Sư Cô, Sư Bà không có 
quyền đụng đến. Đã có người của nhà nước 
lo rồi em. 

Lệ Châu nói xong và nhìn tôi một lúc 
thật lâu. Đôi mắt sáng, to, hơi xếch của chị 
bây giờ vẫn đẹp và quyến rũ người đối diện. 
Chị không nói gì thêm nên nắm tay tôi đi sâu 
vào một góc phòng. Chị dừng lại bên một 
chiếc bình màu lam có khắc những hoa vân 
màu ngọc thạch làm nổi bật một cánh hoa 

cúc màu vàng sậm. Chị sờ tay lên chiếc bình 
và thì thầm “Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên 
của anh. Em đến để đưa anh đến nơi anh 
mong ước. Anh thân yêu! Anh ngủ yên và 
không còn vương vấn gì. Còn em sao cứ mãi 
ray rức nhớ anh”. Lệ Châu áp chiếc bình 
lạnh giá vào má và nước mắt chị chảy 
quanh. Tôi sửng sờ đến lặng người khi biết 
anh Thạnh chồng chị đã qua đời. Lệ Châu 
không cho tôi biết hôm nay là ngày giỗ đầu 
của anh Thạnh. Chị mời tôi đến chơi vì tôi từ 
Hoa Kỳ về thăm gia đình và hình như chị 
muốn tôi biết thêm câu chuyện bí ẩn mà đã 
hơn một phần tư thế kỷ chị chưa hề tiết lộ 
cùng ai. Tôi và Lệ Châu dạy học chung một 
trường. Lệ Châu lớn tuổi hơn tôi. Chị dạy 
ban Sử Địa, còn tôi dạy Văn. Do bản tính 
vui vẻ và dễ thân thiện, Lệ Châu đã gây cho 
tôi mối thiện cảm ngay hôm gặp chị lần đầu. 
Khi tôi về dạy tại trường Hoà Bình, tôi vẫn 
còn rất trẻ và đơn độc, Lệ Châu đã có gia 
đình và có một cháu trai. Anh Thạnh làm ở 
Sài Gòn lâu lâu mới về thăm vợ con. Tôi 
nhiều lần đến chơi nhưng không bao giờ gặp 
anh. Một ngày cuối năm, tôi đi chợ gặp chị 
đi chung với một người đàn ông nhỏ nhắn, 
khuôn mặt xương xương với làn môi mím 
chặt. Anh đứng hơi thấp hơn chị. Chị dẫn 
anh Thạnh đến giới thiệu với tôi. Đó là lần 
đầu tiên và lần sau cùng tôi gặp anh. Vài 
tháng sau, cả trường xôn xao báo tin chồng 
chị bị bắt vì anh tham gia chống chế độ. Chị 
vào trường mặt nhợt nhạt, tái xanh, đôi mắt 
buồn rầu sưng húp. Tôi thương chị quá 
nhưng không biết nói lời gì để an ủi bạn. 
Những người trong trường ái ngại nhìn chị 
xầm xì. Riêng tôi vẫn thân thiện và quý mến 
chị như xưa. Tôi càng gắn bó với chị, cái 
nhìn của những người xung quanh về tôi 
không mấy thiện cảm nhất là đối với Ban 
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Giám Hiệu và những người Đảng Viên cầm 
đầu các ban trong trường. Tôi cóc cần họ. 
Nhiều lần tôi muốn hỏi thăm về anh Thạnh 
và những vấn đề xung quanh vụ án của anh. 
Nhưng Lệ Châu chỉ biết khóc và nói rằng vô 
vọng, anh có thể bị tử hình, không còn hy 
vọng anh trở về với vợ con. Người thiếu phụ 
xinh đẹp, thông minh, hai mươi năm sống cô 
đơn phòng không chiếc bóng. Tuổi xuân thì 
của chị héo tàn như một cành hoa trước cơn 
bão dữ, và nước mắt người thiếu phụ chờ 
chồng rơi từng đêm như những cơn mưa lũ.  

Ngày tôi rời Việt Nam, chị không dám 
đưa tôi ra sân bay vì sợ liên luỵ. Hai mươi 
năm tôi trở về nhìn đất nước mà nhiều 
người cho rằng đã thay đổi. Sự đổi thay tốt 
hay xấu tuỳ theo góc độ nhìn của mỗi người 
nông hay cạn. Còn tôi, nhìn những mảnh 
vườn, ruộng lúa êm ả, tỉnh lặng, thơ mộng 
đã biến mất khiến lòng tôi bồi hồi luyến 
tiếc. Nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường sá 
khang trang, đời sống người dân có vẻ sung 
túc hơn xưa. Nhưng đất nước phát triển 
trong tình trạng hổn loạn, cảnh giàu nghèo 
chênh lệch đến nghiệt ngã, lối sống ăn chơi, 
nhậu nhẹt, và cách làm tiền cũng lắm mưu 
ma chước quỷ làm tôi ngao ngán. Bàn tay 
chị lần tìm tay tôi và nắm chặt: 

- Đi em. Chị có việc quan trọng 
phải làm. 

Tôi lặng lẽ theo chân chị. Tôi trách: 
- Sao chị không báo tin cho em biết là 

anh Thạnh đã chết? 
Lệ Châu nhìn tôi, nước mắt ràn rụa: 
- Làm sao chị có thể báo tin cho Trinh 

được. Em ở xa quá! Nếu em còn ở Việt 
Nam thì chị đâu đến nỗi buồn và cô đơn 
như bây giờ. 

- Tại sao anh chết? Chị nói với em rằng 
anh được ra tù mà. 

Chị lau nước mắt bằng một chiếc khăn 
vuông nhỏ và nói: 

- Chị sẽ kể cho em nghe. Bây giờ em ra 
trước cổng chùa đứng chờ chị. Chị làm vài 
thủ tục với nhà chùa để đem hài cốt anh đi. 
Chị sẽ ra gặp em. 

Tôi nhìn nét tiều tuỵ, buồn phiền hiện 
lên trên mặt Lệ Châu và cảm thấy ái ngại. 
Lệ Châu quay lưng đi. Tôi quan sát mái tóc 
Lệ Châu ngày xưa dài ngang vai bây giờ 
ngắn củn cởn và đã bạc quá nữa. Vóc dáng 
cao lớn, nụ cười duyên dáng của chị đã héo 
tàn theo thời gian và bao đau khổ. Chồng ở 
tù hai mươi năm, Lệ Châu vẫn sống một 
mình nuôi con, thăm nuôi chồng và chờ 
ngày anh Thạnh trở về. Hai mươi năm xưa 
khi tôi còn ở Việt Nam, anh Thạnh bị bắt ở 
tù vị tội chống lại chính sách cải tạo tư sản 
mại bản, cách ruộng đất và ngăn sông cấm 
chợ của chính quyền cộng sản. Anh bị kết 
án hai mươi năm tù giam cùng với một số 
đồng đội của anh. Người cầm đầu bị án tử 
hình. Cứ mỗi một nghị quyết, một chính 
sách sai lầm của nhà nước đưa ra là có một 
số người chết và tù tội mà không bao giờ có 
toà án nào minh oan cho họ. Mới đây nhất, 
hàng loạt luật sư và những trí thức ưu tú bất 
đồng chính kiến bị bắt bỏ tù vì lên tiếng đòi 
tự do, dân chủ. Và mấy tháng nay tin tức về 
một luật sư trẻ, tài năng, linh hoạt có tấm 
lòng yêu tổ quốc cũng đã bị bắt khẩn cấp và 
bị đẩy ra khỏi hoạt động của xã hội. Một 
luật sư khác vì bênh vực cho nhà thờ Thái 
Bình ở ngoài Bắc cũng đã bị sách nhiễu và 
gán cho tội ngoại tình. Tôi đọc báo Việt 
Nam trên liên mạng, tôi thấy chính quyền 
Việt Nam mở cửa he hé, rồi đóng cửa bất tử 
làm nhiều người kẹt tay kẹt chân trong tù. 
Cai trị một quốc gia mà làm việc tùy hứng, 
tùy thời và tùy theo tình hình thế giới y hệt 
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thời kỳ chiến tranh. Nhưng tệ nhất là những 
ai sống trong xã hội Việt Nam đều bọc 
mình trong một lớp vỏ dầy cộm của loài ốc 
mượn hồn. Tôi đọc hàng trăm tờ báo Việt 
Nam, và thấy họ lên án những trí thức 
nghiên cứu, đọc và tham khảo tài liệu nước 
ngoài. Nổi bật nhất là vụ án luật sư Lê 
Đình. Ông là một luật sư du học tại Hoa Kỳ 
và Pháp. Ông mang những kiến thức Tây 
Âu vào để khai sáng nền luật pháp tối tăm 
của Việt Nam. Tại sao tham khảo những tư 
tưởng tiến bộ lại là phản động? Tại sao nhà 
cầm quyền cộng sản Hà Nội mở cửa cho 
sinh viên đi du học lại ngồi xổm trên óc họ 
để điều khiển. Sự đầu tư tiền của, tim óc 
của gia đình và bản  thân họ có giúp ích 
được gì cho đất nước Việt Nam tăm tối, u 
mê? Đây là sự phá sản lớn nhất, tiêu hao 
nhiều nhất. Nó là sự hoang phí lớn gấp 
ngàn lần những vụ tham nhũng của chính 
quyền Việt Nam từ trước đến nay. Bởi sản 
phẩm trí tuệ vô giá, nó sẽ là cứu cánh cho 
cả dân tộc Việt Nam được nhìn thấy ánh 
sáng văn minh nhân loại, giúp cho đất nước 
giàu mạnh, thịnh vượng mà không cần phải 
bò bằng hai tay và hai chân đi ăn mày Tàu 
hay bất cứ nước Tây Âu nào. Tôi có cảm 
giác, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội quen 
thói ăn mày nên không biết xấu hổ và biết 
nhục. Nhìn khuôn mặt trẻ trung của vợ luật 
sư Lê Đình, tôi cảm thấy đau xót. Vì cô là 
hình ảnh của Lệ Châu bạn tôi hơn hai mươi 
bốn năm về trước. Số phận người miền 
Nam được lập lại nguyên bản làm tim tôi 
bồi hồi rỉ máu, thương xót, đau khổ, căm 
phẩn và tức giận. Bao nhiêu trạng thái đó 
bỗng phủ chụp trong tim, óc tôi lúc nầy 
ngay trong ngôi chùa linh thiêng cổ kính 
mà tôi thường viếng thăm, thắp hương cầu 
nguyện. Tôi cầu nguyện đã hơn triệu lần để 

mong ước đất nước tôi, bạn bè tôi, dân tộc 
tôi thoát khỏi khổ nạn. Nhưng Phật ở đâu 
mà dân tộc tôi cứ mãi chìm đắm trong đau 
khổ, bất hạnh. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại. 
Những cây nhang đang cháy bỗng gãy 
ngang rơi xuống đất. Lệ Châu vỗ nhẹ vào 
vai tôi: 

- Em đang nghĩ gì mà bẻ nhang gẫy vụn 
hết vậy? Sao mặt em xanh lè như đang giận ai. 

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị: 
- Em đang liên tưởng đến những ngày 

sắp tới của luật sư Lê Đình và vợ anh ấy. 
Số phận của họ sẽ là bản sao của chị và anh 
Thạnh. Em đau xót quá! 

- Đất nước nầy như vậy đó em. Người 
ta lập lại tất cả những gì cổ xưa nhất để trị 
dân. Có vậy mới gọi là cộng sản chớ. Thôi 
mình đi ra sông nhé! 

Chiếc xe gắn máy tróc sơn, củ kỷ, già nua 
của chị gầm lên, phóng lướt trên con đường 
Thị Xã dầy đặc xe cộ và bụi mù. 

*  *  * 
Dòng sông Sài Gòn nước đang lên đục 

ngầu màu phù sa. Những đám lục bình to 
lớn trôi bềnh bồng xuôi dòng. Những 
chuyến đò chở khách sang sông vẫn lừ đừ 
rời bến. Hai bên bờ người dân buôn bán tấp 
nập, ghe thuyền đậu dọc theo bờ sông. Chị 
không dừng lại ở bến Bạch Đằng mà chở 
tôi xuôi về miệt vườn, nơi có một khoảng 
sông vắng lặng và yên tỉnh. Chị dựng xe 
dưới một tàng cây hoa bằng lăng đang nở 
hoa tím nhạt và đem cái bình hài cốt của 
anh Thạnh đặt trên chiếc khăn vuông màu 
hoa cà. Chị lấy nhang ra thắp khấn vái. Tôi 
biết chị đang làm gì nên cũng lặng lẽ thắp 
nhang van vái anh tha thứ vì sự vô tình của 
tôi. Người chèo đò đưa chúng tôi ra giữa 
dòng sông. Dòng sông rộng và nước đang 
lớn. Mặt trời hắt những cơn nóng gắt, chói 
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chang trên mặt nước lấp lánh ánh bạc. Tôi 
giúp chị mở một giỏ đầy hoa cúc đủ màu. 
Chị ngồi trước đầu con thuyền nhỏ, bàn tay 
chị rãi từng đoá hoa xuống lòng sông. Chị 
mở nắp bình hài cốt và nói thầm qua tiếng 
nức nở nghẹn ngào “Em đã thực hiện lời 
nguyện ước cuối cùng của anh. Bây giờ anh 
sẽ nằm lại đây dưới dòng sông tuổi thơ. 
Anh sẽ hoà vào dòng nước, hoà vào phù sa 
để nuôi dưỡng những mơ ước mà anh ấp ủ 
trong lòng người dân Việt Nam. Rồi mai 
đây, em cũng sẽ về với anh. Chúng mình sẽ 
bơi lội trong dòng nước yêu thương đong 
đầy những kỷ niệm ngày xưa”. 

Bờ vai chị rung lên. Gió sông lao xao, 
lao xao và nước mắt tôi đã rơi xuống dòng 
sông lúc nào không hay. 

Người chèo đò nhận tiền tôi tặng rồi 
lặng lẽ bỏ đi. Lệ Châu vẫn còn ngồi dưới 
gốc cây dừa lửa. Mắt chị đỏ hoe. Tôi im lặng 
không muốn khuấy động niềm đau người 
goá phụ nên kiên nhẫn đứng chờ. Chị nhìn 
ra dòng sông một lúc thật lâu, đôi mắt xa 
vắng và câu chuyện hơn một phần tư thế kỷ 
đã hiện về.... 

 
... - Mẹ ơi! Ba về, ba về. 
Tiếng reo của bé Tài làm Lệ Châu giật 

mình. Nàng lau nhanh hai bàn tay vào chiếc 
khăn treo ở gần bếp và đi nhanh lên nhà. 
Thạnh đang nhấc bỗng bé Tài lên khỏi đâu 
và dụi mặt vào bụng thằng bé. Nó cười 
hăng hắc khoái chí nhưng cũng phụng phịu: 

- Ba làm con nhột quá. 
Thạnh ôm bé Tài vào lòng và hôn bé 

liên tục vào má và trán nó. Lệ Châu đứng 
nhìn hai cha con đùa nghịch, lòng hạnh 
phúc, sung sướng. Nàng hỏi chồng: 

- Hôm nay thứ ba sao anh về sớm vậy. 
Bộ công ty cho nghĩ phép hả? 

- Nhớ em và con nên về thăm.  
Thạnh một tay ẳm bé Tài một tay ôm 

siết vợ vào lòng và hôn nàng. Giọng Thạnh 
nồng nàn: 

- Em hơi gầy và mắt em quầng thâm. 
Em không ngủ phải không? 

Lệ Châu nhìn chồng âu yếm: 
- Nhớ anh nên không ngủ ngon. Anh à! 

Anh xin đổi về đây sống gần em nhé! Em và 
con nhớ anh quá! Một tuần về thăm em có hai 
ngày rồi đi. Em buồn quá! 

Thạnh dí ngón tay vào mũi vợ: 
- Cái tật nhõng nhẽo không bỏ. Anh mà 

về đây là vợ chồng con cái đói rã ruột. 
Lương hàng tháng không đủ anh ăn một 
tuần, lấy đâu nuôi vợ, nuôi con. 

- Em cũng đi làm mà.  
Thạnh gật đầu và cười lớn: 
- Làm giáo viên bây giờ chỉ có ăn phấn 

thôi cô nương. 
- Em có thể đi buôn bán lặt vặt để có 

thêm thu nhập. 
- Anh không muốn em vất vả. Anh làm 

ở Sài Gòn thu nhập khá hơn. Khi nào dành 
dụm được một ít tiền, anh sẽ mua nhà và 
đưa hai mẹ con em về Sài Gòn sống. Dù 
sao sống gần mặt trời mà đở nóng hơn. 

Bửa cơm chiều rộn ràng và vui mỗi khi 
Thạnh về thăm nhà. Lệ Châu đi chợ mua 
thêm một ít cá lòng tong kho tiêu và mua 
thêm ít rau thơm, hai cái trứng chiên. Bửa 
cơm đạm bạc, nghèo nàn nhưng đầy tiếng 
cười. Những ngày không có Thạnh ở nhà, Lệ 
Châu chỉ nấu bo-bo ăn với muối xã ớt, còn 
cơm và cá để dành cho con. Nàng sợ những 
ngày không tiền mua bột ngọt, tiêu, đường, 
dầu để giúp cho bửa cơm thêm ngon miệng. 
Cái gì cũng thiếu thốn nhưng hầu như không 
ai dám kêu ca. Đêm đó, bé Tài không chịu 
ngủ sớm. Nó xí chỗ nằm và chen vào nằm 
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giữa ba mẹ. Một chân nó gát ba, một chân gát 
mẹ. Nó hết xoay bên nầy rồi đổi bên kia để 
hôn cho được ba mẹ trước khi nó ngủ thiếp 
đi, đầu gối trên cánh tay của Thạnh. Đẩy bé 
Tài sang một bên, Thạnh bắt đầu hôn Lệ 
Châu. Chàng ghì chặt nàng vào lòng thì thầm: 

- Bé Tài lớn nhanh như thổi. Anh mong 
rằng khi nó lớn lên có thể thay anh chăm 
sóc cho em.  

Lệ Châu ôm ngang lưng Thạnh hỏi nhỏ: 
- Tối nay anh nói năng thật lạ. Khi yêu 

em, anh luôn nói rằng anh sẽ đi theo em 
suốt cả cuộc đời, phải không? 

- Anh vẫn mong ước sẽ lo lắng chăm 
sóc em suốt đời. Nhưng nếu lở mai sau anh 
có bề gì thì ai sẽ lo cho con và em?  

Lệ Châu nũng nịu dụi đầu vào ngực chồng: 
- Sao hôm nay anh nói gì kỳ vậy.  
- Nhiều lúc chúng mình mong ước hạnh 

phúc bên nhau suốt đời nhưng hoàn cảnh 
nào đó phải xa nhau thì sao? 

Lệ Châu ngạc nhiên hỏi: 
- Sao lại xa nhau. Không ai có thể làm 

cho vợ chồng mình chia cắt. 
Thạnh chợt nhổm dậy. Cả hai nghe 

tiếng xe hơi đỗ trước sân và nhiều tiếng 
chân lao xao. Con chó Ky-Ky sủa vang, 
tiếp theo là tiếng gỏ cửa khẩn cấp: 

- Mở cửa! Mở cửa mau lên. 
Bé Tài thức giấc mếu máo khóc. Lệ 

Châu hốt hoảng khoát vội chiếc áo choàng 
và bước ra mở cửa. Năm người đàn ông 
mặc sắc phụ công an, mặt mày đằng đằng 
sát khí xuất hiện. Một người thấp lùn, mắt 
nhỏ hất tay ra lịnh: 

- Lục soát trong nhà. 
Lệ Châu thất kinh hỏi: 
- Các ông làm gì mà đêm tối vô nhà tôi lục 

xét lung tung vậy. Tôi đâu có làm gì sai trái. 
Giọng ông ta đanh lại: 

- Chồng bà đang trốn ở đây phải không?  
Thạnh bước ra và thản nhiên nói: 
- Các ông muốn tìm tôi phải không? 

Tôi đây, các ông muốn bắn muốn giết gì 
cũng được. Vợ con tôi vô tội. 

Lệ Châu chết điếng trong lòng. Công 
an nửa đêm đến đây tìm Thạnh. Anh ơi! 
Anh đã làm gì nên tội mà người ta đi lùng 
sục bắt anh. Nếu anh có mệnh hệ nào làm 
sao em sống nỗi. Lệ Châu muốn gào lên 
nhưng tiếng kêu của nàng tắt trong cổ họng. 
Nàng run rẩy khóc vì sợ hải, lo lắng bàng 
hoàng. Thạnh ôm vợ vào lòng và hôn lên 
má. Anh nói như xin lỗi: 

- Em tha lỗi cho anh. Anh đã làm cho 
mẹ con em đau khổ. 

Hai công an đến còng tay anh và dẫn ra 
xe. Bé Tài hốt hoảng chạy theo gào lên: 

- Ba ơi! Ba ơi! Sao người ta bắt ba rồi. 
Ba về với con đi... 

Tiếng gào của nó thảm thiết và vang 
vọng trong đêm. Từ đó, Lệ Châu không bao 
giờ còn gặp lại chồng. Nàng nhiều lần làm 
giấy tờ đi thăm nuôi nhưng không được 
chấp thuận. Công an đã mời nàng lên làm 
việc và nói cho nàng biết Thạnh đang hoạt 
động cho một tổ chức phản động ở nước 
ngoài chống lại chính quyền. Họ dò la xem 
nàng có biết gì về tổ chức của Thạnh 
không. Nhưng Lệ Châu nói nàng không hay 
biết gì về chuyện Thạnh làm nên họ chỉ 
cảnh cáo và khuyên nàng nên làm ăn nuôi 
con. Một năm sau, Thạnh và bạn bè chàng 
bị nhà nước đem ra xét xử. Tất cả những 
người tù còn rất trẻ. Họ chỉ khoảng từ hai 
mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi. Người 
cầm đầu nhóm dáng cao lớn, trán cao, mắt 
sáng, anh bị kêu án tử hình. Nhưng anh vẫn 
bình thản, lạnh lùng nhận tất cả tội về mình 
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và không xin giảm án. Thạnh thoát khỏi án 
tử hình nhưng chẳng những không cho rằng 
mình có tội mà còn lên tiếng tố cáo chính 
sách hợp tác xã nông nghiệp, chính sách 
ngăn sông cấm chợ của Lê Duẩn đã đẩy 
người dân vào cảnh đói rách không có gạo 
để ăn. Thạnh lãnh nguyên bản án hai mươi 
năm tù giam. Nhiều người dân hiếu kỳ đến 
xem xử án đã rơi lệ và thương xót. Lệ Châu 
đau buồn khóc nức nở than rằng Thạnh 
không hề nghĩ đến vợ con mà chỉ nghĩ đến 
lý tưởng mà chàng và bạn bè chàng đeo 
đuổi. Vài năm sau, chính sách thăm nuôi tù 
tương đối dễ dàng. Lệ Châu dành dụm tiền 
lương tháng, tiền chơi hụi gom lại lặn lội đi 
thăm chồng đang nhốt ở trại tù ngoài Bắc. 
Mỗi lần gặp nhau chỉ được một tiếng đồng 
hồ. Trông chàng đen đủi, ốm yếu, tiều tụy, 
vỏ vàng. Hai con mắt sâu hóm, má hóp như 
một ông già nhưng tinh thần chàng vẫn 
vững vàng, tỉnh táo. Thạnh luôn khẳng định 
với Lệ Châu rằng chàng vô tội, chàng có tội 
chăng là tội thương dân, thương đất nước, 
và xin nàng hãy tha thứ vì chàng đã không 
làm đủ trách nhiệm một người chồng, một 
người cha. Quà của nàng đem thăm nuôi, 
chàng đem chia hết cho bạn bè trong tù với 
tinh thần lá lành đùm lá rách. Mỗi lần đi 
thăm nuôi trở về, Lệ Châu lại khóc vì 
thương chồng và thương cho con.... 

... Lệ Châu ngừng lại. Chị ngước mắt 
nhìn những tàng lá dừa đong đưa trong gió 
rồi chậm rãi tiếp: 

- Chị cũng không biết rõ anh hoạt động 
cho tổ chức nào và vì sao anh lại tin tưởng 
và tôn thờ tổ chức của anh đến như vậy. 
Anh luôn khẳng định với chị rằng chế độ 
cộng sản đã làm những điều xấu xa, tồi tệ 
nên anh phải chống lại. Đôi lúc chị giận anh 

và không còn muốn đi thăm nuôi. Với đồng 
tiền lương chết đói nhưng chị không dám 
ăn, không dám mặc và ngay cả nuôi bé Tài 
chị cũng dè xẻn để nuôi anh trong tù, sợ 
anh chết vì đói, vì lạnh vì thiếu ăn, bệnh tật. 
Chị mong ước ngày anh trở về. Nhưng tất 
cả những món quà thăm nuôi chỉ qua ba 
ngày là hết sạch. Anh đem phân phát cho 
bạn bè như nhiệm vụ của một người cầm 
đầu có trách nhiệm. Chị chỉ còn biết khóc. 

Tôi ngắt lời chị: 
- Anh sống có lý tưởng và có trách nhiệm. 

Chị đau khổ vì quá yêu anh. Nhưng cuộc đấu 
tranh nào mà không có hy sinh hở chị. 

Chị nấc lên: 
- Nhưng biết bao người sống thờ ơ, biết 

bao người hưởng thụ, sung sướng hạnh 
phúc. Họ đâu cần biết ai khổ đau, bất hạnh. 
Họ sống cho bản thân họ cho vợ con, gia 
đình của họ. Sao anh phải hy sinh mạng 
sống, hạnh phúc gia đình của anh? Anh có 
biết là anh chỉ là một viên sỏi nhỏ nằm dưới 
dòng sông nước chảy siết không? Anh ngu 
ngơ tưởng rằng lý tưởng của anh sẽ có hàng 
triệu người theo. Anh mơ mộng ảo huyền và 
anh đã hiến dâng đời mình trong nhà tù... Em 
nhìn xem xã hội nầy có bao nhiêu người nghĩ 
như anh. Nếu có nghĩ cũng sống giả dối, sống 
trơ tráo, lếu láo, để yên thân. Tại sao anh 
không chịu tập sống như vậy? Em có biết 
ngày anh trở về như thế nào không? Như một 
xác chết.  

Lệ Châu lau mắt bằng chiếc khăn tay 
màu tím và giọng chị lại xa vắng mơ 
màng... 

PHONG THU 
(Còn tiếp một kỳ)
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Bước Lạ Quê Hương 
Bút ký – Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 
Trịnh Bình An 
Giới thiệu 

Cách đây hơn 20 năm, khi đến thư 
viện gần nhà (tiểu bang Maryland) . 
Trong kệ sách Việt ngữ, tôi chú ý ngay 
tới một cuốn sách có bìa màu hồng nhạt 
trên đó nổi bật một cây hoa phượng đỏ. 
Có lẽ không có người con gái Việt nào 
không mê hoa phượng, những bông hoa  
rực rỡ mùa hè tượng trưng cho những 
ngày tháng hồn nhiên dưới mái trường,  

 
bên thày cô, bè ban; đám bạn gái xí xọn 
lanh chanh, tíu tít chia nhau những 
miếng me ngào, miếng xoài dầm, chua 
chua ngọt ngọt… Cuốn sách đó có tên 
Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội của 
nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
 Phượng có cái bìa … nát bét! 
Chứng tỏ sách đã qua tay rất nhiều bạn 
đọc. Phượng đưa bạn đọc trở về một 
khung trời xa xưa, với một mối tình thật 
lãng mạn tuy hoàn toàn trong vòng lễ 
giáo. Tôi đọc Phượng và chợt thấy 
hoảng kinh, hoảng kinh vì nhận ra rằng 
thế hệ của tôi chỉ sau thế hệ tác giả một 
thập niên mà không có được sự e ấp, 
kính đáo nhưng mạnh mẽ đầy sức sống 
như thế.  
 Một duyên may đã đến với tôi, tôi 
được gặp chị Ngọc Dung trong những 
sinh hoạt sách vở trong vùng Thủ Đô 
Hoa Thịnh Đốn. Nhìn người phụ nữ 
mảnh khảnh và khá điệu đà trong trang 
phục, tôi có thể hình dung được người 
thiếu nữ của Phượng Hà Nội ngày nào, 
hẳn lúc đó cô nữ sinh Ngọc Dung cũng 
nhỏ nhắn, một chút khép kín và có 
giọng Bắc chuẩn đầm ấm, ngân vang 
như tiếng khánh ngọc. 
 Một duyên may nữa là chị Ngọc 
Dung trao tặng tôi tác phẩm mới nhất 
của chị: Bước Lạ Quê Hương. Và tôi đã 
đọc say mê, và vui hơn nữa vì được hội 
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ngộ với người thiếu nữ ngày xưa… Nếu 
bạn từng say mê Ba Chàng Ngự Lâm 
Quân của Alexandre Dumas và thích 
thú được có trên tay Hai Mươi Năm 
Sau, chắc bạn càng thú vị hơn khi thấy 
cả bốn con người ấy tuy già đi 20 tuổi 
nhưng vẫn giữ nguyên vẹn những cá 
tính riêng biệt, tạo nên nét hấp dẫn của 
từng người. Bước Lạ Quê Hương chính 
là ba mươi năm sau của Phượng Vẫn 
Nở Bên Trời Hà Nội. Thiếu nữ ngày 
xưa vẫn nguyên vẹn những rung động e 
ấp, những tinh tế tỉ mỉ, với cuộc đời, với 
con người. Vì thế, tôi vẫn thấy đó là 
thiếu nữ xuân thì ngày nào, và vẫn dùng 
chữ "cô" cho... cô ấy.  
 

*** 
 

 Bước Lạ Quê Hương tường thuật 
chuyến du hành từ Nam ra Bắc của tác 
giả - một phụ nữ đã xa quê hương đã 
nhiều năm. Chuyến đi bắt đầu từ Sài 
Gòn, tạt qua Vũng Tàu; về quê Hà Nội, 
ghé Vịnh Hạ Long, lên viếng Chùa 
Hương, lên tận Việt Bắc; và trước khi ra 
đi, cô không quên ghé thăm Xứ Hoa 
Anh Đào. 
 Quê hương có khác mà không khác. 
Vẫn còn đó những hàng sấu, hàng me Hà 
Nội xanh um, nhưng còn hàng thùy 
dương Vũng Tàu sao kệch cỡm. Mọi 
khung cảnh, dù giữ nguyên hay thay đổi, 
cũng khiến lòng người xao xuyến bồi hồi 
với bao kỷ niệm. "Cây khế lấm tấm đầy 
hoa nhỏ màu hồng, trĩu trịt từng chùm 
trái xanh bích ngọc khiến tôi chợt nhớ tới 

hình ảnh thơ mộng của Loan và Dũng 
đứng dưới cây khế trong tiểu thuyết Đôi 
Bạn của nhà văn Nhất Linh". 
 Và... cố nhân, không chỉ là hồi ức mà 
lừng lững đến thăm, khiến trái tim ai suýt 
đập lỗi nhịp! "Tôi muốn kéo dài thời gian 
vì nghe lòng mình bắt đầu bối rối, xôn 
xao . Từ 32 năm và 11 tháng nay tôi 
không hề nói chuyện với Nguyễn! Ngày 
đó tôi vẫn còn gọi Nguyễn bằng anh và 
xưng em . Bây giờ tôi thấy xưng hô như 
thế ngượng ngập làm sao!" 
 Quê hương không thể thiếu các món 
ăn. Vốn là một tiểu thư Hà Thành với 
nếp nhà tinh tế trong cách ăn uống, tác 
giả mô tả khá chi tiết các món ăn, các 
"thức quà" trên suốt cuộc du lịch. Đó là 
món mì Sài Gòn nhạt nhẽo, là món tôm 
cua tươi rói Hạ Long, món cơm cháy 
Ninh Bình dòn tan, đến quà khoai luộc, 
đậu luộc, xôi đậu đen, xôi lúa Sapa...  
Miếng ăn tuy nhỏ nhưng hương vị sẽ 
theo người về tận xứ xa. "Đĩa cải ngồng 
mang tên là cải không lá, để dài nguyên 
cây không cắt . Nhìn dân Hà Nội lấy 
muỗng xắn chúng ra chấm với nước sốt 
gì đó, chúng tôi cũng bắt chước . Quả 
nhiên cải không đắng như tôi tưởng, mà 
lại ngọt thiệt ngọt". 
 Quê hương vẫn xinh đẹp. Bằng hữu 
vẫn thân thương. Nhưng sao chân bước 
đi mà lòng nặng trĩu, phải chăng vì tác 
giả không thể làm ngơ trước những thực 
trạng xót lòng: "Nghĩ đến quê hương lại 
giận những kẻ tham nhũng, bóc lột 
người dân đến tận cùng để xây những 
dinh thự còn hơn thời phong kiến xưa 
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kia. Trong khi các hang cùng ngõ hẻm, 
người dân vẫn nghèo khó, cơ cực. Cuộc 
sống thấp kém hơn cả 50 năm về trước. 
Quân Tàu tràn lan, cắt xén đất nước 
mình. Nhà nước vô tâm, vô tình với 
đồng bào cùng dòng huyết sử vẻ vang, 
nhưng lại nhu nhược với quân Tàu 
phương Bắc. Giận là thế đấy!" 
 

*** 
 

 Bước Lạ Quê Hương là bút ký hay 
tâm bút, tôi không xác định được, 
nhưng cùng với Phượng Vẫn Nở Bên 
Trời Hà Nội là những tác phẩm văn học 
ghi lại những hình ảnh về đất nước và 
con người Việt Nam qua con mắt và 
tâm tình của một phụ nữ. Cuộc đời rồi 
sẽ thêm 20 năm nữa, nhưng tôi biết rằng 
người thiếu nữ của Phượng mãi mãi sẽ 
vẫn mang cái dáng vẻ khao khao mà 
vẫn tươi thắm như cây hoa phượng rực 
rỡ mùa hè. 
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 Pháp luật không chỉ giới hạn “trước vành móng ngựa” hay trong chốn “đáo 
tụng đình” với những ngôn từ nghiêm khắc và khô khan. Luật pháp đã xuất hiện 
dưới các hình thức đầy vẻ văn chương và nghệ thuật khác nữa như tiểu thuyết hư 
cấu, truyện thơ, các vở nhạc kịch, bút ký, biên khảo lẫn trong hội họa, điêu khắc và 
biết bao bộ phim trong lãnh vực điện ảnh nữa…" (Trích Lời Nói Ðầu)  

 Sách dày 360 trang. Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm xuất bản tháng 2 năm 2016. 
Sọan giả là nhà biên khảo Nguyễn Văn Thành. Nguyên Đại Tá Chánh Thẩm Tòa 
Án Mặt Trận Biệt Khu Thủ Đô và Vùng 3 Chiến Thuật kiêm Cố Vấn Pháp Luật tại 
Tòa Tổng Trấn Saigon-Gia Định trước năm 1975. 
 

NGÔ TẰNG GIAO 
 

 


