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NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG 
 

Phương-Duy 
  

Sáng nay, thứ bảy Nguyễn mặc bộ 
short trắng, mang kính râm lái chiếc xe 
Mercedes mui trần hai chỗ ngồi đến đón 
Michiko đi chơi. 

Chỉ còn mấy ngày nghỉ hè nữa bên 
người yêu, Michiko trở về Nhật Bản tiếp 
tục học.  

Nhìn Michiko gọn gàng trong bộ áo sơ 
mi trắng, váy ngắn màu xanh trông nàng 
xinh xắn và tươi vui. 

 Nguyễn hỏi: 
 “Hôm nay em muốn đi chơi ở đâu để 

anh đưa cưng đi ? “.  
“Tuần trước em đọc báo Wave thấy 

thông báo từ ngày thứ sáu 24 đến chủ nhật 
26 Juillet này có “ 2009 Gilroy Garlic 
Festival lần thứ 31” .  

Tuy em sinh ra tại Santa Clara county, 
mà chưa có dịp đến xem “đại hội tỏi” hàng 
năm tổ chức trong mùa hè tại thành phố 
Gilroy chỉ cách San José có bao xa mà thôi.” 

 “Thế thì mời người đẹp lên xe, chúng 
mình sẽ đi đến đấy.  

Em phải cột khăn trên đầu để tóc khỏi 
bay và mang kiếng râm vì ngồi xe mui trần 
trời nắng và gió lắm đấy.”  

Sáng thứ bảy tuy còn sớm mà xa lộ 101 
đã bị kẹt xe. Hàng dãy dài xe nối đuôi nhau 
chạy chậm chậm. Nguyễn nghĩ với lưu 
lượng xe đông như thế này thì bao giờ mới 
đến Gilroy, nên chàng rẽ vào đường 
Monterey tuy có bị đèn xanh, đèn đỏ nhưng 
ít bị kẹt xe.  

Chiếc xe vào thành phố Gilroy, nay 
được mang danh “Garlic City”.  

Chàng thấy khu Downtown nay khá đổi 
khác với nhiều nhà mới xây thêm nên trông 
phố xá mỹ quan hơn trước.  

Rẽ phải vào đường 10th street rồi đến 
khu vui chơi tại Christmas Hill Park nằm 
trên đường Miller Avenue. Nhưng nơi này 
không có parking đỗ xe. Phải lái xe đi khá 
xa, qua cả chục blocks đường mới tìm được 
chỗ đỗ xe.  

Đôi bạn trẻ tay trong tay cuốc bộ... hơn 
hai mươi phút từ chỗ đỗ xe dọc đường phố, 
mới đến cổng mua vé.  

Khách tham dự rất đông.  
Theo tài liệu cho biết, năm 2008 có đến 

một trăm lẻ tám ngàn khách đã mua vé 
tham dự. Hội Tỏi Gilroy được xếp hạng 
đông đúc và đa dạng số 1 “The Heart of 
America’s premier summertime food 
event” và thành phố Gilroy trở thành “The 
Garlic Capitol of the World”.  

Đến cổng một biểu ngữ lớn “Garlic, Food 
& Family Fun Thirty-First Annual 1979-
009”, Nguyễn xếp hàng mua vé vào cửa.  

Sau đó Nguyễn và Michiko tay trong 
tay đi vào nơi tham dự các cuộc vui chơi 
trong lễ hội đặc biệt này.  

Theo ban tổ chức cho biết kỳ này có 
hơn 4,000 thiện nguyện viên tham dự trong 
3 ngày hội. Trong số này có những khách 
mời như chef-cook trứ danh từ San 
Francisco và các tiệm ăn nổi tiếng đến trổ 
tài nấu các món ăn có tỏi để khách thưởng 
thức tài nấu nướng của họ.  
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Ba sân khấu lớn ngoài trời dành cho 
nhiều ban nhạc trình diễn nhạc Jazz, blues, 
rock ‘n’ roll, country.  

Cũng có khu dành riêng cho ca sĩ 
nghiệp dư lên hát karaoke.  

Khán giả hào hứng vỗ tay theo nhịp điệu 
người trình diễn làm sống động và vui nhộn 
thêm. Michiko và Nguyễn lần lượt đi một 
vòng xem quang cảnh tổng quát: các gian 
hàng trưng bày sản phẩm thủ công nghệ, 
gian hàng “youth’s group”, nhưng đông vui 
nhất là nơi “cook-off” , The Garlic Festival 
Queen Pageant” và “The Gourmet Alley”.  

"Cô hoa hậu năm 2009 trông rất xinh 
và khỏe mạnh của dân miệt vườn trồng tỏi" 

Michiko nhận xét.  
Đi ngang qua nhiều khu, nhiều gian 

hàng ăn uống mùi tỏi ướp vào bánh mì 
nướng, mùi tỏi trong kem tỏi, mùi tỏi ướp 
thịt gà, thịt bò... chiên xào trên lửa bốc mùi 
thơm ngào ngạt làm Michiko và Nguyễn 
cảm thấy đói bụng.  

Đến tận nơi, xem tận mắt mới biết 
những món ăn làm từ tỏi rất đa dạng và 
không tưởng tượng nổi về số lượng và “ăn 
ngon” như Garlic Bread, Garlic Fries, 
Calamari, Garlic Italian Sausage Sandwich, 
Pepper Garlic Steak Sandwich, Pasta con 
Pesto, Scampi, Garlic Chiken Stir Fry, 
Garlic Mayonnaise, Garlic salmon, ... đặc 
biệt l loại Kem Tỏi Garlic Ice Cream ăn có 
mùi vị rất “lạ”, còn nhiều món ăn có hương 
vị tỏi nữa nhớ không hết.  

Michiko và Nguyễn thay nhau order 
từng món ăn có tỏi trên, ăn chung mỗi món 
cho biết hương vị như thế nào. Riêng 
Michiko thích nhất là những trái bắp nướng 
già lửa có thoa chút mỡ hành, “ngon ơi là 
ngon!” nàng nói với Nguyễn như thế khi 

nàng “nhá” xong trái bắp nướng mỡ hành 
thứ ba.  

Còn nhận xét của Nguyễn: 
 “ Sao mà giống bắp nướng mà ngày 

xưa chàng ăn ở Việt Nam quá! " 
 Hình ảnh quê hương chợt hiện đến với 

Nguyễn.  
Trong lễ hội, một khu đông khách nữa 

là khu rộng rãi có gian hàng của 15 hãng 
chế tạo rượu vang tại địa phương tham gia 
và hơn mười loại bia được khách xếp hàng 
mua để uống khi ăn các món ăn có hương 
vị tỏi.  

Khu này có cảnh sát và bảo vệ kiểm tra, 
chỉ cho khách trên 21 tuổi mới được vào 
uống rượu vang và bia.  

Uống một ngụm vang đỏ, ngồi dựa vào 
lưng vị hôn phu nơi bãi cỏ dưới tàn cây râm 
mát, Michiko nói với Nguyễn: 

“Thời gian trôi qua thật nhanh, em lại 
sắp phải xa anh một thời gian nữa...” 

 Nguyễn an ủi vị hôn thê:  
“Đừng buồn nghe cưng, lần này anh sẽ 

cùng đi với em.  
Anh mua vé đi Thái Lan du lịch vài 

ngày sau đó mới đi Nhật. Đi như vậy hơi 
trái đường bay và tốn thêm giờ bay. Vì 
thường thường máy bay từ Hoa Kỳ đi sang 
các nước Đông nam Á đến Nhật trước rồi 
sẽ dến Việt Nam, Thái Lan sau. Nay mình 
đi trực tiếp đến Thái Lan trước rồi sau đó 
mới mua vé đi Nhật sau.”  

Michiko hớn hở:  
“ Như vậy em rất yên tâm và rất vui khi 

cùng đi với anh lần này... Yoto ! Arigato!” 
(Tốt! Cám ơn anh!) 

 
PHƯƠNG-DUY 

(Truyện dài MICHIKO  xuất bản 2016) 
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Chuyến đi của 
Tổng Thống một đại cường 

 
Phạm Bá 
 
Chuyện bên lề: 
Tổng Thống Hoa Kỳ Obama 
đến thăm VN ngày 23-5-
2015, vài giờ đồng hồ sau 
ngày bầu cử Quốc Hội thứ 
14 của VN 22-5-2016. Như 
mọi người đều biết mọi sự 
kiện diễn tiến trong ba ngày 
ông đến VN từ Hà Nội đến 
Sài Gòn, qua báo chí và 
truyền hình trong và ngoài nước, người viết 
ở đây chỉ là người lượm lặt ghi nhận những 
chuyện bên lề chuyến viếng thăm của ông 
như để góp vui với bạn đọc. 
 

1- Welcome tự phát.- 
Ngay trong đêm 22-5, nghe tin máy bay Air 
Force One của ông Obama đáp xuống phi 
trường Nội Bài thì người dân Hà Nội chẳng 
ai bảo ai đã ùn ùn kéo nhau ra 
đứng chờ từ hai ba giờ trước dọc 
theo quãng đường dài dẫn vào 
thành phố chỉ để được nhìn thấy 
tận mắt đoàn xe của ông. Đoàn 
xe đông thật! Theo sau hai Quái 
Thú –The Beast “Cadillac One” 
đen bóng của Toà Bạch Ốc lừng 
lững tiến vào một thành phố đã 
một thời “ăn bom đạn của đế 
quốc…” là một đoàn xe SUV mà 
phần lớn những xe này được phi 
cơ của không lực Hoa Kỳ mang 
từ Mỹ đến. Còi hụ vang lên cùng 

với đèn chớp của xe cảnh 
sát được dịp trổ nghề với thị 
dân Hà Nội. Rồi qua sáng 
ngày hôm sau 23-5 mới 
khiếp! Hà Nội bàng hoàng 
bừng dậy như để chào đón 
một “vị lãnh tụ tinh thần”; 
nhất là dọc theo những con 
đường bị cấm, vì đó chính là 
những đường đoàn xe của 
ông sẽ đi qua. Người dân 
đoán biết thế. Ôi! những bàn 
tay vươn lên tuởng như 
muốn níu lấy những bàn tay; 

“cờ hoa đế quốc” được người dân phất 
tung hô rập trời chào mừng ông TT. Có 
người trộm nói: “Chúng ta đi bầu hôm qua, 
nhưng người đắc cử với số phiếu đa số 
tuyệt đối lại là TT Hoa Kỳ Barack Obama 
hôm nay “… 
 Báo chí Hà Nội không giấu diếm được 
những tình cảm của cư dân Hà Thành: 
Trần Mỹ Linh, cô gái Hà Nội duyên dáng 
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mặc áo dài mầu vàng dâng hoa chào đón 
TT Obama khi ông vừa bước ra khỏi phi cơ 
Air Force One là một sinh viên nghành Ngữ 
Học, 21 tuổi thuộc Đại Học Khoa Học Xã 
Hội & Nhân Văn Hà Nội, ghi nhận niềm cảm 
xúc của cô trên trang Facebook: “…Tớ nói 
thật… là tay của Ngài Barack Obama…ấm, 
ấm lắm …”.   
 Ngày 24-5-2016, TT Obama đứng trước 
hơn 2000 người trong Hội trường Trung 
Tâm Hội Nghị Quốc Gia Ba Đình Hà Nội, 
ông đã thao thao bất tuyệt chuyển tải một 
thông điêp dài bao gồm các vấn đề mà 
người dân VN đang mong đợi. Như nắng 
hạn lâu ngày gặp mưa, một thanh niên Hà 
Nội – Minh Phạm, bày tỏ tâm tình của mình 
trong trang báo VNExpress: 
    
“Chúc mừng dân tộc VN                                     
Có người bạn tốt đến thăm nước nhà 
Một ngưòi sống rất chan hòa 
Bình dân dung dị như là người thân 
Tuy xa bỗng hóa nên gần 
Một người đáng mến như dân của mình 
Ông đến như ánh bình mình 
Mở ra hy vọng dân mình đợi mong…” 
 

2- Lẩy Kiều & Những vần thơ…- 
Cái sinh động trong những bài diễn văn của 
các TT Hoa Kỳ khi đến thăm VN là luôn 
luôn lần tìm về những lối mòn cổ điển 
trong văn học VN qua những nét tinh túy 
của văn chương nghệ thuật. Đó là các sự 
kiện “lẩy Kiều”.  
 Nếu như năm 2000, TT Clinton đến VN 
mang theo món quà bỏ cấm vận để đánh 
dấu một cử chỉ của lòng tin: 
”Sen tàn cúc lại nở hoa;  
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang Xuân” 
 (Câu 1795-1796) 
(…Just as the lotus wilts, the mums bloom forth;  

Time softens grief and the winter turns 
to Spring) 
 (TT Bill Clinton) 
 - Chiến tranh đã qua đi, hãy chôn vùi 
quá khứ để sang một trang lịch sử mới - và 
như Phó TT Joe Biden trong yến tiệc tại 
dinh quốc khách tại Washington DC hồi 
tháng 7-2015, khi cụng ly với TBT Ng. Phú 
Trọng, qua nhiều nỗ lực để đánh dấu 
những chặng đường thăng trầm của quan 
hệ hai nước Việt-Mỹ, ông nói : 
”Trời còn để có hôm nay; 
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”  
 (Câu 3121-3122) 
(Thank heaven we are here today;  
To see the sun through parting fog & clouds)  
 (PTT Joe Biden) 
 
-Những nghi ngại giữa hai nước nay đã 
không còn nữa, thay vào đó là những sự 
phát triển tầm cao, thì hôm nay ở TT 
Barack Obama, ông cũng lại mang Kiều ra 
lẩy trước 2000 người khiến cả khán phòng 
không nén được cảm xúc:  
” Rằng trăm năm cũng là đây;  
Của tin gọi một chút này làm ghi”  
 (Câu 355-356) 
 (Please take from me this token of trust, 
So we can embark upon our 100-year 
journey together) 
 (TT Barack Obama) 
 
-Đó chính là món quà TPP và việc bỏ cấm 
vận vũ khí sát thương cho VN.  
 Được biết người chuyên viết diễn văn 
cho TT là Cody Keenan và lần này “Lẩy 
Kiều” do GSTS Peter Xinoman thuộc Đại 
Học Berkeley đề xuất, chẳc hẳn phải có sự 
tiếp tay của phu nhân người Việt là Bà 
Nguyễn Nguyệt Cầm. GS Peter là người đã 
dịch truyện “Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng – 
Dumb Luck” sang Anh Ngữ. 
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Đối lại là những giòng cảm xúc đầy chân 
tình một thuả của người dân trong báo 
VNExpress: 
“Chúng tôi đang chờ Ngài phát biểu 
Đợi trông như đếm đến từng giây ! 
Háo hức thay trong sự kiện này  
Lịch sử viết tiếp thêm trang mới” 

(Lân Giang ) 
 
Ôi! sao dễ thương đến thế nhỉ…  
Vẫn chưa hết những chân tình vừa hé mở, 
người Sài Gòn (Mẫn Lê) trìu mến TT 
Obama qua những vần thơ như bộc lộ hết 
cả tâm tư của mình: 
“Tấm lòng ông tựa biển Đông 
Như dòng sông mát mênh mông đất trời 
Một nhân cách lớn trong đời 
Chân tình nồng ấm, rạng ngời nhân văn 
Mới gặp như đã quen thân 
Những nơi ông đến, người dân đón mừng 
VN rộn rã tưng bừng 
Mọi người đều hướng theo từng bước ông” 
 

3- Bún Chả Hương Liên 
TT Obama ăn tối ngày 23-5 tại Quán Bún 
Chả Hương Liên Hanoi với Anthony 
Boudain, một nhà văn chuyên về ẩm thực, 
tốt nghiệp The Culinary Institute Of 
America  năm 1978 và là một “đầu bếp” nổi 
tiếng thế giới với tác phẩm đầu tay 
“Kitchen Confidential.. .”.  Hiện ông đang 
dẫn thu hình một chương trình ẩm thực 
mùa thứ 8 có tên là “Anthony Bourdain: 
Parts Unknown”, nghe đâu sẽ được CNN 
phát hình vào mùa Thu này. Dĩ nhiên bữa 
ăn bún chả này đã được Toà ĐS Hoa Kỳ ở 
Hanoi và Anthony hoạch định và đạo diễn, 
trong đó phần “an ninh môi trường” được 
thực hiện tuyệt đối an toàn ít ai biết đến. 
Món “Chả nướng” mà TT ăn là thit heo 
bầm… được mang từ Mỹ đến. “Việc ướp, 
xiên & nướng thịt…” được nhà hàng thực 

hiện tại chỗ dưới sự “giám sát” chặt chẽ 
của viên bếp trưởng Nhà Trắng và ngay cả 
món nước mắm chấm …đều đã được đầu 
bếp Toà Bạch Ốc xét nghiệm, kiểm tra, 
nếm thử…trước đó. Và đến ngay người hầu 
bàn cho TT cũng đã được an ninh mật vụ 
chỉ định, không được ai khác mà phải là Cô 
Hằng Nga, người sau đó được báo chí Hà 
Nội phỏng vấn đã vui vẻ, tươi cười trong 
niềm hạnh phúc nhất trong đời cô, nói – 
nguyên văn:”…Bắt tay ông rất chi là ấy…là 
sướng…”; “Ôi ! mềm và ấm làm sao!…” 
Nếu nhìn kỹ những video clip trong quán, 
thấy rất đông khách ngồi ăn. Họ tỉnh bơ 
như không hề hay biết có TT đang ăn bún. 
Không ríu rít nhỏ to. Không ngó ngang ngó 
dọc. Vì tất cả đã được người đạo diễn dặn 
dò kỹ lưỡng từ trước. Tóm lại không gian 
trong quán có một bầu không khí rất tự 
nhiên như “người Hà Nội”.  
Nhưng chuyện quán Bún Chả Hương Liên 
chưa chấm dứt ở đây… 
 Ngay ngày hôm sau, 24-5 và những 
ngày kế tiếp, cư dân Hà Thành nườm nượp 
đổ về quán Hương Liên chỉ để được thưởng 
thức hương vị bún chả quán này, nhưng 
hôm nào cũng “Cháy Hàng” khiến chủ nhân 
phải liên tiếp đề bảng bên ngoài cửa tiệm: 
“Đã hết Hàng”. Có khi thịt nướng không 
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kịp, có khi không đủ nhân viên hầu bàn 
phục vụ. Nhiều người dù phải chờ bao lầu 
nữa, cũng chờ, chỉ để được vào trong 
quán, nhất là đòi được lên lầu hai, ngồi vào 
bàn và ghế nhựa của TT ngồi bữa 
trước…được hân hạnh gọi một “suất Bún 
Chả Obama - gồm tô thịt nướng, nem hải 
sản và một chai Bia Hà Nội”. Ái mộ ông TT 
quá xá cỡ…  
 Hiện nay bà chủ quán Hương Liên đã 
cất giữ toàn bộ bát đĩa, đũa và vỏ chai 
Hanoi Beer mà TT Obama đã sử dụng để 
sẽ được trưng bày trong một tủ kính đặt 
trong tiệm như là một kỷ vật trong lịch sử 
quán Hương Liên sau hơn 20 năm hiện diện 
trên thương trường. 
 Đến nay, sau nhiều tuần 
lễ sau ngày TT đến, cơn sốt 
món ăn dân dã truyền thống 
đất Tràng An: “Bún Chả “ 
như vẫn chưa hạ nhiệt. Cư 
dân Hà Thành ngày ngày cứ 
ào ào kéo nhau đến 
 “Quán bún… Obama” 
chỉ để ăn thử một lần xem 
sao... Nhà chủ coi như trúng 
số…và Hanoi Beer cũng 
được coi là một Best Seller 
trong cái nắng đổ lửa của 
Ba Đình hiện nay. 
 Trong khi tờ VN Express 
cũng đăng tải tâm tình của một thanh niên: 
“ Obama ở Hoa Kỳ                                             
Mà sao thấy chẳng khác chi dân mình               
Vui tươi giản dị nghĩa tình 
Cũng ăn bún chả bình bình như ai 
Yêu sao cái đức cái tài  
Cái tâm nhân cách ít ai sánh bằng 
Chẳng hề sang chảnh kiêu căng 
Nên gặp ai cũng thấy rằng “rất yêu”  
        (Duy Tuấn) 
 

Lần tới về thăm Hà Nội, tôi sẽ tìm đến quán 
Hương Liên xem sao ….Quán này nằm trên 
đường Lê Văn Hưu-Nguyễn Du nối dài, một 
bên phố thuộc quận Hoàn Kiếm, nửa phố 
bên kia thuộc quận Hai Bà Trưng, là quãng 
đường mà chúng tôi vẫn thường tản bộ mỗi 
buổi chiều ra Hồ Hoàn Kiếm. 
 
4- Viếng Chùa Ngọc Hoàng Dakao 
Sài Gòn 
 TT Obama khi tới Sài Gòn truớc tiên viếng 
thăm Chùa Ngọc Hoàng trên đường đến 
khách sạn. 
 Nhiều người cứ tưởng, TT muốn đến 
nơi nào là chỉ việc dừng xe nơi đó…. Không 

dễ dàng như mình nghĩ đâu. 
Lịch trình thăm viếng phải 
được sắp xếp từ trước. Theo 
đó người được vinh hạnh tiếp 
đón và thông dịch cho TT vỏn 
vẹn không quá 10 phút viếng 
thăm: 
GS Dương Ngọc Dũng, 20 
năm trước ông tốt nghiệp MA 
ngành Đông Á ở Harvard, và 
5 năm sau ông lấy Ph. D về 
Tôn Giáo Học tại Đại Học 
Đường Boston HK, hiện là GS 
đại học tại Sài Gòn cho biết: 
ông đã phải làm việc liên tục 
với mật vụ Mỹ hơn 3 tuần lễ 

trước khi TT đến Sài Gòn mà chưa chắc đã 
là người được chọn lựa… - mật vụ Mỹ nói 
thế. Khu vực xung quanh chùa đã được 
mật vụ rà soát kỹ luỡng cùng với chó 
nghiệp vụ. Dân cư chung quanh còn được 
chỉ thị là phải đóng các cửa sổ và không 
cho ai vào trong nhà để chụp hình và ngay 
các ngóc ngách trong chùa, dưới bàn thờ, 
trong thùng phước sương …đều được mật 
vụ chiếu cố kiểm soát để bảo đảm an toàn 
cho cuộc vếng thăm.  Chiều hôm 24-5, 
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khoảng 4 giờ chiều, TT đến Sài Gòn thì 10 
giờ sáng, GS Dũng mới được xác định ông 
là người được tuyển chọn tháp tùng TT 
trong 10 phút viếng thăm cùng với vị Sư trụ 
trì là Thượng Toạ Thích Minh Thông, 
nguyên là một Việt Kiều đã từng sống ở 
Mỹ. Vì vấn đề an ninh cho TT, GS Dũng đã 
được dặn dò kỹ lưỡng việc phải làm: khi có 
tiếng reo hò của cư dân khu Dakao trước 
cổng chùa là lúc TT vừa xuống xe, GS được 
chỉ đinh vị trí đứng sẵn trong sân chùa 
trước tượng Hộ Pháp nơi mật vụ đã cho 
đánh dấu chữ thập, nghĩa là ông không  
được xê dịch ra khỏi vị trí đó cho đến khi 
có mật hiệu của nhân viên mật vụ Mỹ. GS 
Dũng sững sờ trong giấy lát. Cẩn thận quá 
đi thôi ! Cũng vậy, GS Dũng, vì lý do an 
ninh, phải giữ khoảng cách tuyệt đối và 
không được đi sát, đụng vào người TT. Mật 
vụ còn dặn GS Dũng: khi TT bước đi, Gs 
phải đếm nhẩm từ 1 tới 8 giầy rồi mới được 
bước theo. Quy định là như thế, nhưng TT 
cũng lịch sự mời GS luôn luôn xích lại gần 
khi bước đi. Có điều là tuyệt đối không ai 
được tặng hoa, tặng quà hay chụp hình 
quay phim bất cứ lúc nào….Đây là công 
việc của phóng viên Tòa Bạch Ôc. Do đó, 
khi viết bài này, người viết mới được xem 
qua video clip khi TT cúng dường vào 
thùng Phước Sương (Donation Box) qua 
thông dịch của GS Dũng. Chẳng biết TT bỏ 
vào thùng… bao nhiêu… 
 Cũng xin được ghi nhận thêm mẩu 
chuyện vui có thật. Một video clip ngắn quay 
lại cảnh một ông bố trẻ tới giờ đi đón con, 
nhưng anh ta vẫn nhẫn nại đứng chờ đón TT 
thì vợ điện thoại gọi tới nhắc nhở anh nhớ giờ 
đi đón con. Ông bố trẻ trả lời ngon ơ: 

- Anh đang đứng đợi đón TT. Em đi đón 
con đi… 

   Không biết vợ anh cằn nhằn gì bên kia 
đầu máy, anh gằn giọng với vợ: 

- Anh đang đứng đón TT.  
Ngừng một giây, anh to tiếng: 
- Anh nhắc lại một lần nữa: Anh phải đón 

TT. Không đón con hôm nay được..Chỉ được 
cái vớ vẩn đồng nát… Con thì ngày nào mà 
chả đón. Còn TT thì dễ gì đời người có được 
một lần chào đón ông… Nghe chửa? 
 Sau đó anh cười hả hê. Nhiều bạn trẻ 
đứng gần đó cuời rộ lên, nói với nhau: 
“Không biết đêm nay anh bố ngủ ở đâu ?” 
Ngoài ra người ta cũng ghi nhận được, TT 
rất tự nhiên không đi vào cửa giữa mà đi 
qua cửa phụ với lý do là “ai sao tôi vậy” khi 
bước vào chánh điện, TT cởi giầy ra, khiến 
Sư trụ trì hơi ngỡ ngàng, tỏ dáng cảm phục 
ông. Và ngay lúc bước ra cửa, cô trợ lý của 
TT trượt chân muốn té nhào, thì TT đã vội 
vàng nâng cô đứng dậy. Một cử chỉ cao 
đẹp lịch sự quá ! 
 
5- YSEALI Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ 
ĐNA với Rapper SUBOI 
Ngày 25-5, TT Obama đến GEM Center ở 
Sài Gòn để gặp gỡ với khoảng chừng 800 
trăm thanh niên sinh viên trẻ trong một tổ 
chức do ông khởi xướng năm 2013:  
YSEALI - Young Southeast Asian Leaders 
Initiative  - Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ Đông 
Nam Á - với mục đích cùng nhau trao đổi 
về giáo dục, văn hóa. Sự hiện diện của ông 
như một thông điêp “truyền lửa” để đào 
tạo khả năng lãnh đạo cho các bạn trẻ 
trong vùng, là nhịp cầu nối kết giữa Hoa Kỳ 
và Đông Nam Á. Ông đã được đón tiếp 
tưng bừng trong một bầu không khí tưởng 
như chưa bao giờ có tại một thành phố đã 
một thời là tâm điểm của chiến tranh. Tên 
gọi YSEALI đã đủ để nói lên ý nguyện của 
TT một đại cường. Ông đã đến với thanh 
niên VN như một siêu tài tử:”Obama, we 
love you ”, qua nhiều băng rôn và biểu ngữ 
in sẵn.  
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BÌNH PHỤC 
 

May chưa vĩnh viễn phải rời nhà 

Quỉ dữ vô thường đã chạy xa 

Chớ tính dâng hương bày bánh trái 

Đừng lo phúng điếu đặt vòng hoa 

Nguy nan cơn bệnh còn đeo bám 

Kiên định tinh thần cố vượt qua 

Có được tin vui xin gởi bạn 

Đang đà bình phục khỏe dần ra 

VA,tháng 03/2016 

 

Lý Hiểu 
 
 
Họa  

Bình Phục 
Mừng bạn giờ đây vẫn ở nhà 

Đến thăm khó quá tại đường xa! 

Hỏi han cứ đợi bài Đường luật, 

Quà cáp đừng mong mấy đóa hoa. 

Bệnh tật, thầy lang nhiều tháng trước; 

Thuốc men, y viện mấy năm qua. 

Trước sau làm được gì nhau nhỉ! 

Nó nhập vô, thì mình đạp ra. 

Nguyễn Phú long 

 

Trong lúc giao lưu với những người trẻ, TT 
đã beatbox với một rapper VN: Suboi. 
“Before I answer your question, why don’t 
you give me a little rap ?”. Suboi tên thật là 
Hàng Lân Trang Anh. Sở dĩ người viết 
muốn nhấn mạnh đến “Queen of Hip Hop” 
vì Suboi nói tiếng Anh và điệu bộ “chuẩn 
không cần chỉnh” khiến nhiều người tưởng 
rằng cô là Việt Kiều sinh trưởng  ở Mỹ. Có 
người hỏi cô tại sao lại lấy tên là Suboi, cô 
thản nhiên trả lời, ở nhà tên cô là Su nhưng 
theo bạn bè, cô có dáng dấp của một 
tomboy nên cô chấp nhận tên này và ghép 
lại thành nghệ danh Suboi. Cô say mê nhạc 
Rap từ năm 14 tuổi và tới năm 15, cô đã 
trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ nhạc Rap, diễn 
viên (phim Bitcoin Heist của đạo diễn Hàm 
Trần) và từ đó, cô được vinh danh là Nữ 
Hoàng Hip Hop Sài Gòn, nổi tiếng với dòng 
nhạc này trong giới underground (chưa 
được số đông mến mộ). Trước TT Obama 
và hơn 800 bạn trẻ, ngay tại hàng ghế ngồi 
trong GEM Center, cô đã tung hứng “quậy” 
hết mình qua một khúc Rap ngắn bằng Việt 
ngữ theo lời yêu cầu của TT: “Tình hình 
nhà lầu chình ình giầu sang như vua chúa, 
giật mình sự tình, thực ra đen đúa mà đời 
vậy mà hay, it’s been a crazy day khi mà ta 
nhắm hai con mắt suôi mái chèo, trôi bóng 
mây bay …” phản ảnh đời sống của nhiều 
giới. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn giữa 
cô và Phố Bolsa TV trước đây, Suboi nói, 
các sáng tác của cô ghi nhận nhiều về đời 
sống gia đình, bạn bè, hy vọng và đôi khi 
theo áp lực từ dư luận. Nhưng ở VN, người 
dân chưa nhận ra thể loại Hip Hop này. Do 
đó, Hip Hop chưa được sẵn sàng tiếp nhận, 
và nhất là khi những lối mòn ca nhạc cũ… 
vẫn còn ngự trị trên sàn diễn cho dù Sài 
Gòn đã xuất hiện nhiều ca sĩ Hip Hop. Vi 
đời không chỉ là mầu hồng, trong khi tuổi 
trẻ phức tạp phải tìm tới nhạc Rap để biểu 
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lộ cảm xúc, lối thoát và hy vọng của mình, 
cô nói thế. Dù sinh sống ở Sài Gòn, năm 
2014 lần đầu, cô đã được CAAMfest (Center 
for Asian American Media Festival) mời qua 
San Francisco trình diễn, nhưng gặp trở 
ngại về nhập cảnh nên chuyến đi không 
thành. Qua năm 2015, cô đến với Show 
Case CAAMfest tại SF và “South by 
Southwest” – (SXSW) tại Austin TX và 
Brooklyn NY - quê hương nguồn văn hóa 
Hip Hop. Qua 2016 năm nay, cô lại được 
SXSW mời trở lại trình diễn. Cô đã cho phát 
hành hai album nhạc với tựa đề là Walk 
(2010) và Run (2014) để nói lên tâm trạng 
nổi loạn “đường phố” của lớp người trẻ.  
Sau buổi gặp gỡ với TT Obama, May 25, 
2016 tại Sài Gòn, giới truyền thông trên thế 
giới đã chú ý đến tài năng của cô: báo The 
Guardian, Teen Vogue và đài CNN mời cô 
phỏng vấn. Chắc hẳn đường vinh quang 
đang chờ người nhạc sì trẻ đã một thời 
mang một “tâm hồn nổi loạn qua những 
sắc mầu đường phố”, nhưng “đi đâu loanh 
quanh cho đời mỏi mệt” (tcs), nay cô đã 
quay lại với chính mình…và làm rạng danh 
nữ hoàng nhạc Rap trẻ tuổi người Việt. Cô 
nói hát Rap là cô muốn chuyển tải một 
thông điệp “Cool” đến mọi giới, không 
mang theo hình bóng chiến tranh bom đạn 
một thời đã qua, như nhiều người ngoại 
quốc thường nhận định. Cũng xin nói thêm, 
sau âm nhạc cô còn là thầy dạy Anh Ngữ.  
 Cuộc công du VN của TT Obama vỏn 
vẹn chỉ có 3 ngày với lịch trình làm việc dầy 
đặc của ông. Thiết tưởng người viết, qua 
báo chí, video …chỉ lượm lặt được có bấy 
nhiều điều lẩm cẩm để viết nên một bài 
góp vui cho bạn đọc.  
 Nhưng có cuộc chia ly nào mà không 
để lại những ngẩn ngơ luyến nhớ, một cư 
dân Sài Gòn theo dòng cảm xúc trào dâng 

đã tiễn ông bằng một bài thơ ngắn nhưng 
đầy ắp những chân tình: 
 “Một thời bom đạn đã qua 
 Xưa hai chiến tuyến giờ là bạn thân 
 Siêu cường nhưng lại dễ gần 
 Quyền cao mà rất bình dân đời thường 
 Ông sang người đón đầy đường 
 Ông về dân Việt nhớ thương ông nhiều 
 Nhớ Ngài Tổng Thống thân yêu 
 Nhớ từng lời nói câu Kiều ông ngâm 
 Ba ngày ông đến viếng thăm 
 Mối tình Việt-Mỹ ngàn năm vững bền” 
 (David Teo  - VNExpress) 
 Cũng thế, ngày TT Obama rời VN, có 
một nhà thơ giấu tên đã cảm tác một bài 
lục bát dài với ý thơ là cuộc hành trình của 
TT Obama từ lúc ông đến Hà Nội cho tới 
lúc rời Sài Gòn mà người viết chỉ muốn 
được dùng 4 câu thơ cuối cùng để khép lại 
dòng sự kiện: 
“…Rằng trăm năm cũng từ đây 
Của tin gọi một chút này làm ghi 
Nước Mỹ cam kết khắc ghi 
Sẽ làm tất cả là vì Việt Nam” 

  
Cùng bút tích “ThankYou Note” của Tổng 
Thống một đại cường để lại cho người VN 
một niềm luyến nhớ khôn nguôi: 
 
Phạm Bá 
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Traêng Thu 

 

 Dieãm Chaâu (Caùt Đôn Sa) 
 
Càng gần đến ngày lễ Trung Thu, lòng 
Dung càng đầy hy vọng sẽ có dịp gặp 
lại con và cháu ngoại của mình. Năm 
nào cũng thế, cứ đến gần Trung Thu là 
vợ chồng Thanh đưa con Kimmy về 
chơi, để thăm hai ba má hai bên, và nói 
cho cùng, theo lời của Thanh thì: 

-  Con thích ăn bánh trung thu của 
tiệm Nhi Đồng vùng ba mẹ ở nhất, vì đi 
nhiều nơi, con thấy mấy tiệm bánh chỗ 
khác làm dở lắm… không ngon như ở 
nơi nầy. 

Con Thanh nó thích ăn bánh Trung 
Thu cho đến độ đã thử lên Internet, mở 
trang web có dạy làm loại bánh nầy để 
tự làm, nghe nói mất nhiều thì giờ, thử 
đi thử lại vài bận… nhưng sau đó thì 
đành lắc đầu, ỉu xìu nét mặt gọi phôn 
đến mẹ cho biết là thất bại…  

- Con làm xong thấy dở quá, dục cho 
chó ăn nó cũng chê!  

- Con tập làm bánh bía, mẹ nghĩ là 
dễ hơn… 

- Bánh bía chỉ có nhân đậu xanh thì 
thà con mua đậu xanh ăn cho rồi… 

- Con đi làm lại mắc trông cháu, thì 
giờ đâu mà làm! 

- Cuối tuần con mới làm mẹ à…  
Rồi than thở: 

- Mất thì giờ kinh khủng, lại còn 
phải dọn dẹp bếp núc… mệt quá! 

-  Chỗ con ở có tiệm Việt Nam không? 
-  Có chợ Tàu, nhưng hiện nay tụi 

con sợ thức ăn làm ở Tàu lắm mẹ ơi… 
nhất là mấy cái bánh Trung thu, họ phải 
ướp đủ thứ hoá chất độc hại để giữ cho 
lâu mốc, lâu hư… ăn vào kinh hãi lắm, 
bịnh như chơi! 

- Phải đó… mẹ thấy trên Web cũng 
có bán, chụp hình quảng cáo thấy cũng 
Ok… nhưng ngon hay không thì mình 
không biết… 

- Con hay thử mấy món bánh Việt và 
Mỹ… con thấy thích hương vị của bánh 
trung thu nhất, vì nó có mặn ngọt… lạp 
xưởng, rồi hột trái cây thập cẩm, thêm 
bào ngư vi cá lại càng ngon, có điều 
mắc quá… 

Dung hứa hẹn: 
- Hôm nào con về đây, mẹ sẽ mua 

cho con vài hộp bánh bào ngư vi cá, ăn 
cho đã… 

Thanh khoái chí: 
- Cám ơn mẹ… nhưng mẹ nhớ mua 

đúng cái tiệm mà con thích đó nhé… 
đừng mua tiệm khác là con biết liền. 

- Mẹ biết rồi… mà sao cũng lạ, tiệm 
đó làm bánh trung thu ngon, lại quảng 
cáo món khác… 

- Món gì mẹ? 
- Thì món cháo vịt chứ gì nữa… 
- À há… con thấy khách tới mua 

bánh trung thu cũng nhiều.. có khi còn 
nhiều hơn ăn cháo vịt đó mẹ.. 

- Đúng vậy… 
Chợt Thanh ngập ngừng: 
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- Mẹ nầy… 
- Gì con… 
- Lần nầy về, con có đưa theo một 

đứa bạn của con Kimmy nghe mẹ… 
- Vậy à, nó ra sao? 
- Thì cũng phá phách… nhưng nó 

thích chơi với con Kimmy, và chỉ có 
con là nó nghe lời, nên ba má nó gởi 
con kèm nó giùm… Đúng ra thì ba má 
nó ở xa, giao nó cho bà mẹ nuôi. Bà ở 
gần nhà con, mà bà ngoại nó già rồi, 
hay đau yếu… nó sợ con mẹ à, còn bà 
ngoại nó cưng quá quen rồi, không dạy 
cháu được… thằng bé xinh xắn lắm… 

- Ừ, thì có vợ chồng con với 2 đứa 
nhóc cũng được, không sao hết… 

Thanh nói thêm: 
- Con kèm thằng John nầy đã ba năm 

rồi… Nhiều khi nó ăn ở luôn nhà con… 
Mấy năm trước không đưa về vì bà 
ngoại nó còn ở nhà, nay bà yếu phải vô 
dưỡng lão nằm điều trị vài tháng… mà 
ba má nó không về, nên gởi cho con giữ 
luôn… Bữa nào gặp mẹ sẽ biết… con 
nói trước cho mẹ hay… 

- Ok, Ok… thêm chén thêm đũa 
thôi… với lại bố mẹ cũng nhớ tụi con 
lắm rồi, nhất là con Kimmy… Con vẫn 
nói tiếng Việt với nó chứ? 

Thanh ngập ngừng: 
- Ưmmm… nó đi học trên trường 

toàn bạn Mỹ… Thôi, hôm nào gặp mẹ 
sẽ biết… 

Dung cúp phôn, hỏi thì hỏi… chứ 
nàng biết cháu mình chắc chỉ nói toàn 
tiếng Mỹ! Ba mẹ nó cứ xổ tiếng Mỹ với 

nhau, thì làm sao con cái nói tiếng Việt 
cho được! 

Thôi thì mặc cho dòng đời đưa 
đẩy… nàng muốn cho con cháu giữ 
được lề lối Việt Nam, nhưng ở xa như 
thế nầy đành bó tay! 

Mới nói chuyện với con qua phôn 
hôm nào, mà ngày mai là gia đình nó 
tới rồi. Dung thấy thời gian ở đây qua đi 
thật nhanh. Thấm thoát mà nay Dung đã 
đến tuổi bốn mươi lăm rồi! Bà ngoại mà 
45 tuổi còn trẻ chán! 

Con Thanh lấy chồng khi chưa xong 
đại học. Hai đứa nó cùng trường cùng 
lớp phải lòng nhau, khi ra trường thì 
con nhỏ đã vác cái bụng chình ình sắp 
sanh. Bắt buộc vợ chồng Dung phải cho 
chúng làm đám cưới…  không thì thiên 
hạ cười cho thúi cái đầu!  

Mà cũng lạ, sau lần đó thì lại không 
thấy Thanh đẻ đái gì nữa! Dung đã hỏi 
Thanh, thì nó trả lời giờ chỉ muốn một 
đứa con thôi! 

- Tội nghiệp cho con Kimmy! 
- Sao tội mẹ? 
- Vì nó lớn lên không có anh chị em 

để chơi… khi mình già mất đi rồi, nó cô 
độc một mình… 

- Cũng như con đó hả mẹ! 
Câu nói của Thanh làm cho Dung 

cứng họng! Hồi đó Dung cũng vì sinh 
kế, không muốn sanh thêm con bận bịu, 
dùng thuốc ngừa thai liên miên… cho 
đến khi nghĩ lại giật mình, thì không thể 
mang bầu được nữa! Cho dù hai vợ 
chồng làm mọi cách, nhưng Dung cứ 
trơ ra đó!  
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LUÏC BAÙT VEÀ NGUOÀN 
 

Em töø luïc baùt veà nguoàn 
Anh ôi em phaûi raäp khuoân maãu naøo 

Theo hình chöõ S ñi vaøo 
Traøo daâng côn sóng theùt gaøo töï do 

 

Phan Khaâm 

 
 
Cuối cùng hai người đành nói với 

nhau: “Có lẽ Trời cho mình chỉ có một 
đứa con”! 

Vì thế cho nên không bao giờ Dung 
hối thúc hay bắt bẻ con gái mình về vấn 
đề sanh thêm một đứa cháu nữa! Nhưng 
may cho Dung là Thanh cũng là đứa 
biết thương mẹ.  

Nhiều lần Thanh đã than với mẹ: 
- Con không có chị em… buồn quá 

mẹ ơi… 
Vơ vào câu đó, Dung mới nói: 
- Con thấy không… không có chị em 

thì buồn lắm… mẹ thì không thể sinh 
sản thêm được cho con vui… Còn con, 
đẻ thêm vài đứa nữa rồi nghỉ… chăm tụi 
nó một lần, sau đó tụi nó lớn là con đỡ 
cực… hơn là lâu lâu sanh một đứa, thì 
lúc nào cũng phải vướng bận con nhỏ! 

Lúc đó thì con Kimmy cũng hơn 
bốn tuổi… Bây giờ con cháu đã bảy 

tuổi, cũng chẳng thấy mẹ nó nhúc nhích 
gì! Chán thật! 

Dung đi ngủ sớm để mai dậy ngóng 
con. Nàng đã nấu sẵn một nồi xôi gấc, 
và làm cả một trăm cuốn chả giò cua 
ngon đáo để… Còn bánh Trung thu, 
Dung sẽ đưa con tới tiệm cháo vịt cho 
Thanh lựa đã đời… chắc là nó vui lắm… 

 
o o o 

 
“Trời hồng hồng sáng trong trong, 

ngàn phượng rung ngoài song…” 
Dung vui vẻ hát thầm trong lòng. Ở 

đây không có phượng đỏ, mà lại có 
phượng tím. Con đường phượng tím lúc 
nào cũng trải một lớp hoa tím đầy trong 
lòng đường, do những cánh hoa rơi thi 
nhau phủ xác thắm lên đó, trông đẹp 
như một bức tranh vẽ.  

Con đường đó ở công viên cạnh nhà 
Dung. Nơi mà cộng đồng Việt Nam đã 
mượn chỗ để tổ chức tết trung thu sắp 
tới cho năm nay.  

Khu công viên có căn phòng lớn để 
làm chỗ họp mặt cho  các bô lão người 
Mỹ khi có dịp, và sân khấu lộ thiên 
cùng những hàng cây phượng tím rào 
quanh đẹp đáo để. 

Dung quay vào bếp. Mấy đứa nhỏ 
cùng ông ngoại chúng nó đã chở nhau 
đi đâu mất, khi Dung đang đứng nấu 
nồi bún mọc trong bếp cho bữa trưa. 

Nhìn chúng nó úp úp mở mở, lén lút 
như đang giấu nàng một cái gì, khiến 
cho Dung nghĩ ngợi… Có lẽ cha con 
chúng nó đang đi mua cho “bà ngoại” 
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món quà gì đó, mà không muốn cho bà 
ngoại biết. Dù sao cũng gần đến ngày 
kỷ niệm đám cưới 30 năm rồi. 

Hôm mới đến, hai đứa nhóc đứng 
trước mặt Dung, khoanh tay cẩn thận, 
cúi đầu sát rạt, miệng đứa nào cũng nói: 

- Chào bà ngoại. 
Thằng John cũng nói tiếng Việt câu 

chào y như con Kimmy. Chắc là Thanh 
đã dạy cho nó nói câu đó. Ngoài ra thì 
không còn câu nào khác. 

Điều nầy cũng dễ hiểu vì chắc mẹ 
Kimmy đã dặn trước… chúng sợ mở 
miệng nói tiếng Mỹ, thì bà ngoại sẽ 
không hài lòng! Hai đứa cứ châu đầu 
vào nhau mà thì thầm nhỏ giọng. Dung 
không thể nghe được chúng đang nói 
chuyện gì, và chắc chắn bằng ngôn ngữ 
Mỹ chứ còn gì nữa! 

Dung làm lơ, cứ lo nấu nướng, dọn 
dẹp… tạm quên sự quan tâm về “tiếng 
Việt Mến Yêu” của mình. Ngày mai là 
ngày Hội Trung Thu rồi. Trẻ em sẽ tụ 
về mừng lễ, rước đèn và nghe nói có 
phát bánh free… 

- Chắc là mấy cái bánh con heo nhưn 
đậu xanh chứ gì! 

Chồng Dung hỏi, Dung gật: 
- Chứ làm sao họ đủ tiền mua bánh 

trung thu cho tụi nó được anh! Nhưng 
có phần thi văn nghệ, nghe nói con nít 
sẽ biểu diễn hát hò vui lắm… 

- Ừ… hy vọng là em sẽ vui… 
- Vui chứ… tiếc rằng thằng cháu 

mình có nói được tiếng Việt đâu! 
Nhưng đi coi con người ta biểu diễn cho 

đỡ ấm ức trong lòng! Với lại nó thấy 
còn học theo… 

- Em đừng có than thở như vậy… Đi 
ra ngoài chơi là anh thấy vui rồi, nhất là 
có mấy đứa trong nhà cùng đi… Vui 
quá là vui… 

- Hồi sáng em thấy anh xách một cái 
túi lớn, mua cái gì mà nhiều vậy? 

- Bánh Trung thu. 
- Cái gì, cha con anh đi qua tiệm cháo 

Vịt rồi à? Sao không kêu em đi với? 
-  Em mắc nấu nướng gì đó không 

nhớ sao… Anh rủ đi chơi em đâu có đi.. 
- Tại em cũng muốn qua mua bánh 

trung thu ngon cho con Thanh. Nó thích 
ăn bánh bên tiệm đó. Em sẽ mua nhiều 
cho nó mang về… 

- Thì anh đã mua cho nó rồi… công 
nhận bánh họ làm ngon hơn mấy chỗ 
khác, lại lớn nữa! 

- Vậy tối mai, gia đình mình thưởng 
trăng, ngồi ăn bánh trung thu, uống 
nước trà xanh… rồi kể chuyện Hằng 
Nga Hậu Nghệ cho hai nhóc con 
nghe… Ờ… mà nó có hiểu tiếng Việt 
đâu mà kể! 

- Không hiểu thì em khuya tay múa 
chân một hồi, rồi nó cũng hiểu… nó có 
máu nhà mình mà! 

- Còn thằng kia? Nó có phải Á Đông 
đâu, vậy anh có nhiệm vụ làm cho 
thằng kia hiểu ý nghĩa của câu chuyện 
đêm Trung Thu Việt Nam nhé…  

Rồi Dung nhỏ giọng: 
- Em thấy nó ăn đồ Việt còn ngon 

lành hơn con Kimmy nhiều… Nó xử sự 
giống y như là con nhà Việt Nam vậy…  
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- Sao em lại nghĩ vậy? 
- Nó ăn được mắm tôm với lại mắm 

nêm đó… trong khi cháu mình thì lại 
chê thối! Bữa hổm em còn thấy mấy mẹ 
con nó ngồi ăn sầu riêng với nhau mới 
ghê chứ! Thằng John còn chu cái mỏ ra 
nói: good, good… trong khi con 
Kimmy ăn có chút xíu rồi biến, còn nó 
với con Thanh thì lủm hết cả trái! 

- Thằng Mỹ con nầy có tâm hồn ăn 
uống giống con gái em… 

- Thì thầy nào trò nấy mà… Nó ở 
nhà con Thanh chắc cũng phải giống 
thày nó chứ! Mà nầy… anh nhớ phải có 
nhiệm vụ giải nghĩa cho thằng John biết 
về tết trung thu của trẻ em Việt nhé… 
Làm sao mà nó chịu ảnh hưởng Việt 
Nam là hay lắm. 

- OK… nhưng để làm chi???  Nó 
đâu phải Việt Nam mà cần giữ gìn gốc 
gác tông ty… với lại mỗi lần em cho 
anh uống trà xanh, là anh hay bị tào 
tháo rượt chạy dài dài… 

- Thì em sẽ làm trà hoa lài… 
- Rồi, thằng John để anh lo… 
Dung nghĩ ông chồng mình cái gì 

cũng nói Ok, nhưng khi cơn buồn ngủ 
đến, thì ổng “xù” cũng nhanh như chớp! 
Nhưng không sao, đã có ba má chúng 
giúp Dung lo vụ nầy. Dung mỉm cười 
khi nghĩ đến hai vợ chồng nàng từng 
đối thoại… 

- Thằng John thì cần quái gì phải học 
tiếng Việt… 

- Nó đang ở trong nhà con Thanh… 
biết đâu sau nầy nó… lấy con Kimmy 
thì sao! 

- Đúng là em lo xa con hơn cà nông 
bắn! Anh thấy con Kimmy nó ăn hiếp 
thằng John quá trời… nó mà lấy thằng 
John… thì tội cho thằng nhỏ! 

- Ủa, anh phải về phe mình chứ! để 
anh coi… 

Buổi chiều nhẹ nhàng nắng vàng 
hoe, mấy mẹ con, bà cháu rộn ràng thay 
đồ đi dự Tết Trung Thu. 

Vì công viên gần nhà nên họ rủ 
nhau đi bộ cho giản gân cốt. Dung và 
chồng thong thả cất bước theo sau hai 
nhóc đang bước đi phía trước, đầu châu 
vào nhau thầm thì… vợ chồng Thanh 
thì đã qua công viên từ sớm, nghe nói là 
giúp Ban tổ chức làm cái gì đó… 

Dung nhíu mày nhìn chồng: 
- Anh, hình như em nghe hai nhóc 

nầy đang hát thì phải? 
- Vậy sao? Tụi nó hát cũng OK 

mà… nhiều khi nó nói chuyện chứ hát 
hỏng gì! 

- Em nghe như có tiếng ư ư… 
- Ối, để ý tới tụi nó làm gì… có 

người đẹp trai đang đi bên cạnh… em 
lại không biết, toàn để ý chuyện gì đâu! 

-  Gớm… đẹp trai mà cái bụng 
chang bang, uống bia cho nhiều vào! 

- Tướng “đại gia” vầy mà chê sao trời! 
- Già mà còn xí xọn! 
Hai đứa nhỏ nghe ông bà ngoại đối 

đáp, không biết có hiểu gì không mà 
quay lại cười…  

Hai đứa hôm nay được mẹ diện cho 
thật nổi…  

Kimmy áo dài hồng, quần trắng, 
mang guốc mộc, đầu đội nón lá nho nhỏ 
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ra dáng một cô bé nhu mì. Thằng John 
thì quần tây màu xanh dương đậm, áo 
dài Việt, đội cái khăn đóng cùng màu 
với quần, trông dễ thương vô cùng, nhất 
là nó có mái tóc vàng quăn quăn, khuôn 
mặt đẹp trai thật là ngộ nghĩnh. Thằng 
bé có vẻ thích chí khi mặc quốc phục 
Việt Nam. 

Tới nơi, sân khấu lộ thiên hôm nay 
có khá nhiều gia đình tham dự. Họ gồm 
có ông bà, cha mẹ, con cái cháu chắt… 
đưa nhau đến, một dịp để cho trẻ con 
nhớ về cội nguồn… 

Mỗi đứa trẻ trước khi qua cổng để 
vào chỗ ngồi, đều được phát cho một túi 
quà, gồm có bánh trung thu, đúng như 
chồng Dung đã đoán là bánh hình con 
heo nhân đậu xanh, và một chiếc đèn 
xếp cùng đèn cầy để đi rước đèn khi 
ánh mặt trời tắt.  

Có đứa cầm những lồng đèn hình 
ngôi sao, con cá, trống cơm… đây là 
dùng để dự thi lồng đèn đẹp nhất.  

Dĩ nhiên những món nầy do chính 
tay ông bố hay người anh trong gia đình 
làm giùm, để đứa bé cầm đi thi… 

Ngoài thi làm lồng đèn còn có thi 
hát, thi quốc phục trẻ em… Chắc tiết 
mục sẽ vui nhộn, hấp dẫn. 

Thanh đã dành cho gia đình cô một 
chỗ gần sân khấu, hàng ghế thứ ba nhìn 
lên sân khấu cũng khá rõ, và không nổi 
bật quá… Tính của bố mẹ thì Thanh đã 
rõ… Mẹ Thanh không thích trịnh trọng 
thái quá sẽ bị người ta chú ý. 

Thanh nghĩ hôm nay chắc bố mẹ sẽ 
vui và hãnh diện ghê lắm, vì Thanh cho 

hai đưá nhỏ, con gái và bạn của con dự 
tiết mục hát song ca. 

Bản nhạc “Con Thương Ba Con 
Thương Má” ý nghĩa nầy, Thanh đã lựa 
chọn, thu vào đĩa, mở ra hàng trăm lần 
cho hai đứa nghe để học hát… Chưa kể 
là những lời hứa hẹn của bà mẹ trẻ, nếu 
hai đứa làm hay, sẽ được thưởng, dẫn đi 
chơi Disneyland. 

Con Kimmy bắt thằng John phải 
học cho thuộc. Nó biết thằng bạn nó 
hay nghe lời, nên thằng nhỏ còn thuộc 
bài hơn cả Kimmy. 

Ngoài ra, Thanh còn ghi tên cho hai 
đứa dự thi quốc phục nữa.  

Dung cảm động bất ngờ khi thấy 
cháu của mình trên sân khấu, tay con bé 
cầm cái quạt, tay kia thì quàng vào cánh 
tay của John… Hai đứa vừa đi quanh 
sân khấu vừa nhìn nhau cười… Thiên 
hạ vỗ tay vang trời khi thấy thằng bé 
Mỹ ngộ nghĩnh với bộ đồ thuần túy 
Việt Nam… 

Nhìn con bé Kimmy nhún chân chào 
thật điệu, Dung thì thào vào tai chồng: 

- Không ngờ con Thanh nó cũng biết 
làm những cái màn nầy… 

- Chứ em tưởng chỉ có mình “bà 
ngoại” là hay sao! 

Hai đứa cháu lọt vào vòng chung 
kết. Phần thi tài năng, hai đứa trình diễn 
bài hát Thương ba Má thật là trót lọt, 
không sai chữ nào… nhất là khi thằng 
John gân cổ: “Con thương ba là con 
thương má”… thì thiên hạ khoái chí vỗ 
tay rần rần… 
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Kết quả, ban giá khảo chấm thằng 
John nhất, con Kimmy nhì… chỉ vì 
thằng bé có khuôn mặt Mỹ mà hát hay, 
trúng giọng, lại trả lời rành rọt nói theo 
kiểu miền Nam: “Sáu câu vọng cổ”! 

- Cha mẹ con là Mỹ, nhưng con yêu 
Việt Nam… 

Khi thân nhân các bé được mời lên 
sân khấu, thì vợ chồng Thanh đại diện 
cho thằng John, còn ông bà ngoại thì 
đại diện cho bé Kimmy.  

Dung lung túng ngượng ngập muốn 
từ chối, nhưng nhìn ánh mắt con 
Kimmy rạng ngời đang đợi ông bà 
ngoại, nàng đành ráng mà đi lên trên. 

Họ cùng đứng trên sân khấu bên 
cạnh nhau… 

Anh MC hỏi: 
- Tôi hỏi hơi có tò mò… Xin anh chị 

cho biết tại sao anh chị nhìn giống y 
Việt Nam, mà cháu lại giống Mỹ? Có 
phải con ruột hay con nuôi ạ? 

Thanh cười, lắc đầu: 
- Cháu không phải con chúng tôi… 
- Hả! Xin chị nói rõ hơn… 
- Con gái tôi là Kimmy, còn cháu 

John là bạn cùng lớp với Kimmy. Tôi 
dạy thêm cho cháu John ở nhà, nên đã 
chỉ cho cháu nói và hát tiếng Việt… 

Dung nhìn qua Thanh với ánh mắt 
có vẻ không tin, con bé cười, tiếp: 

- Dạ phải, John biết tiếng Việt nhưng 
không rành cho lắm, cũng giống như 
con gái của tôi… chúng nó được cho đi 
học lớp Việt Ngữ đã ba năm nay rồi… 
và có thể nghe hiểu tiếng Việt, cũng 
như nói chuyện chút chút… 

- Hay quá… theo trong tờ đơn thì chị 
ở tiểu bang khác đến đây, làm sao mà 
chị biết có chương trình nầy để cho hai 
cháu tham dự? 

Anh MC quay qua vợ chồng Thanh, 
nhưng Thanh lại ra dấu cho Dung trả 
lời. Dung ngượng ngùng: 

- Dạ hàng năm các cháu về thăm tôi, 
là bà ngoại của cháu Kimmy, nên chúng 
tôi nói cho cháu biết chương trình nầy. 

- Tốt quá… xin cám ơn những câu trả 
lời và chúc mừng gia đình các anh chị… 

Dung đi xuống, trong lòng hồi hộp 
như trống đánh, nhưng kèm theo nỗi 
mừng vui vì hai đứa cháu trúng cuộc thi 
quốc phục… 

Thằng John được quàng một cái 
khăn thêu chữ Quốc Phục năm 2011 
hạng nhất, tay ôm cái cúp vàng, dưới 
chân vô số phần thưởng… Cu cậu thích 
quá, nó giơ cái cúp lên cao, miệng hét: 

- Vui quá, vui quá… 
Nhờ hai đứa cháu trúng giải, vợ 

chồng Dung thấy vui vẻ trong lòng… 
Không ngờ chúng nó học tiếng Việt mà 
con Thanh giấu nàng. Chắc nó thấy chưa 
hài lòng nên chưa nói ra điều nầy cho 
mẹ biết, hay muốn làm mẹ ngạc nhiên. 

Dung ngồi chờ lũ trẻ đi rước đèn khi 
ánh nắng vừa lặn đi, bóng tối bao trùm 
vạn vật. Vợ chồng Thanh và ông ngoại 
đã hợp cùng ban tổ chức đi theo giữ gìn 
trật tự, an ninh cho lũ trẻ…  

Có đứa đốt cháy cả lồng đèn đang 
khóc ré lên vì tiếc! Có đứa đánh nhau vì 
đã lấy bánh của bạn bỏ tọt vào miệng, 
trong lúc bánh của nó vẫn ôm khư khư 
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trong tay…! Mặc, đoàn rước rồng rắn 
vẫn lung linh màu sắc dưới ánh trăng. 

Khi về đến nhà, thì đồng hồ chỉ gần 
mười giờ đêm! Thằng John bây giờ 
khăn đóng đã tuột đâu mất! Cái áo dài 
xanh dính một mảng nước ngọt trước 
ngực, quần thì lấm lem vì đi rước đèn 
đạp cả vào nước đọng ven đường. 

Con Kimmy thì khá hơn. Con nhỏ 
nầy điệu hơn má nó nhiều. Áo quần vẫn 
nề nếp thẳng thớm… có điều bao quà 
của thằng John mà nó cầm giùm, thì để 
đâu cũng không biết, chỉ có quà của nó 
thôi, hỏi cũng chẳng nhớ! 

Ngồi vào xa lông nghỉ mệt, lúc nầy, 
con Thanh mới tằng hắng: 

- Hai đứa biểu diễn tiếng Việt cho 
ông bà ngoại nghe đi… 

- Dạ… 
Thằng John và Kimmy tới trước mặt 

Dung, khoanh tay, nói tiếng Việt rành 
rọt một cách… cố gắng: 

- Thưa ông bà ngoại, chúng con 
thương ông bà lắm… 

- Trời ơi, sao mấy hôm nay các cháu 
không nói tiếng Việt cho ông bà nghe? 

Thằng John lắc đầu: 
- Dạ không được… chúng cháu chỉ 

nói biểu diễn thôi… 
Dung cười: 
- Cha mầy, thằng Mỹ con dễ thương 

quá… còn Kimmy, thằng John nói rồi, 
tới phiên con nói cái gì đây? 

- Dạ… con nói bà ngoại đẹp lắm… 
- Trời đất… thiệt hay xạo đây??? 
- Dạ thiệt, mẹ con dạy vậy… 

Ông ngoại xen vô: 
- Mẹ dạy hả… vậy con thấy bà ngoại 

có đẹp không? 
- Dạ… bà ngoại đẹp hơn ngoại 
thằng John… 
Nghe con nói, Thanh ôm bụng cười 

to lên, chồng Thanh buột miệng: 
- Con bé nầy, bà ngoại thằng John to 

như thùng phi mà đẹp gì… bà ngoại nầy 
mới đẹp nè… 

- Dạ đúng, ngoại con to nhưng hiền 
lắm… nuôi con từ nhỏ tới giờ.. con 
thương ngoại nhiều, dù ngoại to như con 
voi con cũng thấy đẹp, thấy thương… 

Tiếng thằng John làm cho Dung 
cảm động ngang xương… Nó là người 
Mỹ, tình cảm thì cũng như Việt Nam 
thôi… Nó lại nói tiếngViệt trôi chảy…  

Dung ôm hai đứa bé vào lòng: 
-  Các cháu giỏi lắm… bà thương 

lắm… Bà mong hai đứa sẽ về thăm ông 
bà hoài hoài nghe… và nhớ nói tiếng 
Việt cho giỏi nghe… 

-  Dạ bà… 
Lần đầu tiên, Dung đi ngủ trong sự 

thương cảm còn tràn đầy tim… Một 
đứa trẻ không liên hệ máu mủ mà sao 
thương thế không biết!!! 

Thật đúng là “Tình thương không 
biên giới” 

 
Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 
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NGƯỜI ĐÀN BÀ GIÚP VIỆC 

---------- 

Tôn Nữ Mặc Giao 
 
      Nghĩa trang Oaks Hill chiều nay 
lồng lộng gió, mây đen dồn cục cuối 
chân trời, cây cối ngã rạp mình theo 
chiều gió. Thành đứng trên hành lang 
phía sau căn mobile home của mình 
nhìn bao quát sang khu nghĩa địa rồi 
tiên đoán dự báo thời tiết, ngày hôm 
nay có lẽ sẽ có mưa đây. Chóng quá! 
Thế mà đã hơn một năm qua, 
Halloween rồi lại Halloween. Hình như  
Halloween năm nào trời cũng có mưa 
nhẹ thì phải?  
      Thành nhớ đúng vào ngày 
Halloween năm ngoái chàng dọn đến 
căn mobile home này sau khi ly dị  
xong với người vợ mang từ Việt Nam 
sang. Vì không muốn phân chia tài sản 
lôi thôi, vả lại còn đứa con chung, 
chàng không muốn thằng bé phải vất 
vưởng theo mẹ nên đã nhường lại căn 
nhà cho hai mẹ con ở với số tiền cấp 
dưỡng hằng tháng do tòa định sẵn. 
Chàng cuốn gói ra khỏi nhà với hai bàn 
tay trắng mà chẳng chút buồn phiền, vì 
chàng quan niệm tiền bạc là vật ngoại 
thân, ăn ở sao cho phải đạo làm người 
mới là quan trọng. Mình còn hai bàn tay 
thì lại cày tiếp, gây dựng lại từ đầu. 
Chàng chỉ buồn khi nghĩ đến câu hát: 
“Anh đã lầm dưa em sang đây...” của 

nhạc sĩ Lam Phương mà nghe thấm thía 
cho hoàn cảnh của mình. 
      Tiếng là ra đi với hai bàn tay trắng 
nhưng thực ra chàng vẫn còn một ít tiền 
dành dụm sau khi phân chia vì ly dị. 
Chàng lấy số tiền đó mua một căn 
mobile home để ở, cũng may job còn 
vững nên chàng không care, cấp dưỡng 
thì cấp dưỡng, chàng vẫn ung dung 
sống với tình trạng độc thân hiện tại. 
Hằng ngày vẫn có một bà giúp việc do 
một người bạn giới thiệu đến nấu 
nướng, dọn dẹp nhà cửa cho chàng nên 
cuộc sống cũng không đến nỗi nào. 
      Căn mobile home của chàng nằm 
cách đường Monterey không xa, trong 
khu “Chateau la salle”, đâu lưng lại với 
nghĩa trang Oaks Hill bằng một hàng 
rào gỗ chứ không được bằng tường xây. 
Thành nhớ ngày đầu tiên dọn đến, 
chàng đã đứng trầm tư hằng giờ trên 
hành lang lối đi sau nhà nhìn sang phía 
bên kia khu nghĩa trang mà có cảm 
tưởng như mình đã được lánh xa trần 
thế. Đứng trên hành lang nhà, chàng có 
thể nhìn thấy những ngôi mộ đằng xa 
phiá bên kia nghĩa địa.  
      Dọn đến được vài ngày, mấy cái 
phên hàng rào phía sau nhà ngăn đôi 
khu mobile home với nghĩa trang bị sút 
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đinh ngã sang phía bên kia nghĩa địa để 
hở ra một lỗ hổng to cỡ một người chui 
lọt. Chàng cũng chẳng buồn báo cáo lên 
văn phòng để họ cho người đến sửa 
chữa lại mà còn chui sang lượm mấy 
phên hàng rào dựng vào một góc bởi 
không muốn người nằm dưới mộ bị đè. 
Ngôi mộ trực chỉ ngay lỗ hổng ngó 
thẳng vào backyard nhà chàng là của 
một ngươi đàn bà đã đứng tuổi, căn cứ 
theo những gì chàng đọc được trên tấm 
mộ bia không có hình, chàng đoán thế. 
“Mai Thi Ly”, cái tên không bỏ dấu, 
chàng đoán là một người đàn bà Tàu 
hoặc Việt Nam cũng không chừng. Mai 
thị Lý hay Lý Thi Mai viết đảo ngược 
không thể là tên đàn ông được. Ngôi mộ 
hình như chẳng được ai chăm sóc bao 
giờ nên cỏ mọc che gần kín hết mộ bia 
đặt nằm dưới đất (chứ không phải mộ 
bia đứng).  
      Từ đó, ngoài giờ làm việc ở sở làm 
ra, ngày nào chàng cũng chui sang khu 
nghĩa địa, thơ thẩn tò mò đọc tên người 
chết trên những ngôi mộ quanh quanh 
gần đó.  Chàng để ý thấy vào những 
ngày lễ lớn hoặc những ngày cuối tuần, 
ngôi mộ nào cũng có bó hoa tươi trước 
mộ kèm theo đĩa trái cây nếu là mộ Việt 
Nam hoặc đồ chơi nếu là mộ con nít. 
Duy nhất chỉ có ngôi mộ chiếu tướng 
vào nhà chàng là chẳng có ai thăm 
viếng cả, cho nên chàng đặc biệt chú ý 
đến ngôi mộ đó nhiều hơn.  
      Chiều hôm nay, sau khi đi làm về, 
theo thói quen thường lệ, chàng ngã 
người dài  xuống chiếc ghế bành đặt sau 

hành lang nhà chàng dõi mắt nhìn qua 
lỗ hổng hàng rào. Ngôi mộ không người 
thân lại đập vào mắt chàng, chàng dơ 
tay chào và mỉm cười, mắt lơ đãng ngó 
sang những ngôi mộ khác. Hình như 
hôm nay nghĩa địa tươi hơn thì phải? 
Mộ nào cũng có hoa rực rỡ muôn màu 
sao ngôi mộ hàng xóm chẳng có một cái 
gì cả. Rồi chàng sực nhớ đưa tay vỗ vào 
trán mình “à” lên một tiếng khi nghĩ 
hôm nay là ngày lễ Halloween.  Chàng 
đứng dậy đi vào nhà kiếm một ít trái 
cây và cắt vài bông hoa trong vườn nhà 
đem ra đặt trước ngôi mộ không người 
thăm viếng thì thầm khấn vái: 
      - Tôi không biết người nằm dưới mộ 
là ông hay bà? Thôi thì sống hay chết gì 
thì cũng là... láng giềng với nhau, you 
(chàng xưng hô như thế để khỏi thắc 
mắc người dưới mộ là giống đực hay 
giống cái) đã... dọn đến đây, sát vách 
với nhà tôi mà you cứ nằm ngó thẳng 
vào nhà tôi hoài làm tôi nhột quá! Hình 
như you cũng cô đơn như tôi thì phải? 
Dọn đến đây một năm rồi, tôi để ý thấy 
chẳng có ai thăm viếng you bao giờ cả. 
Nay tôi có ít quà mọn gửi biếu you... ăn 
lấy thảo (rồi chàng đùa): Nếu you có 
linh thiêng thì phù hộ cho tôi sớm có 
đôi có bạn nhưng phải là bạn hiền chứ 
đừng bạc tình bạc nghĩa như người vợ 
đầu tiên của tôi thì buồn lắm! 
 Tâm sự với ngôi mộ xong, chàng nhổ 
sơ cỏ dại cho bớt hoang tàn thì trời cũng 
bắt đầu hoàng hôn, chàng đứng lên cúi 
chào người chết rồi chui trở vào nhà 
mình. Bếp núc lạnh tanh, đồ ăn chẳng 
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có ai nấu, chén bát ngày hôm trước 
chàng ăn vẫn còn ngổn ngang trong bồn 
rửa chén. Chàng ngạc nhiên gọi điện 
thoại hỏi người bạn về người đàn bà vẫn 
giúp việc cho chàng hằng ngày, mới hay 
bà ta bị té trật chân không đi được. 
Thành thở dài gác ống điện thoại đi lục 
mì gói ăn vậy, ăn xong trời cũng vừa 
sụp tối, lũ trẻ con đi xin kẹo ồn ào một 
lúc đâu cỡ độ hai tiếng đồng hồ, từ 7 
đến 9 giờ tối thì thưa dần và chấm dứt. 
Thành cũng tắt đèn vào phòng nằm xem 
tivi một lát rồi cũng ngủ say sưa.  
      Được một giấc no nê, chàng giật 
mình thức giấc lắng nghe tiếng lách 
cách khua động rửa chén bát ngoài nhà 
bếp, hình như ở trong nhà chàng. Liếc 
nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, chẳng 
lẽ dì Hai (người giúp việc) nửa đêm lại 
đến làm cho chàng? Thấy lạ, chàng mở 
cửa phòng lẹp xẹp bước lần ra nhà bếp. 
Người đàn bà đang rửa dọn nơi cái 
“sink” rửa chén, quay lại tươi cười chào 
chàng và tự giới thiệu về mình: 
      - Chào cậu! Tôi là người làm thế 
cho dì Hai trong lúc dưỡng bịnh. Dì Hai 
có đưa cho tôi chìa khoá nhà cậu và dặn 
dò tôi những việc phải làm cho cậu, hy 
vọng là cậu sẽ hài lòng với những công 
việc tôi đã làm. 
       Chàng ngạc nhiên: 
      - Nhưng dì Hai làm việc ban ngày... 
      Người đàn bà ngắt lời chàng: 
      - Quên!... Rồi bà ngượng ngập che 
miệng nói tiếp, xin lỗi đã ngắt lời cậu... 
      Thành cũng lật đật xua tay: 
      - Không sao dì cứ nói tiếp. 

      - Quên nói với cậu là xin cậu cho tôi 
giúp cậu ban đêm bị ban ngày tôi mắc 
bận chuyện gia đình, tôi sẽ ráng hết sức 
nhẹ nhàng để không làm thức giấc ngủ 
của cậu. 
      Thành ngạc nhiên hỏi lại: 
      - Lớn tuổi như dì thức khuya không 
thấy mệt sao? Ban ngày dì bận chuyện gì? 
      Người đàn bà không trả lời, cúi mặt 
nhìn xuống buồn bã, Thành hỏi xong 
cũng thấy mình bị hố khi  hỏi vào 
chuyện riêng tư của người ta nên chàng 
lật đật khỏa lấp: 
      - Được rồi, không sao! Dì làm ban 
ngày hay ban đêm gì cũng không ảnh 
hưởng gì đến tôi, miễn là nhà cửa, chén 
bát được rửa dọn sạch sẽ và tôi có cơm ăn 
hằng ngày là được rồi.. Xin lỗi , tôi có thể 
biết tên dì cho dễ xưng hô được không? 
       Người đàn bà tươi ngay nét mặt: 
 - Dạ được! Cậu cứ gọi tôi là Na, dì 
Na là được rồi. 
 Thành hỏi thêm: 
  - Dì đi như vậy rồi ai đưa đón dì? 

Dì Na trấn an chàng: 
- Dạ tôi cũng ở gần đây, cũng trong 

khu Oaks hill... quên... khu “chateau la 
salle” này mà thôi! Đi bộ bước sang mấy 
bước chứ xa xôi gì. Rồi dì cười, già cả 
rồi cũng nên vận động chút xíu cho nó 
khoẻ, đi bộ ban đêm cho nó mát, cũng là 
một phương tiện để tập thể thao vậy mà 
cậu. Tôi có cái bịnh mất ngủ ban đêm, 
ngủ ít lắm! Gần sáng mới ngủ được nên 
kiếm chút việc làm cho qua thì giờ.  

Thành cũng hỏi cho có lệ: 
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BEÁN QUAÏNH HIU 
 
Taïm bieät thaønh ñoâ naéng trôû chieàu 

Xuoâi veà Beán Haï, beán coâ lieâu 

Bôø hoang möa laïnh ngöôøi thöa thôùt 

Đoø ngaùi soâng xa khaùch chaúng nhieàu 

U aùm vaàng traêng maây aùn maët 

AÂu saàu con soùng nöôùc daâng chieàu 

Mong chôø khaùch muoän sao khoâng ñeán 

Naéng ñaõ taøn roài beán quaïnh hiu 

 

KIEÀU ANH 
  

 
- Uả! Vậy à! Té ra là hàng xóm cả, bữa 

nào dì chỉ  nhà cho biết coi có gần nhà 
tôi không, tuy dọn đến đây cả năm rồi 
nhưng tôi vẫn chưa có dịp đi hết xóm. 

Từ đó, đêm nào cũng đúng 12 giờ 
đêm là dì Na đến dọn dẹp và nấu nướng 
thức ăn cho chàng, dì còn cẩn thận bới 
“to go” cất vào tủ lạnh để sáng hôm sau 
chàng xách theo đi làm. Chiều về chàng 
chỉ việc hâm lại thức ăn trong tủ lạnh, 
ăn xong chàng cứ quẳng hết vào bồn 
rửa chén, sáng hôm sau nhà cửa lại gọn 
gàng và thức ăn lại đầy trở lại. Chàng 
có cảm tưởng như dì Na là một người 
mẹ mà chàng là một đứa con đang được 

chăm sóc từng li từng tí, mà dì nấu ngon 
thật, thức ăn dì nấu rất hợp khẩu vị của 
chàng. Nhất là món mì quảng chàng rất 
mê từ thưở bé, sang Mỹ chưa tiệm ăn 
nào nấu mà chàng ưng ý. Được hơn một 
tuần, vì cảm mạo nên chàng phải nghỉ 
làm ở nhà uống thuốc xong là ngủ li bì. 
Đến gần 12 giờ đêm thì chàng thức 
giấc, một lát sau nghe tiếng khóa mở 
cửa phía sau nhà. Rồi tiếng nước chảy 
róc rách, tiếng rửa dọn chén bát dù là 
thật khẽ nhưng chàng cũng vẫn nghe 
được để biết dì Na đã đến mà mọi khi vì 
ngủ say quá nên chàng không nghe. 
Chàng ngạc nhiên khi chợt nghĩ, sao dì 
Na không đi cửa chính mà lại đi bằng 
cửa sau? Tuy thắc mắc nhưng chàng 
vẫn nằm ỳ trên giường vì cơn cảm cúm 
vẫn còn làm chàng uể oải. 
      Mùi xào nấu thức ăn thơm lừng bay 
vào trong phòng làm chàng cảm thấy 
đói cồn cào, chàng xuống giường mở 
cửa vừa đi vừa hít hà: 
      - Dì Na nấu cái gì mà thơm quá! 
Làm con đói bụng quá! 
      Dì Na la lên: 
      - Cậu bịnh sao không ở trong phòng 
năm nghỉ, tôi đang nấu cháo gừng với 
hành lá cho cậu ăn giải cảm. 
      Thành tròn mắt : 
      - Sao dì biết bữa nay con bịnh? 
      Hơi lúng túng một chút, dì Na đáp ngay: 
      - Ạ! Bị thấy thức ăn trong tủ lạnh 
còn nguyên, cậu không bịnh thì là gì? 
      Thành chống cù chỏ lên bàn ăn, hai 
tay ôm lấy đầu bóp bóp, mặt nhăn lại. 
Dì Na thấy vậy hỏi: 
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      - Cậu thấy khó chịu? 
      Thành gật đầu: 
      - Con nhức đầu, chóng mặt từ sáng 
đến giờ. Hồi trưa này có uống một chút 
sửa để chiêu với  vài viên thuốc cảm rồi đi 
ngủ, bây giờ vẫn còn thấy choáng váng. 
Con thức giấc được một chút thì dì tới. 
      Rồi như sực nhớ ra chàng hỏi: 
      - Uả! Sao dì Na không đi bằng cửa 
trước mà lại đi bằng cửa sau vậy? 
      Dì Na trả lời tỉnh: 
      - Bị đêm hôm khuya khoắc không 
muốn gây sự chú ý cho lối xóm nên tôi 
tự ý đi cửa sau. Nói rồi dì bước lại rờ 
trán chàng kêu lên: Trời đất! Cậu nóng 
quá! Vô đây! Vô đây tui cạo gió cho, 
một lát là khoẻ ngay thôi. Cạo gió xong, 
cháo chín, tôi múc cho cậu ăn, ngày mai 
là hết bịnh liền. 
      Không biết Thành bị sốt hay tại bàn 
tay dì Na lạnh ngắt mà chàng cảm thấy 
bàn tay dì như cục nước đá đặt lên trán 
chàng. Tuy vậy Thành cũng không phản 
đối, cứ để mặc cho dì Na lôi xềnh xệch 
chàng sang phòng khách, ấn nằm sấp 
xuống salong, lấy muỗng vạch lưng 
chàng lên cạo rồn rột, mùi dầu xanh bay 
khắp cùng. Chàng ngạc nhiên, không 
biết dì lấy ở đâu ra dầu gió, chàng hỏi: 
      - Chai dầu dì lấy ở đâu ra? 
       Vừa cạo dì vừa trả lời: 
      - Tôi thấy trong hộc tủ nhà bếp. 
      Thành nghĩ có lẽ của dì Hai để lại 
chứ chàng có đời nào sức dầu. Mới cạo 
lúc đầu chàng chỉ thấy “đã” chứ chưa 
thấy đau, có lẽ chàng trúng gió thật nên 
người ngợm bị tê hết nên không có cảm 

giác? Cạo được một lát Thành bắt đầu 
cong người nhăn nhó: 
      - Đau quá dì Na! 
      Dì Na ấn chàng xuống cố cạo nốt 
vài đường nói: 
      - Chèn ơi! Bầm đen hà cậu à! Cậu 
trúng gió nặng lắm đó!  
      Cạo xong cái lưng cho chàng, dì 
chưa tha, còn bắt chàng quay lại cạo 
thêm vài đường đằng trước ngực nữa 
mới chịu thôi. Chàng cúi xuống nhìn, 
thốt giật mình khi thấy những đường 
sọc đen thui in trên ngực như những 
chiếc xương sườn nướng “barbeque”. 
Chàng thảng thốt kêu lên: 
      - Cái gì ghê quá vậy dì Na? 
      Dì Na cười giải thích: 
      - Cậu trúng gió nên cạo nó mới bầm 
dữ vậy đó! Người bình thường cạo đâu 
có đỏ. 
      Nói xong dì đi ra bếp, vừa đi vừa nói: 
      - Cậu nằm nghỉ đi, tôi coi cháo nhừ 
chưa sẽ múc cho cậu một tô, bảo đảm 
ăn xong ngày mai sẽ hết bịnh. 
      Trong lúc chờ dì Na múc cháo, 
Thành nằm dài trên chiếc ghế salong 
nơi phòng khách theo dõi chiếc bóng di 
động mờ mờ như sương khói của dì Na 
nơi nhà bếp. Dì Na chắc cỡ ngoài 60, 
hơn chàng cỡ 20 tuổi. Dáng người hơi 
đẫy đà và trông dì rất khoẻ mạnh, 
nhưng nước da dì không được hồng hào 
mà tái tái như người chết, mà hình như 
người dì cũng lạnh ngắt. Chàng thốt 
chạnh lòng khi nghĩ dì đi đêm đi hôm 
nên lên tiếng: 
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      - Dì Na à! Dì đi đêm đi hôm như 
vậy có sợ cảm sương gì không? Khi nãy 
con thấy tay dì lạnh ngắt. 
      Tiếng dì Na ngoài bếp vọng vào: 
      - Tôi có áo khoác, khăn choàng kỹ 
lắm cậu ơi! Tôi chẳng bao giờ bị bịnh 
đâu, cậu lo cho thân cậu đi. 
      Dì Na bưng tô cháo gừng nghi ngút 
khói thơm lừng mùi hành, tiêu đặt 
xuống bàn phòng khách ngay trước mặt 
Thành, chàng ngồi dậy hít hà: 
      - Chà thơm quá! Làm con đói bụng 
quá! Từ sáng đến giờ chỉ có một ly sửa. 
      Nói rồi chàng bưng tô cháo lên vừa 
thổi vừa húp xì xụp. Ăn xong, mồ hôi 
chàng vã ra như tắm. Không biết có 
phải nhờ cạo gió hay nhờ tô cháo nấu 
hành  gừng mà chàng cảm thấy như đã 
khoẻ lại nhiều. Dì Na rót cho chàng một 
ly trà nóng và đi vào nhà tắm lấy cho 
chàng chiếc khăn mặt để lau mồ hôi. 
Thành đón lấy ly nước uống một hơi và 
tấm khăn nhỏ vừa thấm mồ hôi chàng 
vừa nhìn dì Na cảm động: 
      - Cám ơn dì, không có dì thật con 
không biết phải nhờ cậy ai. 
      Dì Na gạt đi: 
      - Ơn nghĩa gì cậu, thấy cậu là người 
thật thà, tốt bụng tôi giúp qua giúp lại 
vậy mà. 
      Thành nói: 
      - Con có làm gì cho dì đâu mà dì nói 
giúp qua giúp lại? Hay dì muốn nhờ con 
làm việc gì? 
      Dì Na cười nửa đùa nửa thật: 
      - Muốn làm mai cho cậu có người chăm 
sóc mà không biết cậu có chịu không? 

      Thành cười: 
      - Dì có con gái không? 
      Dì Na gật đầu: 
      - Có chứ! Tôi chỉ có một đứa con gái 
độc nhất, tên nó Trần Mai Mai, nhưng 
nó đi làm ở tuốt tận “New york” lận! 
Lâu lâu mới về thăm tôi một lần. Mai 
mốt nó về, tôi dẫn nó tới chào cậu nghe? 
      Tưởng hỏi đùa chơi ai dè dì Na tới luôn 
làm Thành ngượng ngập đâm mặc cảm: 
      - Con gái dì nhỏ tuổi hay lớn tuổi? 
Còn con thì già đầu gần 40 tuổi rồi đó dì! 
Lại một lần dang dở, có một đứa con trai 
còn đang phải cấp dưỡng dì biết không? 
      Dì Na gật đầu: 
      - Biết hết! Nhưng ăn thua gì chuyện 
đó, nếu cậu vẫn còn có ý định lập gia 
đình thì tôi sẽ cho cậu gặp con gái tôi, 
nó mới 31 tuổi, chưa có gia đình, cậu 
muốn không? 
      Thành không gật đầu cũng chẳng từ 
chối chỉ hỏi lại một câu: 
      - Sao dì biết nhiều về con quá vậy? 
      Dì Na không trả lời, thò tay rút 
trong túi áo của mình ra một tờ giấy nhỏ 
gấp làm tư để xuống mặt bàn đẩy đến 
trước mặt Thành nói: 
      - Đây là số phôn và địa chỉ của con 
gái tôi, nếu cậu muốn trả ơn cho tôi thì 
cứ liên lạc với nó xem sao, biết đâu đây 
là duyên nợ của hai người thì sao? 
      Nói rồi dì bưng tô cháo Thành đã ăn 
hết đi vào bếp không quên dặn dò chàng: 
      - Khuya rồi cậu nên uống thêm 
thuốc cảm rồi đi nghỉ đi, bảo đảm ngày 
mai cậu sẽ hết bịnh. 
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      Thành cầm tờ giấy gấp tư của dì Na đi 
vào phòng ngủ mà chưa vội mở ra đọc 
ngay, chàng cẩn thận cất nó vào ngăn kéo 
đựng đồ quan trọng cho khỏi quên để khi 
cần đến là tìm được ngay. Sáng hôm sau 
thức dậy, cảm thấy không còn đau ốm nữa, 
chàng bồi thêm hai viên thuốc cảm cho 
chắc ăn rồi đi làm như thường lệ. Những 
ngày sau đó chàng bận bù đầu vì công việc 
hảng, over time đến tối mịt mới về đến nhà, 
đặt lưng xuống là chàng ngủ say như chết 
nên không có dịp gặp lại dì Na. Và chàng 
cũng chẳng có thời gian để mà chui sang 
nghĩa địa rù rì tâm sự với ngôi mộ hàng 
xóm nữa. Tuần lễ sau, vào ngày Chúa Nhật 
không đi làm, vừa mới sáng sớm là chàng 
đã nhận được điện thoại của dì Hai báo tin 
là chân đã hết sưng, sẽ trở lại giúp việc cho 
chàng. Chàng chúc mừng dì Hai đã lành 
bệnh luôn tiện hỏi thăm về dì Na và nêu 
thắc mắc vì chàng chưa trả lương cho dì 
Na. Dì Hai ngạc nhiên nói đâu có nhờ ai 
làm dùm đâu?  
      Thành thẫn thờ buông điện thoại 
xuống trong lòng hoang mang: 

- Quái lạ! Không biết dì Na là ai 
mà lại tốt bụng đến giúp chàng như thế? 
      Chàng cảm thấy hối tiếc và quyến 
luyến khi nghĩ dì Na sẽ không bao giờ 
đến nữa, chỉ gần gủi một thời gian ngắn 
ngủi và đôi lần trò truyện với dì Na, mà 
chàng cảm thấy rất  hợp và thân thiết 
làm sao. Chàng đâm hối hận vì đã lơ là 
trong việc hỏi thăm nhà cửa của dì Na 
để bây giờ muốn liên lạc không biết đâu 
mà lần, tuy vậy chàng vẫn hy vọng đêm 
nay dì  Na vẫn chưa hay biết dì Hai đã 

lành bệnh mà lại đến giúp chàng lần 
nữa. Chợt nhớ đến mảnh giấy gấp tư 
của dì Na, Thành lật đật mở ngăn kéo 
lấy ra xem, suy nghĩ một lát chàng quay 
số “...” Đầu giây bên kia reng một chập 
thì có một giọng nói “answer machine” 
của một người con gái. Không có ai ở 
nhà, chàng gác điện thoại chờ khi khác 
gọi lại chứ không muốn nhắn gì vào 
trong máy. Buỗi trưa dì Hai đến giúp 
việc, chàng hỏi qua loa vài chuyện rồi 
ra ngoài ghế bành sau hành lang nằm 
nghỉ, ánh mắt chàng vô tình nhìn sang 
lỗ hổng đúng ngay ngôi mộ “chiếu 
tướng”. Chàng nhổm bật dậy, mới có hơn 
tuần lễ không sang thăm viếng “bạn”, 
hình như  “nhà” bạn có cái gì lạ? Đã có ai 
thăm viếng nên có hoa tươi và ngôi mộ 
được sửa sang lại sạch sẽ, gọn gàng hơn 
với một tấm mộ bia đứng có gắn hình. 
Thành phóng nhanh khỏi hành lang, 
khom người chui qua lỗ hổng đi nhanh lại 
phía ngôi mộ, tò mò nhìn vào tấm mộ bia 
mới được viết lại bằng tiếng Việt: 
         Nơi an nghỉ của bà: 

MAI THỊ LÝ 
Sinh ngày mồng 2 tháng giêng âm lịch  

năm 1944 
Tại Việt Nam 

Mất  ngày 12 tháng 11 âm lịch năm 1996 
Tại Hoa Kỳ. 

Người lập mộ: 
Con gái: Trần Mai Mai. 

 
      Thành té bật ngửa chống hai tay ra 
phía sau ngồi phịch xuống đất, khi nhìn 
thấy tấm hình dì Na gắn trên mộ bia 
mới đang cười tươi như hoa, ngó chàng 
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đăm đăm như chế nhạo đàn ông con trai 
gì mà nhát khích, giữa ban ngày ban 
mặt mà sợ ma.  
      Sự thật Thành không có sợ ma, mà 
chàng ngạc nhiên quá đổi vì không ngờ 
sự đùa dai không biết sợ của chàng hay 
qua tỉ tê tâm sự với ngôi mộ đã khiến 
cho người nằm dưới mộ cũng phải 
“sống dậy” thì thật là quá đáng! Khi đã 
lấy lại bình tỉnh, Thành đứng dậy chắp 
tay xá xá vài cái trước ngôi mộ của dì 
Na rồi quay trở về chiềc ghế bành nằm 
nhắm mắt suy nghĩ. Như vậy không biết 
chàng có thể gặp lại được dì Na nữa 
không? Bởi dì Hai đã trở lại làm việc, 
mà cho dù không có dì Hai cũng chưa 
chắc dì Na dám xuất hiện trở lại lần nữa 
khi biết mình đã khám phá ra dì chỉ là 
một người đã chết. Sao dì Na lại tốt với  
mình như vậy? Sao dì lại muốn đem 
con gái gả cho mình? Bao nhiêu cái 
“sao” hiện ra trong đầu Thành làm 
chàng ngủ quên lúc nào không hay. 
Chàng chỉ chợt tỉnh khi những hạt mưa 
lất phất bay nhẹ vào mặt chàng, dì Hai 
xong việc đã ra về từ lúc nào. Thành 
hấp tấp đứng dậy kéo chiếc ghế bành 
vào sát vách nhà cho khỏi ướt, chợt 
nhìn thấy một người con gái tóc dài, 
mặc áo dài trắng che dù quỳ trước mộ 
dì Na đang lúng túng đứng lên vì cơn 
mưa chợt đến. Thành khấp khởi mừng 
trong bụng khi nghĩ cô gái có thể là con 
gái của dì Na, mà chàng thì đang muốn 
tìm hiểu về dì Na nên vớ vội lấy tờ báo 
che lên đầu, chui sang đến sau lưng cô 
gái gọi khẽ: 

      - Cô Mai Mai. 
      Cô gái giật mình quay lại,  không để 
cô gái lên tiếng chàng nói luôn: 
      - Mưa đã bắt đầu nặng hạt, không 
kịp cho cô chạy đến office để trú mưa 
đâu. Tôi quen biết với dì Na, có thể nào 
mời cô vào nhà tôi trú mưa, nhân tiện 
có chút chuyện về dì Na muốn kể cô 
nghe. Chỉ vào lỗ hổng chàng nói tiếp, 
nhờ cái lỗ hổng này mà tôi quen biết với 
dì Na, mời cô theo tôi. 
      Cô gái nghe người đàn ông xa lạ gọi 
đúng tên mình, lại biết được cả “nick 
name” của mẹ mình thì nghĩ chắc là 
người quen biết rồi, vã lại nhìn cũng dễ 
coi chắc không phải người xấu nên theo 
Thành chui vào nhà. 
      Nơi căn phòng khách ấm cúng cách 
âm hẳn tiếng gió mưa ngoài trời bởi 
những lớp kính cửa double. Sau khi đã 
pha xong hai ly trà nóng và cô gái đã 
xác nhận mình chính là Trần Mai Mai, 
Thành bắt đầu lên tiếng. Giọng chàng 
đều đều, rõ rệt kể lại từng chi tiết một 
sự diện kiến ly kỳ với dì Na cho người 
con gái nghe. Câu chuyện đã chấm dứt 
từ lâu mà người con gái vẫn yên lặng, 
cúi xuống vân vê tà áo, mái tóc nàng rũ 
xuống tận lưng, nước da trắng hồng. cặp 
mắt to, trong sáng được điểm trang 
thêm bởi hai hàng lông mi rậm đang 
chóp lia chớp lịa khiến Thành phải buột 
miệng kêu thầm: “Nàng đẹp quá!” Để 
phá tan bầu không khí ngượng ngập, 
Thành lên tiếng: 
      - À! tại sao dì Lý lại có thêm cái tên 
“dì Na”? 
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      Cô gái giải thích: 
      - Dạ Na là nick name của mẹ em. 
Rồi nàng ngập ngừng hỏi: Dạ! Xin lỗi anh 
có phải tên Cao Bửu Thành không ạ? 
      Thành ngạc nhiên: 
      - Sao cô biết được tên tôi? 
      Giọng Mai như reo vui: 
      - Dạ! Mẹ em về báo mộng với em 
trong giấc mơ... 
      Thành hấp tấp: 
      - Dì Na đã nói gì? 
      Mai Mai cúi đầu đáp nhỏ: 
      - Mẹ em nói có quen với một người 
thanh niên tên... (nàng thẹn thùng liếc 
nhìn Thành má ửng hồng nói ngập 
ngừng) tên... là... tên của anh đó! Mẹ 
em trách sao lâu quá không về thăm mẹ, 
con ráng thu xếp về thăm mẹ một 
chuyến đi, con sẽ gặp được chàng thanh 
niên tốt bụng đó. Mẹ em mất cách nay 
đã 10 năm, lúc đó em chỉ mới 21 tuổi, 
em mồ côi cha lúc còn nhỏ, nghe mẹ em 
kể lại. Năm 75 cha em đi tù, ở nhà mẹ 
sanh em được gần hai tuổi thì cha em 
mất trong trại cải tạo. Mẹ đem em đi 
vượt biên và ở vậy nuôi em nên mẹ 
thương em lắm! Mẹ em mất đi chỉ có 
bạn bè của mẹ lo dùm tang lễ vì em còn 
đang học năm chót đại học San Jose 
State nên không có tiền, một năm sau 
em ra trường và nhận job ở New york. 
Tuy đi làm, em vẫn tiếp tục học lên, vì 
chỉ có một mẹ một con, có lẽ mẹ không 
yên lòng nên hay hiện về trong giấc ngủ 
để báo mộng cho em chuyện này chuyện 
nọ. Mỗi năm em đều lấy vacation để về 
San Jose thăm mộ mẹ. Năm nay em hơi 

chậm vì phải đợi kết quả chắc chắn xin 
được job ở San Jose rồi mới đi luôn một 
thể, thì may quá em đã được về dạy lại ở 
San Jose State. Em đã sửa sang mộ cho 
mẹ, làm lại tấm mộ bia đứng có gắn hình 
mẹ bằng chính tiền mồ hơi nước mắt của 
em làm ra. Rảnh rỗi là em chạy đến thăm 
mẹ ngay, không ngờ hôm nay lại gặp 
anh đúng như mẹ đã báo mộng. Trước 
khi chính thức nhận job mới, ngày mai 
em còn phải quay trở về New York để 
trả nhà cửa và giải quyết một số giấy tờ 
cần thiết. 
      Thành gật gù: 
      - Thì ra thế, tôi có gọi điện thoại cho 
cô mà không có ai bốc phôn. 
      Đến lượt Mai ngạc nhiên: 
      - Làm sao anh có số phôn của 
em được? 
      Thành cười tủm tỉm trêu nàng: 
      - Thì  dì Na cũng……... “báo 
mộng” cho tôi.  
      Nói rồi Thành chìa tấm giấy gấp tư 
của dì Na ra cho Mai Mai xem, Mai 
Mai ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra đó 
là nét chữ của mẹ mình. Không cần viết 
đoạn kết chắc chắn quý độc giả cũng 
biết kết quả đoạn cuối như thế nào rồi 
phải không quý vị? Halloween đến rồi 
đó! Coi chừng tiếng gõ cửa nhà mình 
đó!... “Hù!”... 
 

Tôn Nữ Mặc Giao. 
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Vũ Nam- Tác Giả  
Của Những Trang Nhật Ký Đầy Hoài Niệm 

 

 PHONG THU 
 
 Nhà văn Vũ Nam, tên thật là Lý Văn 
Văn, sinh năm 1954 tại tỉnh Phước Tuy, Bà 
Rịa, Vũng Tàu. Nhập ngũ tháng 10 năm 
1972, ngày 30 tháng 4 vẫn còn là Sinh Viên 
Sĩ Quan Không Quân, QLVNCH. Năm 
1980, ông vượt biên cùng gia đình, được 
tàu Cap Anamur của Tây Đức vớt và định 
cư tại Đức cho đến nay. 
 Tác phẩm đầu tay của Vũ Nam là tập 
truyện ngắn “Sau Ngày Tang (1987)” đã 
thể hiện tài năng của ông. Sau đó, nhiều 
tác phẩm của Vũ Nam lần lượt xuất bản: 
Bên Dòng Sông Donau (Danube) (1990), 
Bên Nầy Bức Tường Bá Linh (1993), Nơi 
Cuối Dòng Sông (Truyện dài 1994), Câu 
Chuyện Từ Con Tàu Cap Anamur 
(Truyện dài 1997), Một Đêm ở Geneve 
(2004), Hoa Liên Kiều (2008).  
 Vũ Nam còn tham gia viết cho nhiều 
tuyển tập văn học và Website tại hải 
ngoại và là một cộng tác viên quen thuộc 
của tạp chí Cỏ Thơm. 
 Hôm nay, tập truyện ngắn thứ tám 
“Quê Người Nhớ Quê Nhà” của Vũ Nam 
đã được tạp chí Cỏ Thơm xuất bản. 
 Sinh ra lớn lên trên vùng biển mặn, 
trái tim và cảm xúc của Vũ Nam cũng 
rộng mở và nhân hậu như dòng thuỷ triều 
của biển cả mênh mông. Suốt tập truyện 
gồm 5 truyện ngắn và 17 ký sự đã vẽ lại 

những bức tranh thật đẹp thơ mộng của 
những kỷ niệm nằm sâu trong ký ức của 
tác giả. Những cảnh vật, con người mà 
Vũ Nam từng gặp gỡ dù thân tình hay sơ 
giao đều hiện lên trên trang giấy của tác 
giả với những nét chấm phá đầy thi vị và 
hữu tình. 
 Với ăn giọng văn miền Nam, chân 
chất, hiền hoà, văn phong tự nhiên, trôi 
chảy, Vũ Nam đã kể lại những câu 
chuyện về tuổi thơ trong câu chuyện 
“Căn Nhà Vùng Biển”, “Chuyện Quê 
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Nhà”, “Sĩ Tải” đầy hoa mộng. Có những 
cô, cậu bé thơ ngây vô tư chơi đùa, tắm 
nắng, bơi lội, cỡi bò trên những cánh 
đồng luá, nương rẫy yên bình. Tình yêu 
lãng mạn, tình bạn bạn chân thành, tình 
xóm giềng gắn bó, chia sẻ hoạn nạn gợi 
cho người đọc một điển hình về cảnh 
sống yên vui, hạnh phúc của Miền Nam 
Việt Nam. Nhưng chiến tranh đã tàn phá 
tất cả. Nhiều cảnh đời oan nghiệt và 
những cái chết thương tâm của bạn bè lần 
lượt hiện ra trên ngòi bút của Vũ Nam. 
Cảm xúc và niềm tiếc nhớ kỷ niệm xưa 
chan hoà, thấm sâu trong từng trang sách, 
luôn đan chéo, trộn lẫn giữa quá khứ và 
hiện tại. Hãy nghe tác giả tâm sự: “Tôi 
nặng lòng với cảnh cũ nhưng biết làm gì 
hơn khi mình cũng chỉ là người nhỏ bé 
trong kiếp nhân sinh trước sự cuồng quay 
của đất trời của thời đại.” (Trang 28). Và 
ngay cả khi đã rời xa quê hương, có một 
cuộc sống an bình trên xứ người. Nhìn 
thấy nhiều nước văn minh, hiện đại, mọi 
người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
Vũ Nam vẫn chạnh lòng, thương nhớ quê 
hương, vẫn đau xót khi người dân vẫn 
sống nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo 
không đủ mặc. Vũ  Nam viết “Ở đây, nhà 
cửa ấm cúng, không cho gió luồn lách 
vào khi đông về, nhưng hiện tại ở quê 
hương còn bao nhiêu người đang chịu 
những làn gió lạnh ấy?” (trang 29). 
 Trong những truyện ngắn “Hương 
Thơm Ngày Cũ, Mùa Thu Lá Bay, Nơi 
Chốn Sương Mù” nói về những mối tình 
thuở học trò thật trong sáng, thơ mộng 
nhưng phút chốc đã chia ly. Khi gặp lại 

nhau thì tình yêu chỉ còn là kỷ niệm. Nó 
giống như những chiếc lá úa bên đường. 
Bằng một lối so sánh ẩn dụ hết sức tinh 
tế, Vũ Nam viết “Hồ Thu như chiếc lá lúc 
nãy, trên đường đi anh đã nhặt. Lá của 
những mùa thu qua. Cõi quá khứ. Ướt 
ẩm. Nàng là hoa vạn hạt, cuối mùa. Cố 
bám vào xuân nhưng đành bó tay…” 
(trang 189) 
 Tác phẩm sẽ dẫn dắt bạn đọc đi chu 
du, khắp nơi. Chúng ta sẽ biết bước chân 
của Vũ Nam từ Việt Nam, đến con đường 
vượt biển. Từ con tàu đầy nhân ái Cap 
Anamur đến Tây Đức phồn thịnh, no đủ 
trong “Cánh Đồng Bắp” và chứng kiến sự 
sụp đổ của bức tường Bá Linh oan nghiệt 
qua bài bút ký “Chiều Praha”. Bạn đọc 
có thể tưởng tượng, phóng tầm mắt ra thế 
giới Châu Âu để biết về “ThànhPhố 
Konstanz” của Thụy Sĩ, hay “Mưa Hè ở 
Salzburg”, nước Áo.  Và đặc biệt là Hoa 
Kỳ, những bạn văn nào đã từng gặp Vũ 
Nam, đều được tác giả nhắc nhở một cách 
thân ái. Cho nên phải đọc tác phẩm để 
biết Vũ Nam viết những gì về bạn. 
 Với tấm lòng sắt son với quê hương 
biển mặn, tác phẩm “Quê Người Nhớ 
Quê Nhà” là những trang nhật ký đầy 
hoài niệm thật cảm động, biểu đạt tấm 
lòng đôn hậu và thiết tha thương nhớ quê 
nhà của Vũ Nam. 
  Xin tặng Vũ Nam 4 câu thơ: 

Quê người lạnh giá bước hao mòn 
Nhớ đến quê nhà dạ héo hon 
Biển động trời Nam cơn bão dữ 
Gởi về đất Việt tấm lòng son 

 Phong Thu 



162                                                                                                                          CỎ THƠM 

TÂM TÌNH VĂN CHƯƠNG 

+++ 

Vũ  Nam
  
LTS:  Nhà Văn Vũ Nam định đọc bài 
viết sau đây trong buổi sinh nhật 21 của 
Tạp Chí Cỏ Thơm, 8/28/2016 tại 
Virginia, USA).  Nhưng vì thời giờ eo 
hẹp,  có hai mục Giới Thiệu Sách,  nên 
Nhà Văn Vũ Nam chỉ đọc phần nào 
trong bài nói chuyện này.  
 Cỏ Thơm quyết định đăng lại đây 
hết tâm tình về văn chương của Nhà 
Văn Vũ Nam muốn thổ lộ với quan 
khách ngày hôm đó. 
 
 Kính thưa Quý vị quan khách, 
 Thật là vinh dự cho tôi trong ngày 
hôm nay, được đứng trước quý vị văn 
nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ và Quý quan 
khách ở vùng Virginia miền đông nước 
Mỹ này, để đọc một bài viết nhân trong 
ngày Kỷ niệm 21 năm sinh hoạt văn học 
nghệ thuật của Tam Cá Nguyệt San Cỏ 
Thơm, cũng là dịp để được phép Ra 
Mắt quyển bút ký, truyện ngắn Quê 
Người Nhớ Quê Nhà do cơ sở Cỏ Thơm 
trình bày và xuất bản. Xin thành thật 
cám ơn các Anh Chị trong Cơ Sở Cỏ 
Thơm, xin cám ơn chị chủ nhiệm báo 
Cỏ Thơm Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
 Nhân ngày hôm nay tôi xin kính 
chúc Quý Báo tiến mạnh, tiến mãi, càng 
ngày có thêm nhiều người cộng tác và  

 
nhiều độc giả hơn. 
 Kính thưa Quý vị, trở lại thời gian 
hơn mười năm trước, nhà văn Hồ 
Trường An là người giới thiệu tôi đến 
với báo Cỏ Thơm. Vùng văn thơ, sinh 
hoạt văn học nghệ thuật ở miền đông  
Hoa Kỳ, tôi từng nghe tiếng nhưng chưa 
có dịp tiếp xúc hay liên lạc với hội 
đoàn, báo chí nào nơi đây. 
 Anh Hồ Trường An thường muốn 
nâng đở tôi, nên anh rủ tôi cộng tác viết 
bài cho báo Cỏ Thơm. Được cộng tác 
với báo Cỏ Thơm là một niềm vui đối 
với tôi. Sau đó tôi lần lượt quen biết với 
các chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trương 
Anh Thụy, các anh Phan Khâm, Phan 
Anh Dũng, Trần Bích San, Ngô Tằng 
Giao, chị Hồng Thủy, Phong Thu... 
 Kính thưa Quý vị. Nói về anh Hồ 
Trường An, tôi nhớ lại một kỷ niệm 
trong lần đầu gặp anh, đó là ngày anh và 
anh họa sĩ Phạm Thăng hẹn gặp nhau ở 
khuôn viên chùa Viên Giác, Đức quốc, 
nhân ngày Đại Lễ Phật Đản do chùa tổ 
chức. Lần đầu gặp hai anh, nhưng hai 
anh xem tôi như người bạn văn nghệ 
thân quen, biết nhau lâu rồi. Trong ngày 
hôm đó có nhiều chuyện rất vui, tôi 
không có thì giờ kể lại ra đây. Khi anh 
Hồ Trường An trở về lại Pháp, tôi gửi 
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tặng anh cuốn sau Ngày Tang, tuyển tập 
truyện ngắn đầu tiên của tôi. Anh nhận 
được và hồi âm. Thư anh viết khá dài, 
nhưng câu thư ngắn của anh làm tôi nhớ 
hoài là: Sau Ngày Tang giống như cuốn 
Chân Trời Cũ của Hồ Dzếnh. Những 
ngày sau đó tôi tìm mua cuốn Chân Trời 
Cũ để đọc. Riêng tác giả Hồ Dzếnh tôi 
đã nghe tiếng trước đó lâu rồi, từ những 
ngày còn đi học trung học. 
 Tập truyện Chân Trời Cũ mỏng, hẳn 
cũng có nhiều quý vị đã đọc. Nội dung 
tác giả viết về chuyện riêng trong gia 
đình mình ở vùng Thanh Hóa, miền 
trung Việt Nam, viết về người cha 
(người Minh Hương), người mẹ, người 
chị dâu. Đọc ở vài truyện nước mắt tôi 
tự nhiên chảy ra. À, hóa ra văn chương, 
những hàng chữ, cũng làm người đời 
nhỏ lệ. Lần đầu tiên trong đời tôi đã 
khóc khi đọc truyện. Như vậy, đâu phải 
chỉ có bi kịch, chỉ có cải lương mới làm 
người đời khóc, đâu phải chỉ có Lá Sầu 
Riêng, với Kim Cương, Vân Hùng, Bà 
Năm Sa Đét; đâu phải chỉ có Nửa Đời 
Hương Phấn với Út Trà Ôn, Thanh 
Sang, Phượng Liên mới làm người ta 
rơi lệ, mà những dòng chữ cũng có thể 
thẩm thấu vào trái tim của con người, 
làm chảy nước mắt. 
 Sao lại có những dòng nước mắt? 
Thì ra những chuyện thật đã xảy ra 
trong đời người, trong xã hội, làng xóm 
v.v... được nhà văn, người viết trình bày 
bằng những dòng chữ trên trang giấy có 
tác động đến con người như vậy sao? 
Tôi tự tìm một kết luận cho mình: Đúng 

là như vậy! Từ đó tôi thấy càng yêu 
thích văn chương hơn, thích đọc truyện 
hơn, nhất là truyện viết ở ngôi thứ nhất. 
 Ngoài ra nhà văn Hồ Dzếnh cũng có 
nhiều bài thơ rất hay. Ở đây, tôi xin đọc 
một đoạn thơ của ông: 
Cô gái Việt Nam ơi 
Nếu chữ hy sinh có ở đời 
Tôi sẽ nạm vàng muôn khổ cực 
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi 
 Chắc thời ông, các cô gái ở miền 
Trung quê ông và ngay trong gia đình 
ông, chị và mẹ khổ quá nên ông mới 
viết lên những lời thơ ai oán như vậy. 
 Không có cơ hội học nhiều, nghiên 
cứu nhiều về môn khoa học nhân văn 
hay xã hội. Thời chiến tranh, năm 72, 
Mùa hè đỏ lửa,  bị động viên, 18 tuổi tôi 
cũng phải vào lính Việt Nam Cộng Hòa. 
Việc học dỡ dang. Ngồi trong nhà hàng 
hôm nay cũng có các bạn SVSQ Không 
Quân cũng đã vào lính trong hoặc sau 
mùa hè đỏ lửa năm 72 như tôi. Sau này 
ở nước Đức, vì công việc làm ăn cũng 
phải học về những môn tự nhiên, kỹ 
thuật, không nhiều về nhân văn, xã hội. 
Nhưng có lẽ từ cái Gen của ông già, 
một người rất thích đọc báo mỗi ngày, 
dù học vấn của ông rất ít, và một người 
chị, giáo viên tiểu học, cứ nằm xuống là 
cầm một cuốn sách để đọc. Đêm đêm 
còn nằm nghe ngâm thơ Tao Đàn. Tiền 
dạy học không nhiều, nhưng chị cũng 
dành dụm một ít riêng ra để mua sách 
mỗi tuần, mỗi tháng, nhà chị có một tủ 
đựng sách chật cứng. Chị chỉ đọc, 
không viết, có viết chăng là vài dòng 



164                                                                                                                          CỎ THƠM 

Trước Thư Viện H. Hermann 

thơ trong thời gian chị vừa 
mới lớn, 14 tuổi. Lần đó 
chị làm một bài thơ tôi cho 
là hay; nó hay, có lẽ vì 
cũng đúng với tâm trạng 
mình, mà tôi còn nhớ mãi 
là khi đứa em gái kế chị, 
chị của tôi, đã chết khi bị 
bịnh phong đòn gánh ở tuổi 
12, đang học lớp đệ lục. 
Hình ảnh chị nằm co giật 
bên cạnh ông thầy cắt lể 
trước khi chết tôi không thể 
nào quên. Buổi chiều hôm ấy tôi buồn 
đến đúng là đứt ruột đứt gan. Ở quê thời 
đó, chị đạp đinh nhưng nhà đâu biết đưa 
đi chích ngừa, khi người co giật thì mọi 
việc đã muộn. Cũng như có những 
người bị đau ruột thừa mà ở nhà cứ nói 
đau bụng bão, nằm thoa dầu để rồi chết. 
Vì không có thì giờ nhiều, tôi không thể 
đọc bài thơ đó ra đây được. 
  Với Gen trong gia đình như thế nên 
tôi cũng thích đọc sách. Nhưng khác với 
chị, là ngoài việc đọc, tôi còn thích viết. 
Viết cho mình, cho bạn, cho người bạn 

đời, cho người tình ngày 
trước, cho người thân, xa 
hơn nữa là viết cho làng 
quê, đất nước, con người 
Việt Nam. Viết với tôi là 
một niềm vui. 
 Trở lại nước Đức. Vì 
chương trình có hạn, nên 
tôi không bàn về các nhà 
văn VN ở Đức, chỉ xin nói 
đôi chút về người Đức. 
Nước Đức có khá nhiều 
triết gia từng nổi tiếng trên 

thế giới như Kant, Nietsche, Hegel, 
Marx..., nhiều nhà văn nổi tiếng như 
Goethe, Hermann Hesse, Erich Maria 
Remarque, Heinrich Böll, Günther 
Grass v.v... nhưng tôi cũng không có dịp 
đọc được nhiều. Chỉ được vài cuốn. 
Như Câu Chuyện Dòng Sông của 
Hermann Hesse; Mặt Trận Miền Tây 
Yên Tỉnh, Một Thời Để Yêu, Một Thời 
Để Chết của Erich Maria Remarque; 
Sữa Mùa Thu của Anna Wimschneider; 
một vài truyện ngắn của Henrich Böll, 
Thomas Mann. Đọc được hai cuốn 

nguyên bảng bằng tiếng Đức của 
nhà văn nữ nổi tiếng hiện nay, 
Scharotte Links. Nhiều truyện 
của cô đã được đưa lên làm 
phim truyền hình. 
 Gần đây, năm 2009, nhà văn 
người Rumanien, gốc Đức, là 
Herta Müller cũng được giải 
Nobel Văn Chương. Bà viết 
nhiều sự việc xãy ra khi bà còn ở 
trên đất nước Rumanien thời 
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Cộng Sản trong hai cuốn có tựa đề 
Vùng Đất Trũng và Nhịp Thở. Hiện nay 
bà định cư ở Đức. 
 Xin nói riêng thêm một chút về nhà 
văn Hermann Hesse, người cũng từng 
lãnh giải Nobel Văn chương năm 1946. 
Theo tiểu sử ông sinh ra ở Calw, một 
thành phố miền tây nam nước nước 
Đức. Thỉnh thoảng có việc tôi cũng có 
chạy xe ngang qua thành phố này, nơi 
đây có những cụm rừng khá đẹp vào 
mùa hè, còn mùa đông đầy sương mù 
giăng mắc. Nhưng một trong những nhà 
ông Hermann Hesse ở sau này với vợ 
con, và hiện nay còn một viện bảo tàng 
Hermann Hesse là ngôi nhà ở làng 
Gaienhofen, thuộc thành phố Konstanz 
nằm trên hồ Bodensee miền Nam nước 
Đức, nơi giáp biên giới với Thụy Sĩ. Có 
người Đức nói, nhờ ông ở trong căn nhà  
trước mặt hồ đẹp quá, nên ông mới viết 
văn hay, nếu họ ở đó họ cũng sẽ viết 
hay như ông, hay nhiều khi còn hay hơn 
ông nữa. Ông cũng từng học nghề cơ 
khí, nhưng dở dang, sau đó học nghề 
bán sách ba năm ở thành phố Tübingen, 
là thành phố hành chính của chúng tôi, 
tiếng Đức gọi là Kreisstadt, cách nhà tôi 
ở 10 cây số. 
 Về thành phố Konstanz nằm trên hồ 
Bodensee tôi cũng có viết một bài để in 
trong cuốn sách Quê Người Nhớ Quê 
Nhà, vì gia đình tôi đã đến đó định cư 
trong ba năm đầu tiên khi vừa đến Đức, 
năm 81. Làng Gaienhofen nằm trên chỗ 
nước hồ Bodensee đổ vào sông Rhein, 
đối diện làng Gaienhofen là cù lao 

Reichenau, giống như cù lao ông Đạo 
Dừa ở miền Tây. Ngày hè chúng tôi cũng 
hay chạy xe đến Reichenau, vì chỉ cách 
nơi chúng tôi ở khoảng 8 cây số, để mua 
cá hồ Bodensee từ các người chài lưới 
trên hồ đánh bắt bán. Nhưng lúc đó đâu 
biết nhà của nhà văn lẫy lừng trong văn 
học Đức nằm đối diện trên bờ hồ bên 
kia. Sau này đọc sách báo mới biết. 
 Trở lại việc đọc sách. Tôi đọc nhiều 
là ở văn chương Việt Nam, hoặc nếu có 
văn chương ngoại quốc của các tác giả 
Nga, Pháp, Ý v.v... thì cũng đều đọc với 
bản dịch tiếng Việt. Tôi đọc nhiều  cuốn 
sách của Tự Lực Văn Đoàn ( Trước đây, 
đọc được tập truyện của nhà văn nữ 
Hồng Thủy, thấy trong một truyện chị 
viết chị thích tập truyện Hoa Vông Vang 
của Đỗ Tốn, sao mà trùng hợp vậy, vì 
tôi cũng thích tập truyện này, và có viết 
đề cập đến Hoa Vông Vang trong một 
truyện ngắn). Đọc những nhà văn ngoài 
Bắc, trong Nam nổi tiếng như Nguyễn 
Tuân, Nguyễn Huy Thiệp, Sơn Nam, 
Hồ Biểu Chánh v.v.. Đọc những quyển 
sách như Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà 
Nội, hay Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa 
Thương của chị Nguyễn Thị Ngọc 
Dung, Chuyển Mùa của chị Trương Anh 
Thụy, Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi của Phong 
Thu, Những Cánh Hoa Dại Màu Vàng 
của chị Hồng Thủy ...  và hầu hết các 
cuốn sách mua từ nhà xuất bản Tiếng 
Quê Hương. 
 Nhân ngày hôm nay, tôi cũng xin 
chuyển vài lời đến nhà văn Nguyễn Thị 
Ngọc Dung là các người bạn Việt Nam 
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của tôi ở Đức khi đọc hai tập hồi ký 
Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội và 
Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương đều 
khen chị Nguyễn Thị Ngọc Dung viết 
hay. Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lại lời 
khen của các bạn đến với Chị. Riêng 
tôi, khi đọc cũng thấy hay.... 
 Và cũng xin chuyển lời đến các anh 
chị đang lo cho tờ báo Cỏ Thơm là có 
một anh bạn ở Đức đã nói với tôi báo Cỏ 
Thơm giống báo Bách Khoa ngày trước 
ở VN. Tôi chưa từng đọc báo Bách Khoa 
nên không dám có ý kiến, chỉ xin nói ra 
đây từ lời nhận xét của anh bạn. Đó là 
một lời khen tặng. Nhưng nếu như giống 
Bách Khoa chắc là phải nhờ những bài 
viết của các anh Nguyễn Ngọc Bích, Hồ 
Trường An, Trần Bích San, Nguyễn Văn 
Thành, Phạm Văn Tuấn, Ngô Tằng Giao, 
Phan Anh Dũng, Nguyễn Quý Đại, Đỗ 
Bình, Mỹ Phước Nguyễn Thanh v.v... 
Tôi mong sao báo Cỏ Thơm mãi mãi 
giống tờ Bách Khoa như lời bình của 
một anh bạn. 
 Cũng may, vùng tôi ở có được vài 
anh mà tôi kết thân, tương đối họ có 
khiếu văn chương, thích đọc sách, và 
biết điểm sách, tôi cũng học được nhiều 
từ các anh. Các anh chỉ cho mình cách 
viết làm sao hay hơn, sâu sắc hơn. 
Chẳng hạn như có anh bạn, người Bắc, 
giáo sư Triết ngày trước ở Việt Nam, có 
ý kiến giúp tôi khi thấy một truyện tôi 
viết hơi vội. Anh khuyên, Vũ Nam nên 
viết chậm lại, từ từ, để độc giả thưởng 
thức. Ngay cả con đường ở quê của Vũ 
Nam trong mấy ngày tết Ta cũng đầy cả 

chuyện, đừng bỏ những chi tiết. Đâu chỉ 
viết ngày tết trên con đường chỉ vài 
hàng như vậy! Và như khi thấy một 
truyện tôi chỉ viết những suy nghĩ, nội 
tình của nhân vật nam, anh nói, Vũ 
Nam cũng nên viết những suy nghĩ của 
nhân vật nữ nữa chứ! 
 Với anh Nguyễn Văn Nhiệm, tác giả 
cuốn Ca Dao, Con Đường văn Hóa Việt, 
đang đăng từng kỳ trên báo Cỏ Thơm. 
Anh cũng có lời khuyên rất hay, Vũ 
Nam  nên nhớ khi viết văn mình dùng 
chữ nhưng phải diễn tả sao cho độc giả 
đọc tưởng tượng được ra ngay những 
hành động, động tác của nhân vật. 
Người ta không thấy nhân vật như trên 
sân khấu, ngoài đời, người ta thấy và 
nhận ra các nhân vật đó qua những 
dòng chữ của mình. 
 Ngoài ra tôi từng đọc những lời 
khuyên của các nhà văn lão thành từng 
khuyên người viết văn, hình như nhà 
văn Tô Hoài khuyên viết phải như con 
người có cơ bắp, phải nổi gân guốc lên, 
và một nhà văn khác từng khuyên 
không nên viết cô đó đẹp quá, nhà văn 
chỉ viết diễn tả như thế nào để độc giả 
nhận ra đó là người đàn bà đẹp. Nhà 
biên khảo Nguyễn Hiến Lê từng viết  
khi viết văn phải viết rõ, mạch lạc, để 
cho độc giả hiểu. Mình viết cho độc giả 
mà lại không muốn độc giả hiểu thì thật 
là kỳ quặc vô cùng. Và ông cũng 
khuyên đừng lặp lại những chữ, những 
ý, mà mình đã viết ở những trên... Vân 
vân và vân vân. 
 Và một lần hình như tôi nghe nhà văn 
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Hồ Trường An nói, khi viết đừng cố nhồi 
nhét triết học vào, cứ  viết rồi tự nhiên 
triết học sẽ hiện ra trong truyện. Ý anh 
nói, chắc đừng quá chú trọng đến triết học 
trong khi đang viết, tâm hồn mình sao thì 
sẽ hiện ra trên các dòng chữ. 
 Nhưng, nghe và nhận những lời 
khuyên của đàn anh, của nhà văn tiền 
bối là một chuyện, còn áp dụng được 
hay không còn là cái tài của mỗi người 
viết, ngoài tài năng viết, kỹ thuật viết 
còn vấn đề thiên lương, thiên bẩm của 
người cầm bút. 
  (Bây giờ xin trở về với các cây bút 
trên báo Cỏ Thơm. Nhà văn Phạm Văn 
Tuấn có những bài biên khảo về các nhà 
văn, nhà soạn nhạc ngoại quốc rất hay, 
mỗi kỳ báo đọc bài của anh tôi mở 
mang thêm được kiến thức về văn học, 
âm nhạc v.v... Anh chủ bút Trần Bích 
San có những bài biên khảo lạ, mới, 
giúp các bạn trẻ hiểu biết thêm về môn 
Nhân Văn. Anh Phan Anh Dũng, phó 
chủ nhiệm ngoại vụ có những bài viết 
về các thi họa nhạc sĩ lâu nay đã được 
độc giả báo Cỏ Thơm và Website Cỏ 
Thơm khen là không dài, nhưng đầy đủ, 
có nghĩa có tình... , anh Ngô Tằng Giao 
với những bài viết về đạo, những bài 
thơ dịch qua tiếng Việt từ tiếng ngoại 
quốc giúp ít thêm sự hiểu biết cho 
người đọc; cựu giáo sư  trường Gia 
long, nhà văn Nguyễn Lân với những 
truyện ngắn về tình nghĩa thầy trò làm 
tôi nhớ lại thời làm học sinh ở Sài Gòn, 
hay nhìn theo một cô nữ sinh Gia Long 
ở trong xóm khi cô đi ngang nhà với 

dáng đi e ắp, ngại ngùng... , anh Phan 
Khâm với những vần thơ... rất thật với 
lòng mình) 
   Giờ xin phép nói đôi chút về làng 
quê nơi tôi trải dài tuổi thơ trong đó. Đó 
là ấp Nước Ngọt nằm giữa hai làng 
đánh cá Long Hải và Phước Hải. Một 
nửa thuộc về Phước Hải, một nửa thuộc 
về Long Hải, của tỉnh Phước Tuy, Bà 
Rịa. Vùng quê Nước Ngọt của tôi cũng 
gần giống như các vùng ven biển của bờ 
biển Việt Nam, đó là có biển, có rừng 
núi, cảnh vật rất thơ mộng, hữu tình. 
Nhưng may mắn là vì cũng ở gần Sài 
Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, 
và vì có phong cảnh đẹp, nên nhiều 
người giàu có đã đến đây mua đất xây 
nhà. Nước Ngọt là một ấp nhỏ nhưng 
thời gian tôi được 3, 4 tuổi, khi nhận 
biết được sự việc, tôi thấy có nhiều 
Villa, sau này lớn lên mới biết Villa của 
những người nổi tiếng, giàu có ở Sài 
Gòn như bác sĩ Tín, chủ thương hiệu 
dầu Khuynh Diệp, ông Trương Văn Bền 
chủ hiệu xà bông Cô Ba, ông Trương 
Vĩnh Lễ, chủ tịch quốc hội của nền Đệ 
Nhất Cộng Hòa, bác sĩ, kỹ sư, các chủ 
đồn điền cao su người Pháp v.v... Từ 
nhỏ, do ba làm quán ăn ở ấp Nước 
Ngọt, và làm trưởng ấp, nên lúc 4, 5 
tuổi tôi từng gặp Cha Tam, người có tên 
trong những cuốn hồi ký về sự kiện của 
năm 1963 thời tổng thống Ngô Đình 
Diệm, trong dịp Cha dẫn đoàn Hùng 
Tâm Dũng Chí đến ấp Nước Ngọt du 
lịch; dân biểu Trương Vĩnh Lễ; bác sĩ 
Hữu, có phòng mạch ở đường Cô Bắc 
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v.v... Tôi gặp các vị này ở nơi ấp Nước 
Ngọt, và ngay cả trong nhà thờ, Villa, 
nhà hàng, phòng mạch ở Sài Gòn khi đi 
theo ông già về Sài Gòn để gặp các vị 
khách quý này. Hình ảnh, vóc dáng của 
các vị đến nay tôi vẫn còn nhớ. 
 Những ngày hè trên bãi biển, lúc 4, 
5 tuổi đi dọc theo biển tôi đã từng thấy 
và "nhìn trộm“ các bà đầm tóc vàng, vợ 
các ông chủ đồn điền Tây, vận Bikini và 
đeo kiến mát xanh rì nằm phơi nắng 
trên bãi biển. 
 Ngoài ra còn các chùa chiền có các 
tên rất đẹp như Ngọc Tuyền, Bồng Lai, 
Thang Lầu và tên rất đời thường như 
chùa cây Khế, chùa Hòn Một, chùa bà 
Hai Luông, chùa Ông Cả v.v... Các ngôi 
chùa gần chân núi, trên lưng chừng núi, 
trên chót núi và hình ảnh các vị tu hành 
áo nâu là hình ảnh rất quen thuộc trong 
thuở ấu thời của tôi. Các vị xuống quán 
của ba tôi mua đồ đạc cần dùng, hay ba 
đến chùa để đàm đạo vấn an quý thầy. 
Trong chuyện Chú Tiểu Đệ tôi cố vận 
dụng những hình ảnh Quý thầy, chùa và 
quang cảnh chung quanh chùa đã thấy 
từ hồi nhỏ để đưa vào. 
 Quê hương Nước Ngọt hình như 
cũng có một vài hình ảnh trong phim 
Chúng Tôi Muốn Sống, tôi từng nghe 
như vậy, không biết có đúng không. 
Nhưng trong một lần xem phim này tôi 
nhận ra cảnh biển và cảnh núi trong 
phim này sao giống cảnh ở Nước Ngọt 
quá! Nhất là quang cảnh chung quanh 
vai chính, do Lê Quỳnh đóng, khi anh đi 
từ biển đi vào bờ. Hình ảnh của người 

vượt biển tìm tự do. Còn chuyện các 
đoàn làm phim Tàu từ Đài Loan, Hồng 
Không đến nước Ngọt để lấy cảnh, quay 
phim thì tôi cũng đã từng thấy lúc 5, 6 
tuổi. Người, ngựa và cờ xí chạy trên các 
đồi cát trắng. Cách đây vài năm, phim 
Hàn Mặc Tử, bộ phim dài tập của Việt 
Nam cũng lấy cảnh nơi đây. 
 Khi tôi lớn hơn một chút vì chiến 
tranh nên gia đình tôi phải rời Nước 
Ngọt, trở về làng đành cá Phước Hải. 
Làng Phước Hải là nơi quê ngoại của 
tôi. Làng này chắc cũng giống như bao 
làng quê khác của đất nước VN. Đó là 
khói lửa chiến tranh! Từ nhỏ tôi đã sống 
trong chiến tranh. Đêm đêm nghe tiếng 
súng nhỏ, tiếng đại bác là chuyện 
thường. Dù buổi trưa vừa thấy lính 
Quốc Gia đó, nhưng chiều đến thấy Việt 
Cộng về. Ban ngày, đầu trên làng thấy 
lính, đầu dưới làng thấy Việt cộng. Lính 
bị phục kích chết, Việt Cộng bị phục 
kích chết là chuyện thường. Trưởng ấp 
bị giết, người dân bị Việt Cộng tình 
nghi giết là chuyện cũng thỉnh thoảng 
xãy ra.  Mười hai tuổi tôi phải xa làng 
để về trên tỉnh đi học, cũng vì những 
xáo trộn từ chiến tranh, chết chóc trong 
làng. Tất cả các chuyện này có lần tôi 
đã ngồi viết thành các truyện ngắn để 
đăng trên báo. 
 Nhưng trên tất cả, về chuyện viết 
văn, tâm niệm của tôi là, khi viết dù thế 
nào cũng cố gắng hướng ngòi bút về 
những con người VN còn khổ ải ở quê 
nhà, đời sống khó khăn của những người 
còn lầm than. Chúng ta có thể dừng một 
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chút về những chuyện đau thương của 
dân tộc của đất nước để viết một chuyện 
tình lãng mạng, một chuyện vui cười, 
nhưng rồi ngòi bút cũng sẽ quay về với 
cội nguồn, về tình dân tộc, tha thiết đậm 
đà như những đồng lúa những dòng sông 
hiền hòa của quê hương VN vẫn mãi mãi 
trôi chảy và trường tồn với dòng sinh 
mệnh của dân tộc. 
 Có vài điều trùng họp thật kỳ lạ tôi 
xin một hai phút để kể ra đây là: 
 
1- Chị Trương Anh Thụy khi viết cuốn 
Chuyển Mùa có để cho một nhân vật nữ 
tên Sửu ở làng Gomaringen, nơi tôi ở. 
Sao mà trùng hợp lạ. Nơi thành phố 
Reutlingen, cách làng Gomaringen tôi 
10 cây số cũng có một chị tên Sửu, chị 
cũng gốc đạo Phật, thỉnh thoảng tôi và 
chị Sửu cũng gặp và trò chuyện, chị 
cũng là người có học, thích đọc sách 
báo, nhưng đến nay chị chưa lần nào 
hỏi đến cuốn Chuyển Mùa. Ngày nào 
nếu chị đọc được sách Chuyển Mùa, thế 
nào chị cũng hỏi tôi, bộ em đưa tên chị 
cho bà Trương Anh Thụy sao? 
 Ba vùng đất, làng Gomaringen, thành 
phố Reutlingen, thành phố Tübingen cách 
đều nhau 10 KM theo 3 góc của một hình 
tam giác. Ngày chị Trương Anh Thụy viết 
thư xin một tấm ảnh để biết quang cảnh 
làng Gomaringen, tôi chạy ra nơi bán 
Postkarte của làng, tìm không thấy quang 
cảnh rừng núi, đồi, suối của làng, chỉ thấy 
nhà cửa, nhà hội đồng xã, đành mua một 
tấm gửi ngay cho chị. Chị viết Mail than, 
không thấy đồi, rừng cây gì cả! Tôi nói để 

đi chụp hình rồi gửi cho chị. Sau đó dồn 
dập chuyện khác trong hãng, trong nhà 
làm tôi quên mất. Nhưng khi chị viết về 
đồi, cây, chim chóc thì cũng đúng như  
cảnh ở Gomaringen, theo như tấm giấy 
tôi ghi ra những điều chị hỏi trước đó. 
May thật. 
 2- Nhà văn Phong Thu trong tập 
truyện Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi, có cho em 
bé tên Tuân giống Thanh Sang. Sao không 
là Thành Được, Hùng Cường, Dũng 
Thanh Lâm mà là Thanh Sang. Tôi cũng 
cùng quê với Thanh Sang, rồi hôm nay chị 
cũng viết bài cho cuốn sách của tôi để giới 
thiệu. (Nói thêm chút về Thanh sang!) 
 Những sự trùng hợp này đối với tôi 
cũng thấy là lạ và hay. 
 Trước khi chấm dứt bài viết, lần nữa 
tôi xin nói lời cám ơn Ban Tổ Chức 
Ngày Kỷ Niệm của báo Cỏ Thơm hôm 
nay đã cho tôi có cơ hội nói lên vài ý 
nghĩ của mình trước quý vị quan khách. 
 Xin cám ơn họa sĩ Nguyễn Sơn 
đang định cư ở nước Đức, người đã 
cộng tác rất nhiều hình ảnh trên báo Cỏ 
Thơm, Anh đã gửi tặng chúng tôi một 
tấm hình để in vào mặt trước của sách 
và vài tấm hình làm phụ bản. Anh nói 
lấy bao nhiêu cũng được, nhưng vì 
trang sách có giới hạn nên cũng chỉ xin 
anh vài tấm. 
 Cám ơn hai nhà văn Nguyễn Thị 
Ngọc Dung Phong Thu. Hai chị đã bỏ 
thời giờ để viết hai bài Giới Thiệu để in 
trong sách và đọc trong ngày hôm nay. 
 Xin chân thành cám ơn tất cả Quý Vị. 
 Vũ Nam, ngày 7.8.2016 
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MUØA THU  

VAØ  

NHÖÕNG  BOÂNG HOA VAØNG 
                                             

Hoàng Thuûy  
 
 Mùa thu luôn đi kèm với những 
bông cúc vàng rực rỡ , tôi yêu mùa thu 
và <có duyên nợ > với  tất cả những 
cánh hoa vàng.  
 Tuổi ấu thơ, thời gian tản cư về  
làng Sơn Lương, một ngôi làng nhỏ  
thơ mộng thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa. Hai anh em tôi thường 
quanh quẩn ngoài vườn,  trong trang 
trại của ông bà ngoại, bên  những luống 
cải xanh đầy hoa vàng tươi thắm.  Đuổi 
bắt những chú bướm muôn mầu rực rỡ  
bay lượn xung quanh. Hình ảnh những 
bông hoa cải mầu vàng,  chắc hẳn đẹp 
lắm trong đầu óc non nớt của chú bé 12 
tuổi, khiến ông anh Thi sĩ Nguyễn Đức 
Vinh của tôi đã làm bài thơ đầu tiên, có 
những câu thơ dễ thương như sau <Nhà 
bà  tôi có rất nhiều cây. Ôỉ, na mít, 
mận, chuối, soan tây. Có cả vườn rau 
xanh bát ngát. Hoa cải vàng tươi, bướm 
lượn bay …> 
 Lớn lên một chút , lần đầu được đi 
Đà Lạt , tôi đã ngẩn ngơ nhìn những 
chùm  hoa vàng thắm đang khoe sắc  

 
 
trên cành  , tò mò hỏi mẹ  <hoa gì mà 
có mầu vàng đẹp quá >. Mẹ trả lời <hoa 
Mimosa > . Tôi yêu ngay loài hoa có 
cái tên đặc biệt từ dạo ấy. 
 Sau khi lập gia đình  , những căn 
nhà  của Hải quân cấp cho chúng tôi  ở, 
luôn luôn có những  dậu hoa vàng trước  
ngõ .  Những giây hoa huỳnh anh mầu 
vàng  leo kín hàng rào , đã làm cho 
những căn nhà của cặp vợ chồng trẻ thơ 
mộng hẳn lên. 
 Những năm cuối cùng ở VN , gia 
đình tôi ở trong bán đảo Cam Ranh ,nơi 
có bãi biển trong xanh , những đồi cát 
thơ mộng và  những cây mai vàng rực 
rỡ . Đời sống của tôi lúc nào cũng có 
thấp thóang hình ảnh những bông hoa 
vàng mà tôi yêu thích. 
Lưu lạc sang đất Mỹ . Những ngày đầu 
đi học Anh văn .Nhân lúc đứng chờ xe 
cậu em đến đón , tôi đã bắt gặp một 
hình ảnh thật đẹp . Một cặp trẻ dừng xe 
lại bên đường , người thanh niên mở 
cửa xe bước xuống , chạy băng qua 
đường , hái mấy bông  cúc dại mầu 
vàng thật đẹp , đang lung linh trong gió  
giữa đám cỏ hoang , đưa tặng người 
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yêu . Hai cái đầu ghé sát  vào nhau , hai 
bàn tay trao và nhận những bông hoa 
vàng , một cái  hôn nồng nàn say đắm 
… Sau đoạn phim thật ngắn quá  tuyệt 
vời đó , chiếc xe lăn bánh  đã  mất hút , 
tôi vẫn còn đứng ngơ ngẩn nhìn theo , 
cho tới khi tiếng còi xe của cậu em đưa 
tôi về thực tại . 
 Hình ảnh quá đẹp của những bông 
hoa vàng tôi bắt gặp ngày hôm ấy, đã 
như chiếc đũa thần , biến đổi tâm hồn 
tôi … Từ một thiếu phụ trẻ , đang 
xuống tinh thần cùng cực vì những tang 
thương của đất nước khi phải rời bỏ 
quê hương ,sống với  cuộc đổi đời quá 
đột ngột , thê thảm . Tâm hồn đầy 
những cảm giác  chán nản , thất vọng 
của tôi , bỗng như được hồi sinh lại … 
Đời sống bận rộn trên xứ người , tất bật 
lo trả nợ áo cơm , khiến tôi  tưởng sẽ 
không bao còn có thể cầm bút viết lại . 
 Nào ngờ , những bông hoa vàng đã 
mang đến  cho tâm hồn cằn cỗi của tôi  
một chút lãng mạn , một chút trẻ trung , 
khiến hồn tôi bỗng lạc  về  những kỷ 
niệm  xưa cũ … của những  ngày yên 
bình , mơ mộng trên quê hương thân 
yêu, để thấy đời còn đẹp, còn đáng sống. 
 Cái máu nghệ sĩ trong con người tôi 
lại dồn dập chảy , để rồi  đến một ngày 
… Cầm bút viết lại, những chuyện tình 
đẹp, lãng mạn đã bắt nguồn từ hình ảnh  
của những bông hoa vàng năm ấy… 
 
  Chớm Thu 2016.    
 
 

 

YÙ THU 
  
Moät chieác laù vaøng bay löûng lô 
Vaøi tia naéng nhaït giaõi löa thöa 
Ñoùa hoàng ruïng caùnh, thöông ngöôøi cuõ 
Khoùm cuùc toûa höông, nhôù boùng xöa 
Laõng böôùc theo maây tìm coõi moäng 
Thaû hoàn nöông gioù kieám trôøi mô 
Hoaøng hoân daàn tím sau vöôøn vaéng 
Vôøi vôïi thu veà vöông yù thô 
  

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 
  
  
BAØI HOÏA: 

CHUYEÅN MUØA 
 

Maây thu baøng baïc saéc xanh lô 
Thaáp thoaùng nheï bay tröôùc lieáp thöa 
Lôøi gioù vi vu quanh ngoõ vaéng 
Tieáng chim ríu rít khaép ñöôøng xöa 
Moät vöôøn laù uùa khôi thi höùng 
Maáy caùnh hoa taøn deät moäng mô 
Xoay chuyeån boán muøa trong coõi taïm 
Ung dung ta deät ít vaàn thô. 
  

TAÂM MINH 
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PHÁT HÀNH BÁO CỎ THƠM 
SỐ MÙA HÈ – 06/18/2016

Bạch Cúc, Ỷ Nguyên 

NT Ngô Tằng Giao, GS Phạm Trọng Lệ, 
NT Bùi Thanh Tiên, NT Phan Khâm. 

NT Ngô Tằng Giao, NT Phan Khâm, 
NV Ỷ Nguyên , NT Võ Văn Gắng,  

BKG Hoàng Dân Bình. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vân Anh đọc Cỏ Thơm 

Như Lan, cựu TP Thành, Bạch Cúc,  
BKG Hoàng Dân Bình, GS Phạm Trọng Lệ. 

Thanh Minh, Toàn, Kim Bích, Mỹ Hạnh, 
Ngọc Dung, Ỷ Nguyên. 
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Thử cặp loa vừa được một số anh chị em văn thi nhạc sĩ gom góp mua, với bản nhạc Hè Về 
của Nhạc sĩ Hùng Lân.  Hoàng Cung Fa đệm Keyboard.  Phạm Xuân Thái đánh nhịp 

(không có trong hình). 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Bạch Mai ngâm thơ 

 
Ỷ Nguyên ngâm thơ, Vũ Phương đệm sáo. 

Hoàng Cung Fa hát, 
     Phạm Xuân Thái 

đệm đàn.


