
 

114                                                                                                                          CỎ THƠM 

Khuynh Hướng   
của Toán Học, Khoa  Học 

 
NGUYỄN THÙY 

(Phiếm luận)   
           
 Lật mãi quyển Nam Hoa Kinh, không 
tìm đâu ra mười chín Ngụ ngôn, mười 
bảy Trùng ngôn như tác giả bảo, người 
viết bực mình, cằn nhằn, trách móc : 
 -Cái ông Trang Tử nầy ‘tào lao’ 
 không  thể tả. Nói úp úp mở mở, viết nửa 
kín nửa hở, tầm phào, tếu hết chỗ nói.. 
      Bỗng một cánh bướm chập chờn từ 
đâu xuất hiện rồi một gìọng cười sang 
sảng, tươi vui : 
 -Chú bé trách ta đấy à ? Hay lắm…. 
      Người viết giật mình, nhìn quanh. 
Cánh bướm bỗng vút lên cao rồi một vị 
dáng dấp thư sinh, tuấn tú, trang nhã, có 
nét tiêu dao, phiêu hốt xuất hiện. Người 
viết run run, ngập ngừng : 
      -Thưa, Ngài là Trang Chu ? 
      -Ừ, ta là Trang Chu .. 
      -Ngài vừa từ cánh bướm… 
    -Đúng. Ta từ cánh bướm. Ta là Hồ 
Điệp, ta cũng là Trang Chu. Chú bé 
nhìn ra ta. Chú bé đang tư lự gì đấy ? 
      -Thưa, Con đang đọc Nam Hoa 
Kinh của Ngài… 
 -Ồ ! Bây giờ mà chú bé còn đọc 
sách của ta, kể cũng lạ. 
      -Thưa tại sao ? 
       

-Giờ nầy, con còn ê a nào Thích Ca, 
Lão Tử, Khổng Tử, Giê-Su, Trang 
Chu ;;thì quả con cũng ‘tiếu ngạo giang 
hồ’ lắm đó… 
      -Kính thua, con không hiểu. Ngài 
chê hay khen con đấy? 
      -Ta không chê cũng chả khen, chỉ 
tội nghiệp cho con thôi. 
      -Bẫm, sao thế? 
      -Con không hiểu sao? Bây giờ là 
thời đại của công nghiệp, của khoa học, 
kỹ thuật, của người máy, của Điện toán, 
Internet, của vệ tinh, của phi thuyền 
không gian, của Drone, của GPS, của 
kỹ thuật nano,…Con không thích ứng 
với thời đại mới sao? Đọc những Khổng 
Tử, Lão Tử, Thích Ca, Jésus, Trang 
Tử,…chẳng là lỗi thời rồi sao? 
      -Nhưng, thưa,chính giữa cái thời đại 
văn minh kỹ thuật nầy, con lại thấy cần 
đọc lại lời của Thánh nhân xưa vì con 
cảm thấy thời đại bây giờ như còn thiếu 
một cái gì đó khiến cuộc sống con 
người, trong đó có con, bị ngột ngạt sao 
ấy..Chính vì để hiểu thời đại bây giờ, 
con thấy cần đọc lại những kỳ thư xưa 
cũ; đấy là cách ‘ôn cố tri tân’ theo lời 
đức Khổng. Con mạn phép nghĩ vậy, 
không biết có đúng không… 
      -Quả con còn ngây thơ, trong trắng. 
Con có lòng lo cho ngày mai. Ngày mai 
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làm khổ con người quá lắm. Ngày mai 
là động  lực bắt con người quay tìm quá 
khứ. Ông Phật bên Ấn Độ nói một câu 
nghe chướng tai: ‘Hồi đầu thị ngạn’. 
Mà đúng vậy. Con chắc biết câu đó. Cái 
quá khứ chuyển vị về tương lai bắt con 
người phải bơi lội theo nó mãi. Mỗi 
môn học, trước nay cùng quy dìu về đào 
bới quá khứ nguyên sơ đó vậy. Hướng 
đến là tỉm về; tương lai chính là buổi 
đầu quá khứ. Con hỏi điều con nghĩ có 
đúng không, ta biết sao trả lời. Đúng 
cũng là ‘không đúng’; ‘không đúng’  
cũng là ‘không không đúng’… 
      -Thưa Ngài, Ngài lập ngôn kiểu 
ấy, con hiểu sao được. Xin Ngài dùng 
ngôn ngữ bây giờ, may ra con mới 
hiểu phần nào… 
      -Con bắt ta làm một điều khó khăn. 
Ngôn ngữ bây giờ khó hơn ngày xưa 
gấp bội. Ngày xửa, ngày xưa, chữ nghĩa 
ít, lẩn quẩn có mấy tiếng, mấy câu, lặp 
đi lặp lại mãi. Còn bây giờ, chữ nghĩa 
quá nhiều nên lung tung lắm. Cái gì 
nhiều quá dễ thành…vô trật tự.  
       -Dạ..,nhưng mà, thưa Ngài, bây giờ 
nhiều sự việc quá thì phải nói nhiều mới 
đủ chứ? 
      -Cứ cho là vậy, nhưng con biết 
không, mọi thứ, dù gì là gì cũng chỉ là 
cách nói muôn đời khác nhau về những 
thứ muôn đời chỉ một… 
       -Ngài nói hay quá nhưng quả tình 
con không hiểu. Con nhai đi nhai lại sách 
của Ngài mà chẳng hiểu mô tê gì ráo.. 
      -Chỗ nào trong sách ta, con băn 
khoăn nhất nào? 

      -Dạ thưa, ở thiên Ngụ Ngôn ấy. 
Ngài bảo ‘Ngụ ngôn thập cửu, Trùng 
ngôn thập thất’ mà con tìm suốt sách 
Ngài chẳng thấy đâu ra 19 ngụ ngôn và 
17 trùng ngôn cả. 
      -Ha, ha…Tội nghiệp cho chú bé. 
Chú có đào bới suốt đời cũng chẳng tìm 
đâu ra các con số đó… 
      -Thế sao Ngài lại viết như thế? 
Chao ôi,Con muốn điên đầu lên! Ngài 
ác quá… 
       -Chú bé trách ta à? Được 
lắm…Hãy lên án ta nữa đi… 
      -Xin Ngài tha tội, con lỡ mồm. 
..Nhưng xin Ngài chỉ cho con chỗ nào 
tìm ra 19 ngụ ngôn và 17  trùng ngôn.. 
      -Chẳng có chỗ nào cả. Con tìm 
trong đầu thôi.. 
     -Con đã đập bể đầu con mà có 
thấy đâu! 
      -Tại sao lại thấy? Cái ở trong đầu thì 
không thấy mà chỉ nghiệm. Cái nghiệm 
thoát ra ngoài thành cái thấy. Cái thấy 
bên ngoài chỉ hữu ích khi trở thành cái 
nghiệm… 
      -Dạ, vâng…Nhưng con ngu tối, đầu 
óc bé bỏng, được gặp Ngài quả là một 
kỳ ngộ. Xin Ngài vui lòng chỉ giáo cho 
con để ‘vắng người còn chút của tin’…  
      -Con cũng đáo để lắm, dám đem ý 
ông Nguyễn Du nhà con để ‘cưỡng bức’ 
ta phải nói. Nhưng thôi, thấy con là kẻ 
có lòng, ta nói đây: 
      -‘’Ngụ ngôn,Trùng ngôn thì vô số, 
biết sao kể hết.Ta dùng các con số 19, 
17 chỉ để nói về số nhiều thôi.Có dùng 
bao nhiêu ngụ ngôn, trùng ngôn, có 
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nhắc đến bao lời Thánh nhân, hiền triết 
thì cũng chẳng giải quyết được gì cõi 
đời nầy mà còn làm thêm rắc rối, nhiêu 
khê. Con chẳng thấy chính sự viện dẫn 
lời người nầy kẻ nọ mà sinh ra cãi cọ, 
tranh chấp nhau lung tung sao, lại còn 
làm lệch lời người xưa nữa. Ta dùng 
các con số đó chỉ để gián tiếp nói rằng 
còn lẩn quẩn, cò kè, đo đếm, tính toán 
hơn thiệt thì mọi sự chỉ thêm lôi thôi 
chứ không bao giờ sáng tỏ. Con số -con 
không biết sao –chẳng là ký hiệu thể 
hiện đo đếm, tính toán, phân biệt sao? 
Còn trong vòng phân biệt, còn trong thế 
đối đãi nhị nguyên thì vô minh còn dày; 
vô minh phát sinh từ lòng dục do những 
con số cò kè bớt một thêm hai đó….’’ 
      -Dạ, thưa, con hiểu. Nhưng như thế, 
ngụ ngôn và sự việc mượn lời Thánh 
nhân hay nói theo lời Thánh nhân, 
không nên chăng? 
      -Nên chứ. Có cái gì không nên, có cái 
gì không không nên. Nên hay không, 
không ở sự việc mà ở cái ‘nhìn’, một nhà 
văn Pháp đã bảo thế. (‘Que l’importance 
soit dans ton regard, non dans la chose 
regardée’ – André Gide : Les Nourritures 
terrestres, livre premier).  
      -Thưa, cái nhìn thế nào ạ ?  
      -Cái nhìn bất nhị, cái nhìn ‘tề thiên 
địa, ‘đồng nhân ngã’như ta đã nói trong 
sách. Chưa có cái nhìn đó thì dù dẫn ra 
bao nhiêu ngụ ngôn, bao nhiêu lời 
Thánh nhân hay của nguời nầy người nọ 
cũng chỉ nhằm biện hộ cho cái nhìn chủ 
quan, phiến diện của mình thôi, biết đâu 
chẳng do tà ý, tư tâm, nhiều khi còn tạo 

thêm rắc rối cho việc đời vốn đã là mớ 
bòng bong.  
      -Cái nhìn bất nhị ? Nhưng làm sao 
có cái nhìn bất nhị giữa một vũ trụ toàn 
phân biệt ? Có cái nhìn bất nhị, liệu có 
phũ nhận và lên án khoa học, toán học 
không vì khoa học, toán học mới dùng 
đến con số nhiều nhất ? 
      -Ấy, chính giữa cái vũ trụ đầy phân 
biệt nên mới phải cần có cái nhìn bất 
nhị chứ ! Đã có cái nhìn bất nhị thì đâu 
còn lên án hay không lên án bất cứ gì. 
Trong cái nhìn bất nhị thì con số là 
con số của Tượng, con số ‘tượng số’ 
trong lúc con số trong cái nhìn sai 
biệt là ‘con số ‘hiện số’, con số qui 
ước. Vô minh của cuộc sống phát sinh 
từ con số qui ước đó. Khuynh hướng  
chung của Toán học, Khoa học chẳng 
là phá vỡ dần mọi qui ước để tiến tới 
khám phá cho kỳ được cái thoát ra 
khỏi mọi qui ước, cái không còn cần 
qui ước, cái không thể nào qui ước tức 
cái Thể thống nhất ban sơ, nền tảng, 
nguồn gốc của cõi sắc giới, của cõi 
hiện tượng qui ước. Càng nghiên cứu 
đến rốt ráo, Toán học, Khoa học sẽ đối 
diện với những thứ không thể qưi ước 
được. Toán học, Khoa học, nhất là môn 
Vật Lý Lượng tử đang trên hành trình 
đó mà có thể chính các nhà Toán học, 
Khoa học đó không ngờ. Con còn cố đi 
tìm cho ra 19 ngụ ngôn và 17 trùng 
ngôn trong sách của ta, quả con đã bị 
hạn chế trong cái tinh thần sai biệt của 
con số qui ước vậy.  
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CON NGƯỜI VÀ TÁC  PHẨM
 

Đỗ Bình 

ontparnasse là một khu phố thuộc 
Quận 14 của Paris. Từ cuối thế 

kỷ 19, thành phố Paris trở thành trung 
tâm nghệ thuật của toàn thế giới. Ở hữu 
ngạn sông Seine, khu phố Montmartre 
thu hút rất nhiều những họa sĩ. vào đầu 
thế kỷ 20, nơi đây tập trung rất nhiều 
nghệ sĩ, nhà văn nổi tiếng. Pablo 
Picasso trong số những nghệ sĩ danh 
tiếng đầu tiên tới đây. ở đây có những 
xưởng vẽ và giá thuê phòng không cao, 
cùng các quán cà phê bình dân giúp các 
nghệ sĩ nhanh chóng tìm thấy một 
không khí cởi mở và tương trợ. 
Tsuguharu Foujita không biết ai khi từ 
Nhật Bản tới Paris vào năm 1913, 
nhưng chỉ một buổi tối đã làm quen với 
Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, 
Julius Mordecai Pincas và Fernand 
Léger. Sau đó vài tuần thì Tsuguharu 
Foujita trở thành bạn của Juan Gris, 
Pablo Picasso và Henri Matisse. Trong 
thập niên 1920  «Những năm tháng điên 
loạn » Montparnasse đạt tới thời kỳ 
hoàng kim, tập trung rất nhiều họa sĩ 
lớn. Có thể kể tới: Pablo Picasso, 
Guillaume Apollinaire, Douanier 
Rousseau, Ossip Zadkine, Moïse 
Kisling, Marc Chagall, Nina Hamnett,  
 

 
Fernand Léger, Jacques Lipchitz, Max 
Jacob, Blaise Cendrars, Chaïm Soutine,  
Michel Kikoine, Pinchus Kremegne, 
Amedeo Modigli, Ford Madox Ford, 
Ezra Pound,Marcel Duchamp, Suzanne 
Duchamp-Crotti, Constantin Brancusi, 
Paul Fort, Man Ray, Juan Gris, Diego 
Rivera, Tsuguharu Fujita, Marie 
Vassilieff, Grégoire Krug, Léonide 
Ouspensky, Léon-Paul Fargue, René 
Iché, Alberto Giacometti, André Breton, 
Pascin, Salvador Dali, Jean-Paul Sartre, 
Henry Miller, Django Reinhardt, Joan 
Miró và Edgar Degas trong những năm 
cuối đời. Như đã thu hút những họa sĩ 
nước ngoài, Montparnasse cũng được 
rất nhiều nhà văn tìm đến. James 
Joyce từ Ireland, Morley Callagha từ 
Canada... Và đặc biệt từ Mỹ với 
Gertrude Stein, Peggy Guggenheim, 
Edith Wharton, Ernest Hemingway, F. 
Scott Fitzgerald... Các quán cà phê 
Dôme, Closerie des Lilas, Rotonde, 
Sélect, Coupole, Le Boeuf sur le Toit là 
nơi các nghệ sĩ tụ tập để gặp gỡ và tranh 
luận. Không chỉ là khu phố nghệ sĩ, 
Montparnasse cũng là nơi trú ngụ của 
một số chính trị gia lưu vong, như 
Vladimir Ilyich Lenin, Porfirio Díaz, 
Lev Davidovich Trotsky, Simon 
Petlioura. Sau thập niên 1930 thì 
Montparnasse vắng vẻ dần. Thế chiến 

M
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thứ hai nổi ra kết thúc thời kỳ hoàng 
kim của khu phố nghệ sĩ Montparnasse.  
Theo Cuốn từ điển của nhà xuất bản 
Roussard đã thống kê tới 4285 nghệ sĩ, 
từ danh tiếng đến ít tên tuổi, từng sống 
tại Montmartre trong hai thế kỷ 19 và 
20. Từ khoảng năm 1820, các nghệ sĩ 
bắt đầu tập trung về đây. Đến cuối thế 
kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khu phố này từng 
là điểm đến của những họa sĩ nổi tiếng 
bậc nhất với các trường phái Ấn tượng, 
Lập thể, Dã thú… Cùng với 
Montparnasse ở bên tả ngạn, 
Montmartre trở thành trung tâm nghệ 
thuật của Paris. Tòa nhà Bateau-
Lavoir từng đón tiếp Henri Matisse, 
Georges Braque, Pablo Picasso, 
Maurice Utrillo, Guillaume 
Apollinaire... Vincent van Gogh sống 
tại số 54, phố Lepic. Camille Pissarr vẽ 
đại lộ Montmartre. Moulin de la Galette 
từng là đề tài của Pierre-Auguste 
Renoir, Pablo Picasso, Vincent van 
Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Maurice Utrillo... Các quán Cabaret Le 
Chat Noir, Lapin Agile có khách hàng 
là những nghệ sĩ, nhà thơ tên tuổi.  
(trích Nguồn) 
 
Kẻ Lãng Du Trong Tranh 
 
Tôi rất mê hội họa nên hay đi xem triển 
lãm tranh ở Paris. Nhiều lần đứng trầm 
ngâm trước một bức tranh rất thích 
nhưng không thể lý giải được tại sao 
thích! Có lần chúng tôi cùng họa sĩ 
Nguyễn Đức Tăng được họa sĩ Vĩnh Ấn 

mời đến nhà dùng cơm, mục đích ông 
muốn cho tôi xem những họa phẩm đắc 
ý của ông và một số sách qúy hiếm của 
nhiều tác giả nổi danh trên thế giới mà 
ông dày công sưu tầm, có những cuốn 
đã có mặt trên cõi đời này hằng trăm 
năm. Hẹn với họa sĩ Nguyễn Đức Tăng 
ở quán cà phê gần nhà họa sĩ VĩnhẤn 
để cùng đến. Khi gặp Nguyễn Đức 
Tăng tôi thấy anh mặc veste nhưng 
không đeo cà vạt, tôi hơi ngạc nhiên vì 
thói quen của người họa sĩ có một thời 
làm ngoại giao này lúc nào quần áo 
cũng tươm tất. Tôi hỏi họa sĩ Nguyễn 
Đức Tăng :«Sao hôm nay anh không 
thắt cà vạt ?» NguyễnĐức tăng trả lời : 
«Anh Vĩnh Ấn không thích cà vạt !». 
Nghe vậy, tôi liền liên tưởng đến những 
lần anh VĩnhẤn và chúng tôi gặp nhau 
dù ở sinh hoạt văn học nghệ thuật hay ở 
những quán cà phê Paris nghe anh đọc 
thơ của Paul Valéry (1871-1945), 
Jacques Prévert (1900-1977), 
Appollinaire Guillaum e (1880-
1918)…, hay nói chuyện văn chương 
Pháp; tôi vẫn thấy anh mang cà vạt. Tuy 
nghĩ thế tôi vẫn gỡ chiếc cà vạt, anh 
Nguyễn Đức Tăng thấy vậy ngăn, 
nhưng tôi vẫn tháo ra, và nói: «Lần đầu 
tiên anh Vĩnh Ấn mời đến nhà, tôi muốn 
như anh được tự nhiên, có lẽ anh ấy vui 
hơn khi tiếp mình», họa sĩ Nguyễn Đức 
Tăng cười, không nói thêm. Tôi kể cho 
anh nghe hôm dự buổi lễ tưởng niệm 
nhà biên khảo Phạm Trọng Nhân, lúc về 
chung với Gs Tôn Thất Thảo, anh Thảo 
kể cho tôi nghe về anh Vĩnh Ấn, anh 
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nói: «Anh Vĩnh Ấn qua Pháp 1951 lúc 
còn trẻ. Đến Pháp anh vừa đi học vừa 
đi làm, những năm sau đó anh gặp 
chúng tôi ở Paris tuy thời gian có khác 
nhau, nhưng anh nhận chúng tôi là anh 
em, trong đó có: họa sĩ Võ Đình, nhà 
văn Phạm Công Thiện, nhà thơ Thi Vũ 
Võ Văn Ái, và tôi Tôn Thất Thảo ít tuổi 
nhất. Các anh kia đều là văn nghệ sĩ trừ 
tôi đi dạy học, thỉnh thoảng có làm thơ, 
viết biên khảo.» Tôi ồ lên và nói: «Toàn 
là những cây văn nghệ độc đáo!» Đây 
là lần đầu tôi đến nhà anh chị Vĩnh Ấn, 
cảm giác làm tôi rất ngạc nhiên về cách 
sống của anh chị, một lối sống thanh 
bạch thật giản dị dù qua Pháp đã quá lâu 
nhưng vẫn giữ được nếp sống rất Việt 
Nam. Tôi cứ ngỡ dưới con mắt họa sĩ 
cách trang hoàng nhà của anh phải lộng 
lẫy kiểu tây phương, phù hợp với những 
câu chuyện về văn chương Pháp mỗi 
khi gặp anh. Nhưng không! Căn phòng 
với ngọn đèn trần không chụp tỏa, ánh 
sáng vừa đủ rọi vào một tủ kính lớn, 
mặt tủ được dán kín một lớp giấy báo 
tôi không biết trong tủ đựng gì ! Cách 
bày biện rất đơn sơ, giấy dán tường màu 
nhạt làm tăng sự mộc mạc của chiếc 
bàn gỗ loại nhỏ đặt giữa phòng, cách đó 
là chiếc kệ trên có chiếc radio thời thập 
niên 50. Tôi không thấy TV, có lẽ TV 
được để trong phòng ngủ. Trên tường 
không một bức tranh, nhưng nếu nhìn 
tổng thể căn phòng, bố cục như một bức 
tranh ấn tượng mà họa sĩ Vĩnh Ấn cố 
tình sắp xếp. Anh chị Vĩnh Ấn rất vui 
đón chúng tôi, anh nói: «Để chuẩn bị 

đón các bạn văn nghệ, chúng tôi sẽ mời 
các bạn dùng món quê hương, món Huế 
do chính chúng tôi làm.» Sau khi dùng 
cơm xong họa sĩ Vĩnh Ấn mới mở tủ 
lấy những sách qúy ra giới thiệu, lúc đó 
tôi mới biết anh sưu tầm sách qúy của 
VN và thế giới, tủ sách của anh là một 
thư viện nhỏ, cuốn nào cũng đóng hộp 
cứng. Anh cho tôi xem những tập thơ cổ 
của Pháp, Ý…vv ... sách không đóng 
bìa, rời từng trang được viết tay hoặc in 
trên giấy đẹp, khổ lớn. Anh say sưa đọc 
những bài thơ Pháp. Anh hứa sẽ vẽ bìa 
cho tập thơ tôi. Anh nói:«Muốn thực 
hiện hình bìa thì họa sĩ phải đọc tất cả 
bài thơ nhiều lần để cảm hồn thơ, tìm 
xem tác giả muốn gởi gấm gì qua thi 
tập, sau đó mới hòa cảm xúc mình với 
thi tập để thực hiện chủ đề. Về tranh 
phụ bản nếu không do họa sĩ minh họa 
từ bài thơ trong thi tập thì thà để trống, 
chứ đừng đem một bức tranh có sẵn của 
một tác giả nào rồi nhét bừa vào tập 
thơ, bảo là phụ bản, ép duyên thơ và 
tranh thật là tội nghiệp !» 
 Sau khi đọc thơ xong, họa sĩ Vĩnh 
Ấn mời chúng tôi vào một phòng bên 
cạnh, phòng này chứa toàn tranh, những 
bức tranh khổ lớn 1m20 không treo, 
nhiều bức chưa khung. Anh đem từng 
bức ra cho chúng tôi xem. Khi xem đến 
bức tranh hình thể không rõ nét, màu 
sắc ảo, nửa phần trên dùng những gam 
buồn ánh sáng nhạt hắt vào mảng màu 
xanh đen tạo một khoảng không gian 
xoáy ốc sâu thẳm và tĩnh lặng. Bỗng 
họa sĩ Nguyễn Đức Tăng hỏi: «Bức 
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tranh này khó hiểu, anh muốn nói gì?». 
Họa sĩ Vĩnh Ấn không ngước mặt về 
phía anh Nguyễn Đức Tăng, mắt vẫn 
chăm chú vào tấm tranh tiếp tục đưa 
bức tranh khác cho chúng tôi xem, và 
trả lời: «Xem tranh thì xem bằng mắt và 
cảm nhận bằng tâm hồn, đừng nghe 
bằng tai.» 

 Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng chỉ đưa 
mắt nhìn tôi chẳng tỏ ý phiền về câu trả 
lời đó. Tôi biết họa sĩ Nguyễn Đức 
Tăng nhà văn hóa xã hội nổi tiếng ở 
Paris rất cảm phục họa sĩ Vĩnh Ấn, họ 
hiểu nhau. Riêng tôi, quả thật tôi cũng 
chẳng hiểu bức tranh đó họa sĩ muốn 
nói gì, dù thời trẻ có thời cầm cọ chơi 
sơn dầu! Tôi chợt liên tưởng đến câu 
chuyện trong tác phẩm La Seconde 
Chance của Virgil Gheorghiu viết năm 
1952: «Một ngươì khách đến thăm một 
xưởng vẽ của một họa sĩ, nhìn bức 
tranh vẽ một con chim bay, người khách 
thấy lạ lùng hỏi họa sĩ: "Thưa họa sĩ, 

ông vẽ một con chim đương bay sao tôi 
nhận không ra ?! Họa sĩ vẫn cắm cúi 
vào vẽ, không ngẩng đầu lên trả lời : 
Tôi không vẽ con chim đương bay, mà 
vẽ cái bay của con chim». Họa sĩ Vĩnh 
Ấn từng đoạt những giải thưởng quốc 
tế: Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha...vv. Giải 
thưởng Lá CọVàng Hội phê bình nghệ 

thuật Paris (1980, 1982). Giải 
thưởng Huy chương Vàng 
Viện Hàn Lâm nghệ thuật văn 
hóa Âu châu và Mỹ châu 
(1982). Huy chương Vàng 
Viện Hàn lâm Quốc tế Lutèce 
(1982). Giải thưởng cuộc thi 
quốc tế Mỹ thuật lần thứ 17, 
năm 1985 (ngày trao giải 
22.3.1986).  
 Họa sĩ Vĩnh Ấn con 
người và tác phẩm như nhau, 
tâm hồn luôn say mê văn học 
nghệ thuật nên không nặng 

phần hình thức, sống đơn giản, thầm 
lặng nhưng rất tha thiết cuộc đời. Vì kín 
đáo, tranh lại khó hiểu nên tác phẩm của 
anh ít được công chúng VN hải ngoại 
biết đến. Nhưng may thay những nhà 
làm nghệ thuật quốc tế có con mắt 
chuyên nghiệp đã trân trọng anh qua 
những giải thưởng cao qúy. Cả đời anh 
Vĩnh Ấn say mê văn học Pháp, làm thơ 
rất nhiều nhưng không là thi sĩ, anh để 
hồn thơ gởi trọn vào sắc màu hội họa 
tìm con đường riêng lãng du mà người 
đời không sao hiểu hết! Người họa sĩ đó 
đã vĩnh viễn ra đi ngày 5.5.2008 tìm cõi 
khác phiêu du. 

Monmartre, Paris 2009.  Nguyễn Thùy,  Vũ Hối,           
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Đỗ Bình, Thúy Hằng. 
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Ánh Mắt Và Nụ Cười  
Họa sĩ Heri Moinard sanh vào thập niên 
đầu thế kỷ 20 tại Bretagne, miền tây 
nước Pháp. Ông là một nhà giáo, một 
họa sĩ ấn tượng, từng đoạt giải thưởng. 
Với giải thưởng đó ông cảm thấy rất 
mãn nguyện; vì đối với hội họa rất hiếm 
họa sĩ thành danh lúc còn sống, họ chỉ 
được công chúng biết đến khi đã lìa 
đời! Chúng tôi có cái may là quen biết 
với họa Moinard lúc ông còn sanh thời. 
Nhân dịp có mấy người bạn ở Mỹ sang 
Pháp chơi lại rất thích hội họa, nhất là 
trường phái ấn tượng nên chúng tôi đã 
đưa các bạn đi xem các viện bảo tàng về 
hội họa ở Paris. Thăm khu phố 
Montmartre, viện bảo tàng của danh họa 
Claude Monet người thày vĩ đại của 
trưòng phái ấn tượng ở Giverny, nhưng 
có lẽ các bạn còn vấn vương màu sắc 
nên có người đề nghị muốn gặp một họa 
sĩ Pháp còn sống, chúng liền phôn cho 
họa sĩ Moinard ngỏ ý muốn đến thăm 
xưởng vẽ của cụ. Họa sĩ Moinard rất 
vui và hẹn ngày mời chúng tôi đến. 
Hôm đi thăm xưởng, cùng đi với chúng 
tôi còn có một số bạn người Pháp. sau 
khi xem tất cả những số tranh, cụ bỗng 
ngẫu hứng tặng chúng tôi mỗi người 
một bức sơn dầu. Họa sĩ lấy cọ đề nghị 
vẽ tặng hai người đàn bà Việt đi chung 
mỗi người một bức chân dung, cả nhóm 
rất hoan hỷ đón nhận tặng phẩm tinh 
thần bất ngờ này. Khoảng nửa giờ họa 
sĩ vẽ xong hai bức chân dung và trao 
cho hai chị. Chúng tôi vây quanh ngắm 
hai bức chân dung, điều thật ngỡ ngàng 

hai bức chân dung chẳng giống người 
thật! Chúng tôi cả Việt lẫn Pháp đều 
nhìn nhau biểu lộ sự thắc mắc trong im 
lặng. Họa sĩ Moinard hiểu được sự ngạc 
nhiên đó, nhưng lại dẫn cả nhóm ra 
vườn xem hoa. Trước khi tiễn chúng tôi 
ra về cụ mỉm cười giải thích: «Tôi đã vẽ 
bà thứ nhất ở cặp mắt, bà thứ hai ở nụ 
cười.» Họa sĩ nói tiếp: «Nhiều năm sau, 
thời gian có thể làm thay đổi dáng vóc, 
và khuôn mặt hai bà, nhưng ánh mắt và 
nụ cười đó sẽ còn mãi với thời gian.» 
 Chúng tôi ra về mang theo hình ảnh 
người họa sĩ cặm cụi say mê nghệ thuật, 
dù tuổi đời đã quá chín mươi. Không 
biết các bạn của tôi nghĩ sao, riêng tôi 
lòng cảm thấy thẹn những điều mình 
biết quá ít về nghệ thuật như giọt nước 
giữa đại dương! Hội họa là một thế giới 
mênh mông, riêng biệt, dù trong những 
khoảng sắc màu tĩnh lặng không âm 
thanh đó, lại chất chứa nỗi sâu thẳm từ 
đáy hồn của họa sĩ một tiếng vọng 
mãnh liêt. Nhưng có những họa phẩm 
thật độc đáo:  ý tưởng, màu sắc đường 
nét đầy sáng tạo của họa sĩ, vẫn thiếu 
người đồng cảm về lòng say mê đó !  
 Họa sĩ Moinar đã giã từ màu sắc của 
thế giới này từ một phần tư của thế kỷ 
trước. Tranh của ông vẫn treo trong 
phòng khách nhà tôi cùng với nhiều bức 
tranh khác của các bạn tặng, mỗi ngày 
tôi ngắm nó để nhớ người. 
 

Đỗ Bình  
(Paris) 



 

122                                                                                                                          CỎ THƠM 

MƯU KẾ 
 

Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 
 
Cuối cùng rồi Toàn cũng phải bằng 

lòng gặp Quyên theo sự sắp xếp của hai 
bên gia đình! Nói cho đúng là của hai 
bà mẹ là bạn thân nhau từ hồi họ miệng 
còn thơm mùi sữa! Toàn tự nghĩ: “Đúng 
là cù lần lửa”! Cả đời Toàn có bao giờ 
nghĩ đến chuyện quen một cô gái nào 
mà phải có sự giúp sức của người khác, 
nhất là cha mẹ của mình! 

Nghĩ đến chuyện lâu nay mẹ hay nài nì 
Toàn lấy vợ, một cô gái theo lời “quảng 
cáo” của mẹ là nết na công dung ngôn 
hạnh đầy đủ…  nhưng rốt cuộc lần nào 
mấy cô đó cũng chỉ có trong mình một 
hai chữ!  Cô có “dung” coi được được 
thì mất nết! Cô “hạnh” hiền lành lại khờ 
câm, ngồi im một cục đến nỗi không 
dám nhúc nhích chân tay… mấy đứa em 
cũng phải ý kiến “chán như con gián!” 

Cô “ngôn” thì nói chuyện tía lia, 
không dứt, chẳng cho người khác chen 
vô một câu! Còn cô “công” thì lúc nào 
cũng đặt tiền bạc lên hàng đầu! làm gì 
cũng quy thành tiền, tiền to như cái 
bánh xe bò! 

Không phải đích thân Toàn gặp gỡ mấy 
cô đó để nhận xét như vậy đâu, mà chàng 
đã khôn ngoan  dùng tiền mua chuộc đứa 
em kế mình là Dung, để nó dò xét và 
“chê” trước cho mẹ nản chí, làm nghĩa cử 
đẹp giúp cho ông anh phong độ của mình. 

Trong hãng cũng có nhiều cô thích 
Toàn, nhưng chàng chỉ coi họ như 
những người bạn thuần túy thôi, không 
có tình ý gì cả. 

- Sao anh không chịu cô Kim, em 
thấy cổ đẹp quá, nghe nói hồi còn sinh 
viên cổ đậu hoa hậu đó… 

Toàn cười: 
- Nhỏ nầy không thông minh chút 

nào! Lấy vợ thì chỉ cần dễ thương, đẹp 
đẹp một chút, hiền lành, biết lo cho 
chồng là được… lấy hoa hậu về cho nó 
đì à? 

- Anh bao thầu hết mọi cái hay của 
người đàn bà rồi! Nhưng cũng có hoa 
hậu thương yêu chồng con vậy! 

- Cái đó hơi hiếm! nhưng cá với em 
hoa hậu không chảnh nhiều cũng chảnh 
ít… đúng không? 

- Chắc vậy, bởi người ta là hoa hậu 
thì ông nào cũng khoái, cũng yêu chiều, 
muốn gì được nấy cho nên họ mới lên 
chân! Lỗi tại mấy ông bày vẽ chứ ai! 

- Không có anh! 
- Anh ngon… nhưng mà coi chừng 

quá lứa rồi “chổng mông” mà gào! 
- Bậy bạ, câu đó dành cho đàn bà con 

gái, đàn ông mấy tuổi mà lấy vợ không 
được? Có ông vừa già vừa xấu nhưng 
có chút tiền, về Việt Nam tung hê, lấy 
toàn hoa khôi, hoa hậu chân dài hai 
mươi tuổi không đó! 

- Bởi vậy nhân gian mới có câu “thà 1 
phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn 
le lói suốt trăm năm”! Mà mấy bà chân 
dài nầy cũng có nhiều loại… đa số chỉ 
muốn đi Mỹ, khi có thẻ xanh rồi là cao 
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bay xa chạy… làm mấy ông già ôm nhau 
khóc hận triền miên…  Chuyện nầy xưa 
như trái đất chứ có mới mẻ gì đâu! 

- Sao mầy rành quá vậy? 
- Báo đăng dài dài tuần nào không có! 
- Thôi đừng nói nhảm nữa, tao muốn 

hỏi là mầy biết cô Quyên không? 
- Quyên nào? 
- Ai biết! Quyên con của một người 

bạn nào đó của má. 
- Chắc là chị Quyên kẹo rồi! 
- Là sao? Nó kẹo kéo lắm hả? 
- Không, bà đó đang làm “manager” 

hãng kẹo… 
- Má đang ép tao phải gặp cô đó! Cô 

ta đẹp không? 
- Đàn ông sao ai cũng háo sắc vậy ta! 

Câu trả lời là đẹp, nhưng em lưu ý với 
anh bả không phải người dễ tính!  

- Vậy thì nói cho má biết! 
- Ai biết mà nói! Nhưng sao anh 

không gặp thử coi sao? Biết đâu chị ta 
khó tính với người dưng, nhưng với anh 
thì khác? 

Câu nói của Dung làm cho Toàn suy 
nghĩ… Phải đó, lúc nầy rảnh, sao không 
thử làm vui lòng má thêm lần nữa, gặp 
rồi nếu không hợp thì từ chối là má khỏi 
cằn nhằn! 

Má của Toàn là một ngươi đàn bà lo 
toan trong nhà tuyệt hảo. Chồng con lúc 
nào cũng được ấm êm, công việc nhà 
không bao giờ má bắt hai anh em đụng 
tới, mà chỉ khuyến khích hai đứa học 
hành cho giỏi, như vậy là bà hài lòng rồi.   

Nghe Toàn chịu gặp cô Quyên, bà 
Phủ vui quá sức. Trong bụng bà đã nghe 

nói đến cô Quyên con bà Thu lâu rồi. 
Mấy người bạn bà quen biết thì ai cũng 
công nhận rằng cô Quyên xinh đẹp, học 
lực cao, đang là hiệu trưởng một trường 
Tiểu Học tư trong vùng. 

Cô đi chiếc xe láng cóng hiệu BMW, 
ăn diện đúng thời trang lịch sự. Hôm 
trước tình cờ hai bà mẹ gặp nhau ở 
khuôn viên nhà thờ, họ đã nhắc đến con 
cái của họ khi thấy Quyên lái xe đến 
đón mẹ về. Vui miệng, bà Phủ hứa hẹn 
với bà Thu sẽ giới thiệu con trai của bà 
cho hai đứa quen nhau! 

- Con nhỏ có nhiều chàng trai tìm đến 
làm quen, nhưng nó chẳng ưng ai cả! 

- Sao giống thằng con tôi thế! Tụi trẻ 
bây giờ không biết chúng nó mong chờ 
cái gì! 

- Chắc chúng nó muốn sự tự do. 
- Chẳng những thế chúng còn không 

muốn bị ràng buộc, trách nhiệm! 
Thế rồi ngày đó cũng đến, phải nói là 

cả hai mẹ con bà Phủ lần nầy đều công 
nhận cô Quyên hợp nhãn. Cô ăn nói nhỏ 
nhẹ, xinh đẹp lịch sự như sự mong ước 
của Toàn từ trước. Thỉnh thoảng cô lại 
biết nói những câu làm cho mọi người 
cười vui… 

Tuy vậy, khi Toàn mở lời mời cô đi 
chơi gặp gỡ lần tới, thì cô đáp: 

- Dạ, anh cứ Email cho em, rồi em coi 
lại lịch làm việc, sẽ trả lời cho anh sau! 

Trên đường về Toàn nghĩ nhiều về 
Quyên. Hình như Toàn đã bị tiếng sét ái 
tình đánh trúng tim hay sao! Cô Quyên 
bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng trong việc 
kết thân, nhưng đôi mắt của cô đã thực 
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sự hớp hồn chàng trai, cô có đôi mắt 
tròn to, hàng lông mi cong vút, khác 
hẳn mắt của bà mẹ  chỉ có một mí lót! 
Chắc có lẽ cô đẹp giống cha. 

o o o 
Toàn về nhà gặp Dung đang ngồi lẩm 

nhẩm đọc cái gì đó mà miệng thì cười 
toe toét. Toàn hỏi: 

- Đọc gì mà vui vậy? 
Dung khoe: 
- Anh nghe nè… họ nói về những câu 

có chữ “tử” buồn cười lắm, nghe nha: 
Đang mạnh khỏe mà chết gọi là Mạnh tử.  
Chết già gọi là Lão tử. 
Người to con mà chết gọi là Khổng tử, 
Chết mà bị dời tới dời lui gọi là Du Tử  
Chết ở sông gọi là Giang Tử. 
Bị lạnh chết gọi Hàn Mặc tử 
Cung nữ mà chết gọi là Tử Cung. 
Chết trong chùa gọi là Tự Tử.  
Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử. 
Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử. 
Điện giật chết gọi là Điện Tử, 
Cha chết gọi là Phụ Tử, 
Mẹ chết gọi là Mẫu Tử, 
Em chết gọi là Đệ Tử, 
Vợ chết gọi là Thê Tử, 
Thầy giáo chết gọi là Sư Tử, 
Học trò chết gọi là Sĩ Tử, 
Quân lính chết gọi là Quân Tử, 
Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử, 
Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử. 
Chết trong khi đi toilet gọi là Tiểu Tử…. 

- Haha… Không biết ai rảnh mà ngồi 
nghĩ ra mấy câu ba láp ba xàm đó nhỉ? 
Anh cũng đọc được vài câu trên NET 
cũng khá thú vị, hổng biết em đọc chưa? 

- Câu gì? 
- Nghe nè:   
- Người gian không thích sấm, người 

dâm không thích sáng . 
- Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm .  
- Người nhiều mộng vào đời để rồi 

mời nhiều người vào động ... 
- Vua khi ngồi trên ngai là khi ngài 

trên ngôi . 
- Không nên giỡn quá lố trong ngày 

giỗ quá lớn . 
- Có những người chỉ đi mưa mà chưa 

đi Mỹ . 
- Các cô thích anh chàng ngông mà 

không thích ông chồng ngang.  
- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở 

đầu sông .  
- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa 

nhờ say .  
- Chơi hụi thì chết chơi hết thì trụi . 
- Nghe  cũng đúng chứ! À nầy, 

chuyện tình của anh với cô Hiệu 
Trưởng tới đâu rồi? Vậy mà lúc trước 
em cứ tưởng là cô Quyên kẹo… để em 
còn được ăn kẹo, ai ngờ lại gặp Quyên 
cô giáo! 

- Em sửa soạn quần áo để đi ăn cưới 
là vừa. 

- Hả, khi nào? 
- Bốn tháng nữa. 
- Trời, quen nhau mới vài tháng mà 

cưới rồi sao! 
- Hai bà mẹ đều muốn vậy, tụi anh 

cũng Ok luôn. 
Thế là một ngày không xa Quyên 

bước chân về làm dâu nhà bà Phủ. 
Đúng ra trước khi cưới Quyên cũng nói 
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ý định của cô là muốn Toàn về ở bên 
nhà mình, bởi bố cô đã mất mấy năm 
nay, mẹ chỉ có một mình cô, nên cưới 
xong hai đứa ở bên nhà Quyên tốt hơn. 

Toàn bàn với mẹ nhưng bà Phủ quyết 
liệt phản đối. Toàn kể cho Quyên nghe: 

- Không được đâu, mẹ anh bảo không 
muốn mang tiếng ở rể! 

- Em lấy chồng rồi mẹ ở một mình tội 
nghiệp quá! 

- Thì cuối tuần tụi mình về thăm mẹ… 
Quyên tâm sự với mẹ mình thì bà 

bác ngay: 
- Trời, sao con lại bắt nó về đây! Lấy 

chồng là phải theo chồng chứ!  Ai lại 
làm thế bao giờ! 

- Con không muốn mẹ ở một mình 
buồn lắm! 

- Đừng lo cho mẹ! Mẹ còn sức khoẻ 
đi thăm con được mà! Mẹ còn có bạn… 

Quyên an tâm xách va ly về nhà chồng. 
Lúc đầu bà Phủ thích thú vì con trai đã 
nghe lời mình lấy cô dâu do mình chọn, 
theo đúng nguyện vọng của mình… 
Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau, bà 
bắt đầu cảm thấy khó chịu, không thể hòa 
hợp với cô con dâu nầy được!  

Ai đời từ khi cưới vợ, thay vì mỗi 
sáng Toàn dậy sớm 7 giờ ra sân tập thể 
dục, thì bây giờ cậu lại  nằm ì trong 
phòng cho đến tận gần chín giờ mới 
cùng vợ bước ra khỏi phòng, quần áo 
gọn ghẽ để đi làm luôn, không ăn sáng 
cùng bố mẹ như xưa. Quần áo của 
Quyên cuối tuần Toàn chịu khó bỏ vào 
máy giặt và gấp gọn ghẽ… 

Đây là điều bà Phủ thấy ngứa mắt và 
coi như hỗn hào, dám qua mặt cha mẹ! 

- Con nầy cô giáo mà không biết phép 
tắc gì cả! 

Tính tình của Quyên và bà mẹ chồng 
lại hoàn toàn khác hẳn nhau. Con dâu 
thì sao cũng được, mẹ chồng trong nhà 
lúc nào cũng sạch sẽ, mọi thứ bóng lộn 
như lau như li! Bực nhất là những lúc 
chúng nó đi làm, bà mò vào phòng xem 
xét… nhiều khi thấy giường nệm bừa 
bãi, không gấp chăn mền lại thứ tự… 
chẳng ra đâu vào đâu! 

Bà Phủ bắt đầu bực mình, lên tiếng 
chỉ trích cô con dâu nhiều thứ! Lúc đầu 
thì âm ỉ trong lòng, nhưng về sau bùng 
nổ cả nhà đều biết! Ông Phủ nhiều lần 
nén tiếng thở dài, Toàn thì lúc nào cũng 
xoay trở giải hoà cho  hai bên, vợ và mẹ 
không thể bỏ ai, lại nữa Quyên mới bắt 
đầu cấn thai! Không khí trong gia đình 
lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. 

- Em có trả lời hỗn hào gì với má 
đâu! Má nói thì em im lặng thôi… mà 
sao má anh khó chịu thế, em vừa đi làm 
vừa có thai, về nhà lại còn phải săn sóc 
chiều chuộng hầu hạ anh nữa, thì giờ 
đâu mà dọn nhà cửa, phòng ốc của mình 
sạch bong như má được!… Vậy mà má 
cứ soi mói để chỉ trích em là thế nào! 
Phòng mình má để ý làm gì! 

Cách của Quyên khiến bà Phủ không 
thể chịu đựng được nữa… Hừ, nó ỷ học 
thức dám coi thường mình, bà Phủ nhất 
quyết phải cho “con nầy” một bài học! 

Nghĩ là làm, bà đi gặp một người bạn 
của mình là bà Thân.  Bà Thân tu tại gia 



 

126                                                                                                                          CỎ THƠM 

từ sau ngày chồng bà mất trong lần đi 
chơi du thuyền với bạn bè, ông đứng tựa 
lan can làm sao mà bị té xuống tầng dưới 
chết liền tại chỗ, khi tàu vừa cập bến!  

Sau đó không lâu, hai đứa con trai của 
bà đi lính cùng đóng quân bên Iraq đều 
tử thương do tụi Bom Cảm Tử gây ra! 
Bà Thân khóc lóc vật vã đau buồn… Bà 
tự nghĩ chắc mình ăn ở thiếu đạo đức, 
cho nên chồng con bà mới bỏ bà mà đi 
sớm như thế! Từ đó bà lập bàn thờ Ông 
Bà Tổ Tiên tu tại gia, mua trữ các loại 
thuốc tây và ta để tặng cho người 
nghèo… khấn hứa là sẽ giúp đời để 
nguôi ngoai chuyện nhà… 

Sau khi nghe bà Phủ than phiền về 
đứa con dâu, bà Thân hỏi: 

- Vậy mục đích của bạn hôm nay đến 
đây là để tâm sự với tui cho vơi bớt nỗi 
bực dọc phải không? 

- Đúng vậy, với lại tui thấy bà có 
trồng những lọai thuốc Nam giúp trị 
bịnh rất hiệu nghiệm cho mấy người 
không có thẻ y tế… vậy bà giúp tui 
được không? 

- Bà muốn tui trị bịnh gì? 
- Bà có thể cho tui một loại thuốc gì 

mà khi người ta uống vào đầu óc trở 
nên nặng nề u ám, chậm chạp, không 
còn hứng thú hoạt động gì nữa không? 

- Bộ bà muốn đầu độc con dâu hay 
sao? Nó đang mang thai cháu nội bà mà? 

- Thì đó… tui chỉ muốn nó mụ mẫn 
đi, đừng có lên mặt chống đối, khinh 
thường tui nữa… Ai đời con dâu mà 
mình nói nó im lặng chẳng trả lời trả 
vốn gì cả! Coi cái mặt phát ghét! 

- Hồi xưa bạn bè đồn bà thích con 
dâu nầy lắm, nhất quyết bắt con cưới 
cho bằng được! Sao nay lại để ra sự thể 
như vậy? 

- Thế mới bực mình… thôi bà ráng giúp 
tui đi… mà bà có loại thuốc đó không? 

Bà Thân gật: 
- Có chứ, nhưng khi tui cho bà thuốc, 

thì bà phải làm theo lời tui dặn, vì rủi 
con dâu bà có mệnh hệ gì, thì người ta 
không nghi ngờ. 

- Được, tui sẽ làm theo những lời bà 
dặn… Nhưng... 

- Nhưng sao? Hay bà sợ rồi, muốn 
thay đổi ý dịnh? Tui nói thiệt dù sao thì 
nó cũng phận con cái, mình ở chung thì 
thế nào cũng có vấn đề… Hay bà cho 
chúng nó ra riêng, bà sẽ hết ngứa mắt? 

Bà Phủ trợn mắt: 
- Riêng cái gì, thằng Toàn là con trai 

trưởng trong nhà, hai đứa em nó thì 
đang học nội trú xa, rồi sau đó có việc 
làm chắc gì chúng ở gần nhà… Tui nhất 
quyết không cho ra riêng…  

- Vậy thì tùy bà, tui chỉ giúp bà toại 
nguyện, có cuộc sống thoải mái vui 
vẻ thôi… 

Bà Thân đi lại tủ tìm tòi, một lát sau 
lấy ra vài gói lá khô. Bà cười tươi nói: 

- Đây, xài thứ thuốc nầy thì bà nhớ 
không thể vội vàng cho bịnh nhân uống 
nhiều một lúc được, vì thuốc phải có 
thời gian ngấm từ từ… 

- Phải, phải…  tui cũng không muốn 
trong nhà để ý! 

- Dùng thuốc từ từ thì chất độc tác 
dụng đúng để phát tác ra chất đầu độc 
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con dâu, như thế mọi người sẽ không 
nghi ngờ, và bà lại có sự an toàn nếu có 
chuyện gì xảy ra...  

- Cách dùng làm sao? 
- Dễ thôi, nhưng bà phải học đóng 

kịch mới xong! 
- Vậy là sao? Tui không hiểu? 
- Tức là khi dùng thuốc nầy, bà phải 

làm như thương yêu con dâu, tha thứ 
mọi chuyện xích mích nhỏ từ trước đến 
nay…  Hàng ngày, khi con dâu đi làm, 
bà ở nhà hãy chuẩn bị nấu những món 
ăn cô ấy thích.. 

Bà Phủ la lên: 
- Cái gì mà ngu vậy! Tại sao tui phải 

hầu nó? 
- Vì trong lòng cô ấy dịu xuống bao 

nhiêu, thì thuốc mới càng hoành hành 
lớn bấy nhiêu! Nghe tiếp đây… khi nấu 
xong, bà cho một chút những vị thuốc 
này vào thức ăn của con dâu trộn đều. 
Bà phải rất cẩn thận, tỏ ra phóng 
khoáng, quên hết chuyện cũ, gần gũi và 
thân thiện với cô ấy, không nói xách mé 
hay la mắng, chửi xéo người ta, mà phải 
đối xử  đàng hoàng tử tế, chân thật như 
con ruột mình… 

- Nói chung là bà muốn tui coi nó 
như một ông trời con? Đúng không 
nào?  Được thôi, màn kịch sẽ được bắt 
đầu từ bây  giờ! 

Ngày tháng trôi qua, bà Phủ học cách 
dịu ngọt với con dâu,  phục vụ con cái 
những món đồ ăn tuyệt hảo. Bà luôn ghi 
nhớ những lời bà Thân nói để tránh 
không bị ai nghi ngờ. Đúng là “Một sự  
nhịn, chín sự lành”…  

Làm theo những gì bà Thân nói, bà 
Phủ cảm thấy trong lòng mình phơi 
phới…  con dâu bà rồi đây sẽ nhũn  như 
con chi chi, nghe lời bà một cách triệt để, 
cái miệng nó hết “lý  luận”… Ờ mà có 
bao giờ nó lý luận với bà đâu, chỉ là với 
nhân viên và học sinh trong trường thôi! 

Thấm thoát thế mà đã được ba tháng!  
Chỉ với ba tháng trôi qua mà không khí 
trong nhà có vẻ thay đổi. Không còn 
cảnh chì chiết nhau hàng ngày giữa mẹ 
chồng con dâu! Con dâu lễ phép và 
nghe lời mẹ chồng triệt để. Toàn và bố 
được mẹ và vợ tận tình chăm sóc. Mẹ 
lại ăn nói ngọt ngào gió đưa với con 
dâu… Có vài lần Quyên thủ thỉ: 

- Anh à, trước đây chắc em cũng có 
làm cho má bực mình, thật là đáng tiếc. 
Em thấy thương má quá.  

- Anh thấy giờ má hiểu và thương 
em hơn, không còn cằn nhằn em nữa. 
Cũng mừng. 

- Chẳng những thế, má còn nấu 
nướng cho em những món em thích, 
nghĩ mà hối hận quá! À… hay là sắp 
đến sinh nhật của Má, mình làm tiệc gì 
đi anh… 

- Má anh có bao giờ tổ chức sinh nhật 
đâu, vì má không thích! 

- Thật sao? Em nghĩ ba và anh vô tình 
quá đó… chứ mình cứ làm, thế nào má 
cũng cảm động cho coi… Để em chủ 
động vụ nầy. 

Theo như cách của Quyên, là trước 
sinh nhật má, bố sẽ đưa má đi du thuyền 
ở lại trên đó 1 đêm, ngày sinh nhật họ 
hẹn gặp nhau ở 1 nhà hàng gần bãi biển, 
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vợ chồng Quyên sẽ mua bánh sinh nhật 
và đặt tiệc tại đó, mời thêm vài người 
bạn thân má thích nhất… 

Quyên đặt hết tấm lòng để làm việc 
nầy vì mấy tháng nay thấy thực sự quý 
mến  mẹ chồng, cũng như muốn chuộc 
lỗi hồi xưa. Dạo sau nầy bà Phủ khác 
hẳn lúc trước, thương yêu và săn sóc 
nàng, nói năng dịu ngọt, không còn thái 
độ bắt bẻ… hay là vì đứa cháu nội sắp 
ra đời chăng?  

Tình hình như vậy thì Quyên  đâu còn 
cãi lại mẹ chồng, và bà thì dễ tính hơn rất 
nhiều, cũng không  dòm ngó theo dõi hay 
phê bình từng cử động của nàng nữa! 

Chính vì hai bên đối xử với nhau như 
vậy, mà tính tình bà Phủ đối với Quyên 
thay đổi lúc nào không hay. Bà đã coi 
Quyên như con ruột. Khi ra ngoài, bà 
thường ca ngợi với bạn bè rằng Quyên 
là cô con dâu qúy của bà. Những gì 
đang xảy ra khiến Toàn cảm thấy vô 
cùng hạnh phúc. 

Buổi tiệc sinh nhật bất ngờ làm cho bà 
Phủ thực sự nghẹn ngào! Từ nào tới 
giờ, chồng con bà rất vô tâm, hay tin 
theo những lời bà nói, luôn cả câu “bày 
đặt sinh nhật làm gì, má không cần”! 

Cầm gói quà Quyên vừa trao tặng, mở 
ra là một chiếc khăn quàng bằng lụa 
màu cẩm thạch có in vài cánh hoa lan 
hồng, bà sung sướng quá. Món quà nầy 
bà rất thích vì nó đúng ý của bà, cả cái 
hộp đựng khăn cũng rất đẹp… Nhìn 
Quyên, bà không hiểu tại sao hồi xưa bà 
lại ghét nó! Bà chỉ còn biết ôm Quyên 

thật chặt tỏ lòng… hối hận và  cám ơn. 
Quyên cũng siết mẹ chồng trong tay! 

Sáng hôm sau bà Phủ lật đật tìm đến 
nhà bà Thân, bà ngượng ngùng khi nghe 
bà Thân hỏi: 

- Sao? Tình trạng mẹ chồng con dâu 
đến đâu rồi? 

- Bà ơi, giúp giùm tui đi, bà có thuốc 
gì có thể hoá giải những độc tố tui đã 
cho con bé uống lâu nay không bà? 

- Sao thế, bà hết thù ghét nó rồi à? 
- Chắc là hồi đó tại tui khó khăn, hay 

bắt bẻ nó nên nó chống đối tui, chứ từ khi 
bà bảo tui phải tử tế dịu ngọt khi cho nó 
uống thuốc, thì nó lại cảm động và kính 
trọng, thương yêu  tui ra mặt… Tui hết 
ghét nó rồi… lỗi tại tui một phần… 

Nhìn ánh mắt bà Phủ đầy lo lắng, bà 
Thân ôn tồn: 

- Tui chưa bao giờ làm điều gì ác cả 
thì tại sao lại đưa cho bà thuốc độc 
chứ… Bà đừng lo, tui không có thuốc 
độc hại người giữ trong nhà… các loại lá 
thuốc bà cho cô dâu uống đều là lá cây 
rau mồng tơi phơi khô tán nhuyễn thôi… 
Chất độc duy nhất bà có chính là tư 
tưởng nằm ở trong đầu của bà, và thái độ 
của bà với nàng dâu. Tuy nhiên, chính 
nó đã bị hủy diệt bởi sự thay đổi tình 
cảm từ từ giữa bà và nàng dâu…  cho dù 
là giả vờ, nhưng bắt đầu từ đó mới uơm 
mầm tình cảm hai người với nhau… 

Nghe bà Thân nói, bà Phủ thở phào, 
thấy toàn thân nhẹ nhỏm…  

 
۞ 
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4O NĂM NỘI CHIẾN 
 

       *Tặng nhà văn Kathy Trần  
         và phu quân Bùi Thắng. 
          
      Hôm nay trời đất bỗng vui 
      Đón nàng văn sĩ miệng cười như hoa 
      Chồng nàng khăn đóng áo “ta” 
      Tay trong tay giữa tiệc trà “hấp hôn” 
 
      Từ cuối dãy bàn tiệc, cô dâu chú rể nắm 
tay nhau chầm chậm tiến lên “khán đài” sân 
khấu, cùng ba “chiến lợi phẩm” (một gái 
hai trai) sau gần bốn mươi năm dài “nội 
chiến” (chữ của Bùi Thắng & Kathy đấy 
nhá!) giữa tiếng reo hò chúc mừng của bạn 
bè và quan khách. Cô dâu hôm nay mặc áo 
dài đỏ, đeo kiềng vàng nhưng quên cầm 
hoa và nói: “Có được chồng rồi nên mừng 
quá quên cả cầm hoa”. Chỉ cầm tay chồng 
thôi, miệng cười tươi rói đọc thơ: 

Mất gì thì mất trời ơi! 
Xin trời để lại cho tôi ông già… Bùi Thắng. 

      Đùa chơi chứ hai chữ Bùi Thắng là Xí 
Muội (XM) tự thêm vào để ghẹo Kathy ấy 
mà. Chú rể Bùi Thắng hôm nay cũng mặc 
lễ phục ta (khăn đóng áo dài màu xanh) đeo 
lủng lẳng bên mình chiếc máy chụp hình 
không lúc nào rời, tủm tỉm cười “theo” vợ 
và các con lên sân khấu chỉ nói dăm câu 
cám ơn rồi đẩy cây cho Kathy thao thao bất 
tuyệt (nhà văn có khác). Thì ra hôm nay (29 
tháng 3) là ngày kỷ niệm bốn mươi năm lễ 
thành hôn của “đôi trẻ” (Bùi Thắng và 
Kathy Trần) tổ chức tại “Thiền Viện Vô 
Ưu” (TVVƯ) của ni sư trụ trì Thích Nữ 
Đồng Kính. Cái tên của ni sư gợi cho XM 
nhớ lại một kỷ niệm khó quên cách đây vài 

năm trước, khi đi chùa Vạn Phật với bạn. 
Các chị bạn XM ai cũng tíu tít gọi nhau ơi 
ới bằng những pháp danh họ Đồng mà lần 
đầu tiên XM mới được nghe, làm XM cứ 
ngẩn tò te nghe lạ quá! XM cứ tưởng hồi 
nào đến giờ cứ hễ đi tu thì đàn ông là 
Thích, đàn bà là Diệu tuốt tuồng tuột chứ 
chẳng có cái họ nào khác ngoài hai danh từ 
“Thích” và “Diệu” mà thôi! Các chị cứ thế 
mà giới thiệu lẫn nhau: Tôi Đồng Hoa, em 
Đồng Thảo, chị Đồng Xuân vv… Bất ngờ 
có một chị quay sang XM hỏi: 
      - Em là Đồng gì? 
      XM đâu có biết mình là Đồng gì? Vì 
pháp danh của XM đâu phải họ Đồng, sẵn 
có máu tếu trong người, XM vừa cười vừa 
trả lời rụt rè vì sợ các chị ấy giận: 
      - Dạ thưa chị… em… “Đồng Bóng” ạ! 
      Các chị hơi bất ngờ một chút rồi cùng 
nhau rũ ra cười nói: 
      - Con nhỏ này thiệt là quá quắt. 
      Mô Phật! May quá các chị ấy không 
giận. Đấy! XM chỉ thích chơi với các chị 
lớn tuổi là vậy! Có tấm lòng bao dung và 
hiểu XM  nói câu nào là đùa, câu nào là 
thật. Mong ni sư cũng từ bi mà đánh chữ 
đại xá cho, con kể cho vui chứ không có ý 
gì cả. Tánh XM hay đùa nên đi chỗ nào 
cũng khó mà nghiêm chỉnh được. Các chị 
ấy tuy hiểu nhưng cũng có lúc phải giựt dây 
để XM dằn bớt cái mồm “Cự môn hãm địa” 
của XM lại. Chuyện tên tuổi vừa xong thì 
liền sau đó XM lại tía lia tía lịa khi nhìn 
thấy đàn công của chùa xoè đuôi múa đẹp 
quá! Có chị thắc mắc không biết con nào 
đực, con nào cái. Một chị có vẻ rành về đàn 
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Hạt Bụi Vô Thường 
 

Ta đem thơ ra vườn gió 

Thả thơ lên chín tầng không 

Thơ bay, thơ không trụ xứ 

Hương thơ tám hướng bềnh bồng 

 

Nguyện lòng xa rời ngũ trược 

Kiếp đời, còn mất có không 

Giữ gì! Theo ta vọng tưởng 

Trầm luân mãi chốn bụi hồng 

 

Thơ bay ra sông ra biển 

Thơ vui cỏ nội hương đồng 

Gió lành ngát hương thanh khiết 

Thảnh thơi thơ vào hư không 

 

Còn ta đứng trong vườn gió 

Như nhiên Mây, Gió chuyển vòng 

Giữa không gian vùng tịch tịnh 

Sát na chợt ngộ Sắc, Không 

 

Ta nhìn trời cao thăm thẳm 

Ta nhớ biển rộng mênh mông 

Một vòng, một vòng ảo giác 

Nơi về, rồi cũng là Không 

 

Thơ trải lòng ra sông biển 

Thơ giữa đất trời mênh mông 

Phải thơ như là hạt bụi 

Hạt Bụi Vô Thường Sắc Không. 
 

Tuệ Nga 
 

công nên chỉ vào một con nói: 
      - Con này là con cái nè! 
Chị kia lại thắc mắc: 
      - Sao con cái này nó không xoè đuôi 
múa như mấy con kia vậy? 
     Đến đây thì XM ngứa miệng rồi liền xen vào: 
      - Mấy con kia là con “công ngủ” chị 
không biết sao? “Công ngủ” nó mới biết 
“xoè” đuôi để dụ mấy con cái... 
      Một chị hiểu rành về nói lái lật đật bịt 
mồm XM lại và mắng nhỏ vào lỗ tai XM: 
      - Hừm… hừm… hôm nay mình đi chùa, 
ở đây là chùa Vạn Phật đấy nhá!...  
      Biết mình bị giựt dây dụi để không bị 
quá đà, thế là XM im tịt. Hôm nay đến dự  
tiệc kỷ niệm 40 năm hôn lễ của Kathy Trần 
tại TVVƯ khiến XM nhớ đến Ưu Đàm 
Viện (ƯĐV) của ba chị em họ Bửu mà XM 
quen biết quá chừng. Định khi về sẽ ghé 
thăm chị Bửu Hậu nhưng sực nhớ là đi ké 
xe của ông bà cựu chủ tịt… ngòi Chu Văn 
An nên đành phải để dịp khác vậy. (Quý vị 
nào muốn biết về ƯĐV và ba chị em họ 
Bửu: Bửu Hậu, Bửu Bạch và Bửu Bảo thì 
xin mời đọc lại bài “Ưu Đàm Viện” đăng 
trên Việt Nam Nhật Báo khoảng 9, 10 năm 
về trước thì biết ngay). Có hai điểm khác 
biệt giữa ƯĐV và TVVƯ mà XM nhận 
thấy ngay được là, mặt tiền của TVVƯ đồ 
sộ và “hiện đại” hơn nhiều. Còn ƯĐV thì 
có vẻ thiên nhiên, non bồng nước nhược 
bởi hàng rào trúc bao quanh và thế đất mấp 
mô lên xuống. Điểm thứ hai là TVVƯ có 
thùng “công Đức” giống như bao chùa khác 
từ trước đến giờ, ƯĐV không có, thế thôi! 
Còn ngoài ra cảnh đẹp thì mỗi chùa một vẻ 
mười phân vẹn mười, tùy theo con mắt và 
cảm xúc của lòng người khi đến tham quan 
chùa. XM đã “chấm” ƯĐV của ba chị em 
họ Bửu từ cái duyên làm chung hảng với 
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chị Bửu Hậu cho đến khi duyên chị bị đứt 
đoạn khi chị sắp sửa bước lên xe hoa để tận 
hưởng cái ngày vui và đẹp nhất của đời 
người con gái bởi chồng chị bị tai nạn xe 
qua đời. Rồi ba chị em xuống tóc tu ngay 
tại căn nhà của chồng chị để lại đã biến 
thành cái am “Ưu Đàm Viện” hoặc  cái cốc  
mà XM thường gọi đùa là “Tuyệt Tình 
Cốc” hay “Hoan Gia Viện”. Vì  mỗi lần  
XM  buồn thường hay tìm đến tâm sự với 
chị Bửu Hậu, khi về cảm thấy lòng lại thơ 
thới an lạc ngay thôi, XM gọi “Hoan Gia 
Viện” là vậy. Chị Hậu xem XM như hai 
đứa em gái của chị, XM cũng xem ƯĐV 
như là nhà của mình vậy, cho nên XM 
không dám viết nhiều về TVVƯ sợ không 
được khách quan. Thôi thì để tùy nhãn quan 
mỗi người vậy cho nó công bằng, Kathy há! 
      Trở lại chuyện “40 năm nội chiến” của 
Bùi Thắng và Kathy Trần, nghe cái tựa đề 
cứ tưởng bở chắc là "hấp dẫn" lắm đây nên 
hăm hở đi cho sớm để xem sư cô giải thích 
làm sao với cái tựa đề "40 năm nội chiến". 
Uả! Mà sư cô đi tu thì biết quái gì chuyện 
“lứa đôi” mà nói ta? XM thắc mắc và tò mò 
chờ xem sư cô nói gì? Ai dè “có gì” đâu? 
Sư cô chỉ đem sáu điều trong Lục Hòa của 
giới tăng ni ra giảng dạy mà thôi! Mô Phật! 
Đầu óc XM lúc nào cũng hắc ám, cứ bị ám 
ảnh  bởi hai chữ “nội chiến” trên cái poster 
mà cô dâu chú rể dùng làm đề tài chính cho 
cái buổi lễ ngày hôm nay của họ hoài. Có 
điều là “nội chiến” của người ta mà sư cô 
ơi! Có bị hồi hộp theo không mà lại đọc lộn 
29 tháng 3 ra thành 29 tháng 4 vậy sư cô?  
      Sau phần nghi thức trước chánh điện do 
sư cô Đồng Kính chủ trì là phần “sực phàn” 
với cái thực đơn vô cùng hấp dẫn toàn 
những danh từ Phật Giáo: 
- Bát bửu An Lạc 

- Bánh bao Bát Chánh Đạo 
- Gỏi Lục hòa 
- Mì tiềm Tuệ Hải 
- Xào thập cẩm Như Ý 
- Cơm chiên Hương Tích 
- Tráng miệng Thanh Tịnh 
      Ăn ngon quá quý vị ạ! Ai nói gì thì nói, 
XM đây cứ cắm đầu cắm cổ mà enjoy cái 
đệ nhất khoái của đời người. Có thực mới 
vực được đạo cho nên XM cứ “sực” là sực 
thôi! Đến khi hả hê rồi thì trên bàn sạch 
sành sanh. Thì ra nam thực như hổ, nữ cũng 
chẳng thua. No nê rồi XM mới đưa mắt 
quan sát quan cảnh chung quanh. Bây giờ 
chương trình văn nghệ đang hồi hấp dẫn. 
Ca nhạc sĩ Tú Minh trình bày hai nhạc 
phẩm do chính cô sang tác, trong đó có một 
nhạc phẩm mang âm hưởng hát chèo mà 
XM chỉ nghe được “không không có có, có 
có không không gì đó!” Theo tác giả nghĩ, 
bài hát này mà được trình bày trong một 
căn phòng nhạc thính phòng thì hết xảy. 
Bài hát quá hay XM rất thích, định một 
chốc nữa đến diện kiến nhạc sĩ để hỏi thăm 
xem có CD bán không XM mua về bắt 
chước hát. XM rất thích hát chèo, không 
thua gì ca sĩ Ngọc Hạ đâu đấy nhá! 
(cười)..... Nhưng vì không để ý nên nhạc sĩ 
“chẫu” bà nó từ đời nào rồi thì có chán 
không cơ chứ lị! Thôi kệ, có duyên thì sẽ 
gặp lại thôi! Lúc đó XM sẽ “xin” cho bằng 
được bài hát đó mới thôi. 
      Nhìn “đôi trẻ” nhởn nhơ nắm tay qua lại 
và nghe MC Dương Bích hải kể về phần 
tiểu sử tình yêu của họ sao ta nhớ anh của 
Phương Ninh quá Kathy ơi! Cô bạn thân 
Trưng Vương của nhà mi đấy nhớ không? 
Ta “mê” và yêu anh của Phương Ninh biết 
là dường nào, hôm nay chàng đi xuống 
miền Nam có việc cho nên ta mới thui thủi 
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một mình đến đây nhìn hạnh phúc của 
người ta để mà… thèm. Ngẩm lại tui thấy 
tui với bà có nhiều điểm giống và đối chọi 
nhau đến ngộ nghĩnh Kathy ạ! Này nhé! Bà 
tuổi dần, ta cũng cọp… lai giống nên nhát 
hơn bà nhiều. Bùi Thắng của bà mê máy 
ảnh, anh của Phương Ninh chỉ mê… gái 
(cười nữa!) Bà có sư cô Đồng Kính (bạn 
học Trưng Vương ngày xưa) và Thiền Viện 
Vô Ưu. Ta cũng có chị Bửu Hậu (chị nuôi) 
và Ưu Đàm Viện. Bà tìm được người mình 
thương và được mặc áo hồng, đội hoa lên 
xe bông về nhà chàng. Ta cũng tìm được 
người thương mình thiệt là thương (anh của 
Phương Ninh đó!) nhưng chưa kịp mặc áo 
cô dâu thì chàng dỗi đi lấy dzợ mất tiêu chỉ 
vì câu nói “ỡm ờ” của ta: “Thôi! Anh đi về 
đi!” Thế là chàng quay đầu đi một nước mà 
không cần đánh dấu “question mark” thì có 
tức không cơ chứ lị! 
       Rồi vận nước đổi xoay chiều, bà với 
Bùi Thắng phải tạm “đình chiến” một thời 
gian vì chàng đi du học kẹt lại bên Mỹ. Sau 
đó chàng của bà vào quốc tịch mới làm giấy 
tờ  “dớt” bà qua được để tiếp tục “nội 
chiến” dài dài. Còn ta sau thời gian dài một 
mình âm thầm thất tình, lặng lẽ hát nhạc Vũ 
Thành An: 
      “Em bảo anh đi đi! Sao anh không 
đứng lại? 
        Em bảo anh đừng đợi! Sao anh vội về 
ngay?... thì Việt cộng vô, Vận nước đổi 
xoay chiều xoay luôn cuộc đời anh của 
Phương Ninh 180 độ luôn. Chàng lếch 
thếch lang thang không nhà không cửa vì 
nhà của cha mẹ Phương Ninh đã bị nhà 
nước lấy với lý do: “gia chủ chạy theo Mỹ 
Ngụy”. Anh của Phương Ninh bấy giờ tuy 
chỉ còn trên răng dưới rún nhưng vẫn hùng 
dũng hiên ngang quay trở lại nhất quyết đòi 

“quản ný” đời ta khi biết ta vẫn còn phòng 
không chiếc bóng. Còn ta rút kinh nghiệm 
lần trước nên chả dại gì mà ỡm ờ “em chả” 
nên đã lật đật gật đầu “Yes! I do” để chàng 
hiên ngang hùng hục ủa quên! Hùng dũng lái 
thiết vận xa M113 dìu ta vào “cuộc chiến”. 
Rồi ta cũng được mặc áo hồng, đội hoa qua 
cầu để chàng dìu bước sang sông đưa về 
dinh USA giống bà. Chiến lợi phẩm bà thu 
về là hai trai một gái, ta đổi lại là hai gái một 
trai. Giống hông? Bà thấy chúng ta có nhiều 
điểm giống và đối nhau hông? Chúng ta đã 
được cuộc đời chiều đãi, quá may mắn đạt 
được hai chữ HẠNH PHÚC to tướng. Anh 
của Phương Ninh hết xẩy, hiểu và chiều vợ 
không ai bằng cho nên suốt những năm dài 
“nội chiến” ta luôn luôn hát bài ca Tạ Tình 
của Hoàng Thi thơ: “Tình yêu này em cám 
ơn anh”…. Khỏi cần hỏi, chỉ nhìn nét mặt 
rạng rỡ của bà thôi ta cũng biết, chắc chắn  
bà cũng hạnh phúc như ta mà thôi! Xin chúc 
mừng, chúc mừng!!! 
      Còn nữa! Kỷ niệm “40 mươi năm nội 
chiến” của hai người, tổ chức giữa Phật Đài 
như vậy không biết có phải mình đã vô tình 
đem đời đi vào đạo không? (Xin lỗi nếu có 
gì mạo phạm khi viết tếu cho vui). Còn XM 
chỉ mới có 36 năm thôi! Phải đợi tới 4 năm 
nữa mới đủ “tuổi” 40 năm bằng bà để làm 
một buổi lễ kỷ niệm tuyên bố hai chữ… “ 
đình chiến”… hi hi hi  và đưa đạo đi vào 
đời (lại thêm một điểm đối nhau nữa!) Mô 
Phật! Con xin ăn năn xám hối tội lỗi thân 
khẩu ý nghiệp mà con đã gây ra từ vô lượng 
kiếp đến nay, và xin hồi hướng cho tất cả 
những nạn nhân (dù là con người hay con 
vật) mà con đã từng dù là vô tình hay cố ý 
làm hại và gây tổn thương đến họ. Nam Mô 
A Di Đà Phật… 

TÔN NỮ MẶC GIAO. 
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Thi Phẩm “CÒN LẠI CHÚT TÌNH” 
  
 Tập thơ song ngữ Việt Anh của 
Nguyễn Phú Long, Hoa Tiên xuất bản 
năm 2016 với sự đóng góp của các dịch 
giả Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận, 
Shelley Girdner và Diệm Trân, với Lời 
Dẫn Nhập (Introduction) của nhà thơ 
Phan Khâm, Phó Chủ Nhiệm  Cơ Sở Văn 
Học Cỏ Thơm. 
 Chúng tôi vừa được Thi Sĩ Nguyễn 
Phú Long ở vùng Hoa Thịnh Đốn gởi 
tặng tập thơ song ngữ Việt Anh, trình 
bày in ấn rất mỹ thuật.  
 Thi phẩm nhan đề “Còn Lại Chút 
Tình”. Nhà thơ Nguyễn Phú Long từ 
tiểu bang Oklahoma chuyển về vùng  
Washington DC. Hoa Thịnh Đốn từ khi 
nghỉ hưu đến nay cũng khoảng trên 10 
năm rồi. Anh sửa soạn bước vào tuổi 
bát tuế.  Quen biết anh cả chục năm tuy 
chưa có dịp nào ghé qua vùng Hoa 
Thịnh Đốn để được diện kiến nhâm nhi 
ly rượu với thi văn hữu. Tuy chưa được 
gặp tác giả nhưng đọc qua những tác 
phẩm anh đã cho xuất bản, được biết 
anh là người rất trân quý tình bằng hữu, 
tình yêu thơ văn chẳng khác chi bậc tiền 
bối Thi Sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu 
ngày xưa, cũng thích thơ, thích rượu, 
thích ngồi khề khà nhâm nhi rồi cao 
hứng đàn hát ngâm thơ cho nhau nghe. 
Quả đúng như nội dung được diễn tả 
trong một bài thơ viết tay rất đẹp ở cuối 

thi phẩm “Còn Vương Tơ Lòng” của 
anh, xb năm 2009 như sau: 
Học đòi bắt chước người xưa   
Câu thơ ly rượu sớm trưa khề khà   
Trước sau bè bạn gần xa   
Đều là một hội cùng là thân thương   
Mai kia dù vạn nẻo đường   
Còn non còn nước “còn vương tơ lòng”.   
(Lời Kết, thơ NPL) 
 Thi phẩm “Còn Lại Chút Tình” gồm 
những bài thơ ghi lại những tình cảm 
gia đình với người thân như cha mẹ 
(Mother’s Day, Xem Tờ Ga Phả), hoặc 
giữa vợ chồng: 

Đưa tặng bậu bài thơ  
Ngó nhau cứ thẫn thờ  
Yêu thương từ độ ấy  
Tình nghĩa đến bao giờ  
Mấy bận còn tha thiết  
Nhiều phen vẫn ngẩn ngơ  
Ánh trăng soi diệu vợi  
Nào biết tỉnh hay mơ  
(Cho Đêm Xuân Ấy tr. 32) 

 
 Hoặc như trong bài thơ “Nàng & 
Chàng” nơi trang 74, như sau: 
Nàng từ huyền thoại tới đây   
Nhởn nhơ, điệu bộ, ngất ngây, lòng vòng   
Chàng như cái bướm chờ mong   
Gặp rồi vui quá phải lòng nhau chơi   
Chàng từ chinh chiến xa vời  
Ngược xuôi như thể tìm nơi đi về   
Dừng chân, kỳ ngộ, vui ghê   
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Trời xui hai đứa hẹn thề yêu nhau. 
 Hoặc như trong bài thơ Trời Mưa Ở 
Nhà, ai dám bảo tình vợ chồng đầu gối tay 
ấp đã mấy chục năm mà không đằm thắm: 
Em ngồi nghe hát, trời mưa   
Anh đang tư lự tìm chưa được vần.   
Câu thơ nghĩ cũng chẳng cần   
Hay là tắt nhạc ta gần gụi nhau… 
 Thơ thế này thì thật tình tứ thiết tha 
biết chừng nào. Nhưng mà độc giả khó 
tính lại thắc mắc tự hỏi ồ lạ nhỉ “gần 
nhau” thì cứ gần, có hai mình ở nhà mí 
nhau vắng vẻ, con cái chúng nó lại đi 
học chưa về, ai cấm “mình” gần nhau 
mà phải tắt nhạc cơ chứ, giá bảo quẳng 
giấy vào ngăn kéo, quẳng bút xuống 
bàn… thì còn có lý. Có lẽ hay là âm 
nhạc, cô ca sĩ nào đó đang hát làm ồn 
quá nên “chàng” đề nghị “nàng” tắt 
nhạc để… nhập Thiên Thai khỏi bị chia 
trí chăng. 
 Hãy nghe nhà thơ Nguyễn Phú Long 
tự sự về cuộc đời tình ái, đời trai tráng 
bay bướm phóng khoáng, dời nhập binh 
ngũ, ôm “em 16” trong bài thơ “Biết 
Trả Lời Sao”, trang 36, thật hắp dẫn 
như sau: 
Như chúng anh đây trước cũng học trò,   
Tắm sông, đánh đáo, thò lò mũi xanh.   
Nhớn lên ra chốn thị thành,   
Làng nhàng vừa học,  
vừa hành anh lại vừa chơi!    
Đêm đêm kèm trẻ cầm hơi,   
Văn Khoa, Trường Luật… 
chán thời lại đến em dê!    
Gái trai sớm tối rượu chè   
Bạn bè cười cợt chọc quê xa gần,   

Nổi sùng quăng bút tòng quân,  
Ôm em mười sáu (M16) xỏ quần nhà binh,   
Kẻ thù, chiến hữu, tử sinh,   
Lạc vào đất Trích,  
buồn tình anh mới mần thơ…    
Lũ con anh đôi lúc, nó vẫn hỏi bây giờ    
Thế bố ơi khói lửa ngày xưa làm gì?   
Trả lời sao? Nói năng chi!   
Giá trong bom đạn chết vì núi sông!   
Có khi bất tử, anh hùng!  

 Và, đây tình chiến hữu, huynh đệ 
chi binh, sống sót sau cuộc chiến, gặp 
lại sau cuộc đổi đời dâu bể: 
“Ông nhớ tôi không? Thời Cọp Biển”.    
“Mày quên tao hả” Lúc Trâu Điên”.  
Khi xưa “trấn thủ” Hương Điền   
Giờ cùng mơ mộng Thừa Thiên ngày nào!  
(Gặp Lại, trang 44) 
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 Thơ Nguyễn Phú Long, bài nào đọc 
cũng hấp dẫn, chẳng lẽ trích hết cả tập 
thơ, vậy xin phép thi sĩ cho Hồ Công 
Tâm tôi được trích them một bài thơ 
nữa, diễn tả một cách tự nhiên rất ư là 
hào sảng về tình bằng hữu và thi hữu, 
văn hữu của anh: 

Thúy Kiều lăn lóc với tình 
Bây giờ tưởng chỉ thêm mình nữa thôi! 

Không dè ông lại giống tôi 
Vậy thì đồng bệnh có người có ta… 

Uống đi! Hãy uống đi mà! 
Rượu vào lấy  trớn nói ra vài lời 

Tóc xanh ngày ấy tuyệt vời 
Tìm đâu ánh mắt nụ cười xa xưa! 

Tôi yêu, kể lể là thừa! 
Cái thằng Kim Trọng yêu chưa thấm gì! 

Mười lăm năm có đáng chi? 
Tình tôi mãi mãi đến khi trọn đời. 

Tôi yêu “người-chẳng-yêu-tôi” 
Nỗi niềm đụng tới bồi hồi vấn vương. 
Cũng buồn, cũng giận, cũng thương, 

Phải chăng số kiếp nên thường xót xa. 
Nào đâu dám trách người ta! 

Trách mình không nỡ, trách là trách thôi. 
Bốn phương khói lửa thế rồi 

Tôi đi chinh chiến ngược xuôi mịt mờ… 
Hình như ông biết làm thơ? 

Để mai ghép vận, bây giờ uống thôi. 
Phù du tan hợp ông ơi! 

Trăm phần trăm nhé! Xin mời cạn ly! 
(Câu Chuyện Đưa Cay, NPL trang 14-16).  

 
Austin, April 6, 2016 

Hồ Công Tâm 
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KỲ DIỆU: THƠ NGUYÊN SA 
Hai bản dịch sang tiếng Anh 

Cùng bài thơ phổ nhạc của Anh Bằng 
 

PHẠM TRỌNG LỆ 

ài thơ Kỳ Diệu của thi sĩ Nguyên 
Sa (1932-1998) in trong Nguyên 
Sa, Thơ, Tập Một do nhà xuất bản 

Ðời in năm 1958 tại Sài Gòn.  Ngày 18 
tháng 4, năm 1998, khi được tin thi sĩ 
Nguyên Sa mất, chúng tôi thu góp một 
ít tài liệu về nhà thi sĩ và giáo sư 
Triết của học sinh và sinh viên 
trong những năm 1958-1963, 
thời vàng son của thơ Nguyên Sa 
và của miền Nam, để viết một 
bài tưởng niệm thi sĩ, và trong 
công việc đó, chúng tôi đã dịch 
bài thơ này sang Anh ngữ trong 
một mục có tên “Nói Có Sách, 
Mách Có Chứng” trên tuần báo 
Hoa Thịnh Ðốn Việt Báo.  Hơn 
một tuần sau, vào cuối tháng 5 năm ấy, 
tôi nhận được thư của một độc giả 
người Mỹ cũng gửi bản dịch bài Kỳ 
Diệu sang tiếng Anh. Thật vui mừng vì 
có độc giả đáp ứng. Ðó là ông Donald 
C. Brewster, mà sau này tôi biết là một 
thành viên Thanh niên Thiện Chí IVS 
tại Saigon. Sau đó ông làm cho cơ quan 
USAID, và năm 1970 ông làm tùy viên 
văn hoá cho toà Ðại sứ Mỹ ở Saigon, 
giúp việc cho đại sứ Graham Martin, và 

là một trong những người phụ tá cùng 
ông Martin dùng trực thăng từ nóc toà 
đại sứ bay ra hạm đội Hoa Kỳ đậu ở 
ngoài khơi vào một ngày cuối cùng của 
tháng 4, 1975. Ông nói thạo tiếng Việt 
và có giúp việc dịch một số tài liệu Việt 
sang Anh. Ông mất năm 2009 ở Mỹ, thọ 
75 tuổi.  

     Nay đăng lại bài thơ của thi sĩ 
Nguyên Sa để độc giả đọc và nhớ lại 
những dòng thơ lãng mạn của nhà thi sĩ 
tài ba, và để tưởng niệm một nhà thơ đã 
làm mới thơ lục bát và thơ tám chữ mà 
những vần thơ nhiều học sinh chuyền 
tay nhau đọc hay chép vào sổ lưu bút. 
Bây giờ đọc lại những vần thơ ấy vẫn 
còn hay và vui, dù thời gian đã 18 năm 
sau khi tác giả mất. Bài viết này cũng 
đăng bản dịch của chúng tôi ngày May 

B
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12, 1998 và bài dịch của Donald C. 
Brewster ngày May 25, 1998.   
KỲ DIỆU 
 
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán 
Anh chợt nghe vỗ cánh chim bay 
Trái thơm ngon nặng chĩu trên môi 
Dòng suối lạ chảy qua hơi thở 
Bốn mùa xuân về đứng trên cơ thể 
Ở giữa mầm lộc biếc và lá non 
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em 
Khi em đến nằm ngoan trên đồi cỏ 
 
Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ 
Có xôn xao là núi lớn xôn xao 
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im 
Ðôi mắt anh đã trở thành tinh tú 
 
Ðứng thật xa để canh chừng giấc ngủ 
Ðứng thật cao như ngọn hải đăng 
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang 
Sẽ chở em về quê hương thần thoại 
 
Cả mái tóc đã thành rừng lo ngại 
Mỗi chân tơ có mong nhớ xanh um 
Khi môi anh nặng chĩu trái thơm ngon 
Khi em đến mang theo dòng nhựa ngọt 
 
Huyết quản thành sông chở linh hồn lá biếc 
Cánh tay là cầu mang thương mến qua sông 
Anh nghe thơ thức dậy tuổi mười lăm 
Anh nghe em bước vào thơ sáng lạn 
 
Em chớ hỏi: sóng đi trên biển lớn 
Cớ làm sao thành nhã nhạc dâng lên 
Cớ làm sao muôn tinh tú trong đêm 
Bỗng rung động khi em cười rất nhẹ. 
 

Nguyên Sa 
[Thơ Nguyên Sa: Tập Một (1958), 
trang 31-32]. 

--Bản dịch 1 sang tiếng Anh: 
MARVELS 
 
When clouds from high above linger upon 
your brow, 
I suddenly hear the flapping wings of birds. 
Succulent fruits hang heavy on your lips, 
And a mysterious brooklet runs through 
your breath. 
Four seasons, all spring, return on your body 
Amongst green buds and young leaves. 
I stand and listen to vernal sounds 
and lovingly call your name 
when you come lying down gently on 
the grassy hill. 
Embarrassed I’m not; it’s the sun that is, 
Stirred I feel not; it’s the giant mountain 
that does. 
My arms—I have bid them to stay still, 
And my eyes have become bright stars. 
That stand far away to safeguard your sleep, 
And high above like a lighthouse. 
To watch the strange boat passing by, 
Lest it might take you away to the land of 
mythical romance. 
Your locks of hair: a luxuriant forest of 
my worry, 
At each root: a fine follicle grows thick of 
my longing, 
As my lips are weighty with mellow fruits, 
When you bring veins of sweet juice. 
Vessels of blood become rivers to carry 
my soul, 
a verdant leaf, 
Arms form a bridge that brings love across 
the river. 
I listen to my poetry that awakens in me 
your fair image of fifteen, 
I hear your steps that lead you to poetic splendor. 
Then ask me not: On the crest of waves on 
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high seas, 
How come ditties and melodies rise? 
How come ten thousand stars in the quiet night, 
Suddenly move at your faint smile…? 
(Translated by Pham Trong Le, May 12, 1998) 
 
--Bài dịch 2 sang tiếng Anh:  
WONDER 
As lofty clouds nestle on your furrowed brows, 
I suddenly hear the fluttering of birds in flight, 
Aromatic fruit rests heavy on your lips, 
Your breath is like a fresh mountain stream. 
Four times has spring returned to your body, 
Amid the green blossoms and tender leaves. 
I stand listening and adoringly call your name, 
As you come and lie gently on the grassy knoll. 
I am not inexperienced, the sun is, 
I am not animated, the mighty mountain is. 
I have advised my arms to be still, 
Both of my eyes have become stars, 
That stand really far away to watch over  
your slumber. 
And stand really high like a lighthouse. 
I watch the strange ships that pass,  
That will carry you back to the mythical 
homeland. 
All of your hair has become a tangle of worries, 
Each root fondly remembering the verdant mass, 
As the aromatic fruit rest heavily on my lips, 
You bring streams of sweet ambrosia. 
Blood vessels become rivers that carry the soul, a 
green leaf, 
Arms are a bridge that carry love across the river 
I hear poetry that awakens adolescence 
I hear you walk into the dazzling poem. 
Do not ask: how do the waves that crest, 
On the mighty seas become refined music? 
Why do the ten thousand stars in the night, 
Suddenly move when you smile very faintly? 

(Translated by Donald C. Brewster, 25 
May, 1998) 
 
-- Bài thơ được phổ nhạc 
KỲ DIỆU 
Thơ Nguyên Sa, nhạc Anh Bằng: 
 
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán 
Anh chợt nghe tình vỗ cánh bay 
Trái tim anh hờn dỗi trên vai 
Ðêm hạnh phúc như hạt sương gầy 
Bỗng mùa xuân về trên năm ngón 
Ôi bàn tay lộc biếc lá non 
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em 
Khi em đến nằm im trên cỏ biếc 
 
Ðiệp Khúc 
Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ 
Có xôn xao là sỏi đá xôn xao 
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im 
Ðể người yêu thả trôi suối tóc mềm 
Ðôi mắt anh đã trở thành tinh tú 
Ðứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon 
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang 
Sẽ chở em về quê hương thần thoại 
 
 Trong bài thơ phổ nhạc trên, những 
chữ gạch dưới và viết nghiêng là của 
nhạc sĩ Anh Bằng. 
Trong 16 câu trong bản nhạc, nhạc sĩ 
Anh Bằng đã dùng 14 câu và thêm 2 
câu của chính ông trong bài thơ 28 câu 
của thi sĩ Nguyên Sa để phổ nhạc bài 
thơ Kỳ Diệu: 
 Tóm tắt, nhạc sĩ Anh Bằng đã thay 
đổi một số chữ, như câu “Anh chợt 
nghe vỗ cánh chim bay,” thành “Anh 
chợt nghe tình vỗ cánh bay”; hay câu 
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“Trái thơm ngon nặng chĩu trên vai,” 
thành “Trái tim anh hờn dỗi trên vai,” 
và thêm một câu của chính ông: Ðêm 
hạnh phúc như hạt sương gầy.” 
 
- Vài suy nghĩ khi nghe bài thơ phổ nhạc. 

 
     Nhạc sĩ Anh Bằng 
đã đổi 22 chữ trong bài 
thơ khiến lời thơ trở 
thành dễ hiểu hơn, có 
chỗ lãng mạn hơn, 
nhưng lời phổ nhạc 
cũng làm mất tính dí 
dỏm và lý luận ngộ-
nghĩnh. Như cách dùng 
phép chuyển tâm trạng 
rạo rực của nhân vật 
nam khi nói với người 
yêu thành tâm trạng 
của mặt trời và núi lớn 
bên ngoài:“Có bỡ ngỡ 
là mặt trời bỡ ngỡ/Có 
xôn xao là núi lớn xôn xao.” Có chữ đổi 
đi khiến thay hẳn nghĩa: “Bốn mùa xuân 
về đứng trên cơ thể,” được đổi thành 
“Bỗng mùa xuân về trên năm ngón. Ý 
nghĩa khác hẳn tuy làm cho âm điệu 
mềm mại, không khổ độc, dễ hát hơn.      
 Ðộc giả có thể nghe bài thơ phổ 
nhạc do ca sĩ Gia Huy trình bầy bên 
dưới và sẽ thấy hình ảnh diễn tả nhiều 
điển tích trong bài thơ:  
https://youtube.com/watch?v=7WVABfth7I8 
 Clip này mở đầu bằng tiếng dạo đàn 
piano và hình ảnh một chàng điêu khắc 
mù đang tạc một bức tượng. Chợt một 

thiếu nữ mặc áo choàng xanh biếc mở 
cửa nhẹ nhàng bước vào. Nàng ngồi 
xuống, gỡ chiếc khăn bịt mắt chàng. 
Hình này làm ta nhớ lại một phần tích 
truyện Pygmalion. Theo thần thoại, 
Pygmalion là chuyện một nhà điêu 
khắc, người tạc một bức tượng ngà một 

nàng thiếu nữ và cầu 
xin—và được nữ thần 
tình yêu và sắc đẹp 
Aphrodite ban phép 
làm cho bức tượng 
sống lại. Nhà viết kịch 
George Bernard Shaw 
sau này cũng dựa vào 
tích truyện để viết nên 
vở kịch Pygmalion, 
sau dựng thành phim 
My Fair Lady tả giáo 
sư ngôn ngữ học 
Professor Henry 
Higgins (do Rex 
Harrison đóng) luyện 

cho một cô gái bán hoa (Eliza Doolittle 
do Audrey Hepburn đóng) thành một 
vương phi quí phái bằng cách luyện cho 
cô bỏ giọng Cockney của người dân 
lam lũ ở phía Ðông thành phố London 
để tập nói thứ tiếng Anh Received 
Pronunciation hay the King’s English 
(hay bây giờ gọi là the Queen’s 
English) của giới học thức bên Anh. 
  Cảnh kế tiếp trong clip nhạc Kỳ 
Diệu, hình ông già chở con thuyền rơm 
gợi lại tích ông già trong thần thoại. 
Nàng thiếu nữ đeo vương miện tết bằng 
rơm như chiếc miện gai trên đầu chúa 
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Giê-Su trên Thánh giá. Ông già chở 
thuyền rơm, như lời thơ,  mang nàng về 
quê hương thần thoại gợi cho ta nhớ đến 
truyện thần thoại Hy Lạp: ông lão lái đò 
Charon ở Âm phủ (Hades) chở những 
linh hồn qua sông Styx và sông 
Acheron là hai con sông phân cách giữa 
thế giới người sống và thế giới kẻ chết. 
(Bởi vậy khi người chết, có tục để một 
đồng bạc ở cửa miệng, dùng làm tiền trả 
cho ông lái đò Charon.) 
    -Huyết quản thành sông chở linh 
hồn lá biếc/cánh tay làm cầu mang 
thương mến qua sông. 
 Linh hồn lá biếc: làm người đọc nhớ 
đến truyện xưa “lá thắm chỉ hồng”: đôi 
trai gái viết thư trên lá, nhờ giòng nước 
thủy triều dâng lên mà trao đổi tâm tình.  
 Cánh tay làm cầu…Câu này gợi cho 
người đọc nhớ đến câu thơ của 
Guillaume Apollinaire trong bài Le 
Pont Mirabeau trong tập thơ Alcools. 
 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous  
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l’onde si lasse. 
Mặt nhìn mặt tay cầm tay 
Vòng tay như cầu vồng 
Mắt nhìn dù mỏi rượi 
Ánh mắt vẫn không cùng  
           (PTL dịch) 
Mang thương mến qua sông: câu này 
cũng gợi lại tích chàng chăn trâu Ngưu 
Lang và nàng con gái dệt vải Chức Nữ, 
vì yêu nhau mà bê trễ công việc, bị Trời 
phạt bắt xa nhau nhưng hằng năm được  

Ảnh Vịnh Hạ Long: Nguyễn Huy Linh 
 
Trời cho đàn quạ bắc ngang Ngân Hà 
làm cầu cho hai người gặp nhau một lần. 
     Tóm lại, bài thơ đọc lướt qua có vẻ 
giản dị, nhưng thực ra có nhiều ẩn dụ và 
điển cố chồng lên nhau khiến người đọc 
xong càng tăng thêm mỹ-cảm. Lời bài 
nhạc đã giản lược một phần bài thơ 
nhưng vẫn giữ được ý chính là tình yêu 
lãng mạn của hai kẻ đang tuổi thanh 
xuân. Bài nhạc đã giúp phổ thông hoá 
bài thơ vậy.     
--Viết xong tại Virginia May 1998, bổ 
chính May 2016.--PTLệ 
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BẢN LUÂN VŨ CUỐI CÙNG  
CỦA U TÌNH 

 
Diệm Trân 
 
Tháng năm 2016 
Vài dòng về U Tình và Bản Luân Vũ 
Cuối Cùng trong tập truyện ngắn Sôi 
Nổi của Nguyễn Lân 
 
Bốn năm sau lần đầu gặp Nguyễn Lân, 
tôi được tác giả tặng quyển Sôi Nổi. 
Đây là tập truyện ngắn của tác giả đã 
phát hành từ năm 2002, trước khi tôi 
tham gia các hoạt động văn chương 
trong cộng đồng người Việt vùng Thủ 
Đô Hoa Thịnh Đốn. Tôi được biết tác 
giả là giáo sư Gia Long, tôi nghĩ cùng 
vào những năm tôi là còn là nữ sinh 
Trưng Vương. Tuy nhiên tôi được chỉ 
thị gọi tác giả bằng “anh” thay vì “thầy” 
nên tôi xin viết về “anh Nguyễn Lân” 
và hai truyện ngắn trong quyển "Sôi 
Nổi" của anh. 
 Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong 
một buổi họp Ra Mắt Tam Cá Nguyệt 
San Cỏ Thơm. Tôi hiểu ngay anh vừa là 
một văn thi sĩ, vừa là một nghệ sĩ tài 
hoa. Anh diễn tả một bài thơ anh mới 
sáng tác không những bằng giọng ngâm 
truyền cảm, mà anh còn cho khán giả 
thưởng thức một màn biểu diễn đặc sắc 
nhằm trải lột tâm trạng và cảm nghĩ của 
người thi sĩ trong anh. Sau khi biết anh 
đã từng là giáo sư trường nữ trung học 
Gia Long, tôi hơi… sợ… vì nể. Thật ra  

 
thì tôi nể sợ tất cả các anh chị trong Cỏ 
Thơm vì theo tuổi tác, tôi đáng hàng em 
hay con cháu của quý vị; và phỏng theo 
tiểu sử văn chương, tôi chỉ là một con 
cá nhỏ trong cái hồ bự, … rất bự. Ngoài 
một tiểu sử đáng kể trong nền văn 
chương Việt Nam vì là một nhà văn, 
anh Nguyễn Lân còn là một hậu duệ của 
Tự Lực Văn Đoàn, một nghệ sĩ đa tài, 
một cựu giáo sư,… Tôi cảm thấy vụng 
về, lóng ngóng. Điều đó là tự tôi thôi, 
chứ các quý vị văn thi sĩ nói chung và 
anh Nguyễn Lân nói riêng rất dễ thương 
đối với tôi.  
 Thắm thoát cũng đã hơn bốn năm 
rồi, từ ngày tôi bắt đầu cộng tác với Cỏ 
Thơm, nên tôi dần dần cũng đỡ lóng 
ngóng. Rồi trong một buổi sinh hoạt 
gần đây, tôi được anh Nguyễn Lân và 
chị Diễm Hoa đưa tặng hai tác phẩm, 
quyển truyện dài "Tìm Một Cõi Về", và 
tập truyện ngắn Sôi Nổi. Tôi hơi ngạc 
nhiên được anh chị chiếu cố, nhưng 
cũng khoái chí, và vẫn hơi… sờ sợ.  
Vì tôi nghĩ mình thích truyện dài hơn 
truyện ngắn, nên tôi bắt đầu đọc trước 
quyển "Tìm Một Cõi Về". Nhưng vì tôi 
vừa bận rộn vừa đọc chậm, nên đến lần 
sinh hoạt Cỏ Thơm sau, tôi phải thưa 
với tác giả là tôi chưa đọc xong. Sau đó 
tôi nhận được email của anh Nguyễn 
Lân, yêu cầu tôi đọc hai truyện mà anh 
hài lòng nhất trong "Sôi Nổi" , đó là "U 
Tình" và "Bản Luân Vũ Cuối Cùng". 
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Tôi đọc hai truyện này và đọc hết các 
truyện trong "Sôi Nổi". Các truyện đều 
lôi cuốn người đọc và làm tôi thích thú, 
nhưng "U Tình" và "Bản Luân Vũ Cuối 
Cùng" là thể loại khác nên có âm điệu 
riêng, khác biệt với các truyện khác. 
Chúng không cụ thể. Chúng bỏ độc giả 
vào một bối cảnh mơ hồ, hoang đường, 
cũng có thể hơi rờn rợn. Độc giả phải 
dùng trí tưởng tượng của mình để phân 
tích và hiểu biết những diễn tiến của 
câu truyện. Có thể mỗi độc giả có một 
nếp nhìn riêng biệt. Đối với tôi, "U 
Tình" là một liêu trai chí dị, còn "Bản 
Luân Vũ Cuối Cùng" có tính cách khoa 
học giả tưởng với những người máy biết 
nói và biết nhảy theo điệu nhạc, tuy 
cũng hơi “liêu trai.” Cả hai truyện đều 
có những uẩn khúc làm độc giả ngạc 
nhiên, không đoán biết trước được 
những sự kiện sẽ xảy ra. Chúng đưa độc 
giả vào một thế giới kỳ thú, cho độc giả 
tò mò, bỏ độc giả ngỡ ngàng trong kết 
cuộc. Tôi tưởng tôi không thích truyện 
ngắn nhưng tôi thấy hai truyện đều thú 
vị trong bất chợt, lạ lùng, tuy ngắn gọn. 
 Văn của anh Nguyễn Lân linh động, 
làm độc giả dễ dàng hòa mình với nhân 
vật trong truyện, hiểu được tâm trạng 
của họ, và cảm thông sự đau buồn, khát 
vọng, tâm tình của họ. Tôi như trở 
thành người tình trong truyện, run rẩy, 
hoang mang,  thu hút, mà không biết 
mình đang trong vực thẳm hay đang 
trên thiên đàng, mơ hay tỉnh, và người 
đối diện sẽ đem đến tình yêu tuyệt đỉnh 
hay đau thương phũ phàng. Chưa chấm 
dứt được u tình, tôi đã bị lôi cuốn trong  

HOA CHIA LY 
 

Ngày xưa anh gọi hoa phượng vĩ, 

Là cánh hoa của những cuộc chia ly. 

Em dỗi hờn sao anh nói thật kỳ, 

Vì chia ly là chẳng còn gì hết. 

Mình  tái ngộ khi  mùa thu vàng  đến, 

Ba tháng hè qua mau lắm anh ơi, 

Mình vẫn là mãi mãi của nhau thôi. 

Em nói đúng , mùa hè qua mau thật. 

Nhưng trở lại trường chỉ mình anh đơn độc, 

Sân trường đã hoàn toàn vắng bóng, 

Cô nữ sinh tóc thề áo trắng. 

Anh vẫn gọi đùa là nhỏ Bắc kỳ con. 

Thời gian trôi anh vẫn cứ mỏi mòn, 

Chờ đợi mãi nhưng em không trở lại, 

Bắc Kỳ con bây giờ tóc không còn xanh nữa, 

Đầu anh cũng lưa thưa nửa bạc nửa đen. 

Gặp lại nhau giữa chợ đời đầy những bon chen, 

Hai đứa mình cùng khác xưa nhiều lắm, 

Chỉ hoa phượng là vẫn còn đỏ thắm, 

Trên sân trường vắng lặng của ngày xưa. 

Bây giờ em đã chịu chấp nhận chưa ? 

Gọi hoa phượng là cánh hoa ly biệt. 

 

Hồng Thủy 
 

 
bài luân vũ, chân tôi bước theo điệu 
nhạc chơi vơi, có thật ư đây sẽ là bản 
luân vũ cuối cùng?  
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 Khi anh gửi email, anh nói anh 
“muốn biết ý kiến của những độc giả trẻ 
trong Cỏ Thơm.” Tôi không trẻ, thường 
không phân tách, chẳng phê bình hay 
cho ý kiến (trừ khi với ông xã), và cũng 
chẳng có dự định sẽ viết gì...  nhiều. 
Nhưng sau khi đọc xong hai truyện 
ngắn này, cảm hứng khích động tôi làm 
một bài thơ. Bài thơ bắt đầu từ cảm giác 
của "U Tình", nhưng không hiểu sao nó 
không chịu ngừng ở đó, mà tiếp tục đi 
theo "Bản Luân Vũ Cuối Cùng". Bài 
thơ của tôi không cho nhân vật nữ được 
thoát khỏi "U Tình", mà quyện nhân vật 
nữ này vào cái thế giới nàng đã là con 
đom đóm tự hiến mình, một thế giới 
nàng đến bằng một con đường không 
phương trở lại. Tôi không còn là người 
tình trong vòng tay tình ái với một con 
tim nồng cháy, mà là một người ngoại 
cuộc, nhưng tôi không thoát ra khỏi bối 
cảnh, và vì thế, nhân vật nữ của "U 
Tình" phải tiếp tục cuộc hành trang để 
vào bối cảnh mới. Tôi cảm thấy hơi tội 
lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi không có ác đâu, 
chắc tôi chỉ bị mất hồn trong một 
khoảnh khắc nào đó… 
 Tôi đắn đo không biết nên gửi bài 
thơ cho anh hay không. Tôi sợ anh phật 
lòng vì truyện của anh đã thay đổi. 
Nhưng bài thơ gạ gẫm, mời mọc tôi. Nó 
không muốn chỉ nằm trong máy tính của 
tôi. Tôi chần chờ, nhưng rồi cũng bỏ nó 
vào email, bấm nút gửi, và thấp thỏm 
chờ anh trả lời. Tôi mong là nếu anh 
không vui thì anh cũng không giận. Tôi 
chỉ muốn chia xẻ với anh cái cảm xúc 
của một độc giả đã bị "U Tình" lôi cuốn.  

Tôi thở phào khi anh trả lời. Anh không 
phật lòng. Anh khen bài thơ “nóng bỏng 
hơn Sôi Nổi, đảo điên hơn "Bản Luân 
Vũ Cuối Cùng” làm tôi phồng cả mũi. 
Anh còn viết cho tôi thêm hai câu. Tôi 
đệm hai câu vào bài thơ, tựa là “Bản 
Luân Vũ Cuối Cùng của U Tình.” 
Nhưng tôi để quý độc giả đoán xem hai 
câu nào xuất phát từ Nguyễn Lân. 
 
Em không biết mình mơ hay tỉnh 
Theo anh lòng xao xuyến đê mê  
Rạo rực lửa tình trong tia mắt 
Vòng tay anh xiết chặt vai mềm 
Nụ hôn rát bỏng bên đầu lưỡi 
Chiếm trọn tâm hồn chốn u mê 
Ánh đèn huyền ảo mờ trong khói  
Thoang thoảng hương bay cõi dương trần 
Nhắm mắt thả lòng vào mộng ảo 
Giải yếm rơi ngang cuối chăn hồng 
Rung động tâm hồn em ngộp thở 
Quay cuồng đầu óc gọi tên anh 
U tình như sóng chuyển đến nhanh 
Trong hơi men em đáp trả tình nồng 
Như thiêu thân bay vào ánh sáng 
Em hiến mình trong ngọn lửa tình yêu 
Tiếng nhạc vang khi tỉnh khi say 
Như mê hoặc em quay tròn điệu vũ  
Đảo điên vũ điệu thăng đồng 
Say mê chìm đắm trong vòng tay anh 
Giọng anh trầm ai oán bên tai 
Đêm nay em quả đẹp não nùng 
Bản luân vũ cuối cùng anh xin tặng 
Thân xác ta đã quyện hòa đồng 
Đêm nay đôi ta theo nhịp nhạc hòa 
Thiên thu ta sẽ đời đời bên nhau. 
 
Diệm Trân 
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Từ Một Vùng Ký Ức 
 

MIỀN ĐẤT HỨA 
 

Ỷ Nguyên 
 
Ngày đó, tôi mới bước vào tuổi 16 

trăng tròn, cái tuổi mộng mơ yêu đời ấy 
chưa kịp đơm bông kết nụ đã bị héo tàn vì 
cảnh đất nước chia đôi, vì cảnh người đi kẻ 
ở. Sau bao nhiêu năm xa lìa miền Bắc thân 
yêu những tưởng thời gian sẽ làm phôi phai 
nhung nhớ ngày nào, nhưng hình ảnh chia 
ly trên con tầu định mệnh từ Bắc vào Nam 
năm 1954 như vẫn chập chờn đâu đây 
chẳng thể quên.  

Ngày phải rời miền Bắc, bố tôi khóc 
đến khô lệ; cũng như mẹ, sướt mướt mãi 
không thôi.  Chúng tôi nhớ từng lùm cây, 
ngọn cỏ, từng cây bàng nơi góc phố, sân 
trường; hàng phượng vĩ đỏ thắm dưới nắng 
hè thành phố Cảng. Nhớ tiếng rao hàng 
buổi sớm mai, tiếng mưa rơi lộp độp trên 
mái ngói, tiếng gió thổi đêm hè... Tất cả dư 
âm ngày tháng cũ như vẫn còn êm trôi trên 
dòng ký ức. 

Vào ngày 16 tháng 8 năm 1955, chiếc 
chiến hạm khổng lồ Marine Serpent của Mỹ 
đã đưa gia đình chúng tôi cùng hàng ngàn 
người dân di cư khác ra khỏi miền Bắc.  
Được biết đây là chuyến tầu chót mà hiệp 
định Geneve đã ký kết thành thử số người 
trên tầu đông quá là đông có tới ít nhất là 
6 ngàn người. Trong đó có đủ mọi thành 
phần từ giới trí thức, công chức, quân nhân 
các cấp, cho tới những người dân lao động 
bình thường, những người nông dân, cùng 
những đồng bào miền thượng du v.v… 
Người ta nằm la liệt khắp mọi nơi, từ dưới 
hầm tầu lên tới cả trên boong.  Chúng tôi 

được cho ăn uống đầy đủ, ngày 3 bữa, cơm 
sấy và đồ hộp.  Ai đau ốm đều được bác sĩ 
và y tá chăm sóc tận tình. Nhưng chuyện gì 
rồi cũng có thể xẩy ra. Khuya hôm đó tôi lò 
mò đi xin thuốc chóng mặt cho mẹ tôi nên 
đã vô tình được chứng kiến một cảnh 
tượng hãi hùng khi mấy người thuỷ thủ Mỹ 
thả một thây người xuống biển. Gia đình kẻ 
bạc mệnh lăn lộn khóc lóc thảm thương. 
Tôi quá sợ hãi và xúc động trước cảnh 
tượng thuỷ táng đau lòng này. 

Con tầu khổng lồ lầm lũi vượt trùng 
dương đưa người dân miền Bắc chúng tôi 
đến miền đất hứa,  tràn đầy niềm tin yêu 
và sức sống.  Trong những ngày lênh đênh 
trên biển cả như thế, tôi và mẹ đã phải 
đương đầu với những cơn say sóng thực 
khiếp đảm, nằm vùi một chỗ, nôn mửa tứ 
tung.  Nghĩ mà bực mình và xấu hổ vì 
chung quanh chúng tôi chẳng ai làm sao, 
họ vui vẻ đi đứng chuyện trò vô tư mà 
mình thì không sao nhấc đầu lên được. Đôi 
lúc, tôi cũng muốn sử dụng vài ba câu 
tiếng Anh bồi của mình để dịch lại cho mấy 
bà Bùi Chu Phát Diệm di cư với mấy người 
lính Mỹ, nhưng không sao đứng vững vì 
cơn buồn nôn dồn dập đến, làm tôi chóng 
mặt như muốn ngã nhào.  Nhớ lại, lúc đó 
tôi đã học xong chương trình lớp Đệ Thất, 
riêng tiếng Anh đã học hết cuốn L’ Anglais 
Vivant 6ème Bleu nên khả năng Anh Ngữ 
ăn đong của tôi coi như tạm đủ để thông 
dịch cho người không biết gì. Cho nên mặc 
dầu bị dập vùi vì say sóng, tôi vẫn cố tận 
dụng số vốn liếng tiếng Anh chập choạng 
của mình để thông dịch cho một số người 
trên tầu. Vào một buổi sáng, khi có mặt tại 
phòng vệ sinh nằm ở cuối boong tầu, tôi 
thấy các bà, các cô ngồi chồm hổm lên trên 
bồn cầu phóng uế, mất thẩm mỹ quá. Vết 
giầy, vết dép dính vào thành cầu đen thui, 
giấy chùi tay vứt bừa bãi dưới sàn tầu làm 
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mấy người lính Mỹ lau chùi và dọn dẹp đến 
đổ mồ hôi. Đối với gia đình tôi cũng vậy 
thôi vì từ hồi nào tới giờ chưa từng được xử 
dụng loại cầu xí tân thời này nên rất vụng 
về.  Ngay lúc đó tôi được hỏi để thông dịch 
ít câu thông thường như: (Please do not 
squat  on the toilet seat with your shoes; 
please drop your used paper towel into the 
trash can, etc.). “Xin đừng ngồi xổm, đừng 
để giầy dép trên bàn cầu, xin bỏ giấy chùi 
tay vào thùng rác, v.v…”   Tôi viết mấy câu 
chữ Việt này lên một miếng carton và dán 
trong phòng vệ sinh.  Ngay sau đó, bà con 
thông hiểu và thi hành đứng đắn, khiến 
mấy anh lính Mỹ rất hài lòng, họ cám ơn tôi 
rối rít. 

Thời tiết quả là đẹp trong suốt cuộc hải 
trình này, biển lặng, sóng êm. Bầu trời lúc 
nào cũng trong xanh. Gió biển lồng lộng 
thổi xua tan nỗi u buồn còn đọng lại trong 
tâm khảm người di cư chúng tôi.  Hít thở 
làn không khí trong lành của biển trời vô 
tận, nhìn trùng dương sóng vỗ, tôi cảm 
nhận được một sự thay đổi lớn lao như 
đang len vào mạch máu của mình. 

Qua hơn ba ngày lênh đênh trên đại 
dương, con tầu định mệnh đã cập bến 
Saigon một sớm mai đẹp nắng.  Bình minh 
vươn lên như thể đang hòa  vào cuộc sống 
mới của chúng tôi – nắng vàng rực rỡ của 
vùng trời Phương Nam đang sưởi ấm 
những tâm hồn tha phương cũng như đang 
đem đến cho mọi người một niềm tin mãnh 
liệt trên mảnh đất tự do đầy hứa hẹn này. 
Ôi! Chúng tôi đã có mặt tại Cảng Sàigòn 
thực sự rồi.  Dòng sông Saigon rộng mênh 
mông lăn tăn gợn sóng như xôn xao chào 
mừng sự có mặt của đoàn người di cư 
chúng tôi.  Loáng thoáng, nhấp nhô trên 
sông nước là những chiếc cano máy, những 
chiếc đò ngang đưa khách từ bờ bên này 
sông qua bờ bên kia (sau này  mới biết đây 

là bến đò Thủ Thiêm). Vài ba chiếc thuyền 
nan nhỏ bé của mấy cô gái bán hàng rong 
trên sông ghé sát vào bên hông tầu để mời 
chào khách hàng.  Từ boong tầu nhìn 
xuống phía dưới thấy họ nhỏ xíu xịu. Tiếng 
mời chào của các cô bị át đi bởi tiếng sóng 
vỗ vào mạn tầu nghe lúc được lúc mất.  
Lúc này mặt trời đã lên ngang tầm mắt.   
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai làm 
chúng tôi ngỡ ngàng thích thú.  Nhìn cảnh 
thanh bình sung túc của Saigon, tôi ngậm 
ngùi nhớ tới thành phố Hải Phòng thân yêu 
của mình, nghĩ tới họ hàng thân thương, 
thầy cô, bạn bè…còn ở lại mà buồn đến đứt 
ruột... Mới đây, bạn bè còn bịn rịn tiễn 
chân chúng tôi trong lưu luyến bên bờ sông 
Bính, mà giờ đây tôi đã có mặt tại một nơi 
xa lạ.  Lòng tôi thật xôn xang khó tả. 

Vào giờ này, dưới đường những chiếc 
xe taxi sơn hai mầu xanh trắng chạy tà tà 
trên lộ hoặc đậu ở hai bên lề đường chờ 
đón khách. Xe máy dầu, xe đạp, xe nhà nối 
đuôi nhau bóp còi inh ỏi. Đặc biệt là những 
chiếc xe xích lô máy, chở gà, chở lợn trông 
quá là lạ mắt. Dọc theo bờ sông, các quán 
ăn tưng bừng mở cửa sẵn sàng cho một 
ngày mới bắt đầu.   Trước mắt tôi, có nhiều 
sự kiện mới mẻ quá, tôi chẳng thể nào nhớ 
cho hết, chỉ biết là tất cả đã rất khác lạ và 
rất lôi cuốn khiến tôi liên tưởng tới cảnh 
vắng vẻ tiêu điều của Hà Nội và Hải Phòng 
vào những ngày cuối cùng khi chúng tôi từ 
biệt đất Bắc.  

Chiều tối, khi đèn đường bật sáng, 
quang cảnh xung quanh con tầu nơi bờ 
sông chợt bừng lên trong muôn mầu rực 
rỡ. Ngay trước mắt chúng tôi lúc đó là 
khách sạn Majestic đồ sộ, nguy nga. Kế 
bên khách sạn là những toà nhà nhiều tầng 
cao ngất ngưởng, cửa kính bóng loáng, đèn 
đuốc sáng trưng. Người ra kẻ vào nhộn 
nhịp.  Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và ngỡ 
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ngàng trước cảnh sắc lộng lẫy, huy hoàng 
và náo nhiệt của Sài Thành. Lúc xưa nghe 
nói Saigon là Hòn Ngọc Viễn Đông, quả 
thực chẳng sai tí nào. Cho nên dù chỉ mới 
thấy Khách Sạn Majestic mà mình đã bị hớp 
hồn như vậy, thử hỏi nếu được sống trong 
lòng thành phố thì cảm nghĩ của mình sẽ 
như thế nào nhỉ? Ôi! tôi thấy trong lòng 
háo hức làm sao! 

Sáng ngày hôm sau, mới 7 giờ sáng đã 
thấy mấy cô gái bán hàng rong xuất hiện 
trên những chiếc thuyền nan bé con con 
chèo quanh bên hông tầu, nhao nhao mời 
chào khách hàng nhưng chúng tôi không 
hiểu rõ họ nói gì.  Giọng rao hàng của mấy 
cô gái Nam nghe rất lạ tai: “Ai hột dzịt lộn 
gà rữa hông?”, “Ai ú hôn?”, “Ai téc hôn?” 
Tôi tự hỏi, món ăn gì mà lại có vật lộn ở 
trong ấy và gà rửa là gì nhỉ, kỳ lạ qúa chứ.  
Còn chữ ú ú, téc téc là sao?.  Hóa ra hột dịt 
lộn tức là qủa trứng vịt đã được luộc chín, 
khi ăn chỉ việc đập qủa trứng ra là thấy 
nguyên một con vịt con bé xíu xịu, hai con 
mắt phồng to to nằm uốn cong queo với 
lòng đỏ. Ăn vịt lộn bắt buộc phải chấm với 
muối tiêu và nhâm nhi với ít cọng rau răm 
mới cảm nhận được hương vị thơm ngon 
của món ăn đặc sắc này. Vậy chứ, sau này 
ở trong Nam bao nhiêu lâu tôi chỉ dám ăn 
thử một lần cho biết rồi bye bye luôn. Hiểu 
ra gà rữa là trứng gà ung, chắc hẳn  phải 
có vị ngon đặc biệt của nó. Hai tiếng téc và 
ú là tên của loại  bánh nếp nhân thịt hoặc 
nhân đậu xanh, đậu đỏ, giống như bánh 
chưng vậy.  Vài cô đem hàng lên tận trên 
boong tầu bán cho người di cư chúng tôi. 
Ngoài các thứ bánh téc và bánh ú, còn có 
nhiều loại quả tươi như soài, chôm chôm, 
mãng cầu, vú sữa v.v… mà chúng tôi chưa 
từng thấy hoặc chưa được ăn bao giờ. Ôi, 
lần đầu tiên được thưởng thức những thứ 
trái cây tươi miền nhiệt đới cũng như những 

món ăn lạ miệng của miền Nam sao mà 
ngon đến thế, có thể vì chúng tôi ăn đồ Mỹ 
ở trên tầu hơn 3 ngày ròng rã nên nay được 
ăn món ăn Việt Nam chắc chắn phải ngon 
rồi. Các cô hàng, cô nào cô nấy hầu như 
đều có một làn da mịn màng rám nắng, thứ 
nắng độc đáo của miền Nam nhuộm thắm 
da thịt người dân lao động là vậy. Đen ròn 
hơn là trắng bủng. Một vẻ đẹp chân chất, 
mặn mà và khoẻ mạnh của các cô không 
thể phủ nhận.  Các cô mặc quần dài ống 
rộng thùng thình (vải để nguyên khổ), áo bà 
ba đen bó sát người để lộ đường eo cong 
thon thẻ, một chiếc khăn kẻ carô hai mầu 
trắng xanh quấn trên đầu thay cho nón lá 
nhìn thật ngộ.  Họ có một vẻ đẹp khác lạ so 
với các cô gái Bắc chúng tôi. 

Đợi ở trên tầu khoảng hơn một ngày để 
lo thủ tục giấy tờ định cư và nhận tiền trợ 
cấp, không hiểu sao tôi thấy nôn nao đến 
thế.  Cũng như bao nhiêu người di cư khác, 
mỗi người trong gia đình tôi nhận được 8 
trăm đồng tiền mặt, loại tiền giấy lụa trên có 
in hình vua Bảo Đại là tiền trợ giúp cho 
người di cư trước khi xuống tầu để đi định 
cư. Được biết hầu hết các đồng bào Thiên 
Chúa Giáo được chính phủ Ngô Đình Diệm lo 
cho đi định cư tại các khu dinh điền như Hố 
Nai, Cái Sắn, Gia Kiệm, Biên Hòa chẳng hạn. 
Những gia đình khác nếu có họ hàng thân 
thuộc nhận đón về sẽ được ưu tiên đi trước. 
Gia đình chúng tôi được cô Phương em gái 
bố tôi đưa về căn nhà đi thuê ở Đakao mà 
mẹ tôi trước đó đã gửi tiền vào Nam nhờ cô 
mướn dùm. Cùng ra đón chúng tôi hôm đó 
có cả chị gái tôi và ông anh rể đã vào Nam 
khoảng hơn một tháng trước. 

Căn nhà đi thuê của gia đình tôi nằm 
trong khu xóm lao động tại dốc Cầu Bông 
thuộc Tỉnh Gia Định. Hàng xóm láng giềng 
đương nhiên đều là người Nam nên việc 
giao tiếp trong những ngày đầu thật bỡ 
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ngỡ. Chúng tôi phải dè dặt trong vấn đề 
xưng hô để không bị hiểu lầm nhau. Anh 
chị Kim ở kế cận nhà tôi còn ít tuổi cỡ trên 
30 gì đó, nhưng bố mẹ tôi gọi họ là bác 
khiến anh chị ấy rất sượng sùng, vì cách 
xưng hô này chỉ dành cho người lớn tuổi, 
anh chị ấy còn trẻ măng mà. Thực ra đối 
với người Bắc, bố mẹ tôi gọi anh chị là bác 
ý muốn gọi thay cho chúng tôi. Có một 
điểm đặc biệt mà tôi muốn nói ở đây là 
người miền Bắc khi ăn cơm là phải mời 
chào phép tắc, do đó đem thói quen này áp 
dụng với người Nam làm họ chưng hửng và 
lúng túng vì rằng người miền Nam không 
có tập quán này. Điều này đã khiến họ hiểu 
lầm, cho rằng người Bắc chúng tôi thiếu 
thành thật. Đối với người Nam mời ăn là 
phải thông báo trước chứ đâu có mời 
ngang xương như vậy. Người Bắc gọi “dạ” 
bảo “vâng” nhưng người  Nam thì gọi cũng 
“dạ” mà bảo cũng “dạ”. Người miền Nam 
vốn rất chất phác hiền lành, có sao nói vậy, 
không quanh co, rào trước đón sau như 
người miền ngoài. Sau này, nhiều người về 
thăm lại miền Nam phải công nhận rằng vì 
kinh nghiệm sống, vì hoàn cảnh kinh tế 
trong một thể chế mới nên bản tính chân 
thật của người miền Nam đã phần nào thay 
đổi, ý nói họ đã phải khôn ngoan và mánh 
lới hơn để không bị người Bắc 75 chèn ép?  

Phải một thời gian sau chúng tôi mới 
làm quen với nếp văn hóa mới ở trong Nam 
cũng như quen thuộc với những âm ngữ 
như “đi dzìa” hoặc “đi dzô” vì hiểu ra rằng 
người Nam phát âm chữ V là chữ D/Z.  Lại 
có những từ mà hai miền Nam Bắc nói khác 
hẳn nhau như người Nam kêu cái “muổng” 
người Bắc gọi  cái “thìa”. Người Nam kêu 
cái “chén ăn cơm”, người bắc gọi “cái bát 
ăn cơm”.  Người Nam kêu cái “ly”, người 
Bắc gọi cái “cốc”. Người Nam kêu cái “gía” 
múc canh, người Bắc gọi cái “môi”. Người 

Nam kêu cái “mùng”, người Bắc gọi cái 
“màn”. Người Nam kêu “mền”, người Bắc 
gọi “chăn”. Trong Nam kêu “cái guặng”, 
ngoài Bắc gọi ”cái phễu”. Ôi rõ thật rắc rối, 
người Nam kêu “kỳ cục” người Bắc nói “kỳ 
lạ”. Buồn cười, người Bắc gọi cái rương 
đựng quần áo là cái “hòm” làm người Nam 
sợ khiếp vía vì người trong Nam kêu cái 
hòm là “aó quan” đựng người chết. Đúng là 
ngôn ngữ bất đồng gây hiểu lầm tai hại.  
Do đó mới nẩy sinh ra câu chuyện người 
Bắc mang tiếng là tham lam quá mức đến 
nỗi “hòm áo quan” mà cũng mang theo từ 
Bắc vào Nam? Xin kể lại một câu chuyện 
liên quan đến cái hòm nghe ra khá khôi hài 
... “Ấy, nhớ đừng quên khiêng mấy cái hòm 
xuống nhé”, mấy bà Bắc Kỳ di cư nói với 
mấy ông phu xe ba gác như thế khi họ giúp 
chuyển đồ đạc từ trên boong tầu xuống 
bến.  Lẽ tất nhiên mấy ông phu xe nghe nói 
vậy phải ngạc nhiên là đúng rồi, nên lẩm 
bẩm,”Chi mà kỳ vậy, đi chạy nạn Cộng Sản 
mà còn đem theo nhiều quan tài đến thế 
ư?”  Chết gì mà chết nhiều thế !. Ở trong 
Nam chữ “ghe“ có nghĩa là “thuyền”, xem 
ra bài hát “Thuyền Viễn Xứ” mà thay bằng 
chữ “Ghe Viễn Xứ” chắc là nghe không lọt 
tai rồi.   Ngoài ra chữ “ghe” và chữ “đồ” đối  
với người Bắc rất là tục tỉu, nhưng là tiếng 
địa phương dần rồi chúng tôi cũng quen đi 
và sử dụng thông thường hàng ngày. Nói 
về âm ngữ khác biệt giữa miền Nam và 
miền Bắc, những lời ghi chép ngắn ngủi 
của tôi không thể nào diễn đạt được hết 
các ý của câu nói. Xin kể lại một mẩu 
chuyện vui vui mà tôi nghĩ có phần kịch 
tính hay hay…  Hồi còn ở bậc trung học, 
vào một ngày cuối tuần, một anh bạn học 
người Nam rủ bọn nữ sinh người Bắc chúng 
tôi lên thăm vườn trái cây của gia đình anh 
ở Lái Thiêu, anh nói một cách chân thành 
và tự nhiên: “Mời mấy cô lên ‘giường’ tôi 
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chơi”, làm cả nhóm con gái chúng tôi phá 
lên cười với nhau khiến anh ta chẳng hiểu 
ất giáp gì. Thêm vào dó là những câu 
chuyện khôi hài mà bọn học trò cả Nam lẫn 
Bắc chúng tôi thường đùa rỡn với nhau, ví 
dụ như trong một đoạn ca từ của bài hát 
Khúc Nhạc Đồng Quê của Thúc Đăng có 
câu: “Quê  hương tôi gió chiều về  trong 
nắng vàng…” Chúng tôi ma quái đổi lời để 
hát nhái: “Quê hương tôi cái màn mà kêu 
cái mùng.” Nghịch ngợm hết chỗ nói! Cũng 
chính ở những câu nói bông đùa chân tình 
có tính cách vui nhộn này đã dần dà giúp 
tình bằng hữu của chúng tôi trở nên cởi mở 
và thắm thiết hơn. Một lần khác gặp anh 
bạn học gốc người Nam, cạo trọc đầu nhẵn 
thín, bọn con gái quỉ sứ Bắc kỳ chúng tôi 
xúm lại hỏi anh, anh vừa xoa đầu vừa nói: 
“Tôi có dzái các chị ơi!”, thế là chúng tôi lại 
ôm bụng mà cười ngất làm anh khựng lại 
một hồi lâu, sau hiểu ra anh cũng phá lên 
cười cùng chúng tôi. Dzui ơi là dzui ! Đúng 
ra chúng tôi hiểu ý anh ấy muốn nói có van 
vái khấn nguyện điều gì đó nên mới cạo 
đầu ăn chay, nhưng chọc quê anh tí cho 
vui.  Ngoài ra tôi để ý thấy hầu hết mấy 
ông người Nam bọc răng vàng sáng chói, 
khiến tôi tự hỏi, người trong Nam chắc là 
giầu có lắm nên người nào cũng gắn răng 
vàng?  Có thể đó là mốt của người Nam lúc 
bấy giờ, sau này hình như ít ai còn bịt răng 
vàng nữa. Nói về trang phục, các cô gái 
Nam trông rất duyên dáng trong bộ đồ bà 
ba, quần ống rộng thênh thang vải Mi A 
nguyên khổ, rất dễ phân biệt với mấy cô 
gái Bắc.  Tôi không rõ xuất xứ của chiếc 
quần ống rộng có lợi ra sao, nhưng được 
chứng kiến vài lần mấy cô mấy bà bị vấp 
ngã vì vướng vào gấu quần, tôi nghĩ như 
vậy quá bất tiện vì lúc nào họ cũng phải 
canh chừng, đi đứng cẩn thận. Nhưng một 
vài năm sau đó các cô gái Nam gái Bắc gì 

xũng vậy đều ăn mặc giống  như nhau 
không thể phân biệt được.  Nhắc về vấn đề 
tiêu tiền giấy ở trong Nam vào giai đoạn 
này, tôi không thể không đề cập đến hiện 
tượng tiêu tiền giấy xé làm hai mới thực kỳ 
lạ mà tôi nghĩ chỉ phát hiện tại miền Nam 
Việt Nam mà thôi.  Tiêu tiền kiểu gì mà khi 
cần trả lại (thối lại) cho khách hàng người 
bán cứ việc xé tờ bạc ra làm hai.   Thế mới 
biết người trong Nam quả thật dễ dãi và dư 
giả đến cái mức không muốn phiền phức 
phải dùng đến tiền cắc (tiền xu) nên cứ xé 
tiền khơi khơi như vậy cho tiện. Đặc biệt 
hơn ở trong Nam một chục không phải là 
10 mà là 12 hoặc 13-14 thế mới “ngộ”.  
Cũng phải qua một thời gian dài chúng tôi 
mới thông thạo với lối đếm một chục là l2 
chứ không phải là 10 như ngoài Bắc.  Tuy 
nhiên cách đếm này chỉ áp dụng cho trái 
cây mà thôi. Đúng như bố tôi đã từng nói 
vào Miền Nam để thấy sự trù phú và nền 
văn hóa khác biệt của xứ sở mình.  Đời 
sống văn minh, người dân giầu có, sung 
túc, ruộng đồng phì nhiêu bát ngát. Đúng 
quá đi chứ lị ! 

Vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 qua 
cuộc trưng Cầu Dân Ý, Thủ Tướng Ngô 
Đình Diệm được suy tôn làm Tổng Thống 
Việt Nam Cộng Hoà tại Miền Nam. Trong 
giai đoạn này, thành phố Saigon rất là hỗn 
loạn và rối bời bởi những cuộc biểu tình 
truất phế Vua Bảo Đại.  Hình nộm vua Bảo 
Đại bị đốt cháy nằm ngổn ngang tại các 
khu phố và tại các ngã tư trong tiếng reo 
hò của lớp ngưòi biểu tình:  “Đả đảo Bảo 
Đại bán nước”, “Đả đảo chính phủ bù nhìn” 
v.v… Tiếp nối là chương trình hồi hương 
của người Pháp và những gia đình có con 
lai.  Chỉ vài tháng trước đây, những người 
Bắc di cư chúng tôi đã phải đối diện với 
việc quyết định đi Nam, lúc này tình trạng 
của những gia đình có con lai Pháp cũng 
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đang gặp cảnh ngộ phân vân lưỡng lự 
tương tợ như thế. Cũng như cô Phương em 
bố tôi, mặc dầu mang quốc tịch Pháp 
nhưng rất đắn đo và e ngại cho cuộc sống 
bấp bênh không đảm bảo nơi quê chồng ở 
Pháp nên cô đành gạt nước mắt chấp 
thuận cho hai đứa con của cô ra đi còn cô 
ở lại. Sau những biến cố Bình Xuyên và Hoà 
Hảo được chính quyền Ngô Đình Diệm dẹp 
tan, người dân miền Nam bắt đầu được 
hưởng môt cuộc sống an bình.  Có thể nói 
đây là giai đoạn thanh bình hạnh phúc nhất 
của nhân dân miền Nam (1958-1960). 

Lạ nước lạ cái, chân ướt chân ráo khiến 
gia đình chúng tôi cũng gặp nhiều khó 
khăn để lo ổn định đời  sống trong những 
năm đầu định cư. Dần dà, bố tôi tìm được 
một việc làm tại một hãng thầu xây cất ở  
tỉnh Quang Tín ngoài miền Trung nên hàng 
tháng bố vắng nhà đến 2, 3 tuần lễ.  Anh 
em chúng tôi tiếp tục theo học trung học 
tại mấy trường tư thục.  Tôi vừa đi học vừa 
tập làm thợ may áo dài phụ nữ để có 
phương tiện tài chánh lo phần học phí cho 
riêng mình và đỡ đần gia đình một phần 
nào.  Nói là thợ may cho oai, thực ra tôi chỉ 
học luôn tà áo dài.  Cái nghề mà tôi không 
thích từ ngày còn ở ngoài Bắc khi bà chị cả 
của tôi bảo tôi học nghề này.  Tôi chê là 
nghề ghẻ đít … không chịu học.  Đúng là 
ghét của nào, trời trao của đó.  Thế là tôi đi 
học nghề luôn (khâu) áo dài ở tiệm may 
Kim Loan trên đường Phan Đình Phùng, 
gần chợ Vườn Chuối.  Chị Kim không lấy 
tiền học mà còn trả công chút ít cho tôi.  
Chẳng bao lâu tôi biết luôn tà áo rất nghề 
và rất khéo.  Tôi chỉ làm nửa buổi, nửa buổi 
kia đi học. Một chiếc áo dài bình thường, 
nếu khâu nguyên ngày thì xong, nhưng vì 
phải đi học nên tôi khâu mất gần hai buổi 
mới hoàn tất.  Khách hàng nào cần gấp chị 
Kim đưa cho cô thợ khác khâu.  Chị Kim 

thật tử tế.  Chị đã thông cảm  hoàn cảnh 
hiếu học và nghèo khó của tôi nên muốn 
giúp đỡ tôi, vì vậy tôi mới có việc “part 
time” mà làm.   Mỗi ngày tôi đi học và đi 
làm bằng xe buýt.  Mẹ tôi cho 3 đồng, trả 
tiền xe 2 lần mất 1.50, còn lại 1.50 tôi dùng 
mua cơm trưa.  Một chén cơm và một quả 
trứng vịt kho tại một quán cơm bình dân 
trong chợ Vườn Chuối, bà hàng cơm tính 
tôi một đồng, vậy là tôi vẫn còn thừa 50 xu 
đem về trả lại mẹ.  Kể lại chuyện hàn vi của 
tôi, người nghe không buồn cười thì cũng 
lạ.  Có lắm bữa tôi đem theo cơm trưa để 
khỏi tốn một đồng.  Mẹ thường nắm cho tôi 
một nắm cơm trắng với chút đồ ăn dư từ 
bữa hôm trước.  Tôi để nắm cơm và thức 
ăn vào trong một cái túi vải nhỏ. Trong lớp 
học, tôi giấu cái túi đựng nắm cơm dưới 
ngăn bàn.  Chớ hề dám nói với bạn bè sợ 
tụi nó cười mình nghèo. Tôi lại sợ nhỡ có 
đứa bạn nào mất đồ đi kiếm và lục thấy 
nắm cơm của mình thì xấu hổ chết.  Nhưng 
cũng may cảnh ấy chưa từng xẩy ra bao 
giờ.  Hú hồn!  Lại nữa, hồi đó làm gì có 
giầy dép đoàng hoàng như thời nay, đàn 
bà con gái ai cũng chỉ đi guốc mộc hoặc 
guốc sơn thôi.  Bởi vậy, tôi luôn khổ sở vì 
guốc đứt quai.  Có lắm bữa trời thì mưa, 
guốc thì đứt quai, quần áo ướt sũng nước, 
ngồi đợi xe buýt lạnh tím môi, bụng lại đói 
cào, một tay ôm cặp sách, một tay cầm 
guốc đứt quai, xe buýt chạy xô qua xô lại 
làm tôi muốn ngã nhào.  Cảnh mặc áo dài 
đi chân đất về nhà rất thường đối với tôi 
trong giai đoạn này.  Nói tới sự kiện guốc 
đứt quai, tôi lại nhớ tới chị Đông Hải, chị có 
sập bán guốc trong chợ Đa Kao, tôi là 
khách hàng thường xuyên của chị, nên mỗi 
lần guốc bị tuột đinh tôi đều ghé vào chợ 
nhờ chị đóng lại dùm không tính tiền.  
Những năm gần đây, khi thăm lại Sàigòn, 
tôi có tạt ngang tiệm guốc Đông Hải ở ngay 
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tại đầu Cầu Bông Đa Kao.  Cửa tiệm này 
bây giờ đã được xây lên 3 tầng lầu thành 
xưởng sản xuất giầy dép tầm cỡ ở Saigon 
với đủ mặt hàng có gía trị như bóp da, ví 
đầm và giầy dép thời trang đắt tiền. Anh 
chị Đông Hải giờ đã về hưu, ba bốn cửa 
tiệm mở tại Saigon và bên Mỹ do mấy 
người con của anh chị trông coi.  Đúng là 
trời chẳng đóng cửa ai bao giờ… 

Những năm đầu sinh sống ở miền 
Nam, anh em chúng tôi cũng gặp nhiều khó 
khăn vì phải phụ thuộc vào công ăn việc 
làm của bố mình.  Do hiểu rõ gia cảnh của 
mình nên tôi phải cố gắng học. Tuổi bay 
bướm, yêu đời của tôi đương nhiên bị giới 
hạn. Tôi không dám nghĩ đến việc hưởng 
thụ như những đứa bạn con nhà giầu có. 
Tương lai trước mắt của chúng tôi là học 
vấn.  Sách vở là người bạn thân thiết nhất 
của tôi hơn lúc nào hết.  Sự đền bù cho tôi 
là những tấm bằng ban khen của nhà 
trường.  Phải chăng cái nghèo là một điều 
bất hạnh trong đời nhưng cũng đẹp biết 
bao...  Nghèo chép thành truyện.  Nghèo 
dệt thành thợ.  Nghèo mà trong sạch.  
Nghèo mà tự trọng.  Nghèo chính là chất 
liệu sống của cuộc đời tôi.  Chính cái nghèo 
đã hun đúc ý chí con người.  Nghèo khiến 
con người vươn lên.  Nghèo đã cho tôi sự 
hiểu biết về một nếp sống thanh cao và 
đưa tôi đến gần mọi người. Tôi chưa từng 
so sánh cái nghèo của mình với bất cứ một 
ai, và cũng chưa từng cảm thấy buồn vì 
nghèo.   Bạn bè của tôi hầu hết thuộc gia 
đình khá giả, giầu có, đứa nào cũng có 
hoàn cảnh khác hẳn với tôi, chẳng hạn như 
Thuý Phụng, bố của Phụng là một nhà xuất 
nhập cảng tiếng tăm ở Hà Nội, nhà nó giầu 
có từ gốc mà tôi đã có lần đề cập tới, vào 
tới trong Nam vẫn còn giầu.  Bố của Nghĩa 
làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, mặc dù gia 
đình Nghĩa rất đông anh em vậy mà chẳng 

ai phải đi làm.  Cũng vậy, gia đình của 
Trinh coi như một thương gia có tiếng ở 
vùng Chợ Lớn, còn ông già của Hưng là 
công chức sở Bưu Điện Saigon, nhà nó lại 
có cả một tiệm may quần áo phụ nữ đồ sộ, 
nằm trên đường Phan Đình Phùng. Ngay 
như Hợi là đứa bạn rất gần gũi và thân tình 
với tôi nên tôi biết rõ nhà Hợi cũng khá giả 
vì có một cửa hiệu buôn bán đồ phụ tùng 
xe gắn máy và xe đạp rất lớn tại đường 
Ngô Tùng Châu, Ngã Sáu Saigon… Phải nói 
Hợi là người bạn chí thân của tôi từ khi 
chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường 
Hưng Đạo ở Hải Phòng cho đến khi vào tới 
trong Nam, lúc nào Hợi cũng tử tế và giúp 
đỡ tôi chân tình. Nói là không buồn vì 
nghèo, nhưng thấy gia đình các bạn của 
mình, giầu sang quá tự nhiên mình cũng 
trở nên thèm thuồng, ao ước. Con người 
mà, ai chẳng thích cái hay cái đẹp, thích sự 
sung sướng không phải tay lấm chân bùn, 
như các cụ thường nói: “Ai chẳng muốn 
đẹp muốn dòn, ai muốn tháo dạ cho mòn 
lỗ trôn”.  Nhưng đền bù lại, không có đứa 
bạn nào học giỏi hơn tôi...(…hơi nổ một tí) 
Mặc dầu tôi không có nhiều thời giờ rảnh 
rỗi như họ, không có điều kiện tài chính để 
mướn cô giáo hay thầy giáo về nhà dậy 
kèm, tôi phải vừa đi học vừa đi làm thợ 
may bán thời gian, rất là vất vả vậy mà tôi 
vẫn luôn luôn được xếp hạng nhất trong 
lớp và được lãnh phần thưởng hàng năm 
chứng tỏ ông trời đã phân xử công minh, 
chả lẽ ông bắt tôi thua thiệt đủ điều sao. 
Phải chăng đó cũng là luật bù trừ. Cho nên 
sự học hành chăm chỉ  giỏi giang của con 
cái đã làm bố mẹ tôi toại nguyện.  Bố tôi 
luôn luôn nhắc nhở: “Bố không giầu có, 
không nhà cao cửa rộng, không ruộng đất 
như người ta, không có của hồi môn để lại 
cho các con.  Gia tài mà bố mẹ để lại là sự 
cần mẫn, siêng năng học hành của các con.  
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Đấy là một kho tàng vô giá, là vốn liếng 
cho các con. Các con phải gắng làm sao mà 
gìn giữ kho tàng này, không những cho 
chính mình mà còn cho con cháu của các 
con sau này” 

 
Cũng vì ảnh hưởng vào lời khuyên của 

bố, tôi chỉ còn biết vùi đầu vào việc đèn 
sách.  Bố mẹ tôi rất hãnh diện về điều này 
vì mỗi năm tôi đều được lãnh phần thưởng, 
từ lớp Đệ Thất tới lớp Đệ Tứ.  Hồi còn học 
lớp Đệ Lục tại trường tư thục Văn Hoá, trên 
đường Ngô Tùng Châu, Ngã Sáu tôi được 
phần thưởng nhất lớp về học giỏi và về 
hạnh kiểm tốt.  Hôm đi lãnh phần thưởng ở 
toà Đô Chính Sàigòn, bố tôi đưa đi, vì đây 
là phần thưởng đặc biệt do Tổng Thống 
Ngô Đình Diệm khen tặng.  Khi nghe gọi 
tên mình lên lãnh thưởng, tôi vừa sung 
sướng vừa run sợ nhưng khi nhìn xuống 
phía dưới thấy bố tôi ngồi  hàng ghế đầu 
với nét mặt hân hoan rạng rỡ mừng vui, 
làm tôi không sao dấu được nỗi xúc động 
như muốn trào nước mắt. 

 
Đến khi học lớp Đệ Tứ trường Trung 

Học Cộng Hòa tại đường Pasteur do thầy 
Nguyễn Văn Vận, giáo sư Toán Lý Hóa làm 
Hiệu Trưởng, tôi mới nhận ra rằng, ngôi 
trường này đã cho tôi nhiều sự thương yêu 
của bạn bè cũng như sự tận tâm chỉ giáo 
của các thầy. Thầy Hoàng Tường Thuỵ là 
giáo sư toán của tôi.  Tôi rất thích lối giảng 
dậy của ông.  Rất mạch lạc và dễ hiểu nên 
dù tôi không giỏi về môn này nhưng qua lối 
giảng dậy của ông tôi đâm ra mê môn toán 
thế mới buồn cười.  Nói chung tôi biết tôi 
không thông minh như nhiều người bạn 
học cùng lớp, vậy nên tôi phải đem bài vở 
về nhà, làm đi làm lại đến thuộc lầu, ngay 
cả các công thức và định luật toán tôi thuộc 
như in. Điều này đã giúp tôi giải đáp đúng 

cả hai bài toán, hình học và đại số, hôm đi 
thi.  Môn Việt Văn do Thi Sĩ Giáo Sư Bàng 
Bá Lân đảm trách. Thầy rất linh động giảng 
dậy môn này khiến học sinh không cảm 
thấy chán nản. Nhất là khi thầy giảng về 
Chuyện Kiều, rất thuyết phục. Bữa đi thi tôi 
gặp thầy trong phòng thi vấn đáp. Thầy hỏi 
tôi về đoạn nàng Kiều đi thăm mộ Đạm 
Tiên, có lẽ tôi đã trả lời câu hỏi một cách 
chính xác khiến thầy rất hãnh diện và khen 
tôi trước nhiều thí sinh đang đợi trong 
phòng thi. Kỳ thi ấy tôi đã đậu hạng Bình. 
GS Bàng Bá Lân vốn gốc người Bắc nhưng 
thầy rất yêu thích giọng nói của người Miền 
Nam nên thầy đã  sáng tác một bài thơ rất 
nổi tiếng có tựa đề là: “Tôi yêu tiếng Việt 
Miền Nam” trong đó tôi còn nhớ hai câu 
cuối cùng của bài thơ này là: “Nước non 
vẫn nước non nhà, Bắc Nam xa mấy vẫn là 
anh em.”   Bài thơ này tôi rất thích nên đã 
thường ngâm nga tối ngày đến thuộc lòng. 
Môn Pháp Văn là giáo sư Chinh, lối dậy của 
ông cũng rất dễ hiểu, cả lớp ai cũng mến vì 
ông hiền lành, ít nói. Môn Vật Lý do giáo sư 
Sung đảm trách, thầy người nhỏ con như 
thầy hiệu trưởng nhưng tiếng nói dõng dạc 
của thầy khi giảng bài rất lôi cuốn học sinh.  
Nói chung đối với tôi thầy nào tôi cũng quí 
mến và kính trọng như cha mẹ của mình 
vậy. Nói về giáo sư Anh văn, tôi không thể 
nào quên nhắc đến thầy Hoàng Lý Văn, em 
trai thầy Thụy. Thầy còn trẻ và rất vui tính, 
phần văn phạm (grammar) thầy dùng 
phương pháp họa đồ (illustrations) rất dễ 
hiểu để hướng dẫn học sinh, phải nói, học 
với thầy Văn mà học sinh không nhớ và 
tiến được thì không thể học thầy nào, hay 
học ở đâu để khá hơn.  Sau này, khi định 
cư ở Mỹ, tôi đã theo phương pháp giảng 
dậy của thầy để áp dụng vào việc dạy Vìệt 
ngữ cho người Mỹ qua chương trình 
Continuing Education của Trường Đại Học 
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New Mexico (UNM), tôi nhận thấy rất có 
hiệu quả.  Đúng là quả đất tròn khiến tôi 
đã gặp lại thầy Văn tại San Jose, California 
trong một dịp chúng tôi thăm viếng thành 
phố này vào tháng 10 năm 2015.  Thầy 
năm nay đã trên tám mươi tuổi nhưng sức 
khoẻ tương đối tốt.  Thầy trò gặp lại nhau 
sau gần 60 năm trời quả là một sự hạnh 
ngộ bất thường và quí giá đáng kể mà tôi 
không nghĩ rằng mình lại có cơ hội may 
mắn đến thế. 

 
Tiếp nối câu chuyện tại trường trung 

học Cộng Hoà…Chỉ còn độ hơn 3 tháng là 
đến kỳ thi Trung Học Phổ Thông.  Tôi cần 
có nhiều thì giờ để ôn bài vở, đồng thời tôi 
cũng vẫn cần phải đi khâu áo dài để lấy 
tiền thanh toán học phí.  Tôi lo quá.  Chẳng 
dám than với ai, chẳng dám hé môi với bạn 
bè, cho dù cả với mẹ mình, vì sợ bà lại suy 
nghĩ lo âu.  Trời ơi, nếu tôi thi trượt kỳ này 
là tôi đã phụ lòng tin tưởng của bố mẹ, bao 
nhiêu kỳ vọng mà bố mẹ đã đặt hết ở nơi 
tôi. Không, không thể thế được, tôi không 
thể nào làm uổng phí công trình học tập 
cực khổ của mình.  Tôi phải thi cho bằng 
đậu.  Nhược điểm của tôi là con nhà nghèo 
mà nhan sắc lại quá khiêm nhường thì lẽ 
đương nhìên tôi phải lấy sự học và bằng 
cấp của mình để quân bình chứ. Đêm nào 
tôi cũng thức thật khuya để học bài và 
khâu áo dài mà chị Kim cho tôi đem về nhà 
khâu để kịp giao cho khách hàng sáng hôm 
sau. Có đêm tôi thức đến 3, 4 giờ sáng 
chưa đi ngủ, mẹ tôi thấy vậy la rầy: “Sao 
con dậy sớm thế, không ngủ thêm nữa đi, 
trời chưa sáng mà”.  Mẹ đâu có biết là tôi 
chưa đi ngủ, vẫn còn thức để khâu cho 
xong chiếc áo.  Đấy, thuở học trò của tôi có 
sung sướng gì đâu ! 

 

Ngoài công việc khâu áo dài ra tôi 
không còn cách nào kiếm ra tiền để trả tiền 
học. Tình trạng này chắc chắn tôi sẽ thi rớt 
mất... Sau cùng tôi đánh liều lên văn phòng 
thầy Hiệu Trưởng hỏi xin giảm học phí.  Tôi 
không dám nghĩ đến việc xin miễn toàn 
phần học phí, như vậy là quá đáng. Vì nếu 
xin giảm được phân nửa tiền học quả là tốt 
đối với tôi.  Ai dè khi nghe tôi phân trần, tả 
oán, thầy Vận chấp thuận cho tôi được 
miễn phí luôn suốt mấy tháng trước ngày 
thi.  Mừng qúa, thế là tôi không phải cậm 
cụi khâu áo dài thuê nữa, tôi sẽ có nhiều 
thì giờ để học thi.  Ha! Ha! Tôi sung sướng 
làm sao! Sự việc xẩy ra ngoài sự mong 
muốn của tôi, thực không ngờ. Ngoài ra 
thầy hiệu trưởng còn bớt học phí cho anh 
Kỳ tôi, lúc này đang học đệ nhị cấp. Cả hai 
anh em tôi quả là may mắn nhận được sự 
giúp đỡ đáng kể này.  Để đáp lại sự tử tế 
của thầy Hiệu Trưởng, tôi tình nguyện giúp 
bác Tố, thư ký và thủ quỹ của trường, cộng 
sổ học bạ hàng tháng cho học sinh toàn 
trường.  Biết được tin vui này, bố mẹ tôi rất 
mừng.  Bố nói, số tôi luôn có quí nhân phù 
trợ.  Có thể cũng đúng? 

 
Hè đó, tôi trúng tuyển Trung Học Đệ 

Nhất Cấp với hạng Bình. Tôi sung sướng 
hơn cả người trúng số.  Tôi được nhận 
thẳng vào đệ nhị cấp trường Trưng Vương 
miễn thi tuyển.  Lúc chưa thi, tôi ao ước 
nếu đậu tôi sẽ tiếp tục việc học của mình. 
Tôi sẽ đương nhiên trở thành cô nữ sinh 
Trưng Vương nhí nhảnh, yêu đời. Sau này 
sẽ là một sinh viên trường Đại Học Văn 
Khoa, sẽ học trường Luật, hoặc sẽ học 
trường Sư Phạm và sẽ là cô giáo...  Tôi ao 
ước sẽ được là một nhân vật quan trọng 
trong xã hộị, sẽ dùng sự hiểu biết của mình 
để chia sẻ và giúp đỡ nhiều người.  Ôi! Tôi 
tham lam quá, chưa gì mà tôi đã mơ ước 
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mông lung, sẽ làm hết điều này đến điều 
khác. Nào ngờ, hãng thầu không còn ký 
hợp đồng với bố tôi nữa nên vấn đề tài 
chánh của gia đình nhà tôi đã thực sự gặp 
khó khăn.  Cả nhà chỉ trông vào lương 
hàng tháng của bố, bây giờ sự thể xẩy ra 
quá đột ngột, tôi không biết phải tính sao 
đây. Tôi như trên trời rớt xuống!  Niềm vui 
của tôi vừa hé lên, chớp nhoáng đã không 
còn.  Tôi đành gạt nước mắt để chấp nhận 
việc học dở dang của mình. Nhớ lại trước 
đây đi xem bảng thi, tôi vui mừng khôn xiết 
khi thấy tên mình trên bảng vàng.  Làm sao 
tôi có thể diễn tả được nỗi vui mừng của tôi 
lúc đó. Giờ đây bao nhiêu mơ ước của tôi 
đã tan biến hết. Chỉ tội cho bố, lúc nào ông 
cũng quan tâm đến tôi.  Bố an ủi: “Để 
thủng thẳng bố sẽ kiếm được việc, con 
không phải nghỉ học, việc học là cần thiết, 
muốn có cuộc sống tốt đẹp mình phải có 
kiến thức cao và có bằng cấp thực sự.”  Tôi 
biết bố luôn an ủi và khuyến khích tôi như 
thế.  Nhưng thực tế, tôi làm sao tiếp tục 
việc học của mình trong khi điều kiện tài 
chánh của gia dình không cho phép.  Tôi 
thực nản chí. Tôi không còn muốn tiếp tục 
nghề  khâu áo dài mà hai năm trời tôi đã 
làm cái công việc tỉ mỉ và bận rộn này đến 
mờ cả mắt, mỏi cả tay mà công cán chẳng 
được là bao. Hồi tưởng lại những đêm ngồi 
miệt mài khâu áo dài thâu đêm suốt sáng 
dưới ngọn đèn neon yếu ớt không đủ sáng 
làm mắt tôi cay sè.  Từng mũi kim khâu 
qua đi, luồn lại theo thời khắc là cả một sự 
chịu đựng phi thường của tôi.  Hàng triệu 
triệu mũi kim đã giúp tôi hoàn thành những 
chiếc áo dài của khách để nhận về một 
đồng lương rất khiêm nhường.  Nhưng 
chính những mũi kim khâu chịu đựng và 
kiên nhẫn đó đã giúp tôi tạo dựng một 
tương lai vững chắc sau này. 

 

Thế rồi tôi nộp đơn xin việc làm khắp 
mọi nơi.  Quả là mật ít ruồi nhiều, hay cũng 
tại mình thực tài không có nên tôi cũng rất 
lận đận trong một thời gian dài. Cuối cùng 
tôi được nhận vào làm việc cho Ngân Hàng 
Quốc Gia Việt Nam tại Bến Chương Dương 
Sàigòn.  Cuộc sống của tôi từ đó dần dần 
thay đổi, giúp tôi thoát khỏi cảnh túng 
thiếu vốn dĩ của mình.  Hoá ra, Sài Gòn đã 
cho tôi cơ hội để vươn lên.  Sài Gòn quả là 
miền đất hứa mà bố tôi đã chọn làm “quê 
hương thứ hai”.  

 
Phải chăng con người ta không ai tránh 

khỏi số phận của riêng mình. Có lẽ tôi sinh 
ra đời là để chịu đựng những sự thử thách 
và những thiệt thòi mà trời đã dành riêng 
cho mình. Do đó tôi không cảm thấy mẩy 
may tự ti mặc cảm, trái lại tôi luôn luôn 
hãnh diện và trân quí cái quá khứ mà tôi đã 
trải nghiệm qua quãng đời thơ ấu của 
mình. Cho nên, tương lai của tôi chưa hẳn 
dừng lại ở đấy.  Với ý chí cương quyết, với 
sự chịu đựng phi thường, tôi sẽ phải vươn 
lên cao hơn thế nữa. Những kinh nghiệm 
quí giá này sẽ là một học đường giúp tôi 
đạt được bằng cấp của trường đời như một 
lời giao ước của bố tôi lúc sinh thời. 

 
Ỷ Nguyên 

Maryland , May 2016 
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Nhân đọc tập thơ 
Gió Cuốn Mây Bay của Hoa Văn 

 
  Chưa đầy hai năm, tháng Tư 2016 
Hoa Văn lại trình làng tập thơ mới nhan 
đề “Gió Cuốn Mây Bay” làm ngạc 
nhiên bạn hữu về sức sáng tác vô cùng 
phong phú của thi nhân. 
 Sự kiện này đúng ra 
chẳng mới mẻ gì. Thực tế 
đã thấy, mới đây, ngay tại 
vùng thủ đô Hoa Thịnh  
Đốn, có người cũng từng 
ra mắt hai tập thơ liền 
một lúc, rồi ở OKC, miền 
cao nguyên đất đỏ tít mù 
một thành viên của thi 
đàn Hoa Tiên cũng làm 
như vậy khi giới thiệu hai 
thi phẩm “Tiếng Gọi” và 
“Đoản Khúc Lục Bát” 
trên tờ đặc san của hội số 
39 Mùa Xuân 2016. 
 Nhưng nói Hoa Văn tạo bất ngờ 
thích thú cho bạn hữu vẫn đúng thôi. Có 
nhiều lý do lắm. Sinh năm 1932, như 
thế đã qua tuổi thất thập cổ lai lâu rồi. 
Cựu tù cải tạo, xương cốt mắt mũi làm 
sao còn bình thường. Mãi 1993 mới tới 
vùng đất hứa, “hữu thân hữu khổ”…vậy 
mà từ đó vẫn miệt mài viết thêm được 
bẩy tập, tính luôn  Gió Cuốn Mây Bay 
thì cũng phải kể  là một hiện tượng.  
Lại nữa nghe nói sang năm 2017 thừa 
thắng xông lên sẽ  in thêm tập thứ tám. 

Tuy nhiên đó mới chỉ bàn về lượng, 
thực ra cũng cần phải đề cập đến phẩm 
chất nữa thì sự phán xét mới đầy đủ vô 
tư công bằng! 

 “Gió Cuốn Mây Bay” 
chia làm hai phần, mở 
đầu là sáng tác, tiếp theo 
là “Thơ Bạn Tặng Và Thơ 
Xướng Họa Của Bằng 
Hữu”. Phần I chúng ta 
được thưởng thức gần 
trăm bài lục bát mượt mà 
với ít bài số câu 8 chữ, 
hoặc 7 chữ, hoặc 5 chữ.. 
xen kẽ, cài răng lược và 
đặc biệt là bài nào thì, 
phần này, chủ ý mỗi bài 
cũng gói ghém bởi bốn tứ 
cú phân đọan tức chỉ có 
16 câu thôi. 

Sự chủ tâm này là một sáng tạo? Nó 
gíúp cho vấn đề trình bầy in ấn đều đặn 
cân đối trang nhã, nhưng chẳng biết có 
gây khó khăn cho tác giả là phải tính 
tóan gò ép hoặc ngược lại phải giàn 
mỏng ý tưởng không thỏai mái tự nhiên 
gì chăng? Và nếu cứ theo như thế, nếu 
mọi kẻ sau này cứ làm như thế nó sẽ 
dần dần phần nào khiến ta cảm tưởng 
thơ thiếu phóng khóang, tự do, thiếu 
thơ… giống như thơ thất ngôn bát cú 
của Tầu. 
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 Gió Cuốn Mây Bay từ hình thức đến 
nội dung chững chạc, sáng sủa, hoa mỹ, 
Khổ chữ lớn nét đậm rất thích hợp cho 
người cao niên. Ta thấy có ít bài ngông 
nghênh, cái đặc tính của nhiều nhà thơ 
Việt Nam, như Tản Đà “Lúc túng toan 
lên bán cả trời”. Hoa Văn viết :                                              
 Nếu tôi cũng được như ông Mân                                                            
Tôi sẽ ngông hơn gấp mấy lần                                                             
Không chỉ Huyền Trân mà phải có                                                        
Hơn ngàn mỹ nữ giỏi thơ văn                                                                
Vua Chàm và Công  chúa Việt.  
(trang 16)     
Mấy ai không vướng nợ tình                                                              
Nhưng là thi sĩ ngông nghênh hơn 
nhiều. 
Tình Lụy. (trang 17)    
 
 Hoa Văn chẳng ưu tư về điểm khởi 
hành của kiếp người như Trương Nhược 
Hư đã thắc mắc:                                                                             
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt                                                       
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân.  
Cũng không suy nghĩ gì chuyện đời sau. 
Hình như ông chẳng “ke” mấy vấn đề 
sinh, lão, bệnh, tử. Đó là tự nhiên, ô tô 
ma tích như một thí dụ về tam đọan 
luận trong bài triết học phổ thông thời 
cắp sách đến trường: 
Người ta ai cũng chết.                                                                            
Socrate là người,                                                                                   
Socrate phải chết.                                                                          
Ừ thì cái chuyện tử sinh                                                                         
Nay chưa, mai tới mặc đành chứ sao                                                        
Gió Cuốn Mây Bay. (trang 25)     
     Giới trẻ, hơn một lần hỏi tôi “Sao 
thơ Việt Nam thường có vẻ buồn buồn 

thế?”. Nhiều người cho rằng đấy mới là 
văn chương. Văn chương phải viết cho 
thật nghiêm túc như vậy! Ngông như 
vậy! Đúng! Văn chương chẳng phải 
chuyện giỡn!  
 “Văn chương cao thượng, “cứu rỗi” 
thì xin cứ việc. Nhưng cũng đừng quên 
rằng nhiều lúc nó còn có một chức năng 
khiêm tốn khác là tạo vài tiếng cười đôi 
khi cũng cần thiết cho cuộc đời không 
phải lúc nào cũng sẵn.” Trần Kh. bảo 
vậy. Ý kiến này rất đúng dù ta không 
đồng ý với Phạm Lôi Vũ khi viết “Văn 
chương là sự nô đùa của những kẻ sĩ 
ngồi không lông bông trông rất chán.” 
Viết văn nghiêm túc, chững chạc là khó. 
Song viết như Hồ Xuân Hương cho 
người đọc thấy vui, phấn khởi, tươi mát, 
đọc miệt mài…cũng chẳng dễ gì. Thí dụ 
chơi vậy thôi chứ mấy ai bì được bằng 
nữ sỹ Hồ Xuân Hương.  
 Kinh nghiệm nhiều người thích gần 
kẻ cởi mở chứ đối với mấy vị đạo mạo 
nghiêm minh ít lời thì ngại, chẳng hay 
tới tiếp xúc, chỉ “kính nhi viễn chi”! 
Xin mở một dấu ngoặc để ghi hai câu ca 
dao tự nhiên viết đến đây nhớ ra bèn 
chép để cùng thưởng lãm dù hơi có vẻ 
lạc đề một chút:     
Ban ngày quan lớn như thần                                    
Ban đêm quan lớn (cũng) tần mần như ma. 
Tác phẩm đầu tay của Hoa Văn là 
“Đường Em Hoa Nở” in năm 1964 từ ở 
trong nước, tính đến nay, như thế là đã 
trải qua hơn năm chục năm họat động 
viết lách liên tục. Từ trước đến nay 
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trong làng văn ít kẻ không ai là chẳng 
biết tới thơ lục bát Anh Hoa:                                                                                           
Với em câu Sáu mở đầu                                                                           
Và tôi câu Tám cùng nhau một nhà                                                          
Ví dầu sẻ bẩy chia ba                                                                              
Thì câu Lục bát vẫn là một đôi                                                                 
Tôi Yêu Lục Bát (trang 13) 
 
 Về sau không hiểu tiên sinh nghĩ thế 
nào lại đổi bút hiệu thành Hoa Văn. 
Mấy người thắc mắc việc này. Tôi hỏi, 
thì tác giả trả lời tóm tắt: Tên họ thật sự 
là Ngô Văn Hòa từ đó đi dần tới Hoa 
Văn…thiệt hay! 
Vẫn còn Hoa chỉ thêm Văn                                                                    
Vẫn bâng khuâng sớm vẫn tần ngần đêm                                               
Thơ Mừng Xuân (Trang 113)    
                                           
Anh Hoa nay lại Hoa Văn                                                                        
Vẫn thao thức sớm vẫn trằn trọc đêm                                                    
Thơ Chúc Tết,  Hà Thưuợng Nhân  
 
 Như trên đã báo, Gió Cuốn Mây 
Bay chia ra hai phần, tiếp theo phần hai 
gồm những kỷ niệm chúc tụng qua lại 
của tác giả và bạn hữu, ở đây cùng mấy 
áng thơ ưu ái, trầm trồ của bằng hữu với 
tác giả là đương nhiên. Tác giả đáp lại 
cũng trân trọng, nhã nhặn, đương nhiên, 
nào hẹn hò, tâm sự, bịn rịn: viết cho 
nhau, vẫn chờ nhau, mai này xuân nhớ 
trở về đây, bao nhiêu ngày bấy nhiêu 
xuân, giao tình, lối cỏ, thôi, anh về trả 
lại nụ hôn, đêm nằm đếm tóc, chuyện 
đôi dép cũ….…và: 
Trà Đàm Kết Nghĩa                                                                            
Tặng Hoa Văn & Lương Quân 

Hữu duyên ta được gặp ta                                         
Bốn phương trời những tưởng xa hóa gần 
Hoa Văn, Quốc Bảo, Lương Quân                           
Mới sơ ngộ đã mười phần kính yêu                          
Bút thơ cũng buổi xế chiều                                       
Hồn thơ ký thác bao nhiêu cho vừa                          
Dĩ văn hội hữu lời xưa                                              
Bạn bè lẩn khuất, ta giờ còn nhau                            
Tuổi già lụ khụ yếu đau                                           
Nhưng tâm nhật nguyệt trước sau giữa trời. 
Trần Quốc Bảo  (trang 104) 
 
 Nhưng đặc biệt còn nhiều bầy tỏ 
cảm tình rất cảm động thân thiết về biến 
cố mà  Hoa Văn mới trải qua: Sự mất 
mát người bạn đời sau bao năm tháng 
với  vô vàn kỷ niệm chung sống ngọt 
bùi kết quả để lại bẩy người con trên đất 
khách. Xin đan cử một bài: 
Cánh Hạc Trời Tây                                                
Kính dâng hương hồn chị Nguyễn Thị 
Nhung  Phu nhân thi huynh Hoa Văn 
Ngô Văn Hòa 
Cõi tạm trăm aăm nghĩ chẳng dài                             
Tám ba hưởng thọ nào thua ai                                  
Trồng nhiều phước thiện nơi trần thế                      
Hái lắm duyên lành chốn Phật đài                            
Thông cảm thi huynh lâm cảnh đấy                         
Ngậm ngùi lòng đệ nhận tin này                              
Vần thơ thay nén hương cầu nguyện                        
Thanh thản Trời Tây Cánh Hạc bay.                        
Lê Ngọc Kha (trang 97) 
 
 Tóm tắt, theo Hòai Thanh  “Cầm 
bút chưa phải là viết văn. Văn chương  
là vật quý, có đâu được nhiều thế”  
Trường hợp Hoa Văn dù không nghi 
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ngờ gì cả, song vô tư tôi 
không muốn đưa ra một 
kết luận. Bây giờ nhiều 
quý vị “cầm bút” quá, lại 
khoa bảng trí thức nữa, 
mắt kém, vàng thau có 
khi lẫn lộn, thực tế thấy 
nhan nhản, đi đâu cũng 
gặp. Lại còn cái sự “mặc 
áo thụng vái nhau nữa, 
cũng vui! Vậy xin để 
độc giả xem, so sánh, 
thẩm định và sau chót là 
thời gian sẽ trả lời. Mới 
lại, bẩm, “thơ là cái gì 

không thể bàn tới, không 
thể diễn dịch gì được…” 
Bùi Giáng nói vậy.     
 Có lẽ là một trong số 
những kẻ được hân hạnh 
đọc Gió Cuốn Mây Bay từ  
lúc sách mới rời nhà in, 
tôi trân trọng và hãnh diện 
ghi lại mấy cảm nghĩ thô 
thiển, thành thực cám ơn 
tác giả.  
 
Nguyễn Phú Long.                            
May 2016.          
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Niềm vui & Nỗi buồn 
 

PHẠM BÁ 
      
Đã không biết bao nhiêu lần, ngày ấy, hắn 
qua lại trên đường phố này vào những 
chiều hè loang nắng. Hôm nay trong tâm 
tư nặng trĩu những bồi hồi của một ngày 
trở lại, hắn lững thững đi dưới hàng cây 
thưa lá - đường Nguyễn Huệ Sài Gòn, mắt 
ngoái nhìn lên tòa cao ốc đã một thời là trụ 
sở Ngân Hàng Quân Đội. Từ xa một người 
ngồi trên xe lăn vội vã di chuyển đến gần. 

- Mời ông anh mua giúp em mấy tấm 
vé số… chiều nay xổ ... 

 Giật mình, hắn quay ngang nhìn người 
bán vé, gầy gò, đen đủi, một chân cụt đến 
đầu gối. Không đáp lại lời mời mua vé, 
nhẩn nha, hắn hỏi: 
      -   Bác đi bán vé số từ hồi nào? Sao lại 
bị tật nguyền như vầy ? 
      -   Dạ ...Chẳng nói dấu gì ông anh, em 
nguyên là cựu quân nhân QĐ II. Bị mìn tại 
mặt trận Ban Mê Thuột trước ngày "gẫy 
súng’’... May mắn được tải thương về chữa 
trị tại Quân Y Viện Cộng Hòa ... Nhưng thực 
bất hạnh quá anh ạ... Ngay sau ngày 30-4, 
các thương bệnh binh chế độ cũ đều bị đưổi 
ra khỏi y viện... dù vết cưa chân cụt của em 
vẫn còn sưng và rỉ nước vàng... Sống dở, 
chết dở trong bao nhiêu năm trời... Cuối 
cùng, nghề duy nhất mà em nghĩ có thể 
sống qua ngày là đi bán vé số... Vậy mà đến 
nay... đã được mấy chục năm... 

Qua một vài câu trao đổi ngắn ngủi với 
người phế binh về đời sống quân ngũ ngày 
xưa, về những cảnh đời nghiệt ngã của 

những người ở lại... thoáng ngó xuống đôi 
chân mình..., hắn lặng lẽ trao cho anh phế 
binh mấy tờ năm trăm ngàn. Anh ngỡ ngàng 
nhìn hắn... Đôi bàn tay anh run rẩy rụt rè 
đưa ra cầm những đồng tiền quá lớn từ tay 
người khách lạ... Anh nắm chặt tay hắn... 
Nghẹn ngào... như muốn nói lời cảm ơn... 

 
Thoắt cái, hắn xoay người đi, lặng lẽ 

tản bước về phía bờ sông Sài Gòn trong cái 
nóng cuối ngày hừng hực hắt vào mặt hắn. 
Cái tên Sài Gòn, hắn quên sao được... 
không chỉ là một địa danh mà còn là một 
nỗi-nhớ-muôn-đời-vẫn-thế... đã một thời 
nuôi dưỡng hắn lớn khôn với biết bao nhiêu 
kỷ niệm của tuổi vào đời ... 

... Hắn thẫn thờ đi dọc theo hè phố cũ, 
như cố tìm lại âm vang những bước chân 
quen ngày ấy...          


