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Một Tổng Thống Hoa Kỳ Gốc Việt Nam 
A U.S. President of Vietnamese Descent 

Tác giả: gs. PHẠM HỮU BÍNH 
 

 

Giới thiệu: GS Phạm Trọng Lệ 
[Thời lượng: 15 phút] 

(Ðọc ở tiệc Sinh nhật Cỏ Thơm thứ 21, 8/28/16 tại Harvest Moon, 11:30 AM) 

 
 Kính chào quí vị văn thi nhạc sĩ, và 
quí ông bà thân hữu tham dự: 
 Tôi cảm thấy hơi lo khi đứng trước 
một cử toạ chọn lọc về văn chương và 
âm nhạc, nên có cảm tưởng như mình 
“múa rìu qua mắt thợ”, nhưng trong bầu 
không khí cởi mở của bữa tiệc sinh nhật 
Cỏ Thơm, với những tà áo mầu lịch sự 
bên những bộ complet và cà-vạt trang 
trọng, tôi coi đó là những dấu hiệu quí 
vị khuyến khích, và để xứng đáng với 
thì giờ và sự yên lặng của quí vị, tôi xin 
trình bầy vài cảm nghĩ về hai tập truyện 
Việt Anh của gs Phạm Hữu Bính.  
 GS Phạm Hữu Bính tốt nghiệp Ðại 
học Sư Phạm Saigon năm 1962. Ra 
trường, ông được học bổng sang Hoa 
Kỳ học tại trường sư phạm Peabody 
College for Teachers ở Tennessee và 
Univ. of Pennsylvania lấy bằng Master 
of Arts.  Ông là tác giả hai tuyển tập 
truyện ngắn, một cuốn bìa xanh da trời 
Ðịa Trung Hải, viết bằng tiếng Việt, 
gồm 22 truyện ngắn, cuốn kia mầu đỏ 

thắm, viết bằng tiếng Anh gồm 16 
truyện trong số những truyện trong 
cuốn tiếng Việt. (Show the two books) 
 Tôi phục GS Bính vì ông là một 
trong những người Việt sử dụng khá 
nhuần nhuyễn cả hai thứ tiếng Việt và 
Anh, và lại viết truyện bằng thứ tiếng 
Anh nhẹ nhàng, trong sáng, đúng văn 
phạm, thứ tiếng Anh idiomatic English. 
Nhưng tôi nói như vậy là “khen phò mã 
tốt áo”, vì hơn 10 năm dạy tiếng Anh ở 
Việt Nam, GS Phạm Hữu Bính khi sang 
Hoa Kỳ năm 1975, trong hơn một phần 
tư thế kỷ, ông làm giáo sư trung học cho 
học khu Philadelphia, và 5 năm trong 
thời gian ấy, ông cũng làm công việc 
của môt teacher trainer trong chương 
trình cao học Song Ngữ và Song Văn 
của Ðại Học LaSalle, ở Philadelphia 
đào luyện giáo chức đã có bằng cử nhân 
hay cao học lấy thêm chứng chỉ dạy 
tiếng Việt như sinh ngữ hai. Với kinh 
nghiệm chẳng những về ngôn ngữ mà 
còn về văn hoá,  GS Bính đã đem 
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những kiến thức về văn hoá Hoa Kỳ đối 
chiếu với tập tục và truyền thống Việt 
Nam, không phải bằng lối viết khô khan 
của một nhà khảo cứu xã hội học mà 
qua những mẩu truyện sống động xảy ra 
hàng ngày của một số đồng hương 
người Việt tị nạn trong hoàn cảnh khác 
nhau, từ người làm những việc làm lao 
động, hay trí óc tới những thanh niên 
thiếu nữ sinh viên chật vật với tiếng 
Anh hay những người học hành giỏi 
giang xuất sắc tại các trường đại học 
Hoa Kỳ. Trong cuộc sống vất vả ở xứ 
mới, phong tục mới, khí hậu mới, tiếng 
nói khác, những tình tiết ấy được tác 
giả, một nhà viết truyện “hư cấu”, 
nhưng với trí tưởng tượng phong phú, 
và cách dàn truyện tỉ mỉ như một nhà 
quỉ thuật, tạo ra những nhân vật trong 
những hoàn cảnh éo le, có người gặp 
được ân nhân giúp đỡ--có người phải 
đương đầu với những khó khăn --giữa 
những dị biệt của hai nền văn hoá—
không phải khư khư bảo thủ như những 
người coi văn hóa chủng tộc mình là ưu 
việt (ethnocentrism), nhưng là học hỏi 
lối sống thực dụng của một xã hội sinh 
động, tôn trọng luật pháp, sòng phẳng 
khi đối xử, thẳng thắn khi giao thiệp, 
nghe phê bình mà không phật lòng. Như 
nhân vật trong truyện ngắn “Trúng số 
độc đắc” tưởng mình trúng số, đã dám 
trình bày những khuyết điểm trong cung 
cách làm việc ở sở anh ta trong buổi 
họp hàng tháng. Không những anh ta 
không bị đuổi mà lại còn được ông 
giám đốc Mỹ biết điều nhận ra chỗ anh 

phê bình đúng, đặt thêm chức vụ phụ tá 
đặc biệt, tăng lương gấp 4 lần cho anh, 
và dành cho anh một văn phòng cạnh 
phòng ông.  
 Cái tinh thần cầu tiến, chịu khó, 
cộng thêm tình yêu của bố mẹ ban cho 
con cái trong gia đình văn hoá Việt, lại 
cộng thêm với lòng hy vọng ngày mai 
tốt đẹp hơn hôm nay, lòng tha thứ, óc 
phục thiện, của nếp sống văn hoá Mỹ, 
trọng dụng tài năng, tinh thần thượng võ 
sportmanship và công bằng fair play, 
thích hợp với thế hệ trẻ thẳng thắn ganh 
đua của con cháu quí vị bây giờ-- được 
tác giả thể hiện qua câu truyện của các 
nhân vật trong truyện ngắn của ông.    
                             
Dị Biệt Văn Hoá 
Người đọc sẽ thấy hai nền văn hoá có 
lúc va chạm qua những tình tiết và 
những mẩu đối thoại và ở phần kết mỗi 
truyện, độc giả rút ra những điểm hợp 
lý giữa hai nền văn hoá. Ðó là giá trị 
của cả hai cuốn sách mà tác giả, một 
người dạy ngôn ngữ, thấy rõ và tả khéo 
những tương đồng và dị biệt giữa những 
nền văn hoá khác nhau.  
 Là một người đọc, điều tôi thâu 
lượm là nhận ra ta thường có những 
thành kiến, hay thiên kiến (prejudices, 
biases) do văn hoá của ông cha truyền 
lại đã ăn sâu vào xương tuỷ khiến ta đôi 
khi võ đoán (arbitrary assumptions), xét 
vội người khác chứ ít khi bình tâm xét 
kỹ một người qua chính khả năng của 
người ấy hay chờ cho những sự kiện 
chứng tỏ điều ta “vơ đũa cả nắm” có 
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hoàn toàn đúng hay không. Như trong 
truyện “Chiếc nhẫn hột soàn”, một 
người vợ đánh mất cái nhẫn chồng dành 
dụm dè xẻn khi cắt cỏ và xén hàng rào 
trong nhiều tháng để dành tiền mua 
tặng, nhưng một bữa kia, trong lúc bà 
quét lá, trời trở lạnh, đã khoác chiếc áo 
lạnh cũ của chồng, và vì cẩn thận, bà bỏ 
chiếc nhẫn hột soàn vào túi áo, có ngờ 
đâu bà mẹ già khi tới thăm, dọn dẹp 
quần áo cũ và người chồng vô tình đem 
cho đi. Nhưng hai vợ chồng một người 
Mỹ gốc Phi châu chủ tiệm bán đồ cũ 
cuối cùng đã tìm thấy và mang trả lại, 
nhờ trong túi áo có một lá thư gửi cho 
chủ nhân.   
 Như trong truyện “Trả  thù”  
“Revenge” của hai người trẻ: Hồng 
Ðiệp—20 tuổi sinh viên năm thứ ba đại 
học U-VA,  và Thành 24 tuổi đẹp trai, 
đã học xong cử nhân khoa học, đang đi 
làm để dành tiền mua nhà chờ cưới vợ 
khi nàng học xong cử nhân.  Hồng Ðiệp 
là một sinh viên xuất sắc nên dù còn ở 
năm thứ ba trong chương trình cử nhân, 
nàng vẫn thi đậu vào trường y khoa 
Virginia. Hai gia đình thân nhau ngầm 
tin hai người sẽ lấy nhau. Nhưng vì 
Hồng Ðiệp  chọn học y khoa nên hai 
người phải chờ thêm 4 năm để nàng học 
xong chương trình căn bản. Trong một 
bữa tiệc do Hồng Ðiệp tổ chức cùng bạn 
học của nàng, Thành thấy mình lạc lõng 
bên cạnh những người sinh viên y khoa 
của Hồng Ðiệp, và chàng cảm thấy 
nàng cũng tỏ ra hời hợt với chàng.   

Và Thành khi bị người con gái mình 
yêu phụ rẫy, có oán hận, trả thù không, 
và nếu có ý trả thù, thì sẽ trả thù ra sao? 
Mẹ Thành, một bữa lên phòng học của 
Thành dọn dẹp cho con, thấy trên tường 
có tấm hình Hồng Ðiệp tặng chàng, với 
mấy mũi phi tiêu cắm vào mặt, bên 
cạnh lại có đề hàng chữ “Thù này ta 
phải trả”(This I must avenge), thì bà lo 
ngại cậu con trai có thể liều lĩnh mà trả 
thù chăng. Rồi Thành bỏ công việc 
đang làm, thi vào trường thuốc ở Johns 
Hopkins, quyết chí trở thành bác sĩ. Bố 
mẹ anh lo anh khi thành bác sĩ, chàng 
có thể trả thù bằng cách đầu độc người 
yêu cũ. Nhưng khi Thành học sắp xong, 
chàng gặp người yêu mới là một sinh 
viên bác sĩ người Nga ở thành phố quí 
phái St. Petersburg, được cha mẹ đưa 
sang Hoa Kỳ học, có bố chuyên về thực 
vật học và  mẹ làm giảng sư chuyên về 
ung thư ở Harvard. Cô bác sĩ người Nga 
xinh đẹp, khiêu vũ lả lướt, vì xưa bố mẹ 
cô cho cô học nhảy vũ ballet; cô lại chơi 
đàn piano và còn là một họa sĩ. Trong 
lần gặp gỡ đầu tiên, Katerina, cô sinh 
viên y khoa đang học năm cuối ở 
Harvard,  tình nguyện đánh đàn đệm 
cho Thành, anh sinh viên y khoa cũng 
đang học năm cuối ở Johns Hopkins, 
khi chàng đọc bài thơ Annabel Lee của 
Edgar Allan Poe, một thi sĩ Mỹ phái 
lãng mạn sống giữa thế kỷ 19.  
 Ta hãy tạm trở lại hai cuốn truyện 
và phản ứng của người đọc: cuốn tiếng 
Anh gồm 16 truyện ngắn nằm trong số 
22 truyện trong cuốn tiếng Việt. Trích 
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thư thứ nhất của cháu Thuỷ của tác giả 
(2/21/2001), sinh viên ở Johns Hopkins: 
“…Cho đến đêm hôm kia cháu vô tình 
đọc truyện “Sinh nhật chú Tư” và rồi 
không rời cuốn truyện ra được nữa. 
Bạn bè cháu ngạc nhiên khi thấy cháu 
mải miết đọc khi ngồi trên xe bus và 
trong giờ nghỉ giữa hai tiết học. Ðấy là 
chúng nó còn không biết cháu thức giấc 
đến hơn 3 giờ sáng để đọc hết truyện 
“Tuyết”. Ðối với sinh viên ở Johns 
Hopkins thì đọc truyện quả là một sự xa 
xỉ về thời gian….Cháu rất cảm động khi 
đọc truyện của chú, đặc biệt truyện 
“Tuyết” đã làm cháu khóc rất 
nhiều…Sự khoan dung và tình yêu con 
người của chú đã giúp cháu nhìn thấy 
những khía cạnh của cuộc sống mà 
trước đây cháu không nhìn thấy…”  
Trích thư thứ 2 của Angie Nguyễn, a 
public librarian in Orange County, CA. 
(2/7/1999): 
 “It was one of the most touching books 
I have ever read (with tears running 
down my cheeks throughout the 
reading).  I woud love to read more of 
these stories and would like to 
introduce to readers your valuable 
work. …I can very much relate to these 
stories myself, and your writing brings 
out the best in all of us.”   
 Riêng tôi, tôi thấy tác giả có lối kể 
truyện lôi cuốn, xếp đặt tình tiết khéo 
léo, người đọc một khi đã cầm cuốn 
sách lên rồi thì không muốn bỏ xuống 
để muốn biết kết cục ra sao. Mà kết cục 
đó không nhất thiết là theo đúng quan 

niệm cổ xưa, nhưng là một lối nhìn 
mới—không nhất thiết phải đồng ý, đôi 
khi ta lại có ý nghĩ khác với những nhân 
vật trong truyện, nhưng truyện nào cũng 
có những nhân vật đầy lòng nhân hậu, 
tử tế, buộc ta suy nghĩ.  
 
Hai cuốn sách này có lợi cho ai? 
-Người thích đọc truyện; 
-Thủ thư trong thư viện công cộng cần 
chọn sách cho thư viện của mình; 
-Những nhóm đọc sách/thảo luận book 
clubs: đọc, thảo luận, phê bình cách 
dựng truyện, nhân vật và hoàn cảnh. 
Hay những lớp về luyện viết văn 
creative writing ở đại học, sinh viên 
thảo luận về cách viết văn, phê bình 
cách dựng truyện và tâm lý nhân vật;   
-Sinh viên những lớp Thông dịch học 
cách dịch ra sao, như thành ngữ “Trứng 
khôn hơn vịt” được dịch thành “The egg 
is wiser than the hen”. Don’t teach your 
grandma how to suck eggs; 
-Biên khảo gia Hoàng Dân Bình, trong 
một bài phê bình về tập truyện “Trúng 
số độc đắc”, còn có ý là những truyện 
ngắn này có thể viết thành kịch hay 
truyện phim. 
 [Tôi xin hướng sự chú ý của quí vị 
vào bàn của tác giả Phạm Hữu Bính, 
bên cạnh là phu nhân, bà Phạm Nguyên 
Anh mà lúc nãy tôi còn được gặp con 
gái ông bà là Hoàng Mai Phạm cùng 
chồng là David Roodman. Kế bên là 
con trai của ông bà Bính là anh Tuấn 
Phạm cùng con gái của anh Tuấn là 
cháu Kaitlyn. Xin quí vị một tràng pháo 
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tay để mừng GS Phạm Hữu Bính và gia 
đình ông cùng các con và các cháu có 
mặt hôm nay cùng quí vị chia sẻ nỗi hân 
hoan khi gs Bính ra mắt hai tuyển tập, 
kết quả của nhiều năm khó nhọc.]        
 Còn ít phút nữa, để thay đổi không 
khí nghiêm trang của bài giới thiệu, tôi 
xin đọc bài thơ ở trang 228 trong cuốn 
sách đỏ bằng tiếng Anh, và ở trang 282 
trong cuốn sách xanh bằng tiếng Việt.   
 Xin đọc hầu quí vị-- nhất là các bạn 
trẻ, và các văn hữu từ gần xa về dự sinh 
nhật Cỏ Thơm--bài thơ Annabel Lee.  
Bài thơ này là một thí dụ cụ thể về vấn 
đề văn chương của hai ngôn ngữ khác 
nhau có thể giao thoa ở địa hạt thơ. Bài 
Annabel Lee ý cô đọng, chữ dùng luyến 
láy, nhịp thơ và nhạc trong câu thơ, 
cùng tích truyện của một bài hát ballad 
với chủ đề người đẹp chết yểu--một đề 
tài cổ điển trong thi ca-- có sức truyền 
cảm rất mạnh.                          
 [Câu chuyện kể một mối tình bi 
thảm của nhân vật kể chuyện mình yêu 
một nàng thiếu nữ trẻ đẹp, con nhà trâm 
anh, nhưng người yêu chết—mà theo 
chàng, vì thiên thần hờn ghen vì sắc đẹp 
của nàng. Mỗi tối khi trăng lên, chàng 
ra bờ bể, tới nằm bên cạnh mộ nàng, 
nghe tiếng sóng bể rì rào. Nếu lắng 
nghe, chút nữa, quí vị sẽ nghe thấy 
tiếng sóng bể  cùng tiếng lòng thổn thức 
của nhân vật chính trong bài thơ thương 
nhớ người yêu]. Ðây là bài thơ mà nhân 
vật Thành trong truyện “Trả Thù” đọc 
trong bữa tiệc sinh nhật của một cô bạn 
học, và có nàng sinh viên Katerina tình 

nguyện đánh dương cầm phụ hoạ. Như 
bức hình đen trắng của nhiếp ảnh gia 
Phạm Văn Mùi chụp một thiếu nữ xõa 
làn tóc đen dài phủ một phần da của bờ 
vai trắng, bài thơ Annabel Lee tả một 
mối tình bi thảm, nhưng tương phản và 
làm nổi bật mối tình tươi đẹp vừa chớm 
nở giữa Thành – Katerina, hai sinh viên 
y khoa trẻ trong truyện “Trả Thù” của 
Giáo Sư Phạm Hữu Bính.      
 Ðề làm mào đầu, tôi xin đọc bài dịch 
bài Annabel Lee sang thơ Việt của GS 
Phạm Văn Quảng, tốt nghiệp khoá 1 ÐHSP 
Saigon. Ông dịch bài này năm 1980.  
 
                Lý Lệ An 
 
Vương quốc xưa bên bờ biển cả 
Lý Lệ An thiếu nữ trâm anh 
     Tình nàng vằng vặc cao xanh. 
Tình ta hơn những mối tình thiên thu. 
 
Yêu nhau thuở còn ngây thơ ấy, 
Vương quốc xưa sóng dậy bồi hồi. 
     Tim ta một nhịp sóng đôi 
Thiên thần thượng giới ngậm ngùi hờn ghen. 
 
Ôi! Hồng nhan hoa nhường nguyệt thẹn, 
Giữa đêm đen gió buốt thổi về. 
Xác hoa giã biệt sông mê, 
Bào huynh nàng đã đưa về mộ xa. 
 
Biển xanh nước bao la biền biệt, 
Vương quốc xưa tha thiết tình ta. 
     Mộ xây khép ánh trăng tà, 
Biển xanh vằng vặc lòng ta nhớ nàng. 
 
Thiên thần nửa thiên đàng hạnh phúc, 
Còn hờn ghen ngưỡng phục tình ta. 
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     Là đây thơ nhạc giao hòa 
Là đây bạc mệnh – Lời ca cõi trần. 
 
Từ mây cao gió vần vũ thổi, 
Lạnh hồn hoa chìm nổi anh linh. 
     Tình ta là cả trời xanh, 
Cao xa hơn cả mối tình thiên thu. 
 
Biển sâu quỉ âm u với gọi, 
Sáo thiên thần thượng giới lâng lâng. 
     Chẳng hề tán 1oạn tâm thân 
Hồn ta gói trọn hồn nàng Lệ An. 
 
 Nửa miệng hoa trăng tàn như cắt 
Ngàn sao trong đôi mắt người yêu. 
     Lý Lệ An vẫn yêu kiều, 
Cùng ta cõi mộng dệt nhiều ý thơ. 
 
Sao đã mọc không mờ ánh mắt, 
Trăng đã lên hiu hắt mộng vàng. 
     Cô dâu, hiền nội, người thương. 
Ta nằm đây cạnh mộ nàng sóng đôi. 
     Triều dâng biển sóng bồi hồi, 
Biển xanh ta vẫn muôn đời có nhau 
                  (GSPhạm Văn Quảng dịch) 

Annabel Lee 
Edgar Allan Poe (1809-1849) 

 
It was many and many a year ago, 
    In a kingdom by the sea, 
That a maiden there lived whom you may know 
    By the name of Annabel Lee; 
And this maiden she lived with no other thought 
    Than to love and be loved by me. 
 
  I was a child and she was a child.        
    In this kingdom by the sea. 
But we love with a love that was more than love- 
    I and my Annabel Lee-- 
With a love that the wingèd seraphs of Heaven 

    Coveted her and me. 
 
And this was the reason that, long ago, 
    In this kingdom by the sea, 
A wind blew out of a cloud, chilling 
    My beautiful Annabel Lee; 
So that her high-born kinsmen came 
    And bore her away from me, 
To shut her up in a sepulchre 
    In this kingdom by the sea. 
 
The angels, not half so happy in Heaven, 
    Went envying her and me-- 
Yes!-- that was the reason (as all men know, 
    In this kingdom by the sea) 
That the wind came out of the cloud by night,  
    Chilling and killing my Annabel Lee.  
 
But our love it was stronger by far than the love 
    Of those who were older than we-- 
    Of many far wiser than we – 
And neither the angels in Heaven above 
     Nor the demons down under the sea. 
Can ever dissever my soul from the soul  
     Of the beautiful Annabel Lee; 
For the moon never beams, without 
bringing me dreams 
     Of the beautiful Annabel Lee; 
And the stars never rise, but I feel the bright eyes 
    Of the beautiful Annabel Lee; 
And so, all the night-tide, I lie down by the side 
Of my darling--my darling-- my life and 
my bride. 
    In her sepulchre there by the sea – 
    In her tomb by the sounding sea. 
  
  (Bài thơ viết vào tháng 5, năm 1849; năm 
tháng sau, ngày 7 tháng 10, 1849, Poe đột 
ngột chết ở Baltimore, Maryland).                       
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        Cám ơn quí vị thính giả và xin trân 
trọng giới thiệu hai tác phẩm Anh Việt: 
Một Tổng Thống Hoa Kỳ Gốc Việt-Nam và 
những Truyện Khác và A U.S President of 

Vietnamese Descent and Other Stories, của 
tác giả Phạm Hữu Bính, do Cơ Sở Văn 
Học Cỏ Thơm ấn hành.--PTLệ  

 
 

 

Tác giả Phạm Hữu Bính và gia đình trong  
Hội Sách Cỏ Thơm 8/28/2016 
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ĐĐỘỘCC  ẨẨMM  
CCHHIIỀỀUU  TTHHUU  

________________________  
  

Ngoài song mưa rơi rơi 
Hồn hoang vắng ra khơi 

Vài ly ta hợp tấu 
Nhạc đời dâng chơi vơi. 

 
Một ly về dĩ vãng 

Như mây trời lãng đãng 
Chất chồng bao kỷ niệm 
Trôi theo với nắng vàng. 

 
Nâng ly chào hiện tại 
Quỳ xin Đức Như Lai 
Đời bình an dưới thế 
Mau sạch hết trần ai. 

 
Một ly gửi tương lai 

Buồn vui giọt sương mai 
Long lanh đầu ngọn cỏ 

Mong manh giữa đất trời. 
 

Nâng ly kính song thân 
Ôi thương nhớ vô ngần 
Đỉnh non mờ khuất bóng 

Vọng dâng nén hương tâm. 
 

Một ly nhớ tình đầu 
Trao “người em mộng sầu” 
Bao năm vui duyên thắm 

Xây “tổ ấm” bền lâu. 
 

Một ly dành các con 
Ngày nao búp măng non 
Đồi thông vang tiếng hát 

Đồ, rê, mi, fa, sol. 
 
 

 
 

Ly nhớ Đà Lạt xưa 
Khi chén rượu, cuộc cờ 
Khi đàn ca, xướng họa 
Say, tỉnh lạc rừng mơ. 

 
Ly nhớ sóng đại dương 

Thuyền lênh đênh viễn phương 
Dạt trôi bờ sinh tử 

Nhòa nước mắt quê hương. 
 

Mình ta ngắm mưa rơi 
Tâm tư giăng đầy trời 

Nàng Thơ đâu chợt đến 
Cùng ta chén đầy vơi. 

 
Đời viễn xứ ô hay 

Thiên hạ mãi cuồng quay 
Ngả nghiêng bình khô rượu 

Biết ai tỉnh ai say! 
 

TTââmm  MMiinnhh  
  

  
 

1988, Pulau Bidong, Malaysia  
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HOÀI SINH 
 

Taï Quang Khoâi 

 
Hồng Thu hồi hộp nhìn qua cửa sổ, chờ 
đợi người tình để cùng tới tòa án quận 
làm hôn thú. Nàng nghe lòng rộn rã, vui 
tươi. Nàng đoán Hưng cũng vui như 
nàng lúc này. “Không chừng chàng còn 
vui hơn mình nữa,” nàng mỉm cười nói 
một mình. 
 Hồng Thu và Hưng chỉ mới yêu 
nhau không đầy nửa năm mà đã quyết 
định chính thức thành vợ thành chồng. 
Hơn một lần nàng thầm tự hỏi như vậy 
có quá vội không ? Rồi nàng lại tự trả 
lời “Không !”. Nàng và Hưng quen 
nhau đã nhiều năm, không phải chỉ mới 
năm, bảy tháng. Nhưng sự quen biết 
này cũng có hơi khác thường. 
 Thoạt tiên, Hồng Thu chỉ quen vợ 
của Hưng khi hai người cùng làm một 
sở, cách đây khoảng năm, sáu năm. Họ 
thân nhau đến độ kết làm chị em. Nhạn 
thua Hồng Thu ngót mười tuổi nên làm 
em. Hai người lúc nào cũng chị chị, em 
em như ruột thịt. Hưng chỉ hơn vợ hai 
tuổi nên cũng gọi Hồng Thu là chị và 
xưng em. Tình bạn càng ngày càng trở 
nên thắm thiết, coi nhau như một gia 
đình, có chuyện gì cũng bàn với nhau, 
không hề giấu diếm. 

 Vợ chồng Hưng có hai con, một trai 
một gái. Cả hai đều sắp học xong trung 
học và gọi Hồng Thu bằng bác. Hồng 
Thu chỉ có một con trai và đang học đại 
học, nội trú ở một tiểu bang khác. Vừa 
đường xá xa xôi vừa bận học, thằng nhỏ 
ít khi về thăm mẹ.  

Chồng Hồng Thu đã chết trong trại 
tù cải tạo ở một tỉnh miền rừng núi Bắc 
Việt. Khi nghe tin chồng chết, nàng đau 
khổ đến thẫn thờ cả người, lúc nào cũng 
nguyền rủa bọn cộng sản đã giết chồng. 
Lắm lúc nàng không thiết sống nữa, 
nhưng đứa con nhỏ đã không cho phép 
nàng liều lĩnh. Cha mẹ và các anh chị 
em nàng thay phiên nhau đến khuyên 
nhủ, an ủi nàng. Họ tìm mọi cách để 
làm nàng vui. Dần dần nàng cũng khuây 
khỏa phần nào. Nhưng trong lòng, vẫn 
tự cho là mình đã chết, hồn đi theo 
chồng, xác còn ở lại để lo cho con. 
Nàng chính là một “vị vong nhân”. Cả 
năm sau nàng mới thực sự lấy lại được 
bình tĩnh.  

Một hôm, nhìn con vô tư đùa 
nghịch, nàng chợt nhận ra rằng con 
nàng không thể sống chung với kẻ thù 
đã giết chết cha nó. Tương lai của một 
đứa con “ngụy quân” vô cùng mờ mịt. 
Thế là nàng quyết định ôm con ra biển 
tìm tự do. Cuộc vượt biên thành công và 
hai mẹ con nàng được định cư ở Mỹ. 
Sau một thời gian học Anh văn, nàng 
xin đi làm. Trong mấy năm đầu, nàng 
đã phải thay đổi công việc nhiều lần. 
Cuối cùng nàng đuợc làm chung sở với 
Nhạn. Có gia đình Nhạn, nàng cũng 
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cảm thấy đỡ cô đơn. Ngoài giờ làm 
việc, chị em chạy qua chạy lại, cùng đi 
mua bán, cùng tham dự những buổi giải 
trí công cộng. Rồi nàng coi gia đình cô 
em kết nghĩa như chính gia đình mình. 
Vui buồn có nhau. 

Nhưng niềm vui chóng qua, buồn 
đau dồn dập bỗng kéo tới. Nhạn bất 
thình lình lên cơn đau tim rồi ra đi một 
cách tức tủi. Vì thương hai đứa con của 
Nhạn không ai chăm nom, lo lăng, nàng 
thường lui tới để chỉ bảo các cháu thay 
mặt mẹ chúng.  

Thời gian trôi nhanh, ngày giỗ đầu 
của Nhạn đã tới. Hưng là đàn ông, lúng 
túng không biết nấu nướng gì, Hồng 
Thu phải lo hết. Nàng vẫn thầm tự 
nhủ:” Đã kết nghĩa là chị em thì mình 
cũng nên lo cho cô ấy đàng hoàng.”  

Rồi sau ngày giỗ ít lâu, Hưng bỗng 
nói với Hồng Thu : 

”Chị ạ, đêm qua em mơ thấy nhà em về.”  
Nàng vui vẻ hỏi: 
”Trông cô ấy thế nào? Có vui không?”  
Hưng khẽ thở dài, lắc đầu :  
”Không, chị ạ. Trông nhà em buồn lắm.”  
Nàng buột miệng : 
”Tội nghiệp! Chắc cổ nhớ chồng 

nhớ con.”  
Giữ im lặng một lát, Hưng nói : 
”Nhà em… khuyên em…”  
Không thấy Hưng nói tiếp nàng tò 

mò hỏi : 
”Khuyên chú cái gì?”  
Hưng rụt rè một lát : 
”Khuyên em nên… tục huyền…”  
Nàng vui vẻ reo lên : 

”Ồ, nên lắm, nên lắm !”  
Hưng chép miệng : 
”Nhưng em rất sợ cảnh dì ghẻ con 

chồng vì em cũng thương các cháu lắm. 
Đó là những kỷ niệm quý báu mà nhà 
em để lại cho em.”  

Nàng góp ý : 
”Chú nên tìm người nào cũng 

thương các cháu như con ruột.”  
“Dạ, em cũng nghĩ như vậy… Mà 

nhà em cũng muốn như vậy.”  
“Thế chú đã kiếm được ai chưa ?”  
Hưng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ 

mặt buồn buồn, đăm chiêu : 
”Nhà em đã kiếm giùm em.”  
Nàng lại reo lên lần nữa : 
”Như vậy thì tuyệt quá rồi. Cô mà 

chọn thì chắc phải đúng.”  
“Dạ, đúng, nhưng… nhưng… khó quá.”  
Nàng tò mò : 
”Khó như thế nào ?”  
Hưng giữ im lặng rất lâu khiến nàng 

bắt đầu sốt ruột, nhưng không tiện giục. 
Cuối cùng Hưng nói với một vẻ lo lắng: 

”Sợ người ấy không chịu.”  
Nàng liền hỏi : 
”Ai mà khó vậy ?”  
Hưng lắc đầu : 
”Em biết người ấy không khó, 

nhưng chuyện này hơi… kỳ cục.”  
“Chú thử nói tên xem tôi có quen 

không. Nếu quen, tôi sẽ cố gắng thuyết 
phục giùm chú.”  

“Dạ, em cũng mong chị cố gắng 
thuyết phục giùm em.”  

Nàng sốt sắng : 
”Tôi hứa sẽ thuyết phục bằng được.”  
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Hưng bỗng đổi mặt buồn thành vui : 
”Được chị hứa là em mừng rồi. Thế 

nào em cũng thành công.”  
Nàng liền gật đầu : 
”Tôi cũng nghĩ vậy. Nào chú cho tôi 

biết tên người đó đi.”  
Hưng lại ngập ngừng, rồi bẽn lẽn 

nhìn nàng nói : 
”Người đó chính là… chị”   
Nàng đứng bật lên, la lớn : 
”Cái gì? Chú nói cái gì?”  
Hưng giữ im lặng, chỉ đắm đuối 

nhìn nàng. Nàng bỗng trở nên lúng túng 
trước vẻ đắm đuối ấy. Nàng nhìn quanh 
như muốn cầu cứu ai, nhưng căn nhà 
vắng tanh vì hai con của Hưng đã đi 
chơi. Như muốn trốn đôi mắt đắm đuối 
của Hưng, nàng quơ vội cái bóp để trên 
bàn, chạy ra xe hơi, mở máy phóng 
thẳng về nhà. 
  Chuyện bất ngờ xảy ra làm Hồng 
Thu hoảng hốt, hồi hộp không nguôi. 
Chưa bao giờ nàng thấy có một cuộc tỏ 
tình kỳ lạ như vậy. Nàng không trách 
Hưng, chỉ ngạc nhiên vì dù sao nàng 
với Hưng cũng không phải là chị em, 
không họ hàng thân thích. Hưng cũng 
không phải là người đàn ông xấu xí hay 
hư hỏng. Không những thế, nàng còn 
cho rằng Hưng có thể kiếm vợ trong 
đám những cô gái trẻ, chưa chồng, vì 
Hưng cao lớn, đẹp trai và có nghề 
nghiệp vững chắc. Tại sao Hưng lại 
chọn nàng ? Nàng không những hơn 
tuổi Hưng mà cũng không phải là người 
có nhan sắc “chim sa cá lặn”.  

Thật ra, Hồng Thu cũng là người 
đàn bà xinh đẹp nhưng từ ngày góa 
chồng, nàng tự coi mình như sống tạm, 
chưa chết mà thôi, như ngày xưa người 
ta vẫn quan niệm người đàn bà góa 
chồng là “vị vong nhân”. Nàng không 
trang điểm để đàn ông không chú ý, có 
như vậy mới không bị ai làm phiền, 
nàng thầm nghĩ. Do đó, trong ngót hai 
chục năm qua, chỉ có một vài người tỏ 
tình với nàng, nhưng không tha thiết 
lắm. Khi nàng từ chối, họ bỏ đi mất tiêu 
ngay. Đôi khi nàng cũng cảm thấy lẻ 
loi, buồn bã, nhất là từ ngày thằng con 
nàng vào ở nội trú. Có những đêm nằm 
trằn trọc, nàng cũng thoáng nghĩ tới một 
cuộc sống lứa đôi. Trong thời gian gần 
đây thỉnh thoảng nàng cũng mơ ước 
một vòng tay đàn ông rắn chắc. Nàng 
vội vàng xua đuổi niềm mơ ước “tội 
lỗi” đó đi. 

 Nay bỗng được Hưng tỏ tình, Hồng 
Thu vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm. 
“Ừ, nàng tự nhủ, mình đâu có phải là đồ 
bỏ” Lòng tự ái của nàng đã được thoả 
mãn phần nào. Tuy nhiên, nàng vẫn 
thấy “nó kỳ kỳ làm sao ấy”. Đang là chị 
em, bỗng nay thành vợ chồng. Có thể 
bạn bè, những người chung quanh, sẽ 
cho là “gà què ăn quẩn cối xay”. Bộ 
trên đời này hết đàn ông rồi sao ?  

Về đến nhà, Hồng Thu quyết định 
cắt đứt liên lạc với Hưng. Không, nàng 
nói thầm với mình, không thể làm vợ 
chú ấy được. Nhưng cái quyết định ấy 
cũng khiến nàng hơi tiêng tiếc. Tự 
nhiên nàng thấy căn nhà của mình trống 
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trải làm sao ấy. Nàng thay quần áo rồi 
lên giường nằm suy nghĩ vẩn vơ. Đôi 
mắt đắm đuối của Hưng lại ám ảnh 
nàng, không làm sao xua đuổi được. 
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Nàng 
chồm dậy định nhấc máy lên nghe, 
nhưng khi thấy số của người gọi là số 
của nhà Hưng, nàng kịp thời ngừng lại. 

Suốt ngày hôm đó chuông điện 
thoại reo nhiều lần. Đến chiều tối, có 
tiếng gõ cửa. Nhưng Hồng Thu không 
mở vì thấy Hưng đứng chờ bên ngoài.  

Hôm sau, Hồng Thu đến sở làm, đã 
thấy Hưng đợi ở bãi đậu xe. Nàng hơi 
giật mình hoảng sợ, tự hỏi phải đối phó 
thế nào nếu Hưng bước đến hỏi chuyện. 
Nhưng may quá, Hưng không làm phiền 
nàng. Anh chỉ đứng xa xa ngó nàng với 
đôi mắt buồn thảm, tuyệt vọng.  Đôi 
mắt ấy đã làm nàng mất bình tĩnh suốt 
ngày hôm đó.  

Rồi mấy ngày liền, nàng tìm cách 
lẩn tránh Hưng. Đến cuối tuần, nàng 
nhận được thư của con Hưng. Hai đứa 
than bị cha bỏ đói vì suốt ngày cha 
chúng chỉ ngồi buồn bã, ủ rũ, không 
làm gì hết, cũng không đến sở luôn. Có 
lần, chúng thấy Hưng ôm mặt khóc nức 
nở. Chúng không hiểu tại sao cha chúng 
lại như vậy. Đi học về, chúng phải lo 
việc nấu ăn, nên có rất ít thì giờ làm 
“homework”. Hồng Thu rất xúc động 
khi đọc lá thư đó. Nàng không hiểu 
nàng xúc động vì hai đứa nhỏ bị bỏ đói 
hay vì sự đau buồn của Hưng. Nhưng 
nàng quyết định phải giúp hai đứa nhỏ. 
Nàng nấu cơm và làm đồ ăn rồi mang 

đến nhà cho chúng. Nàng biết giờ chúng 
về học, đứng đợi ở góc đường xe buýt 
nhà trường thường đậu. Khi chúng 
xuống xe, nàng đưa đồ ăn cho chúng. 
Nàng nhất định từ chối khi chúng năn nỉ 
mời nàng vào nhà. Hai hôm sau nàng lại 
tới với mấy hộp đồ ăn. Nàng vừa xuống 
xe, Hưng chợt xuất hiện. Nàng giật 
mình hoảng sơ. Nhưng anh không làm 
gì hết, chỉ đứng xa xa ngó nàng. Chỉ 
mới có mấy ngày mà Hưng trông gầy 
hẳn đi, đầu tóc rối bời, đôi mắt rưng 
rưng ướt. Chưa bao giờ nàng nghe lòng 
mình tê tái bằng lúc này. Trời ơi, nàng 
thầm kêu, sao chàng trông thảm hại thế 
nhỉ? Nàng đã gọi Hưng bằng “chàng” 
mà không hay. 

Trong khi Hồng Thu lúng túng chưa 
biết nên phản ứng thế nào trước sự xuất 
hiện bất ngờ của Hưng, anh lên tiếng : 

”Xin mời chị vào nhà để em được 
nói chuyện với chị lần chót.”  

Nàng không đáp, chỉ đứng im ngó anh.  
“Xin chị đừng từ chối.”  
Nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, 

nàng không khỏi xót xa. Khi Hưng quay 
bước về nhà, nàng ngập ngừng đi theo anh. 

Khi hai người đã vào hẳn trong nhà, 
Hưng đi thẳng tới bàn ăn, chỉ  một lọ 
nhỏ để giữa bàn, thở dài nói : 

”Đây là lọ thuốc ngủ, em sẽ uống 
hết cả lọ để đi theo nhà em. Trước khi 
chết em chỉ xin chị một điều duy nhất là 
chị hãy thương hai cháu. Chúng đã mất 
mẹ, bây giờ lại mất cha nữa. Chỉ còn… 
bác thôi.”  
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Nói xong, anh với tay lấy lọ thuốc. 
Hồng Thu bỗng lao tới cạnh bàn, dằng 
lấy lọ thuốc trong tay Hưng, nói lớn : 

”Không, chú không chết được.”  
Hưng vội giữ chặt lọ thuốc. Nàng 

vẫn cố dằng ra. Thế là hai người giành 
giật nhau, vô tình đúng sát bên nhau. 
Hưng liền buông lọ thuốc ra, vòng tay 
ôm ghì lấy Hồng Thu. Nàng dẫy dụa 
phản đối, nhưng vòng tay Hưng xiết 
chặt hơn. Đồng thời anh hôn tới tấp lên 
mặt, lên cổ, lên mắt nàng. Một luồng 
hơi nóng bỗng đột nhập thân thể nàng. 
Nàng thấy hừng hực trong lòng một sự 
ham muốn. Chân tay nàng trở nên luống 
cuống, người nàng mềm nhũn. Nhưng 
nàng vẫn còn đủ bình tĩnh né tránh nụ 
hôn môi của Hưng.  

Sau mấy lần có gắng hôn lên môi 
nàng không được, Hưng bỗng gục đầu 
lên vai nàng nức nở khóc. Tiếng khóc 
của Hưng làm nàng luống cuống. Hắn 
bỗng buông nàng ra, rồi thều thào : 

”Em biết chị không yêu em, thôi em 
chết cho rồi.”  

Câu nói này khiến Hồng Thu có 
cảm tưởng mình bị tước đoạt mọi khí 
giới. Sức đề kháng trong nàng hoàn 
toàn biến mất. Vừa lúc đó, có tiếng mở 
cửa. Hồng Thu hoảng sợ đẩy Hưng ra, 
vội đi về phía cửa, lao vụt ra ngoài khi 
cửa vừa mở trước sự ngơ ngác của hai 
đứa con Hưng. 

Trên đường về, Hồng Thu phải cố 
lấy lại bình tĩnh để lái xe. May mắn là 
nàng về đến nhà bình yên. Nàng vừa 
bước xuống xe đã trông thấy xe Hưng 

đậu ngay sau xe mình. Nàng bước 
nhanh về nhà như muốn chạy trốn. 
Nàng định mở cửa nhưng luống cuống 
làm rơi chùm chìa khóa. Hưng vừa 
bước tới, cúi nhặt lên, rồi mở cửa giùm 
nàng. Cửa vừa đóng lại, anh đã ôm lấy 
nàng. Lần này nàng không chống cự 
nữa, đón nhận nụ hôn nồng cháy trên 
môi. Từ lúc đó, nàng như mê như tỉnh. 
Nàng nhắm mắt lại để tận hưởng niềm 
hoan lạc mà nàng đã quên đi từ ngày 
chồng lên đường đi tù cải tạo. Hưng bế 
bổng nàng lên, rồi nàng nghe có tiếng 
mở cửa phòng ngủ…     

Thế mà đã gần sáu tháng trôi qua. 
Trong nửa năm ấy Hồng Thu cảm thấy 
sinh lực trong người nàng phục hồi 
nhanh chóng. Nàng đã sống lại sau 
những năm tự coi mình đã chết khi góa 
chồng. Nàng thầm cảm ơn việc kết 
nghĩa chị em với Nhạn. Nhờ nó nàng đã 
gặp Hưng. Nghĩ đến chuyện kết nghĩa 
nàng bỗng phì cười nhớ lại một đêm ân 
ái. Trong cơn mê đắm Hưng hổn hển thì 
thầm bên tai nàng “Chị Thu ! Chị Thu 
!” Nàng phát nhẹ lên cái lưng trần của 
anh nhắc: ”Đến thế này mà còn chị chị 
em em cái gì nữa.” Nhưng Hưng vẫn 
tiếp tục gọi “Chị Thu”, rồi chính nàng 
cũng bị lôi cuốn vào cơn mê của anh. 
Mãi mấy tuần sau Hưng mới sửa được 
cách xưng hô. Từ đó hai người “anh 
em” với nhau. 

Hưng đến đúng giờ đã hẹn, ăn mặc 
chỉnh tề như một chú rể, chỉ thiếu một bông 
hoa hồng trên ngực áo thôi. Hai người ôm 
nhau hôn nồng nàn, rồi Hưng hỏi: 
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”Sao em chưa trang điểm ?”  
Nàng cười : 
”Em xong hết cả rồi, chỉ chưa tô son 

lên mội thôi.”  
Hưng tò mò : 
”Tại sao ?”  
Nàng liếc mắt đưa tình : 
”Thế mà cũng hỏi. Để chờ anh hôn 

xong mới tô, cho son khỏi dính sang 
môi anh.”  

Hưng phì cười : 
”Em thật kỹ càng. Thế lỡ anh không 

hôn thì sao ?”  
Nàng nũng nịu đáp ngay như đã có 

sẵn câu trả lời : 
”Thì em không ra tòa với anh nữa.”  
Hưng lại ôm ghì lấy người yêu : 
”Hú vía ! Suýt chút nữa anh lại bị 

em hành hạ. Thế mới biết ở hiền gặp 
lành.” Nàng trề môi : 

”Ở đó mà hiền. Hiền đã chẳng 
quyến rũ chị nuôi ăn nằm với mình. Tội 
to như vậy mà còn chưa biết sao ?”  

Hưng cười : 
”Bộ em không thích ăn nằm với 

anh sao?”  
Nàng lườm yêu anh : 
”Không thích mà cứ đeo cứng anh 

như sam thế này ?”  
Hưng cười : 
”Chả biết ai đeo cứng ai. Không có 

em thà anh chết còn hơn.”  
Nàng bĩu môi : 
”Xạo ! Cứ giả bộ đòi tự tử làm 

người ta sợ muốn chết.”  
Hưng cười xòa : 

”Không giả bộ làm sao được em yêu 
như bây giờ.”  

Thế là cả hai cùng cười khúc khích.  
Hưng giục : 
”Thôi, em đánh sáp môi đi rồi mình 

còn lên đường, kẻo muộn rồi. Tới đó 
cũng còn phải chờ lâu.”   

Nàng ngoan ngoãn đáp : 
”Dạ, xin anh chờ em chỉ năm phút thôi “ 
 

X 
 
Sau khi ký hôn thú, vừa ra khỏi tòa án, 

Hưng bỗng ôm ghì lấy vợ, hôn nóng bỏng 
lên môi nàng. Hồng Thu không phản đối 
mà cũng không đáp ứng, chỉ cười: 

”Kỳ quá ! Giữa ban ngày ban mặt, 
giữa nơi công cộng.”  

Hưng thản nhiên đáp : 
”Ở Mỹ, người ta hôn nhau giữa 

chốn công cộng là thường. Thế là bây 
giờ em hết chạy trốn anh rồi.”  

Hồng Thu tát yêu chồng : 
”Em mới sợ anh bỏ rơi. Bây giờ thì 

cả hồn lẫn xác em thuộc về anh rồi. Nói 
cho ngay, em mới chính là người phải 
cảm ơn anh. Nhờ anh, em đã hồi sinh, 
em đã lại yêu đời như hồi em còn trẻ.”  

Hưng ngắt lời vợ : 
”Em không những hồi sinh mà còn hồi 

xuân nữa. Em đẹp hẳn ra, cứ hơ hớ, làm 
anh mê mẩn, không lúc nào là không tơ 
tưởng đến em. Ngồi trong sở, anh chỉ 
mong sớm về nhà để được ôm em vào 
lòng. Thế mới biết người ta nói đúng ghê. 
Văn chương chữ nghĩa bề bề…”  
 Hồng Thu nghiêm mặt, ngắt : 
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ĐÔI BỜ CHIẾN TUYẾN 
 

Thương binh lại chống nạng lên đường 

Nắng cháy lưng trần ngó thấy thương 

Một dải đất liền bao thảm họa 

Đôi bờ chiến tuyến lắm tai ương 

Độc tài thôi thế tiêu cơ nghiệp 

Dân chủ cũng đành đổ máu xương 

Thiếu phụ thơ ngây thành góa phụ 

Trường Sa thoắt hóa bãi sa trường. 

 

27-7-2016 

Hồ Công Tâm 

 
 
”Không, em không thích giỡn như 

vậy đâu, đừng có nói nhảm. Em sống lại 
thật đấy.”  

Rồi nàng kể cho Hưng nghe nỗi ám 
ảnh “vị vong nhân” suốt mười mấy năm 
trời. Bây giờ, nhờ tình yêu của anh, 
nàng đã xoá bỏ được ám ảnh đó. Nghe 
xong, Hưng bỗng cười phá lên : 

”Thì ra em cổ lỗ sĩ như vậy đó. Em 
đừng có tin mấy lão hủ nho ấy.  Mấy 
ổng là một lũ ích kỷ chỉ muốn dành 
phần lợi về cho đàn ông thôi. Nào là 
đàn ông có quyền ‘năm thê bảy thiếp’ 
mà đàn bà thì ‘gái chính chuyên chỉ có 

một chồng’. Rõ ràng là họ về phe với 
nhau để ăn hiếp đàn bà. Vì em tin mấy 
lão hủ nho đó nên đã bỏ phí một thời 
gian dài trong cuộc đời ngắn ngủi này. 
Nhưng nghĩ cho cùng nếu em  không tự 
coi như đã chết, đâu có đến lượt anh 
được làm chồng em.”  

Hồng Thu có vẻ suy nghĩ, rồi nói : 
”Em cho là mình có duyên tiền kiếp 

nên em mới đợi chờ anh. Trong ngót hai 
chục năm trời ấy, cũng có người theo đuổi 
em mà em đều từ chối hết. Bây giờ thì em 
mãn nguyện lắm rồi vì em đã có anh.” 

Hưng nhìn quanh, thấy có lác đác 
người trong bãi đậu xe, vội nói : 

”Thôi, mình lên xe đi. Hôm nay còn 
nhiều việc phải làm, vì dù sao cũng là 
ngày… tân hôn mà.”  

Khi hai người đã ngồi trong xe, 
Hưng còn ôm hôn vợ trước khi mở máy.  
Hồng Thu cười, âu yếm vuốt má chồng 
: 

”Mình như là một cặp vợ chồng trẻ 
mới cưới ấy. Cứ xoắn lấy nhau, chẳng 
dám xa nhau nửa bước.”  

Hưng đáp ngay : 
”Thì mình không còn trẻ, không 

mới cưới là gì. Sợ rằng ở cái tuổi này, 
mình còn hung hăng hơn bọn trẻ nữa, vì 
mình đều đã có nhiều kinh nghiệm… 
chiến trường.”  

Hai má Hồng Thu bỗng đỏ ửng, nàng 
ngoảnh mặt đi để giấu nụ cười bẽn lẽn. 
Khi đã ra khỏi bãi đậu xe, nàng lên tiếng : 

”Em đã đặt bàn ở tiệm ăn. Tối nay, 
tất cả gia đình mình ăn mừng ngày cưới 
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của chúng ta. Em không mời ai hết, chỉ 
có vợ chồng mình và các con thôi.”  

Hưng gật đầu : 
”Thế là phải.  Anh cũng không thích 

khách khứa, chỉ tổ bận rộn, phiền phức.”  
Ngập ngừng một chút, nàng lại nói : 
”Mình nên thu về một mối, anh ạ.”  
Hưng hỏi ngay : 
”Nghĩa là em dọn về với anh ?”  
Nàng lắc đầu: 
”Không, anh và hai con về nhà em.”  
Hưng kêu lên : 
” Ủa ! Sao lại kỳ vậy ? Xuất giá 

tòng phu chớ sao lại… phu tòng ? Thế 
là em ngược đời đấy.”  

Nàng nhìn anh cười tinh nghịch : 
”Vậy mà anh chê các cụ nhà nho là 

hủ lậu. Anh có hơn gì họ không?”  
Hưng cãi : 
”Thì ai cũng vậy hết. Đàn bà lấy 

chồng phải theo chồng, có ai lại bắt 
chồng theo mình đâu.”  

Nàng cười : 
”Đó là chuyện ngày xưa rồi, anh ơi. 

Bây giờ chẳng ai theo ai mà mướn nhà 
ở riêng với nhau. Sở dĩ em không muốn 
đến nhà anh vì… vì em sợ lắm…”  

Hưng ngạc nhiên : 
”Sợ cái gì ?”  
Nàng rụt rè : 
”Em sợ… sợ bóng hình của Nhạn. 

Thật ra, em thấy kỳ lắm.”  
“Bộ em sợ ma ?”  
“Không, em không sợ ma, mà chỉ sợ 

hình ảnh Nhạn lẩn quất trong ngôi nhà 
của anh. Vô bếp, em thấy Nhạn đang 
nấu nướng. Vô phòng tắm, em thấy 

Nhạn đang tắm. Vô phòng ngủ, em thấy 
Nhạn và anh đang… ăn nằm với nhau, 
bây giờ lại vẫn cái giường ấy, em thế vô 
chỗ Nhạn… Em không ghen mà cũng 
không sợ ma, nhưng em biết ngôi nhà 
ấy tràn đầy hình bóng Nhạn, vì anh và 
Nhạn ở đó đã nhiều năm, tất cả mọi vật 
đều có dấu vết kỷ niệm của cô ấy.”  

Suy nghĩ một lúc, Hưng gật đầu : 
”Em nói đúng. Chính anh cũng thấy 

hình bóng Nhạn khắp mọi nơi. 
Vậy thì ngay ngày mai, anh và các 

cháu sẽ dọn hết sang nhà em. Còn đêm 
nay, mình động phòng ở nhà em.”  

Nàng phì cười : 
”Mình động phòng cả mấy trăm lần 

rồi, đều ở trong phòng ngủ của em, có 
gì mới mẻ đâu.”  

Hưng cười theo vợ, rồi nói: 
”Dọn nhà xong, mình đi hưởng tuần 

trăng mật ở Hạ uy di. Khi trở về, mình 
sẽ bán cả hai căn nhà để mua một nhà 
mới rộng rãi hơn.”  

Nàng vui vẻ tán thành : 
”Em cũng nghĩ vậy. Dù sao mình 

cũng là vợ chồng mới, phải không anh?”  
Hưng liền nịnh : 
”Em nói gì mà chả đúng. Bây giờ đối 

với anh thế gian nhất vợ đến nhì trời.”  
Rồi anh cười phá lên.  
Chưa bao giờ Hồng Thu thấy cuộc 

đời đáng yêu như lúc này. 
 

Tạ Quang Khôi 
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ẢO TƯỞNG CUỘC ĐỜI 

Trần Tam Nguyên 

Chuyện đến với tôi là một cuộc 
phiêu lưu khá tầm thường mà một số 
những thanh niên thiếu nữ khắp nơi 
chung quanh tôi đều đã biết đến và 
chuyện đó có lẽ tôi đã sai khi nói khá 
dài dòng nhưng tôi không đừng được : 
con người được sinh ra, đã chui vào một 
chỗ nào đó trong không gian và thời 
gian. Đó là một kinh nghiệm lạ lùng mà 
con người không sẵn sàng quên đi được.  

Hình như đối với tôi nhiều khi những 
sự vật được tạo ra trong đó có việc con 
người được sinh ra và chẳng có gì cả, 
con người không có lựa chọn được sinh 
ra, vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Con 
người đã không cập bến hôm qua ở 
Troie giữa Achille và Ulysse, cũng 
không phải hôm kia để gây chiến tranh. 
Con người bị rơi xuống mặt đất chứa 
đựng những vinh quang, những kỷ niệm, 
phủ đầy những vết thương, những cục 
sưng vù, bại xuội của những tranh dành 
và những chia rẽ, tự tin và sự may mắn, 
ở bên bờ của sự đầy đủ hạnh phúc và 
đứng trên sự xuống dốc tàn suy. Trong 
suốt nhiều thế kỷ mạnh nhất, giàu nhất, 
hấp dẫn nhất, nó lại tự tìm thấy nghèo 
khó và phiền toái chẳng vui, khắp mọi 
nơi hình như suy sụp. Ngôn ngữ, thứ sở 
hữu quí giá nhất rực rỡ sáng lạn và đã 
ngự trị trên Âu châu, ngự trị trên thế 
giới, dần dần tự tan rã. Vào thời Platon 

và Sophocle người ta đã biết đến lời 
Khổng tử là phải giữ gìn ngôn ngữ vì 
một ngôn ngữ suy sụp thì đất nước chập 
choạng suy yếu.  

Con người luôn cho rằng mình là 
trung tâm thế giới. Lịch sử đã quay trái 
đất từ những ông vua vĩ đại, những 
thuyền trưởng oai hùng cũng như những 
nhà hội họa, những thi hào, đến những 
người đàn bà thần thoại. Những lễ lạc 
chấm dứt, người ta đóng cửa, những nơi 
trình diễn, những khu vườn, những lối 
chơi chữ, sự vui nhộn, quyền lực và 
trang nhã, cao cấp và vĩ đại đều rơi 
xuống trong sự lãng quên, chỉ còn lại 
tiền bạc để còn làm sự gian hùng và giữ 
sự cao cả. Sự lo sợ tương lai đã thay thế 
bằng sự vô tư và một vẻ âu sầu thở than 
trong những con đường. 

Thế giới rắn rỏi, nhọc nhằn chung 
quanh chúng ta, nó luôn luôn như thế. 
Từ thuở vườn địa đàng và từ khi kết 
thúc sự sống chung với giống người 
thượng cổ thì không bao giờ có bình 
yên, với những thiên tai và với những 
hạnh phúc. Tất cả luôn luôn dao động 
lên xuống. Lịch sử không bao giờ 
ngừng, luôn luôn là một thảm nạn và 
một lễ lạc. Những tiến bộ phát ra như 
những tiếng không nghe thấy và lập đi 
lập lại, mang theo một chuổi dài khổ 
đau pha lẫn hy vọng. 

Chìa khóa của vấn đề là thế giới 
đang thay đổi, nó luôn luôn đổi thay, 
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nhưng ngoại trừ ở lúc ban đầu mọi sự 
việc tự xô đẩy theo một mức độ, một 
dáng dấp hãi hùng, nhưng rồi nó đã thay 
đổi một cách rất chậm chạp, người ta đã 
có thể tính toán tương lai, với một vài 
biến cố làm chúng ta kinh ngạc như 
sáng chế ra lửa, sáng chế bánh xe, nghề 
nông, thành phố hay chữ viết… ngày 
mai gần giống như hôm qua, rồi bỗng 
dưng tan biến mất. Tất cả những gì nằm 
dưới mắt chúng ta thay đổi mỗi lúc 
nhanh hơn, có lẽ quá nhanh. 

Trước tiên phải nói chúng ta cũng là 
một chút gì đó để có thể nói rằng không 
phải là không gì cả. Từ lâu con người 
đã tin một cách tự nhiên rằng tất cả 
không bao giờ ngừng trôi chung quanh 
mỗi người chúng ta, vì chúng ta là trung 
tâm thế giới. Nhiều dân tộc sơ khai đã 
tưởng tượng một cách giản dị rằng cộng 
đồng của họ đã tạo dựng con người một 
cách hoàn hảo. Dân Trung hoa gọi đất 
nước họ là bá quyền trung ương. Dân 
Hy lạp đã mở ra biết bao con đường hầu 
như tất cả đã sáng tạo, là ngưồn gốc của 
tất cả những gì chúng ta yêu thích, và 
đã nghĩ rằng con người là kích thước 
của tất cả mọi sự vật. Và những người 
Do thái, người Thiên chúa giáo là nền 
tảng cứng rắn của đất, đọc trong những 
sách đạo giáo của họ, cho rằng thượng 
đế, khởi từ đầu, đã sáng tạo con người 
với hình ảnh của họ, Adam trước tiên, 
tiếp theo là Êve. Từ khi Moïse đã là 
những mẫu mực tốt đẹp của thượng đế, 
từ khi Socrate và Platon dạy rằng thế 
giới của chúng ta chỉ là phản chiếu của 

một sự thật được che dấu và ở phía trên 
cao. Từ khi Jésus Christ đã cho chính 
mình là thượng đế, từ khi Mahomet đã 
đem xuống trái đất, nhờ vào thánh 
Gabriel, những mong muốn của Allah, 
con người đã có rất nhiều tiến bộ, rất 
nhiều khuynh hướng … 

Mỗi người chúng ta càng lúc càng 
thu nhỏ lại, tự giảm sút gần như là 
không còn gì cả, bởi một lý do giản dị 
nhất, đó là chúng ta trở nên quá đông 
đúc. Vào ngày mai, mỗi người chúng ta 
trở nên tầm thường, không đáng kể, gây 
khó chịu cho những người khác sẽ tiếp 
tục một đổ vỡ càng lúc càng quên đi là 
một nhân loại tham vọng bành trướng 
như chính vũ trụ và như một sự lạm 
phát giết người.  

Không những mỗi người chúng ta 
chỉ là một giọt nước trong những thác 
nước nhân loại mà tổng hợp những con 
người bỗng dưng thành một hạt cát 
trong một vũ trụ luôn luôn bành trướng 
rộng lớn, bao la. Thái dương hệ của 
chúng ta hoạt động một cách tốt đẹp bất 
ngờ, những khám phá cho thấy những 
hạt nhỏ dưới cái nhìn của thiên hà mà 
chúng ta gọi là ngân hà. Và thiên hà của 
chúng ta, đến phiên nó thay đổi khá 
nhanh thành một cọng rơm trong một 
cánh đồng mênh mông, bao la. Sự so 
sánh như thế cũng có thể sai hay cũng 
có thể đúng để làm một sự đo lường 
đúng đắn. Ngoài ra còn có một vài 
người nghĩ một cách mơ hồ và nguy 
hiểm rằng có thể có vô số vũ trụ khác 
ngoài vũ trụ của chúng ta, có lẽ không 
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ai biết gì cả, và thật ra tôi và anh, chúng 
ta thật sự nhỏ hơn cái không gì cả. 

Theo sự hướng dẫn của tinh thần 
hay của linh hồn, con người có phía trên 
khuôn mặt của họ, trên đỉnh đầu được 
che chở bởi cái não, một thứ tròn tròn 
mềm mại và nói một cách thẳng thắn nó 
lạ lùng mặc dầu đối với tất cả và đối với 
cái nhỏ bé không nghĩa lý gì cả của 
chúng ta ở trung tâm vũ trụ : đó là khối 
óc, với những thần kinh, những chỗ tiếp 
hợp, với nhiều thứ phức tạp, cho phép 
nó, ở chỗ không gì cà hay kém hơn cái 
không gì cả, nhớ lại được quá khứ, 
tưởng tượng tương lai, tính toán nơi cư 
ngụ những hơi nước xao động và những 
khó khăn tan biến để giải thích và cả để 
thai nghén những tình cảm, những giấc 
mơ, những đam mê, những tin tưởng, và 
những hành động trên thế giới này.  

Kinh ngạc và huy hoàng nhất là tất 
cả những khối óc hay não bộ này đều 
khác nhau và đều tương tự nổi lên cùng 
một thế giới mà nếu không có chúng thì 
hầu như không có sự tồn tại nào cả và 
cũng nhờ chúng mọi thứ trở thành hiểu 
được. Einstein nói rằng "điều khó hiểu 
hơn chính là thế giới này có thể hiểu 
được" Tinh thần sáng suốt của con 
người đã đi đến chỗ tưởng tượng rằng 
tất cả đều không phải là thật chút nào cả 
và chính khối óc đã sáng tạo tất cả mọi 
thứ. Giả thuyết được cải chính ngay bởi 
chính khối óc : từ khối óc sinh ra tư 
tưởng, từ đó sinh ra khoa học, từ khoa 
học đã thiết lập ra vũ trụ hiện hữu, hay 
giả làm như hiện hữu, trước khi có con 

người và tư tưởng con người. Và não 
bộ, khối óc hay tư tưởng con người 
không bị mệt mỏi từ thành công này 
đến thành công khác. Người ta làm tất 
cả, với tư tưởng từ trên cao xuống dưới 
thấp, với thánh thần, với tiền bạc, với 
những chinh phục, với những thú vui, 
với những thần thoại, với những hành vi 
đê tiện, thiện, ác, và nhất là làm lịch sử.  

Một trong những chiến thắng nổi 
bật nhất của khối óc và tư tưởng con 
người là tạo dựng lại lịch sử của một 
quá khứ mà nếu không có lịch sử đó thì 
có thể làm biến mất con người và chắc 
chắn không để lại một dấu vết nào. 

Những sử gia, tiền sử gia, những 
nhà nhân chủng học, sinh vật học, kế 
tiếp đến những nhà địa chấn học, những 
nhà thiên văn học, vật lý học, toán học 
và dựa một cách liên tục trên những bài 
vở, trên những liên lạc thư từ, trên 
những chứng kiến, trên những mô tả, 
trên những hóa thạch, rồi trên những 
quan sát bầu trời, và trên lý thuyết, thứ 
này đến thứ khác làm sống trở lại dưới 
mắt chúng ta một quá khứ bất ngờ. 
Chúng ta hầu như biết tất cả các thời đại 
kể cả nguồn gốc của chữ viết, khởi đầu 
của canh nông, nghệ thuật, những cuộc 
di dân từ Phi châu sang Á châu và Âu 
châu, từ sự đi qua của những người sơ 
khai đứng lên và suy tư. Và hơn nữa 
những hình thức đầu tiên của sự sống, 
sự sắp đặt của hệ thống mặt trời, sự tách 
rời của những thiên hà, sự rời xa nhau 
giữa thiên hà này với thiên hà khác. Sự 
bắt đầu của mọi sự vật hình như nổi lên 
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hơn trong những chuyện truyền kỳ và 
khoa học cho chúng ta biết đến vụ nổ 
lớn khởi nguồn.  

Những gì khối óc dạy cho chúng ta 
biết là chúng ta đã đi ra từ một câu 
chuyện dài có nhiều dáng dấp của một 
thiên anh hùng ca, của một đại nhạc hội 
kịch trường, của tiểu thuyết với một bắt 
đầu và một kết thúc, với những nhân vật 
khác chính chúng ta, một loại trò chơi 
đối nghịch và một chút khủng khiếp 
diễn ra trong lúc đó. Chúng ta đi ra từ 
câu chuyện này nhưng chính chúng ta 
cho nó ý nghĩa, chúng ta sẽ chẳng là gì 
cả nếu không có câu chuyện đó, nhưng 
nó cũng chẳng là gì cả nếu không có 
chúng ta; chúng ta là những nhân vật 
của cuốn tiểu thuyết đầu tiên này, 
nhưng chính chúng ta đã viết ra nó, hay 
ít nhất là đã khám phá ra nó. Chúng ta ở 
giữa sự huy hoàng đó hay nói đúng hơn 
cuộc phiêu lưu duy nhất không hiện hữu 
đó. Tất cả những thứ khác, tất cả những 
gì chúng ta sống, sáng chế, kể lể, vẽ ra 
hay mơ ước, những gì chúng ta gọi là 
nghệ thuật, văn chương, kỹ nghệ, thực 
nghiệm, khám phá chỉ là sự bắt chước 
mờ ảo, một phần nhỏ, một sự tạo dựng 
trở lại vụng về, và chỉ một phần sự huy 
hoàng của nó.  

Nhưng những thứ gần như không gì 
cả đó của thế giới này đã bị mang đi bởi 
thời gian. Những thứ đó ở dưới ánh mặt 
trời, người Hy lạp gọi là thế giới tuyệt 
vời. Tôi rất sung sướng và hãnh diện là 
một con người được tham gia vào cuộc 
đời này bên cạnh những con mèo, con 

lừa, con voi, những cây ô-liu mà đối với 
tôi thật gần gũi và thân mến.  

Tất cả những gì ở trong thời gian sẽ 
đi qua với thời gian, chẳng có gì thuộc 
về thế giới mỏng manh và tạm bợ này 
với chỉ được một chút tôn trọng, một 
chút bằng lòng hài hước xa vời. Người 
ta rất có thể chết một cách tốt đẹp, cho 
danh dự tổ quốc, cho sự tin tưởng và 
cho những gì yêu thương. Nhưng con 
người đã bị trói buộc vào sự vĩnh cửu 
một cách không dè dặt, không hạn chế.  
Vĩnh cửu là gì? Chúng ta biết rất rõ 
ràng, đó là những gì chúng ta hằng 
mong muốn. Chúng ta đi đến vĩnh cửu 
bởi vì chúng ta được sinh ra và bởi vì 
chúng ta sẽ chết. Sự sống chỉ là chốn 
tiền đình và mở đầu cho sự chết. Sinh ra 
không khác gì là bắt đầu sự chết. Những 
sự vật trang nghiêm bắt đầu với sự chết. 
Chúng ta sống một ít thời gian và chúng 
ta sẽ chết mãi mãi dù cho chúng ta có 
tin hay không đến một vài thứ gì đó sau 
khi chết, tất cả chúng ta sẽ đi vào trong 
vĩnh cửu ngay khi chúng ta đi ra khỏi 
thời gian, nghĩa là lúc chúng ta chết. 
Vấn đề duy nhất là biết được sự vĩnh 
cửu này phải chăng trống rỗng, không 
có một chút ý nghĩa nào hay nó đầy một 
niềm hy vọng mù mịt, mờ tối có khả 
năng cho nó một  ý nghĩa. 

 (Còn tiếp) 
 

TRẦN TAM NGUYÊN 
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Maây Bay Tháng Chín 
 
 
Tôi đứng lặng người bên cửa sổ nhìn ra 
ngoài đường phố.  Chiều thứ bẩy, Montréal 
đang mưa tầm tả, cơn mưa dầm kéo dài từ 
sáng.  Có nhiều chuyện để nhớ về một 
người tôi quý trọng, quen thân, vừa qua đời.  
Người đó là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, 
một tên tuổi lớn trong giới văn học, và cũng 
là thầy dạy Triết của tôi.   
 
Hai ngày ở Montréal qua nhanh.  Ngồi trên 
máy bay về lại Maryland, nhìn ra cửa sổ, 
những đám mây ửng nắng lơ lững lưng chừng 
trời như có bước chân thầy tôi trên đó. 
 
Như một điều tự nhiên không giải thích được, 
thầy Hoàng là người thầy duy nhất tôi còn giữ 
được sự liên lạc từ khi rời ghế nhà trường cho 
đến khi qua Mỹ.   Dạ thưa thầy!  Tôi chào 
thầy qua cuộc điện thoại đầu tiên ở Mỹ.  Thôi, 
thầy trò gì nữa! Gọi bằng anh!  Dạ chào ... 
anh Hoàng.... Thầy cười rồi tôi cũng cười...  
Tôi nhắc lại thời học với thầy ở trường 
Trường Sơn, tôi kể hơi tiếu lâm về ngôi 
trường này làm thầy cười hoài.  Trời ơi, sao 
anh nhớ cái thời đó quá!   
 
Hè 90 tôi về Sàigòn.  Thầy dặn, nhớ chụp 
hình trường Trường Sơn cho anh nhe.  Dạ, 
em nhớ mà.  Trường Trung học Tư thục đệ 
nhị cấp Trường Sơn vốn chỉ là một ngôi 
biệt thự cũ từ thời Tây, nằm gần ngã tư Lê 
Văn Duyệt và Hồng Thập Tự.  Thầy hiệu 
trưởng là thầy Nguyễn Sỹ Tế, cũng là một 
nhà văn.    
 

 
 
Trưa Sàigòn, nắng như đổ lửa, mặt đường 
nhựa rưng rức nóng, tưởng chừng như quẹt 
một cây diêm lên là con đường bốc lửa.  
Tôi ngồi bên kia đường nhìn qua trường, ly 
rau má lạnh xanh đắng trên tay.  Đường 
vắng, vài chiếc xe đạp mệt mỏi qua lại.  Vỉa 
hè trước trường lồi lõm gạch đá.  Bà bán vé 
số ngồi núp dưới bóng cây gầy guộc, tay 
cầm quạt lia lịa vào mặt.  Bóng cây này 
cũng đã từng che cho tôi bao ngày nắng, tay 
ôm cặp đứng chờ ai... Tôi nhớ đến lời thầy 
dặn, đưa máy lên chụp.  Ngôi trường kỷ 
niệm của thầy trò tôi đang bị đập bỏ, chỉ 
còn lại chừng một phần tư!   
 
Tôi nhớ những lần qua Cali gặp lại thầy.  
Tôi vào toà báo chơi và hai thầy trò chụp 
hình trước toà soạn báo Người Việt ở Santa 
Ana.  Có lần qua San José thì gặp thầy ở 
parking lot toà báo Việt Mercury.  Thầy mở 
trunk xe lấy mấy cuốn Văn cho tôi.   Rồi 
thầy đưa Bằng và tôi đi ăn trưa.  Tôi gọi tô 
bún bò.  Nhất định phải ăn bún bò à?  Thì 
anh nói qua đây anh đãi người Huế ăn bún 
bò mà.  Ờ, đúng, mà tiệm này bún bò không 
ngon... Tôi cười, không sao, em ăn cho biết 
nó dở tới mức nào. 
 
Và những lần thầy qua vùng D.C. chơi 
thăm bà con, bạn bè, hay tham dự các buổi 
ra mắt sách.  Thầy trò có buổi ăn trưa vui ở 
Georgetown và cà phê ở Tyson Corner.  Có 
lần thầy tặng tôi cuốn Letters to a Young 
Poet của Rainer Maria Rike.  Phải đọc nhe, 
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hay lắm đó.  Rồi nhắc khéo tôi, Xong tập 
thơ chưa, nhớ gởi cho anh đọc nghe không.   
Anh bận chuyện báo chí, thì giờ đâu mà 
đọc thơ của em, tôi kiếm cớ vì sợ thầy chê 
thơ mình!  Thầy nhìn tôi, Đọc viết  là nghề 
của anh!  Ờ, mà nhớ lại ông già (bố tôi) có 
đưa cho anh tập thơ đó chớ mà anh chưa 
kịp làm gì thì ổng mất.  Nhưng thôi, nhớ 
xong bản nháp thì đưa anh đọc cho.  Dạ, 
em nhớ, em sẽ gởi.  Nhưng tập thơ Mong 
Manh của tôi không có dịp đến tay thầy. 
 
Bây giờ là tháng chín 2016.  Mây vẫn nhẹ 
bay trong ánh nắng rực vàng của những 
ngày cuối hạ.  Tôi đọc lại bài thơ tôi viết 
cho thầy hai năm về trước để tưởng nhớ 
người thầy mà tôi kính trọng và quý mến ... 
  

N.X.H. 
 
Bỏ tháng chín mùa xuân khô cạn kiệt 
Đời rong rêu lưu lạc một nhánh buồn  
Chữ từng chữ lấp vào chừng không đủ  
Bụi rác về che khuất những âm u. 
 
Hoàng hôn xuống và mùa xuân vội khép 
Đời theo đời chữ theo chữ tìm nhau 
Một đôi khi hụt hẫng nhớ thuở nào 
Kẻ tà đạo cuồng quay trong giông bão. 
 

Ý Anh 9-13-2014           

    



SỐ 76                                                                                                                                   111                  

NGÖÔØI CAÂU BOÙNG TRAÊNG 

PHONG THU 

Tôi ghé ngang tòa soạn thăm Đông 
xem hắn ở đâu. Tôi nghe báo chí loan 
tin hắn đã bị Ban Biên Tập đuổi ra khỏi 
toà soạn vì tội viết bậy trên Blog của 
hắn về các đại gia trong nước. Tôi viết 
blog để chơi, tán gái, ba hoa chích choè 
về bản thân, các kiểu ăn nhậu, về mánh 
lới làm giàu, giá cả lên xuống của vàng, 
nhà cửa đất đai, giặc giá leo thang…Và 
quan trọng hơn là tôi ôm ấp mơ ước sẽ 
trở thành một nhân vật tên tuổi để được 
ghi tên vào lịch sử văn học Việt Nam, 
hay văn học thế giới. Khổ nỗi, tôi là 
thằng bất tài nên Blog của tôi không có 
con ma nào muốn xem. Chỉ có mấy em 
dở hơi, cô đơn, thiếu tình, thiếu tiền là 
đi tìm Blog của tôi xem để giải sầu. 
Nhờ vậy, tôi cũng quen được với một số 
em chân dài, xinh xắn và chịu chơi. 
Nhiều em là con nhà giàu, con của các 
ông lớn, đại gia có tầm cỡ và cũng có 
nhiều em còn là học sinh hay sinh viên 
mơn mởn. Blog của tôi là một cái chợ 
trời hỗn mang nên mấy ông Bộ Nội Vụ, 
công an chìm, nổi đâu có thèm để mắt 
tới. Tôi khôn lắm! Lặn sâu, ẩn kỹ, tính 
toán hơn cân tiểu li để được sống an 
nhàn. Chính vì vậy, những kiến thức tôi 
học, những kỹ năng tôi có đã không 
giúp được gì cho bộ não của tôi. Tôi 
chẳng làm được bài thơ nào hay hoặc 

viết một bài báo nào ra hồn để nói lên 
cái hiện trạng xã hội bầy nhầy, rác rưởi 
mà tôi đang sống. Tôi chỉ có một tài 
duy nhất là viết để khen ngợi, bốc thơm, 
nâng bi, nịnh hót và cổ võ cho những bộ 
óc ngu si, độc đoán, già nua, hủ lậu. 
Mấy năm gần đây, tôi còn nổi tiếng hơn 
trong làng báo vì tôi làm chuyên viên 
thượng hạng cho các tờ báo chuyên 
môn đấm mõm những nhà tranh đấu 
trong nước đòi tự do, dân chủ cho Việt 
Nam. Mấy tay đó biết gì là dân chủ, tự 
do mà đòi. Xã hội Việt Nam tự do chán 
rồi, đòi hỏi làm chi cho mệt xác, còn bị 
bỏ tù. Những tay đó không hiểu rõ luật 
lệ và sự vận hành của xã hội. Xã hội 
nào thì quan thầy và chính quyền đó. 
Họ có tổ chức, có quân đội, có nhà tù, 
có tiền và quyền. Còn mình chỉ là thằng 
dân đen suốt ngày đầu tắt mặt tối đi 
chạy ăn từng bữa mà bày đặt làm tàng. 
Cái bụng lép xẹp, con khóc, con la, vợ 
đầu bù tóc rối lo đi kiếm cơm thì còn 
thời gian đâu để tranh với đấu. Chống 
đối, chê bai, đả kích các cớm làm chi 
cho khổ cái thân. Sống phải tùy thời, 
ngu là thiệt thân. Chính cái bí quyết 
sống đó mà tôi từ từ lên chức. Từ một 
công nhân chạy vòng vòng đi kiếm 
quảng cáo, tôi bỗng trở thành phóng 
viên chính thức của nhật báo “Công 
Lý”. Một nhật báo tiếng tăm, hiển hách 
mà nhiều người nằm mơ cũng chưa 
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chắc được tuyển chọn. Tôi lại được các 
cớm trọng nể nên mỗi lần có chuyện lớn 
là họ yêu cầu tôi phải viết bài lên tiếng, 
binh vực cho những việc làm đúng đắn, 
trí tuệ của các cớm như ủng hộ nghị 
quyết của Chủ Tịch Nước, Bí Thư 
Trung Ương, Thủ Tướng, Bộ Trưởng, 
Giám Đốc… Đó là nghề của tôi. Tôi 
sống với tiện nghi khá đầy đủ và tôi 
hãnh diện với tài năng xuất chúng của 
tôi. Chẳng hiểu sao đến giờ nầy tôi vẫn 
còn thương cái thằng Đông ngu như bò. 
Nó có cái sừng cụt ngủn mà cứ đòi húc 
đầu vô đá cho vỡ sọ. Toà soạn cấm nó 
không được viết Blog về tình hình 
chính trị trong nước, về những vụ biểu 
tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng 
Sa, Trường Sa, về những vụ các quan 
tham nhũng hàng tỉ đô la tiền viện trợ 
để cá độ bóng đá, vụ án xa lộ Đông 
Tây, vụ hầm Kim Liên, vụ án Securence 
(Úc) có liên quan đến giám đốc CT 
CFTD, vụ Vinashin, Đại Lễ Thăng 
Long, xử phạt mấy ông phản động cấu 
kết nước ngoài lật đổ Đảng và nhà 
nước. Nó cứ lao đầu vào những chuyện 
tào lao nên bây giờ mang họa vào thân.  

Tôi suy nghĩ lung tung nên không 
biết là đã đến toà soạn Lý Tưởng. 
Người tài xế nhắc nhở hai ba lần tôi 
mới mở cửa bước ra. Tôi trịnh trọng 
như một quan lớn, bước từng bước đủng 
đỉnh đi vào văn phòng Lê Doanh, Tổng 
Biên Tập, lão già bụng phệ. Vừa thấy 
bóng tôi, lão bỗng thân thiện lạ lùng: 

“Anh Thiệt, vào đây uống trà cho 
vui. Tôi đang chờ anh đây.” 

Tôi chưa kịp ngồi xuống bộ sofa đã 
nghe tiếp những lời mời thỉnh: 

“Tôi rất hân hạnh đón tiếp anh. 
Đông đã rời khỏi toà soạn, nếu anh có 
thời gian thì giúp tôi một tay. Chúng tôi 
sẽ trả nhuận bút hậu hỉ.” 

Tôi cũng là thằng tồi nhưng nhìn cái 
mặt hắn là tôi phát bực. Hắn là một tay 
cách mạng 30 tháng 4, không có bằng 
cấp, không có bằng trường kỳ kháng 
chiến như những tay kia. Nhưng hắn có 
bằng “thức tỉnh và thức thời” chạy theo 
chính quyền mới ngay từ những ngày 
đầu cộng sản chiếm Sài Gòn. Hắn đeo 
cây súng của lính Cộng Hoà bỏ lại, rồi 
hôi của những người giàu có bỏ nhà cửa 
ùn ùn đi ra ngoại quốc. Chính vì vậy mà 
hắn giàu trông thấy. Hắn lại biết dùng 
tiền bạc, vật chất mua chuộc các cán bộ 
từ trong rừng ra bằng những thứ gom 
được. Hắn có bộ óc cấp tiến là tiếp thu 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhanh như 
chong chóng nên bây giờ hắn hơn cả 
tôi. Với chức vụ Tổng Biên Tập tờ báo 
“Lý Tưởng”, hắn đã xem trời bằng 
vung. Ai cũng sợ hắn. Hắn thích tôi vì 
tôi quen nhiều cớm và thuộc loại có 
máu mặt trong làng báo. Tôi hỏi: 

“Anh liệu trả cho tôi bao nhiêu một bài.” 
Hắn xoa tay giả lã: 
“Phóng viên tôi trả khác, còn anh 

khác. Bài của anh tung ra là hàng triệu 
triệu người trong nước và hải ngoại xem 
và tác động đến dư luận.” 

Tôi biết khi bài tôi viết ra thông 
thường giới lãnh đạo khen và hài lòng, 
nhưng những người có suy nghĩ sẽ nhổ 
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toẹt vào đó. Họ xúm nhau chửi tôi và 
viết bài bình luận, xã luận, mổ xẻ, phân 
tích bài viết của tôi. Những lúc đó, tôi 
cảm thấy thú vị vì tôi bỗng trở thành 
trọng tâm của nhiều người. Từ kẻ có 
quyền cho đến những anh tự cho rằng 
mình tài cao, đức rộng hơn người cũng 
sẽ quan tâm tới tôi. Tôi bỗng nổi tiếng và 
nhiều người biết đến. Ai chửi mặc kệ. 
Tôi cứ phây phây mà sống đàng hoàng, 
hưởng lộc trời cho. Tôi cười khẩy: 

“Chuyện đó tôi sẽ nói với anh sau. 
Bây giờ tôi muốn hỏi thằng Đông thực 
sự bị đuổi rồi sao? Nó là thằng bạn nối 
khố của tôi đó anh Doanh.”  

Hắn đan hai bàn tay núc ních mỡ và 
bẻ qua bẻ lại với vẻ lúng túng: 

“Tôi đâu có muốn cho Đông nghỉ 
việc. Nhưng có lệnh cấp trên. Nói thật 
với anh, Đông rất giỏi, có kiến thức và 
có tài nhưng bướng bỉnh lắm. Cậu 
không nghe lời ai hết nên mới rước hoạ 
vào thân.” 

“Tôi hiểu. Nhưng hơi mạnh tay đó 
anh Doanh. Tiếc rằng tôi không thể ở 
đây lâu hơn vì có việc phải làm.” 

Tôi thấy nỗi thất vọng hiện rõ trên 
mặt hắn. Nhưng tôi biết hắn sẽ không tố 
cáo những gì tôi nói với hắn hôm nay. 
Nhất là việc tôi có quan hệ mật thiết với 
Đông. Tôi đứng lên chào hắn: 

“Thôi cảm ơn anh tôi phải về. Tôi 
tưởng hôm nay Đông đến để thu gom giấy 
tờ. Tôi muốn gặp Đông để cảm hoá hắn.” 

Người tài xế đón tôi ở cổng. Tôi vừa 
định bước vào xe thì đã thấy bóng Đào, 
cô bạn thân của Đông trong toà sọan 

đang hấp tấp đi tới. Thấy tôi, cô ấy 
buồn bã hỏi: 

“Anh Thiệt, anh đi tìm Đông phải 
không? Anh có tin gì của anh Đông chưa?” 

“Chưa! Ông Doanh chẳng nói gì cả. 
Tôi không biết bây giờ nó đang ở đâu. Gia 
đình vẫn chưa nhận được tin của nó. Ba 
má nó lo lắng lắm nên nhờ tôi đi kiếm. 

Mắt Đào ngân ngấn lệ: 
“Hôm qua, tôi cũng bị công an đến 

nhà lấy cung, lục soát. Họ lấy đi tất cả 
CD, giấy tờ, tài liệu, máy ảnh và máy 
computer rồi. Còn Đông đang bị nhốt 
trong Sở Công An Quận 1.” 

Tôi thường ngày tỉnh bơ trước mọi 
việc. Nhưng hôm nay, tôi hay tin thằng 
bạn của mình gặp nạn, tôi cũng lo âu. 
Tôi nói nhỏ đủ cho Đào nghe: 

“Tôi sẽ theo dõi vấn đề nầy. Nhưng 
cô nhớ đừng có cự nự lại tụi công an, 
biết gì cứ khai ra. Đào cũng nên khuyên 
Đông nên nhận khuyết điểm là hơn. 
Nhờ vậy, may ra họ thả sớm.” 

Đào quệt nước mắt, giọng ướt rượt: 
“Anh Đông đâu có làm gì sai trái. 

Anh chỉ viết những chuyện tiêu cực xã 
hội để giúp đất nước tốt đẹp hơn thôi.” 

Tôi thì thầm: 
“Người ta không cần mình làm cho 

xứ sở nầy tốt hơn đâu cô. Nhiều người 
tốt quá thì làm sao người ta có thể làm 
ăn được. Mình cũng không cần nhìn rõ 
mọi thứ đâu Đào. Mình nên sống nửa 
tối, nửa sáng, nửa khôn, nửa dại. Cái gì 
cũng nhìn, ngắm, sờ mó, suy nghĩ một 
nửa thôi. Cô hiểu tôi nói không. Đó là 
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bí quyết thành công đó cô. Thằng Đông 
nó dại quá.” 

Đào nhíu mày: 
“Tôi sống như anh không được vì 

như vậy là mình tự lừa dối chính 
mình sao?” 

Tôi giải thích: 
“Cô nghĩ xem nếu không biết lừa 

dối và tự lừa dối thì vô tù hết. Nhà tù 
đâu mà chứa mấy chục triệu Đảng viên, 
quan chức nhà nước. Tôi đi làm một 
ngày phải đem theo ba bốn cái mặt nạ 
đủ kiểu và đủ màu. Tôi sử dụng mặt nạ 
tùy theo đối tượng tiếp xúc. Ôi thôi! 
Đời người chỉ ngắn như ngón tay. 
Chúng ta lo hoài chuyện viễn vông mà 
có làm được gì đâu? Cứ ăn nhậu, chơi 
bời, mơ mơ màng màng như tôi thì sống 
khoẻ re. Mà thôi, cô theo dõi tin tức và 
cho tôi biết sớm nhé!” 

Đào năn nỉ tôi: 
“Anh quen biết nhiều. Anh cũng nên 

giúp cho anh Đông về nhà sớm nghen.” 
Nhìn mặt Đào, tôi biết cô buồn và lo 

lắng cho Đông. Tôi hơi tức và ganh tị 
với Đông. Tại sao tôi cũng bảnh bao, 
giàu có, địa vị cao hơn Đông mà Đào 
không yêu tôi. Cô nàng lại chết mê, chết 
mệt cái thằng Đông vừa nhát gái, vừa 
nghèo kiết xác. Tôi cứ nghĩ mình thành 
công là mình ngon lành, thông minh 
hơn người nhưng thực ra tôi lại mù tịt 
về chuyện tình yêu, đàn bà, con gái. 
Xung quanh tôi có biết bao cô mê say 
tôi và muốn được nâng khăn sửa túi. 
Nhưng tôi lại thích Đào mới tréo cẳng 
ngỗng. Tôi ngọt ngào an ủi Đào: 

“Đào đừng lo. Tôi sẽ giúp đỡ cho. 
Yên tâm làm việc nghen.”  

Tôi leo lên xe đóng cửa lại và ra lệnh 
cho tài xế trực chỉ đến Sở Công An. 

 
* * * * * 

 
Căn phòng thẩm vấn của Sở Công 

An là một căn phòng quét vôi trắng toát 
như một nhà xác. Trong căn phòng rộng 
lớn chỉ có một cái bàn dài, với bốn cái 
ghế. Trên bàn chỉ có một cây viết, một 
xấp giấy trắng. Đại Tá công an, Trần 
Xuân Lẫm ngồi chễm chệ bàn đối diện 
và hai công an còn trẻ ngồi bên cạnh. 
Ánh điện trong phòng sáng chói đến 
nhức mắt. Hình như họ mở hết bốn ngọn 
đèn Néon làm cho bức tường vôi thêm 
trắng xoá. Thứ ánh sáng khủng bố và áp 
đảo làm tinh thần phạm nhân hoang 
mang, lo sợ. Giọng nói nghiêm nghị và 
có uy lực của Đại Tá Lẫm vang lên: 

“Anh viết Blog từ bao giờ?” 
Đông thong thả đáp: 
“Hai năm nay.” 
“Anh đã liên lạc với ai ở nước ngoài.” 
“Chẳng có ai cả. Tôi chỉ viết để 

giải sầu.” 
“Anh cũng biết trong nước hiện có 

mấy chục ngàn Blogers. Nhưng chúng tôi 
chú ý đến anh, nhà báo Hoài Chân, nhà 
văn Ngọc Quang, nhạc sĩ Ánh Quỳnh, 
Đạo diễn Lê Bang, nhà thơ Bảo Linh… 
Họ cũng có khuynh hướng viết Blog để 
cấu kết với bọn phản động hải ngoại 
chống phá nhà nước và lật đổ chế độ.” 
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THU MÔ 
 

Thu veà chieác laù nheï nhaøng chao 
Man maùc maây troâi taän choán naøo 
Sôïi naéng giaêng nghieâng hoàn vaéng laëng  
Tieáng loøng thoaùng gôïn chuùt xoân xao  
 
Tình coù giaø chöa bieät thaùng naêm 
Gioù muøa veà töï choán xa xaêm  
Xin ñöøng nuoái tieác chieàu hoø heïn 
Thöông nhôù laøm chi laïnh choã naèm  
 
Thao thöùc ñeâm thaâu giaác moäng hôø 
Đoâi baøn tay moûi deät vaàn thô 
Ai coøn chôø maõi doøng soâng nhoû 
Nôi beán bôø xöa nhôù ngaån ngô 
 
Hoaøi voïng taâm tö naéng xeá taø 
Daáu yeâu kyû nieäm chôït phoâi pha 
Beân nhau trìu meán tình chöa ngoû 
Coû noäi höông ñoàng gioù thoaûng qua. 
 

Đoã Thò Minh Giang 

15-8-16 
 

 

 “Tôi không có liên kết với những 
người nước ngoài và cũng không có âm 
mưu lật đổ chính quyền. Tôi chỉ đưa ra 
những quan điểm và suy nghĩ của mình về 

tình trạng đất nước bị Trung Cộng lấn 
chiếm và về những tệ nạn xã hội mà thôi.” 

Đại Tá Lẫm lạnh lùng hỏi tiếp: 
“Anh có biết là những vấn đề đó có 

liên quan đến bộ mặt quốc gia không? 
Giữa ta và Trung Quốc có ký nhiều hiệp 
ước hợp tác toàn diện về kinh tế, văn 
hoá, quốc phòng. Chúng ta đừng vì 
chuyện nhỏ mà mất đi tình hữu nghị. 
Nếu các anh cứ viết bừa bãi và kêu gọi 
chống Trung Quốc thì chẳng khác nào 
gây thù, chuốc oán với chính quyền và 
nhân dân Trung Quốc sao? Các anh 
càng viết thì đất nước càng rối ben vì 
gây hoang mang trong quần chúng, 
xách động biểu tình, gây rối loạn trật tự 
xã hội. Đảng muốn đất nước yên ổn để 
xây dựng kinh tế. Chiến tranh hơn nửa 
thế kỷ, ai cũng sợ. Anh nhìn xem, ngoài 
một đám nhỏ gây rối như các anh đâu 
có ai muốn thay đổi cuộc sống yên bình, 
no đủ mà họ đang được hưởng. Chúng 
tôi mời anh lên đây là muốn anh khai 
báo thật thà với Đảng và nhà nước để 
được khoan hồng.” 

Đông bình tĩnh đáp: 
“Tôi không có cấu kết với phần tử 

phản động để lật đổ chính quyền. Ông 
nhìn xem, một người làm báo chỉ có 
giấy, mực và chữ nghiã, không súng 
đạn, vũ khí, quân đội thì lật đổ ai. Chỉ 
có những chính quyền tồi tệ họ mới sợ 
chúng tôi mà thôi.”  

Mặt Lẫm đỏ ửng rồi chuyển sang 
màu xanh mét, sau đó trắng bệch. Ông 
ta gằn giọng: 
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“Ý anh muốn nói chế độ hiện nay tồi 
tệ nên các anh muốn bôi bác phải 
không? Ai cho các anh có công ăn việc 
làm, cơm áo, nhà cửa và mọi phương 
tiện để sống? Nếu không nhờ Đảng và 
nhà nước thì các anh không có điạ vị 
trong các toà báo. Các anh không biết ơn 
chính phủ mà còn muốn tìm cách bội 
nhọ, lật đổ. Những bài anh viết trên Blog 
đã chứng minh tội vu khống cán bộ nhà 
nước, làm nhục quốc gia. Tôi đã xem 
qua tất cả những bản kiểm điểm của anh. 
Anh không thành khẩn khai báo nên 
chúng tôi phải tạm giam anh ở đây.”  

Đại Tá Lẫm ra hiệu cho hai công an 
trao lại cho Đông những tờ kiểm điểm 
và yêu cầu anh thành khẩn viết lại và 
nộp cho họ cuối ngày. Chờ cho họ đi ra 
khỏi phòng, Đông cầm những tờ kiểm 
điểm đang có trong tay và cười thầm. 
Có gì để khai thêm. Chẳng lẽ viết rằng 
tôi có tội nói xấu Đảng và chính phủ. 
Xin được khoan hồng. Viết như thế thì 
còn chi là khí tiết của một trí thức sống 
và có trách nhiệm đối với xã hội và đất 
nước. Nếu ai cũng run sợ, cúi lòn, nịnh 
hót, lừa dối để kiếm miếng ăn thì ai sẽ 
là người chỉ đường cho đất nước nhìn 
về phiá trước. Đông vo tròn hết những 
bản kiểm điểm và quăng vào thùng rác. 
Họ muốn gì thì cứ làm, muốn nhốt tù, 
tra tấn, khủng bố tinh thần, mở chiến 
dịch bôi nhọ trên tất cả các báo chí 
truyền thông v…v…thì cứ làm. Tuồng 
tích cũ cứ đem ra sử dụng để bóp nghẹt 
quyền sống của con người. Cả ngày 

hôm đó, Đông không được ăn gì ngoài 
một ổ bánh mì và một ly nước lạnh. 

Chiều tối, tôi vào thăm Đông. Vừa 
thấy tôi, Đông đã rào đón: 

“Cậu muốn đi lấy tin để viết về tớ 
phải không? Cần gì hỏi han cho mất 
thời gian. Cậu cứ phang tới tấp như 
những người khác thôi. Chữ nghĩa cũng 
chỉ xoay đi xoay lại bao nhiêu đó ai 
cũng học thuộc lòng hết. Chỉ có cái tên 
và thời gian khác nhau thôi.” 

Tôi nóng mặt khi nghe Đông nói. 
Nhưng nhìn Đông mệt mỏi, tóc tai bơ 
phờ tôi biết Đông bị tụi công an quần 
nhừ như cháo. Tôi nhỏ nhẹ nói: 

“Cậu vẫn ương bướng như ngày 
xưa. Thời chúng mình còn học Đại Học, 
những chương trình thuyết trình chỉ 
nằm trong nhà trường nên những câu 
hỏi và quan điểm trời ơi, đất hỡi của cậu 
chỉ có thầy trò hiểu nhau. Ra đời, đi làm 
đừng có mang trong tim, óc những hoài 
bão tốt đẹp tưởng tượng đó. Nó không 
thực tế đâu. Cậu đang sống trong 
“huyễn mộng”. Cậu giỏi hơn tớ nên đi 
tra tự điển đi. Ngày xưa, hàng triệu 
người bỏ thây trong rừng núi và dãy 
Trường Sơn vào đánh chiếm miền Nam 
cũng vì hai chữ nầy. Và người miền 
Nam đã đi theo cộng sản cũng vì nó. 
Ngày nay, cậu lại mơ nữa sao? Cậu phải 
thức tỉnh chớ.” 

Đông im lặng lắng nghe tôi nói. Tôi 
biết hắn đang nhổ toẹt những lời nói giá 
trị của tôi. Thế nhưng quý vị nhìn xem, 
tôi sống đàng hoàng như một ông vua 
con, tiếng tăm, danh giá và giàu có. Tôi 
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đi vào Sở Công An thăm nó như đi 
chơi. Tôi chỉ cần nhấc điện thoại, nói 
vài câu xã giao vu vơ với những lời hứa 
hẹn là có thể vào đây thăm Đông. 
Những tay khác vì sợ liên lụy, chúng nó 
sẽ giữ kẽ không muốn liên lạc với 
Đông. Tôi cũng có thể làm như vậy, 
nhưng lương tâm tôi cắn rứt lắm và một 
phần vì Đào. Đông và tôi có nhiều kỷ 
niệm với nhau từ khi còn là hai đứa trẻ 
tắm cởi truồng cho đến khi vào Đại 
Học. Hai người bạn tri kỷ có thời mơ 
ước chọc trời khuấy nước, đem trái tim 
khối óc phụng sự muôn người. Thế 
nhưng, một trái tim bằng vàng, một bộ 
óc khoáng đạt, thông thái không thể tồn 
tại trong xã hội hỗn độn chụp giựt, tranh 
giành và con người lấy đồng tiền làm 
thước đo lương tâm trong sạch, lòng 
nhân đạo, lòng tốt và đạo đức. Tôi bị té 
ngã, ngập ngụa trong mớ đạo đức xa 
hoa đó. Tôi quanh quẩn như gà mắc tóc 
để tìm một hướng đi thực tế có thể cứu 
tôi thoát khỏi sự nghèo đói, bị chà đạp 
và bất công. Tôi đã chuyển hướng 180 
độ. Tôi lần mò tìm hiểu những gì mọi 
người đang cần, cái gì tốt cho tôi và có 
lợi cho những người tôi đang chung 
đụng hàng ngày. Tôi tìm ra chân lý sống 
và bí quyết “luồn thật sâu, nấp thật kỹ” 
và dùng cái lưỡi ma quái của mình để 
hưởng lợi. Quý vị nhìn xem, thế gian 
nầy biết bao nhiêu kẻ đã sống như tôi. 
Chỉ trong vòng vài năm, tôi giàu có và 
địa vị xã hội của tôi được củng cố vững 
chắc. Còn Đông vẫn sống hàn vi, vẫn chỉ 
là anh phóng viên hợp đồng với đồng 

lương ba cọc, ba đồng không có tương 
lai. Nói về năng lực và tài thì nó hơn tôi 
một cái đầu. Nhưng về trường đời, mánh 
mung, bịp bợp, điêu ngoa, miệng lưỡi thì 
nó phải kêu tôi bằng sư phụ. Và tôi biết, 
chỉ có loại người như tôi mới có thể tồn 
tại trong xã hội nầy, và tồn tại một cách 
ngon lành mới thật là kỳ lạ và ngoạn 
mục. Tôi đang tự đắc về thành quả của 
mình thì Đông lên tiếng: 

“Cậu là cậu, tớ là tớ. Chúng ta là 
bạn nhưng hai con đường đi rất khác 
nhau. Tôi không thể bán mình cho quỷ. 
Cậu bây giờ thay đổi nhanh quá. Cậu 
không còn là thằng bạn cố tri của tôi 
thời còn đi học.” 

Tôi nổi quạu: 
“Cậu lại sai nữa rồi. Mình sống thức 

thời, biết tiến biết lùi, biết lúc nào 
cương và lúc nào nhu. Có như vậy cuộc 
đời mình mới êm ấm, bình an. Nhìn tớ 
xem, tớ ngon lành, đường hoàng và ai 
cũng trọng nể. Thế là đủ rồi. Cần chi ba 
thứ đạo đức rỡm.” 

Đông nhìn tôi với đôi mắt xa lạ: 
“Càng ngày tớ càng không hiểu cậu. 

Cậu xéo đi cho tớ nhờ. Tớ chẳng cần cậu 
vào đây để động viên và giáo huấn tớ.” 

Tôi biết tính Đông. Khi hắn đã làm 
gì thì quyết tâm theo đuổi. Hắn không 
sợ mất việc, đói và bỏ tù. Nhưng có một 
thứ hắn quan tâm. Tôi bắt đầu tấn công: 

“Được thôi. Cậu không nghe lời tớ 
và cậu muốn ở tù luôn nhưng cậu có 
yêu Đào không?” 

Đông sững sốt hỏi tới: 
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“Đào làm sao rồi. Cô ấy không bị gì 
phải không?” 

Tôi biết đánh trúng tim đen hắn 
nên tiếp: 

“Dĩ nhiên là cô ấy bị liên lụy vì giúp 
cậu xây dựng Blog. Cô ấy không cung 
cấp cho công an đầy đủ tin tức và 
password của cậu.” 

“Tôi đã nói cho họ biết hết rồi. Họ 
còn cần gì cô ấy?” 

“Cần chớ. Nếu cậu không viết đơn 
thành khẩn nhận tội thì họ sẽ bắt luôn 
cô ấy. Lúc đó thì khổ thân cho Đào. 
Đàn ông ở tù thì không sao. Đàn bà ở tù 
thì tiêu luôn. Cậu nghĩ sao? Tôi mới gặp 
Đào tại toà soạn trưa nay.” 

Đông lúng túng nhìn tôi như cầu 
cứu. Tôi được nước lên giọng: 

“Cậu chỉ cần lấy giấy ghi vài chữ là 
cậu nhận tất cả tội lỗi của mình và xin 
nhà nước khoan hồng. Mình sai thì 
mình nhận có sao đâu. Như vậy, tụi 
quốc tế vỡ mặt, toà đại sứ Hoa Kỳ và 
các tổ chức Human Right gì gì đó tịt 
ngòi nổ luôn. Cậu có thể an toàn về nhà. 
Cọp sa lưới thì phải phủ phục để được 
thả về rừng. Cậu phải khôn ngoan.” 

Đông bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến 
Đào. Cô phóng viên trẻ mới vào làm 
trong toà soạn Lý Tưởng độ một năm 
nay. Đông là người thầy hướng dẫn, 
huấn luyện Đào vào nghề. Đào không 
đẹp nhưng duyên dáng và có nụ cười 
khá quyến rũ. Đông mến cô không chỉ 
kiến thức mà còn sự thông minh và 
thẳng thắn của cô. Dần dần, Đông và 
Đào đã trở thành đôi bạn. Ngoài giờ làm 

việc, cả hai hẹn nhau đi chơi, ăn uống, 
du ngoạn và đặc biệt là họ hay trao đổi 
tin tức với nhau trên liên mạng. Rồi cả 
hai xây dựng Blog sau khi công ty 
Yahoo, một công ty cung cấp dịch vụ 
điện toán lớn nhất nhì Hoa Kỳ vào Việt 
Nam làm ăn. Nhờ Blog, Đông đã 
chuyển được những suy tư thầm kín của 
mình. Đông cũng liên kết được với 
nhiều Blogers trong và ngoài nước. 
Thông tin trên Blog thật kỳ diệu, nó đã 
phá vỡ quy ước của chính quyền Việt 
Nam, và nó mở toang cánh cửa tự do tư 
tưởng, tự do ngôn luận và khát vọng 
nhân quyền của con người. Chính quyền 
đã nhìn thấy và quyết ngăn chặn. Bạn bè 
Đông bị bắt gần hết. Blogs của họ bị 
đóng. Công ty Yahoo cuốn gói chuồn 
khỏi Việt Nam. Và bây giờ Đông ngồi 
trên ghế bị cáo để công an phán xử. 
Đông nghĩ mình chỉ là một con cá đang 
nằm trên thớt. Người ta muốn chặt, 
muốn chém, muốn bầm, xào nấu như thế 
nào tùy ý. Mình có chết cũng chẳng ai 
buồn quan tâm. Thế nhưng Đào rồi cũng 
cùng chung số phận như mình sao? Cô 
ấy vô tội. Nếu vì mình mà cô ấy vào tù 
thì tội nghiệp cho Đào. Phải làm sao khi 
mình còn ngồi ở đây. Thân mình như 
bánh tráng treo đầu gậy thì làm sao bảo 
vệ được cho Đào. Tôi đoán được suy 
nghĩ của hắn nên lấy giấy bút trao cho 
hắn và ngọt ngào khuyên: 

“Viết cái nầy y như viết phê và tự 
phê từ khi bọn mình còn đi học. Ngày 
xưa viết hàng trăm cái như thế, rồi đọc 
to cho cả lớp nghe. Bây giờ viết y như 
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vậy lại không muốn viết. Bộ cậu khoái 
nhà tù lắm sao. Nầy, trong đó lạnh lắm, 
đói và còn bị tụi tù lưu manh đánh đập 
nữa. Viết nhận tội là được về lo cho ba 
má cậu và cho Đào. Có hề gì ba cái 
miếng giấy lộn nầy. Viết đi rồi đưa cho 
ông Lẫm. Tớ hy vọng cậu thức tỉnh sớm.” 

Tôi biết Đông có hiếu và rất thương 
cha mẹ. Nếu Đông ở tù ai nuôi dưỡng, 
chăm sóc cho ông bà. Rồi tôi lãi nhãi 
với hắn về chuyện Đào sợ mất việc làm, 
bị bỏ tù và Đào nhờ tôi giúp đỡ hắn. Tôi 
cũng vẽ ra cho hắn một tương lai mới, 
một vùng đất yên tĩnh để hắn dung thân 
và mai danh ẩn tích một thời gian. Hắn 
tư lự và buồn hơn lúc tôi mới vào gặp. 
Rồi tôi dúi cho hắn một gói thuốc thơm, 
một bịch trái cây và hai cái bánh bao. 
Sáng hôm sau, tôi nhận được cú điện 
thoại của Đại Tá Lẫm. Ông ta khen tôi 
giỏi và muốn tôi đến đón hắn về… 

 
* * * * * 

 
Trăng đã treo trên ngọn tre sau vườn 

và rọi xuống mặt nước ánh sáng dịu 
dàng. Dòng sông phẳng lặng không một 
gợn sóng và lấp lánh ánh bạc. Xa xa, bên 
kia bờ, những hàng cây đen thẩm im lìm 
xen lẫn ánh đèn điện sáng choang.  

Đông ngồi tựa lưng vào thành ghế. 
Bàn tay phải cầm cầm câu, tay trái mở 
hộp mồi ra và móc con trùn dài ngoằng 
cắm vào lưỡi câu. Đông quăng lưỡi câu 
xa xa. Cục chì ở đầu lưỡi câu chỉ làm 
mặt nước xao động nhẹ. Đông cũng 
không biết mình đã ngồi đây bao lâu 

rồi. Có thể lúc trăng vừa nhô lên ở chân 
trời, cũng có thể là trăng đã chếch bóng 
bên đầu xóm. Có hề gì đâu, với Đông 
sự tĩnh lặng nơi thôn dã nầy đã xoa dịu 
nỗi cay đắng, chán chường đang đè 
nặng tâm tư. Chiếc cần câu trên tay 
Đông bị ghì xuống thật mạnh làm Đông 
giật mình trở về thực tại. Anh quấn dây 
câu vào trục và cố gắng kéo cần câu lên. 
Đầu dây bị trì xuống, con cá cắn câu cố 
gắng vùng vẫy để thoát khỏi lưỡi câu 
bén nhọn quái ác của Đông. Nhưng vô 
ích, càng vùng vẫy nó càng bị móc dính 
chặt vào lưỡi và không thể thoát thân. 
Đông giật mạnh cần câu. Một vùng 
nước khuấy động, nước bắn lên tung 
toé, thân hình con cá treo lơ lững trên 
không trung. Đông mừng rơn vì ba ngày 
nay không câu được con cá nào. Bây 
giờ được một con to bằng bắp tay còn gì 
vui hơn. 

Đông nhìn kỹ con cá lóc dưới ánh 
trăng. Đôi mắt nó mờ đục như van xin, 
cầu khẩn, cái miệng rộng hoác của nó 
thoi thóp thở. Một dòng máu đỏ loang 
ra khoang miệng vì cái móc nhọn và 
bén. Đầu nó to nhưng thân thể nó loang 
lỗ, vãy chỗ đen, chỗ đỏ, chỗ có chỗ 
không và cái đuôi nó thì bị mất hết một 
phần ba. Nó là con cá tật nguyền mà 
Đông câu được sau ba ngày ngồi đây. 
Có thể nó tồn tại nhờ thích ứng với 
dòng nước ô nhiễm nặng và bốc mùi 
tanh hôi thoang thoảng. Con sông nầy 
ngày còn bé Đông bơi lội hàng ngày. 
Người dân sống hai bên bờ dùng nước 
sông tắm giặt, nấu ăn, sinh hoạt và tưới 
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mát ruộng vườn. Những đêm trăng, mỗi 
lần má Đông xuống đây rửa chén là cá 
lòng tong, cá cơm, cá sác-lác, liềm kiềm 
bơi lội xung quanh để tìm mồi. Người 
và cá đùa giỡn với nhau trong dòng 
nước mát. Người dân có thể đặt lờ, chày 
cá, cắm câu, giăng bẫy để kiếm ăn. Cá 
nhiều vô số và ăn không hết phải đem ra 
chợ bán. Hai mươi năm sau, dòng sông 
nầy đã cạn kiệt cá tôm. Ngay cả những 
con ốc gạo, con cua, con còng gió, con 
ốc ma cũng không còn thấy bò lỗn ngỗn 
trong những đám lau sậy, cỏ dại hay 
những cây rau mướp mọc ven sông. Tất 
cả mọi sinh vật đều chết. Cái chết dần 
mòn của chúng cũng giống như cái chết 
của từng con người Việt Nam đang cố 
gắng tìm lại giá trị của mình trong lòng 
xã hội. Đông tháo móc câu ra và định 
thả con cá xuống dòng sông thì nghe 
tiếng nói sau lưng: 

“Anh Đông. Anh không muốn giữ lại 
con cá sao? Công anh câu cực khổ mà.” 

Đông giựt mình ngẫng lên nhìn cô 
gái. Mái tóc thẳng đen nhánh xoã dài 
bay bay trong gió. Chiếc áo trắng của cô 
nổi bật dưới ánh trăng sáng huyền hoặc. 
Cô tiến về phiá Đông mỗi lúc một gần. 
Đông sửng người khi nhận ra Đào. Đào 
đến đây từ bao giờ và tại sao cô biết 
mình ở đây mà tìm. Đông lật đật bỏ con 
cá vào thùng nước kế bên và hỏi: 

“Sao em biết anh ở đây mà tìm.” 
Đào ôm chầm lấy Đông. Anh nghe 

vai áo mình thấm ướt những giọt nước 
mắt của người con gái. Giọng Đào 

nghèn nghẹn bên tai anh như lời thì 
thầm của gió: 

“Người ta có đánh anh không? Em sợ 
họ bỏ tù anh rồi em không biết làm sao.” 

Lần đầu tiên Đào liều lĩnh ôm 
Đông. Mùi hương con gái thơm, ngọt, 
dịu dàng làm cho Đông có cảm giác ấm 
cúng, êm ái và xúc động. Người con gái 
nầy yêu anh chân thành. Nàng yêu anh 
ngay cả khi anh chẳng có gì để cho 
nàng bám víu: Tiền tài, danh vọng, địa 
vị xã hội và ngay cả công ăn việc làm 
anh cũng không có. Anh đã bị ném ra 
ngoài xã hội như một mảnh giấy lộn. 
Những gì anh ấp ủ, say mê, mơ ước 
không còn trong tầm tay anh. Ngay cả 
mong ước yêu Đào anh cũng không 
dám đèo bồng. Đông đã bỏ Sài Gòn về 
căn nhà xa lắc xa lơ ở An Giang để 
sống ẩn dật. Anh không còn liên lạc với 
bất cứ ai và không muốn liên lụy đến 
gia đình và nhất là Đào. Mấy tháng nay, 
Đông ra vườn cuốc đất, trồng rau lang, 
rau muống, cà chua… nuôi thêm gà vịt. 
Ban đêm ngồi viết lăng nhăng trên 
những cuốn vở học trò. Mỗi đêm, khi 
trăng lên Đông xách cần câu với chút 
mồi và ra bờ sông ngồi câu cá. Anh rất 
nhớ Đào và thèm được gặp cô một lần 
để tâm sự cho vơi đi nỗi buồn đang đè 
nặng tâm tư. Nhưng Đông không dám 
liên lạc với nàng. Ngờ đâu Đào đến đây 
tìm Đông. Đông xiết nàng trong đôi tay 
và hôn lên má nàng: 

“Anh nhớ em quá. Em lo lắng cho 
anh nhiều như vậy sao? Em ngồi xuống 
đây đi.” – Đông dìu nàng ngồi xuống 
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bên cạnh và tiếp – “Tình hình trong tòa 
soạn ra sao rồi?” 

Đào kể lể: 
“Tổng Biên Tập đã nhận người từ 

Trung Ương chuyển xuống thế chỗ cho 
anh. Bên công an vẫn gọi điện thoại hỏi 
tin tức về anh nhưng em trả lời không 
biết. Tất cả máy móc của em họ không 
trả lại. Em cũng không cần sử dụng nữa. 
Đâu giúp ích được gì cho ai thì cần nó 
làm gì.” 

“Anh xin lỗi em. Nếu không vì anh 
thì em đâu bị liên lụy.” 

Đào nắm tay Đông ân cần nói: 
“Em ủng hộ việc làm của anh. Nếu 

vì anh mà em bị bắt ở tù thì em cũng 
vui. Vô tù mình mới gặp được nhau. 
Anh đâu có tội gì.”  

“Cảm ơn tấm lòng tốt của em. Bây 
giờ anh mới hiểu rằng em thật sự yêu 
anh. Có em bên cạnh anh không còn 
cảm thấy đơn độc. Mấy tháng nay, anh 
ở đây một mình đối diện với chiếc bóng 
của mình. Anh ngồi đây câu cá mỗi đêm 
trăng để cuộc sống bớt trống trải và đó 
cũng là một phương pháp tịnh tâm.”  

Đào nhìn sâu vào đôi mắt Đông hỏi: 
“Anh câu được bao nhiêu con cá?” 
Đông chỉ tay vào thùng nước: 
“Chỉ có một con duy nhất. Có thể 

anh nặng bóng vía nên cá chẳng cắn 
câu. Nhưng con cá nầy tật nguyền. Em 
nhìn xem.” 

Đông nghiêng thùng nước và lấy cái 
vợt vớt con cá lên. Qua ánh trăng sáng 
vằng vặc, Đào có thể nhìn thấy hình dạng 
khác thường của nó. Nàng chắc lưỡi: 

“Con cá bị dị dạng. Em không ngờ 
dòng sông nầy bây giờ nhiễm độc.” 

“Dù nó bị nhiễm độc nhưng người 
dân vẫn phải sống với nó, vẫn yêu mến 
dòng sông vẫn bắt cá, tôm để ăn. Con cá 
tật nguyền nhưng nó vẫn yêu sự sống 
của nó. Anh muốn trả nó về với dòng 
sông để nó được tự do bơi lội.” 

Đông mang vợt đến gần sông và thả 
con cá xuống. Nó mừng rỡ quẫy đuôi và 
lặn mất. Đào cười: 

“Anh không phải là người biết câu cá. 
Đông mỉm cười đáp: 
“Anh chỉ thích câu cá vào lúc trăng 

lên. Em nhìn xem, mặt nước như một 
dãi lụa bàng bạc, trong suốt, lung linh, 
huyền hoặc và êm ả. Khung cảnh nầy 
không bao giờ thấy được khi anh sống ở 
Sài Gòn. Ở đây yên tĩnh, đơn giản và 
cuộc sống không bon chen tranh giành. 
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh cứ sống 
trong mơ. Anh mơ nhiều quá! Nhưng 
giấc mơ của anh không bao giờ có. 
Ngay cả mơ câu được một chú cá lòng 
tong cũng không có. Thôi thì ngồi câu 
bóng trăng vậy. May mà còn có em trên 
đời. Ai cho em biết anh ở đây?” 

“Anh Thiệt, bạn của anh.” 
Đông thở dài: 
“Thiệt là bạn nối khố của anh. 

Nhưng anh rất ghét lối sống của Thiệt. 
Nhiều lần anh muốn xa lánh anh ta 
nhưng vì tình bạn từ thuở hàn vi mà anh 
còn liên lạc. Dù sao thì Thiệt cũng giúp 
anh không bị tụi công an đánh đập, bỏ 
tù. Anh đã mang ơn Thiệt.” 

Đào thở dài: 
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“Con người đó thật kỳ lạ, nửa tốt 
nửa xấu, nửa thiên thần nửa ác quỷ.” 

Đông nhíu mày hỏi: 
“Anh không hiểu em nói gì.” 
Đào cười nhạt: 
“Anh Thiệt vẫn còn quanh quẩn đâu 

đây mà chưa về Sài Gòn đâu. Anh ấy đã 
đưa em đến đây nhưng không hiểu tại 
sao không vào thăm anh.” 

“Có thể Thiệt sợ anh trách móc hoặc 
nói những lời trái tai anh ta.” 

“Không phải đâu. Vì em thôi. 
“Như vậy là?!” 
Đào bịt miệng Đông và nói khẽ: 
“Đừng nói gì thêm. Chúng ta bên 

nhau là vui rồi. Anh còn muốn gì thêm.” 
Gió từ dòng sông thổi vào bờ lay 

động ngàn cây xào xạc. Mái tóc Đào 
mơn man tung bay trong gió.  

 
* * * * * 

 
Khi Đào đi vào nhà Đông, tôi vẫn 

đứng nhìn theo. Cô gái có nụ cười 
duyên dáng với mái tóc thề mãi mãi 
ngoài tầm tay với của tôi. Trong khi biết 
bao người mê tiền tài danh vọng, chạy 
theo đồng tiền bất chấp mọi thủ đoạn, 
thì thằng bạn ngờ nghệch của tôi lại ôm 
mớ lý thuyết cũ rích để sống như một 
hiền triết, như cụ Nguyễn Khuyến thuở 
xưa. Đời nay, cứ ôm mãi những giá trị 
đạo đức xưa cũ thì làm sao tồn tại. Tôi 
càng không hiểu Đào, cô gái xinh đẹp, 
thông minh nhưng lại ngu si yêu cái 
thằng nghèo kiết xác như Đông. Tôi đã 
nhiều lần tìm cách tỏ tình, Đào luôn từ 

chối. Tôi mua những món quà đắt tiền 
thì Đào nhận xong đem trả lại.  

Giờ đây, tôi đứng một mình cuối 
ngả ba đường, cạnh một dòng sông. Con 
đường nào tôi phải đi, tôi phải chọn. 
Đường đời trăm ngả, theo tiêu chuẩn nào 
để sống đây? Đồng tiền tôi có trong tay 
không phải mồ hôi nước mắt tôi đã tạo 
ra. Tôi sống bằng mánh khoé và nước 
bọt. Tôi bán linh hồn để đổi lấy giàu 
sang danh vọng. Có thật sự tôi đã bình 
yên? Tôi rút một điếu thuốc ra hút, rồi 
hai… ba. Lần đầu tiên tôi thất tình. Tôi 
lại suy nghĩ về tình yêu. Có thể tình yêu 
còn cần một cái gì đó rất quan trọng 
trong nhân cách con người. Có phải 
chăng tôi không có và con người của tôi 
không xứng đáng để Đào yêu tôi chăng?  

Vầng trăng mười sáu sáng vằng vặc, 
êm ả, mơ màng. Tôi vui hay buồn tôi 
nào hay biết. Cuộc sống nầy vui chi cho 
nhiều rồi cũng buồn nhiều. Thôi thì cứ 
sống thản nhiên nhìn thế sự xoay dần. 
Một đời người rồi sẽ đi qua chóng vánh. 
Dưới ánh sáng dịu dàng của ánh trăng, 
tôi có thể thấy bóng Đông và Đào đang 
quyện vào nhau. Hai mái đầu chụm vào 
thành một. Tôi cảm thấy thèm được 
sống như Đông với một người con gái 
có tâm hồn thánh thiện. Nhưng tiếc thay 
tôi vẫn là tôi: thằng nửa người, nửa 
ngợm đang bước trên danh vọng và kiêu 
hãnh nhìn đời. Còn ai vinh dự, cao qúy 
hơn tôi? 

05/01/2010 
Phong Thu 
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Chợ Đêm Phố Thị: 
Phước Lộc Thọ - Little Sài Gòn 

 

Bài viết & Hình ảnh:  

Ỷ Nguyên - Phạm Bá 
 
    Chiều hôm ấy…Thứ Sáu, sau một 
chuyến bay dài từ Miền Đông qua Cali, 
máy bay nhẹ nhàng đáp xuống phi trường 
John Wayne trong cái thoáng mát của một 
chiều hè nhạt nắng, chúng tôi lấy xe lái 
thẳng tới Đường Saigon, trước đây có tên 

gọi là Asian Garden trong khu thương xá 
Phước Lộc Thọ để tìm thứ gì ăn lót bụng. 
Khu thương xá này đối với chúng tôi chẳng 
xa lạ gì vì hàng năm, chúng tôi thường qua 
thăm gia đình ở Little Saigon nên đã quen 
thuộc với nơi đậu xe ở đây, do đó không 
gặp nhiều trở ngại khi tìm chỗ parking.  
    Khi vừa bước ra khỏi cửa chính của 
thương xá, W0W ! cảnh chợ đêm nơi đây đã 
bắt đầu tấp nập làm chúng tôi hơi choáng...  
Từng làn khói trắng từ những lò nướng thịt 
tỏa lên bay mịt mù khắp khu chợ. Thoảng đã 
nghe được mùi thịt nướng thơm nhức cả 
mũi.  Trong khoảnh khắc, tôi chợt liên tưởng 
tới những lò thịt nướng tại chợ đêm phố cổ 
Hà Nội mà thấy lòng xốn xang. 
   

 
Thương Xá Phước Lộc Thọ  -  
Little SAIGON 
 
Cùng lúc xập xình điệu nhạc Bolero Hè Phố 
rộn rã từ một một sân khấu nhỏ dựng tại góc 
bên phải của thương xá vang lên.  One-
Man-Band.- người nhạc sĩ keyboard thản 
nhiên dạo những tình khúc về quê hương, 
nghe sao thật mùi, khiến không khí buổi chợ 
đêm như bắt đầu được khởi sắc. Náo nhiệt 
thật!  Nghe nói phải đến 7 giờ tối chương 
trình văn nghệ tạp lục mới bắt đầu.  Các ông 
già bà cả đã sẵn sàng ngồi ở phía trước sân 
khấu Phúc Lôc Thọ đợi chờ giờ khai mạc.  
Nhìn quanh, tôi thấy toàn là dân Mít mình, 
lâu lắm mới gặp đôi ba cặp người Mỹ tay 
cầm những xâu thịt nướng, đồ chiên vừa đi 
vừa nhâm nhi một cách tự nhiên thích thú.  
Có nhiều gia đình, vợ chồng con cái, ngồi 
kín những dẫy bàn ăn kê sẵn trước ba pho 
tượng Phước Lộc Thọ.  Vui thật! Trông 
người ta ăn uống tự nhiên, thoải mái làm 
mình cũng cảm thấy đói bụng.  Đúng là một 
nếp văn hoá ẩm thực đường phố Việt Nam! 
 

Thịt Nướng 
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 Những lô parking nhỏ trước thương xá 
Phước Lộc Thọ thường ngày giờ là khu Chợ 
Đêm. Điểm qua các gian hàng bán đồ ăn, 
hầu hết là món nướng: Gà nướng sả, bò 
nướng, thịt heo nướng, tôm nướng và đặc 
biệt là mực tươi nướng v.v… Từng sâu thịt 
ướp gia vị vàng óng đang xì xèo trên tấm vỉ 
sắt của chiếc lò nướng lớn bằng gas khá 
sạch sẽ. Mỡ nổ tanh tách, lửa chợt bùng 
lên… cô hàng nướng thịt, đôi má ửng hồng,  
một tay lật xâu thịt, né mặt sang một bên, 
một tay vội dụi mắt vì khói …trông dễ 
thương lạ.  Thực khách lao xao xếp hàng 
đợi món ăn mình đã kêu.  Kế bên là gian 
hàng bán bánh đúc tầu chiên trứng, cũng 
khá hấp dẫn những du khách như chúng tôi.  
Có gian kê một cái bàn lớn bày đầy những 
cặp bánh ú, bánh giò, bánh ít, bánh bột 
lọc… cùng những chai nước giải khát đủ 
loại.  Một tủ kính với nhiều loại chè và thức 
uống bầy biện rất ngăn nắp, tương đối sạch 
sẽ để dễ tiếp thị du khách. Tôi nhìn kỹ, 
nhưng không thấy món chè Cung Đình nổi 
tiếng của Little Saigon bày bán ở đây.  Hai 
cô gái trẻ, xinh xắn đứng phía trước ân cần 
mời mọc khách hàng.  Tôi ghé bên hỏi nhỏ: 
“Có phải là Chè Cung Đình không? “ Hai cô 
không trả lời chỉ mỉm cười và lắc đầu. Lại 
nữa, sát bên, gian hàng bánh cuốn cuộn 
nhân thịt kiểu gỏi cuốn cũng được thực 
khách chiếu cố tận tình. Có gian hàng mang 
bảng hiệu Bin BBQ & Dessert nhưng thực 
đơn lại là những món ăn thuần túy Á Đông 
như: thịt nướng, chuối nếp nướng, bắp 
nướng, bánh tráng nướng, khô mực nướng 
& nước mía nguyên chất.  Tôi thực không 
hiểu…Gian hàng kề cận bán phá lấu, hoành 
thắn, kem chiên và Hồ Lô nướng.  Món 
hoành thắn và phá lấu tôi biết quá rành, còn 
“kem chiên” và “Hồ Lô nướng” tôi chịu thua, 
chưa từng được nghe ai nói về hai món ăn 
lạ này! Kế đến là gian hàng bán bánh kẹp lá 
dứa mà bảng hiệu đề là Coconut Waffles, dễ 
hiểu thôi, ai cũng biết... 

 

WOW ! Mực Nướng lò Gas ... 
 
   Bước sang một khu khác, chúng tôi rất 
ngạc nhiên và tò mò với món mực tươi 
nướng của gian hàng “Đêm Sao – Grilled 
Squid”, như kiểu “Mực phơi một nắng”. 
Phải nói đây là gian hàng ăn độc đáo nhất 
của Chợ Đêm được du khách chiếu cố đến 
nhiều nhất. Từ xa chúng tôi đã thấy thiên 
hạ xếp hàng nối đuôi trước hai lò nướng 
khá lớn.  Hai ông bếp lực lưỡng đang luôn 
tay lật từng con mực tươi trên vỉ sắt có lẽ 
đã được ướp gia vị, toả lên mùi thơm đặc 
biệt của món hải sản. Thấy mà thèm nhỏ 
dãi luôn!  Một thanh niên trẻ tuổi vừa đứng 
thu tiền, vừa đưa món ăn cho khách hàng 
lại vừa luôn miệng quảng cáo món mực 
nướng đặc biệt của quán anh. Một đĩa mực 
giá 6 dollars, trong đó có chừng hơn nửa 
con mực đã được cắt thành từng miếng 
nhỏ, bên trên có rắc ít tương ớt đỏ. Trông 
thực hấp dẫn!  
 Mực nướng này ăn với tương đỏ là 
đúng khẩu vị, hết còn mùi mực tanh...  Tôi 
tần ngần một lát, không biết có nên mua 
một đĩa ăn thử hay không, phần vì ngại 
món ăn đường phố, phần vì chúng tôi có 
hẹn đi ăn tối với gia đình mấy đứa cháu.  
Nhìn thấy hai cô Mỹ trắng đang chia nhau 
ăn điã mực nướng, tôi hơi ngạc nhiên, hỏi 
họ : “Do you like it?  How does it taste? – 
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“Fantastic ! – We love it”, họ trả lời một 
cách thành thực và tự nhiên.  Vừa lúc này 
ông xã tôi chợt đến, muốn tôi mua một đĩa 
ăn thử.  Chao ôi! Trên cả tuyệt vời! Ngon 
thật bạn ạ ! Mùi mực nướng cháy xém bốn 
cạnh, xé dọc ra, quẹt thêm một chút tương 
ớt cay, nhai từ từ…bạn sẽ cảm nhận được 
vị thơm ngon của thứ mực tươi đã được 
ướp gia vị.  
     Nhìn hình ảnh vỉ mực tươi nướng tại 
đây, bất chợt tôi nhớ đến món “Cá Thu Một 
Nắng” tại Đồ Sơn Hải Phòng mà chú em họ 
nhà tôi hôm đó mời: “Hôm nay em sẽ mời 
anh chị thưởng thức món “Cá Thu Một 
Lắng”.  Khi nghe chú em nói vậy, chúng tôi 
chẳng hiểu “cá thu một lắng” là cá gì, sau 
mới rõ là cá thu đã được phơi một nắng.  
Người dân Hải Phòng thường nói chữ N 
thành chữ L nghe thực tức cười. Thực sự 
mà nói, cá thu một nắng đem chiên lên ăn 
với cơm trắng, ngon một cách gì đâu!  Cho 
nên mỗi lần trở lại Hải Phòng, chú em nhà 
tôi luôn luôn tìm cho được món cá đặc biệt 
này để đãi ông anh bà chị là người nước 
ngoài về thăm quê hương.  Chú em cho 
biết, đối với người dân bình thường ở Hải 
Phòng, ít ai dám hoang phí ăn món cá mắc 
tiền này. Tôi nhớ bữa ăn hôm đó ở Đồ 
Sơn, tôi chi ra hơn một triệu (cỡ $50US) 
cho một bữa ăn bốn người. Có thể chúng 
tôi đã bị nhà hàng chặt chém như kiểu đã 
bị bằm vặp tại nhiều nhà hàng ở Vũng Tầu 
trong Nam … 
 Chúng tôi, phần lai rai đĩa mực, phần đi 
loanh quanh trong khu bán đồ ăn để xem có 
còn những món ăn gì đặc biệt hơn không. 
Một gian hàng kế bên treo bảng hiệu: “Cajun 
Islands” nhưng menu lại để hình gỏi cuốn, 
chả giò, trứng luộc, thực quái đản hết chỗ 
nói.  Có thể họ còn có tôm hùm nướng do 
đó mới gọi là đồ ăn từ hải đảo (Cajun 
Islands).  Những con tôm hùm bự cỡ gang 
tay, vỏ đỏ, tươi ngon nằm phơi mình trên vỉ 
nướng trông rất bắt mắt cho những ai thích 

nhâm nhi với bia. Bà chủ hàng luôn miệng 
mời chào thực khách chiếu cố, chỉ tiếc 
chúng tôi không sẵn sàng cho món ăn độc 
đáo này.  Đại khái khu hàng ăn bao quát là 
như vậy.  
   Ngay giữa khu chợ đêm người ta thấy có 
nhiều gian hàng bán đồ chơi cho trẻ em.  
Một vài gian hàng bầy bán giầy dép, ví đầm, 
quần áo… Có gian bầy bán đồ dùng trong 
bếp như nồi niêu soong chảo, đũa bát, 
muỗng nĩa v.v….  Có gian bầy bán đồ nữ 
trang mà tôi nghĩ toàn là hàng giả.  Có thể 
còn vài gian hàng linh tinh mà tôi không có 
nhiều thì giờ để ghi nhận.  Vậy chứ tôi cũng 
mua giúp bà hàng hai bộ quần áo ngủ bằng 
vải bông màu nhạt để mặc mùa đông, vừa 
vặn và dễ thương lắm. Quá là rẻ! có 10 
dollars/1 bộ. Giá mua tại Macy’s tôi phải trả 
một bộ tới $50. Chất lượng như nhau…vì 
cùng Made in Vietnam. 
 

 
Nhạc Chiều Phố Thị ...  
 Khoảng hơn 7 giờ, đèn khu phố thị bật 
lên sáng chưng. Tiếng nhạc và lời giới 
thiệu của cô MC đã kéo chúng tôi trở lại 
sân khấu của chợ đêm.  Ông xã tôi lăng 
xăng, chạy tới chạy lui để bấm ít pô hình 
lưu niệm cho chuyến đi.  Tôi tìm một chỗ 
đứng cạnh sân khấu để nhìn cho rõ.  Giờ 
đó khán thính giả đã ngồi chật hết các hàng 
ghế sắp trước sân khấu.  Những người đến 
sau như chúng tôi đành phải chịu đứng 
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vậy.  Trên sân khấu thu hẹp dưới ánh nắng 
còn sót lại của một ngày hè hòa vào ánh 
đèn mầu rực rỡ trên sân khấu đủ để tôi 
thấy được dáng dấp cô MC lả lướt trong tà 
áo dài vàng điểm bông xanh rất nhã nhặn, 
mái tóc dài uốn quăn chấm ngang vai, 
khuôn mặt trang điểm dản dị dễ nhìn.  Cô 
giới thiệu tên “ca sĩ một đêm” của chợ đêm 
PLT, tên bài hát cùng thể điệu của bài hát.  
Ban nhạc có một nhạc sĩ chơi guitar và một 
One-Man-Band, vậy mà âm thanh nghe 
sao sống động và ròn rã như một dàn nhạc 
chuyên nghiệp. Khi ca sĩ được mời lên hát 
thì dưới sàn nhẩy – là khu đất trống trước 
sân khấu, từng cặp từng đôi đã sẵn sàng ra 
biểu diễn.  Thực lạ mắt, hình như những 
“dân chơi” này đều có mặt trong cả ba đêm 
cuối tuần tại đây để tận hưởng thú “múa 
đôi” nên họ rất tự nhiên như nhẩy ở phòng 
trà.  Những bản nhạc mang điệu Rhumba, 
Bolero, Cha Cha Cha hoặc Slow v.v…đi 
vào lòng người đã được các ca sĩ trình diễn 
liên tục, rất ư là độc đáo.  Nghe nói, những 
ai muốn lên hát phải ghi tên trước 7 giờ 
chiều.  Trong lớp ca sĩ mà tôi được nghe 
hát trong tối hôm ấy có đủ mọi lứa tuổi, mọi 
thành phần trong cộng đồng tỵ nạn.  Nhưng 
có lẽ nữ giới vẫn chiếm nhiều hơn nam.  
Nhiều tràng pháo tay vang rền sau mỗi bài 
ca như để cổ võ cho chương trình nhạc 
chiều hè phố. 
 Sự thành công giúp vui cộng đồng như 
thế nào chưa nghe ai nói tới, nhưng có một 
chuyện tôi phải thành thực ghi nhận ở đây 
là khi ca sĩ vừa chấm dứt bản “Chiều mưa 
biên gìới” của Nguyễn Văn Đông, một vị 
HO đứng cạnh nhà tôi bất chợt nói: “Buồng 
wá anh hai ơi! Nhớ hồi eng còn đồn trú trên 
Lê-Ku trước 75, được nghe bản nhạc này 
hoài…đêm nay được nghe lại ! … thấy sao 
mà nhớ mà thươn đời lính chiếng wá anh 
hai ạ !...”. Lời than thở chân tình này quả 
đã làm tôi bùi ngùi xúc động. Âu cũng là dịp 
ghi được một dấu ấn khó quên của một 

phiên Chợ Đêm Phố Thị chỉ được thực hiện 
trong mấy tháng hè từ tháng Sáu đến tháng 
Chín hàng năm. 
     Và nếu tinh ý một chút, phiá trước sân 
khấu có đặt một thùng giấy với hàng chữ 
Donation dán phía ngoài được đặt trên một 
bục gỗ ngay tầm mắt của khán thính giả.  
Tôi để ý, mỗi lần một ca sĩ lên trình diễn 
đều bỏ tiền vào thùng donation này.  Ngoài 
ra cũng có khán giả ai muốn ủng hộ nhiều 
ít tùy tâm đều tự ý đến bỏ tiền vào đấy.  
Được biết khoản thu được là để đóng góp 
cho Hội Từ Thiện VietHeart Non-Profit 
Organization.   
      Nhận xét chung của tôi thì đây là một 
chương trình “văn nghệ tạp lục” đường phố 
giúp vui cư dân, ông già bà cả ở gần khu 
thương xá PLT đến giải trí cuối tuần, không 
xa hoa ít tốn kém mà họ còn có dịp gặp lại 
đồng hương quen biết.  Quả đúng là như thế 
vì chính tôi cũng đã tình cờ được gặp lại một 
đồng nghiệp làm chung với nhau tại Toà Đại 
Sứ Mỹ Saigon hơn 40 năm trước đây. Hỏi 
sao không mừng cơ chứ ! Theo sự tìm hiểu 
của tôi, những người Việt sinh sống lâu năm 
tại California, nhất là tại trung tâm thành phố 
Westminster, thường không mấy quan tâm 
đến sinh hoạt này mà hầu như chỉ có người 
Việt mới qua định cư sau này hoặc du khách 
từ các tiểu bang khác về thăm đây mà thôi.  
     Nếu biết trước có chợ đêm, chắc chắn 
chúng tôi đã không nhận lời đi ăn tối với 
các cháu để còn được chung vui cùng cộng 
đồng Little Saigon qua các món ăn thuần 
túy Việt Nam cũng như được hoà nhập với 
mọi người trong bầu không khí vui nhộn và 
thanh bình của một chiều hè miền Cali 
nắng ấm.   
     Xin hẹn bạn đọc qua những ký sự lần 
sau nhé ! 

Ỷ Nguyên  &  Phạm Bá 
Maryland, Hè 2016 
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Tiếc Thương 
  
 
Anh Bình …thôi đã ra đi, 

Trần gian nay chẳng mong gì gặp nhau. 

Dằn lòng cố nén cơn đau, 

Nhưng sao lệ vẫn tuôn mau thế này. 

Sinh ly tử biệt xưa nay, 

Lẽ Trời ai có đổi thay được nào. 

Hồng trần cõi tạm chiêm bao, 

Tám mươi tuổi lẻ khác nào bóng câu. 

Quê người đất khách tìm nhau, 

Họp bàn… ca hát giải sầu mua vui. 

Thôi thì cũng thỏa nguyện rồi, 

Buông tay nhắm mắt cho đời tiếc thương. 

Nguyện cầu nơi cõi vô thường, 

Hương hồn anh sớm về nương Niết Bàn. 

  

                             Như Lan 
  
 
  
  

 

 
 
 

Nguyện Cầu 

 

Ô hô, sống gửi thác về 

Nguyện Cầu sớm được hưởng quê Niết Bàn. 

Thành kính phân ưu kính nguyện vần 

Niết Bàn Hạnh Huệ hưởng hồng ân 

Giã từ con cháu qua tiên cảnh 

Vĩnh biệt thế gian dứt bụi trần 

Đâng Hải cầu Trời cho quốc thái 

Nam San, thỉnh Phật chúc dân an 

Hương lòng một nén dâng hai vái 

Tây Vực muôn đời nhật nhật Xuân. 

 
H.V. Nguyễn Vĩnh Tường 

 

Thành kính phân ưu cùng gia đình:  

Nhà thơ Nguyễn Phú Long, 

 cầu chúc Linh Hồn Cụ HẠNH HUỆ 

sớm phiêu diêu miền cực lạc. 
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VÔÏ CHOÀNG GIAØ 
 
Tùy bút 

NGUYEÃN PHUÙ LONG 
 

“Xin hãy nghe tôi nói chuyện tôi…”  
Đó là câu mở đầu trong một bài thơ thất 
ngôn tứ cú phân đọan, nhan đề “Rong 
Chơi Ngày Tháng Hạ,” được phổ biến 
trên tam cá nguyệt san Cỏ Thơm số 37 
từ lâu, nay mạn phép chưng ra đây lần 
nữa, cũng là để mở đầu, khi kể mẩu 
chuyện Vợ Chồng Già cho vui.  

Bài thơ trên diễn tả đại ý, nhân được 
ngày Xuân, tiết trời ấm áp, một đôi bạn 
trai gái trẻ rủ nhau dùng xe đạp về vùng 
quê, đi vòng vo ruộng nương sông núi, 
dừng chân tại quán bên đường uống 
nước, nhìn đôi chim nhỏ hạ cánh trên 
lưng con trâu đang thản nhiên gặm cỏ, rồi 
ngắt bông  hoa rừng tặng nhau, rồi gặp 
trời mưa bụi, rồi trở về... trước khi chia 
tay hào hứng hò hẹn sẽ rủ nhau đi chơi 
nữa, nhưng sau, ý định mong ước không 
thực hiện được vì tiếp theo, con “Nhỏ bạn 
rất là xinh” đã bỏ đi lấy chồng… 

Bài thơ dài 36 câu, mỗi câu bẩy chữ 
chỉ là kỷ niệm thời trẻ. Tác giả hồi 
tưởng kể lể khi đã già. Nhân lúc ở 
không, suy nghĩ thấy tình đời  thường 
vậy mà như vậy cũng đẹp, phổ thông. 
Mục đích còn như giới thiệu ca ngợi 
nhiều trường hợp tương tự, gợi lại 
những bức tranh quê yêu mến, rải rác 

đó đây chẳng khác bao nhiêu. Còn cái 
vụ con gái  “bỏ cuộc chơi” đi lập gia 
đình là thường, là đúng, cứ rong chơi 
mãi… có ai bảo đảm lo cho tương lai 
người ta đâu! 

Thời gian trôi, mấy hình ảnh đó  
thiếu gì xẩy ra trên đời, chỗ nọ chỗ kia, 
nhất là nơi làng xóm cũ, nhưng với 
người cao niên, đã trải qua hay chưa 
từng trải qua thì cũng không bao giờ 
mong gặp lại, thực hiện lại và biết chắc 
chắn nó đã trở thành hiếm quý vô cùng! 
Nuối tiếc vô cùng! 

Tâm sự tương tự ấy bọn già nua 
chúng tôi, có lẽ ai cũng kinh qua, dù hơi 
khác nhau. Thời gian đến lúc coi TV 
phải ngồi gần màn ảnh hơn, đến khi 
nghĩ đến ăn miếng cơm nếu có bát canh 
thì nuốt dễ dàng hơn. Lúc đó vẩn vơ 
thường không nhớ chuyện này thì cũng 
tưởng chuyện khác.   

Cái sự hò hẹn rong chơi như trên 
đối với đám cao niên là rất xưa, ngay cả 
vụ nam nữ yêu đương, lấy vợ lấy chồng 
nuôi con cũng rất xưa. Hôm nay lại “xin 
hãy nghe tôi nói chuyện tôi” hy vọng 
không xưa bao nhiêu:  

Hai vợ chồng tôi, nhờ trời hiện  còn 
sống chung dưới một mái nhà, đã qua 
tuổi thất thập, đã nghỉ hưu, không phải 
lo âu làm việc kiếm sống, nuôi gia đình 
như trước. Lại nói thêm để mọi người 
mừng cho là, hồi 1975 vốn liếng chúng 
tôi mang đi từ Sài Gòn được bốn mụn 
con nhỏ, hai trai hai gái nay đã trưởng 
thành, đều có công việc nhà cửa xe cộ 
vợ chồng ở riêng, cuộc sống giống mọi 
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người, nghĩa là luôn bận rộn nhưng 
ngày nghỉ vẫn dành thì giờ đứa thì xách 
túi đi đánh Golf, chơi tenis, đứa thì dậy 
học tiếng Việt ở chùa và có cặp còn 
nuôi chó để chiều chiều dắt quanh phố 
như ai… 

Chúng tôi nhìn thấy con cái được 
thế cũng mừng, cám ơn trời đất và coi 
như đã tạm tròn bổn phận, từ nay mình 
cần sống cho nhau cho trọn những ngày 
tháng còn lại, tạo thêm gần gụi, thương 
yêu như nhắc nhau uống thuốc sớm 
chiều, sáng suốt bỏ qua mấy cái bất 
đồng nho nhỏ, đôi lúc cùng ôn lại vài kỷ 
niệm, nhường nhịn làm sao để mai sau, 
đây đó còn chút tình lưu luyến nhớ 
nhung và tùy khả năng vào những dịp 
đặc biệt, vợ làm món ăn ngon; Chồng:  

“ Đưa tặng bậu bài thơ”;  
“Sinh Nhật! Mừng em thêm một tuổi,  
Lá vàng tháng Chín gió chao chao.”   

Jorge Luis Borges (1899-1986)  nói 
“Người ta chỉ làm thơ khi còn trẻ hoặc 
lúc đã về già.” Tôi thì lúc đã về già, lai 
rai, cầm hơi, cho vui, để kỷ niệm, thỏai 
mái, nên khi sang Tầu, mặc kệ Tế Hanh 
(1921-2009) kể lể:   

“Anh đã đến những nơi lịch sử  
Đường Tô Đông Pha làm phú 
Đường Bạch Cư Dị làm thơ…” 
tôi  sáng tác một bài, có tính  cách thực 
tế, thực dụng: 

“ Khi xưa thẳng giấc ngủ say, Bây 
giờ đã hết tháng ngày xuân xanh, Đêm 
khuya thao thức cầm canh, Đếm đai 
từng chập hết anh tới nàng. Sáng ra 
muốn được nhẹ nhàng, Lên ô tô để sẵn 

sàng rong chơi, Nhắc nhau khe khẽ một 
nhời, vào thăm toa-lét xong thời hãy đi. 
Đến đâu cũng chớ vội gì, Tìm nơi giải 
tỏa rồi thì tham quan.” 

Tôi khoe bài thơ kỷ niệm “Đi Tầu “ hỏi: 
 - Hay không? 
 Người tôi yêu lắc đầu. 
 - Nhưng cũng là lời nhắc nhở cần 
thiết phải không? 
 Người yêu tôi gật đầu. 
 Mỉm cười. E thẹn. Rồi thôi. 

 
ooOoo 

 
Gần sáu mươi năm qua vợ tôi vẫn 

giành và sốt sắng chăm sóc mọi việc 
như nấu ăn, làm sạch sẽ phòng tắm, vệ 
sinh, giặt áo quần, hút bụi… song luôn 
luôn để tôi phụ trách rửa chén bát 
xoong nồi sau bữa cơm, tôi hoan hỷ thi 
hành không thắc mắc và biết nguyên 
nhân vì “nàng” chẳng muốn nhúng vào 
nước, xà bông, sợ hư làn da ở bàn tay!  

Một bữa bả đang nấu nồi canh cá với 
trái thơm và thìa-là sực nhớ đứa rể thích 
món ăn này với bún bèn nói bâng quơ: 

- Sao lâu quá chẳng thấy tụi nó 
ghé thăm. 

Tôi biết là “Bà ngọai” đang nhớ con 
nhớ cháu, bèn gạt đi. Tụi nó trăm 
chuyện nào vợ con, nào công việc, mới 
lại rể là khách! Nói chung đừng bắt lỗi 
người khác, chẳng biết đúng hay sai lại 
nhỡ vì thế mà tụi nó cắng đắng với 
nhau, không lo cho nhau thì mình mang 
tội. Được như vầy là phúc đức lắm rồi, 
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đừng nghĩ đến câu ca dao con mình, 
dâu, rể làm gì. 

Rồi tôi nói với vợ sang chuyện khác 
vui hơn: 

- Vừa rồi ở nhà bank, đứng xếp 
hàng, anh gặp một người hỏi “Trước 
ông làm cho sở nhà đèn?” Anh lắc đầu, 
ông ta tự giới thiệu đang làm hãng điện 
lực, thấy anh mặc cái T shirt trắng ghi 
hàng chữ đỏ Dominion Virginia Power 
nho nhỏ xinh xinh ở ngực, tưởng đồng 
minh nên hỏi, rồi lịch sự xin lỗi. 

Vợ tôi chẳng nói gì, chúng tôi gặp 
nhiều trường hợp như thế, với Fedex, 
Lucent, AT&T, Phillip Morris… khi 
đang mang trên người tòan là mấy  áo 
sợi và mũ lưỡi trai quảng cáo nơi các 
con tôi làm việc lấy về, chúng nó không 
xài, lòng thành biếu bố mẹ dùng lấy 
thảo, mình thì phần cảm động, phần tiếc 
của chẳng nỡ bỏ.  

Người Việt Nam siêng năng chăm 
chỉ nên dù vẫn là sắc dân thiểu số và với 
thời gian hội nhập còn tương đối mới mẻ 
mà sự thành công, nhất là thế hệ thứ nhì 
chẳng thua ai thật hãnh diện. Tôi xin 
miễn đề cập đến mục học hành đạt nhiều 
kết quả tốt  của con em chúng ta ở đây 
nói chung và của con chúng tôi nói 
riêng. Chuyện ấy thì ai cũng  “biết rồi 
khổ lắm nói mãi!” “Trẻ cậy cha già cậy 
con” Nói trộm vía chứ, chúng nó bây giờ 
vẫn lưu tâm, giúp đỡ mình nhiều, chưa 
quên câu ca dao công cha, nghĩa mẹ. 

Thấy vợ có vẻ suy nghĩ. Sợ cái dòng 
tình cảm lan man nên tôi đổi đề tài: 

- Này em, có nhớ hồi mình đi mua 
giường ở đường Hồng Thập Tự Sài-
Gòn không? 

- Nhớ chứ! Kỷ niệm ấy làm sao 
quên. Nhắc hòai. Hồi đó em nhắm cái 
giường nhỏ, rẻ tiền, mà anh lại muốn 
cái lớn, to nằm cho thỏai mái, mình 
chưa lấy nhau nên em chả có ý kiến… 

- Thực sự anh chẳng cần rộng lớn, 
diện tích mình nằm đâu nhiều, nhưng 
cần chắc chắn thôi! 

 Hai người cùng cười, cùng nhớ lại 
chuyện mua giường hỳ hục mướn xe 
ba-gác khiêng về căn nhà thuê trong 
hẻm đường Triệu Đà xây tổ uyên ương. 
Thấm thóat đã hơn năm chục năm, 
ngỏanh lại “khi anh ở gần, khi anh ở 
xa” sống với đồng đội súng đạn rồi một 
hôm, “thuở trời đất nổi cơn gió bụi” hối 
hả, hấp tấp kéo nhau trèo lên con tầu 
Trường Xuân lênh đênh đậu ở bến Bạch 
Đằng, qua bao giai đọan, tới dừng chân 
nơi đây… 

ooOoo 
 

Chúng tôi thành hôn từ 1962 , kết 
quả cuộc tình nghèo hai đứa yêu nhau 
rất đẹp, chủ quan vẫn nghĩ thế, mà thôi 
chẳng kể ra, một phần vì đang nói tới 
khúc Vợ Chồng Già. Song nhớ rất rõ, 
cũng đã gọi các con cháu, mời bạn bè 
đến nhà uống ly rượu mừng Lễ Vàng 
được mấy năm nay, hy vọng trời cho 
sống thêm vài mùa Xuân nữa để chống 
gậy lụ khụ dắt díu nhau cử hành kỷ 
niệm Lễ Ngọc Khánh, và chuyện cái 
giường không nói chắc ai cũng biết nó 
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vẫn gắn bó theo đuổi chúng tôi không 
biết đến bao giờ.  

Bây giờ con cái bỏ đi hết, nhà cửa 
rộng thênh thang, để tránh kẻ thức 
người ngủ, kẻ ho người ngáy, cựa quậy, 
lục đục, … chúng tôi bàn luận và đồng 
ý hai đứa ngủ riêng. Thì vẫn lòng vòng 
cùng địa chỉ thôi. Cứ tưởng hơn bốn 
chục năm đến giờ và về sau, chẳng còn 
chinh chiến, không lo cấm trại nên sẽ 
mãi mãi ăn cùng mâm nằm cùng 
giường, thế mà đôi lúc tự nhiên một 
người vào bệnh viện vậy là có khi cũng 
xa nhau cả tháng.   

Già rồi… bệnh tật cũng là cái cớ để 
ra đi. Sinh lão bệnh tử, trời cho kéo đến 
đâu hay đến đấy, kẻ trước người sau, 
hãy tiếp tục bước từng đọan, bình thản, 
vui vẻ… và trước khi nói tiếp chuyện 
già, ngủ riêng, vẫn muốn xen kẽ kể một 
chút tình trẻ cho… cân bằng! 

Ngày nay nói chung, vợ chồng lấy 
nhau muốn sinh con ngay cũng được, 
muốn rong chơi vài năm rồi mới tính tới 
cũng được, ít nhiều cũng được. Nhân 
tâm tùy mạng mỡ. Thời gian trước 
chuyện ấy rất khó khăn, chẳng biết 
phương pháp Ogino-Knaus, cũng như 
kế họach hóa gia đình là thế nào, trường 
hợp chúng tôi mới sáp vô là đẻ con túi 
bụi, không  kịp thở… kỷ niệm cũng vui.    

Vậy mà còn ghen tuông nữa mới 
tiểu thuyết chứ. Số là hồi đó tôi thường 
bị cấm trại ở BTL/TQLC, đường Lê 
Thánh Tôn Sài Gòn, ngày làm việc,  
đêm vác khẩu liên thanh, mấy thằng 
lính tráng, lên nằm trên sân thượng tòa 

nhà Văn Hóa Pháp ngã tư Đồn Đất làm 
một tiền đồn bảo vệ mặt chợ Bến Thành 
cho đơn vị, chỉ mong khi bình thường 
hết cấm trại để rủ  nhau đi khiêu vũ một 
phen cho đỡ sầu đời! Ấy thế mà vừa xả 
hơi đêm trước, ngay trưa hôm sau về 
nhà ăn cơm là vợ biết ngay, thế có ngạc 
nhiên không! 

Khi bị tra vấn, vì sự thể rành rành, 
mới lại, là bậc nam nhi, đầu đội trời 
chân đạp đất, dâm chứ chẳng gian, tôi 
bèn xuống nước và năn nỉ xin cho biết 
sự thể làm sao? Thì té ra là vì thời khắc 
đó nhà tôi đang làm việc cho hãng bào 
chế thuốc tây Hadzer cuả ông cậu ở 
đừơng Lê Văn Duyệt gần ngã tư nơi 
Thích Quảng Đức tự thiêu, “nhân viên” 
dưới tay có một A-Múi nhà ở trong Chợ 
Lớn, ban đêm còn làm ca-ve ngay vũ 
trường tôi vẫn đâm đầu vào… 

Bộ đồ rằn ri mục đích ở trong rừng 
là để ta thấy địch địch không thấy ta, 
mấy thằng chúng tôi mặc vậy vào vũ 
trường cho tiện thì bị ếp phê ngược 
Địch thấy ta mà ta không thấy địch. 
Binh thư Tôn Tử đâu có nói trường hợp 
này. Cái nị A-Múi ơi! Đến lay ngộ thề  
cũng không có piết mặt piết vòng số 
dách số nhì của nị. Mà ngộ với nị lâu có 
thù hằn lâu! Ngộ lến đó chỉ lể lả lướt 
mấy figure nhạc điệu bài Mùa Thu Lá 
Bay thôi mà. Mấy lứa trẻ ló thổi kèn, 
lánh trống hay thấy bà. Mà ngộ có thẩy 
xu ùm cói làng wàng, mà nị đành chơi 
ngộ xém bể cái lồi cơm la-xông-lan, cho 
chít cha ngộ dzồi… 
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ooOoo 
Nay lại xin tiếp tục kể chuyện ngủ 

riêng. Thời gian bắt đầu thực hiện thú 
thực thấy rất thoải mái tự do. Ban đêm 
tắt TV vào nằm một mình khép cửa nhìn 
trần nhà mà không bao giờ thấy con 
thạch sùng như ở quê hương, thả hồn, 
muốn nghĩ ngợi cứ tiếp tục chẳng ai làm 
phiền, khi nào ngủ thì ngủ, sáng đêm 
thức dậy lúc nào bật đèn làm việc tùy ý, 
bàn ghế gọn gàng ngăn nắp, yên tĩnh.  

Căn phòng riêng của tôi trên lầu có 
cửa sổ nhìn ra đường “trang bị” hết sức 
tiện nghi: điện thọai, computer, hệ 
thống âm thanh, quạt máy. Dù nhà chỉ 
có hai người tôi vẫn đặt làm tấm bảng 
nhựa ghi “Người đàn ông ngủ một 
mình” gắn ngòai cửa… Đó là nhan đề 
một truyện dài đã phổ biến trên nhật 
trình ở Sài Gòn, rất tiếc nay tôi quên tên 
tác giả, hồi còn là lính tôi đã cắt ghim ở 
cửa phòng ngủ trong trại nay làm thế 
cũng như để kỷ niệm một thời. Tôi xin 
thêm ngân khỏan mua cái tủ lạnh nhỏ 
như của các em trọ học xa thường vẫn 
có, song không được chấp thuận. Lý do 
là để trong đó ăn uống rả rich sẽ bị mập. 

Nhưng sống như thế dược ít lâu tôi 
thấy như thiếu thốn cái gì, nghĩ mãi mới 
khám phá ra. Vậy thì con người giống 
cái máy, vô tri giác, không sinh động. 
Để gọi là gia đình, gia đình chẳng phải 
quân trường cái gì cũng đâu vào đó, 
nguyên tắc, nó còn cần nhiều thứ khác 
mà người xưa đã gói ghém trong công 
thức “Gia hữu tam thanh” Nay xin mạn 
phép giải thích, trong nhà cần ba lọai 

âm thanh là tiếng dệt cửi của nội tướng, 
giọng ngâm thơ của chủ nhân và trẻ con 
khi khóc, lúc cười. 

Có điều lạ là ngủ riêng như thế vợ 
tôi chẳng phản ứng gì, tỉnh bơ, đương 
nhiên, không ý kiến, cảm tưởng, không 
thắc mắc, coi như bình thường từ xưa 
đến nay vậy. 

Còn tôi thì thấy có lẽ cần thay đổi 
khi một mình nằm, dây dưa nghĩ 
chuyện nọ chuyện kia, ước ao bậy bạ, 
không tốt. Thí dụ như giá mình được 
như một chàng trai đẻ bọc điều với 
diễm phúc đêm năm canh năm vợ ngồi 
hầu thì tuyệt cú mèo! Năm vợ thì tham 
lam quá. Người Hồi Giáo cũng chỉ có 
bốn thôi. Mà hai vợ thì Việt Nam cũng 
nhiều, lại còn nằm chung một giường 
nữa chứ, “ ôi mê lý mê ly đời ta “!!! 

Anh ơi ngoảnh mặt vào trong 
Sáng mai đi chợ em mua bún với 

lòng anh ăn.  Ca dao. 
Thế tại sao tôi phải cu ki một mình? 

Tại sao vậy trời? 
Cứ thế đến một đêm khó ngủ, chịu  

hết nổi, tôi xuống phòng vợ bật đèn tâm 
sự, mở đầu bằng câu hán văn của tiền 
nhân. Vợ tôi nghe xong rồi cho ý kiến: 

- Cái tiết mục đầu, thay vì dệt cửi 
em vẫn dùng chiếc máy may Singer cũ 
sửa áo quần, tạo âm thanh thế cũng tạm 
được, còn chuyện ngâm thơ… 
 Tôi nhanh nhẩu nối lời: 

- Thì anh lấy cuốn Truyện Thúy Kiều 
của cụ Nguyễn Du thỉnh thỏang vẫn ngâm 
nga học hỏi ôn tập cũng tốt thôi! 
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- Ới giời ơi! Anh làm vậy, cụ Tiên 
Điền sống lại chắc chết thêm lần nữa! 

Tôi làm mặt nghiêm: 
- Em nói thế không đúng. Đối với 

văn thi sĩ dù sao được nhắc tới thì chất 
giọng điêu luyện hay tài tử ăn nhằm gì. 
Nó đều tạo hân hạnh và mừng vui  cho 
tác giả. Anh lấy kinh nghiệm bản thân 
để nói vậy và thực sự là như vậy. 
 Tại còn thấy ấm ức trong bụng, tôi 
bồi thêm: 
 - Ngòai ra mấy người cặm cụi cả 
đời viết lách có mong đợi gì nữa đâu! 
 Vợ tôi như cảm thấy lỡ lời, vừa cười 
vừa nói tiếp: 
 - Thế còn mục thứ ba? 
 - Thì bắt đầu ngay đêm nay anh lại 
xuống ngủ chung giường! Mình thử 
chuyến nữa xem sao! 
 - Thử chuyến nữa là thế nào? 
 - Anh đâu biết thế nào là thế nào! 
Trời đất ơi! Lấy nhau gần “sáu mươi 
năm cuộc đời” còn hỏi! 

Chúng tôi lại cười, biết là nói giỡn, 
chắc chắn làm gì sẩy ra việc ấy, thế đấy, 
vẫn “mình với ta tuy hai mà một” chẳng 
tiếc chi nhau, nhưng hơn bẩy bó cả rồi. 
Rõ ràng mục thứ ba không có đâu!  
 Không phải chuyện an ủi “Chẳng tu 
thì cũng như tu…”, mà là vì thời gian 
đến lúc “cầm sắt” nó đổi sang “cầm kỳ” 
thì hoan hỷ chấp nhận thôi. Chấp nhận 
tự nhiên, như  đã hòan tất cái bổn phận 
thiêng liêng, cái thiên chức làm người… 

Vợ tôi lại hỏi: 
 - Thế cái phòng trên lầu tính sao? 
 - Thì vẫn để nguyên như vậy, thỉnh 

thỏang con cháu về, khách đến chơi! 
 - Thế có gỡ tấm bảng ghi “người 
đàn ông ngủ một mình” không? 
 - Không. Để đó có chết thằng Tây 
nào đâu? Nhỡ khi thay đổi ý kiến cần 
còn xài lại, 

Phòng ngủ yên lặng, ánh đèn ấm 
cúng, mọi vật quen thuộc, bình thường, 
có lẽ lúc đó chỉ thiếu tôi dưới tấm mền 
hoa, nhìn trần nhà để nghĩ tới mấy chú 
thạch sùng ở quê hương… 

Vài phút trôi qua, rồi vợ tôi đang 
nằm nghiêng giống con tôm, bèn từ từ, 
nhè nhẹ buông lỏng chiếc gối thứ nhì 
trong lòng như các cô con gái lúc ngủ 
ôm búp bê, để nó ngay ngắn y hệt vị trí 
sẵn sàng cho tôi ngả lưng, mời gọi… 

 
ooOoo 

 
 Câu chuyện Vợ Chồng Già còn tiếp 

tục cùng thời gian. Nhưng quanh đi 
quẩn lại chỉ lẩm cẩm có vậy. Công nhận 
chuyện có vài chi tiết mang tính đặc 
thù, song nhìn chung thì rất phổ thông. 
Do đó tôi không bảo đảm là hư cấu hay 
chuyện thực. Có thể là thực, mà có thể 
là hư cấu và cũng có thể là cả hư cấu và 
thực. Nhớ câu: “Trong lúc sáng tác ta 
đừng tìm cách để lộ cái ta ra cũng đừng 
tìm cách giấu nó.” Chế Lan Viên ôi! Tôi 
rất “chịu” cái ý kiến của ngài nên mượn 
đỡ để kết thức mẩu chuyện này.  

 
                 Nguyễn Phú Long 
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