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PARIS MỘT TÂM HỒN CHÂN QUÊ 
 

Đỗ Bình  
 

gày tháng nơi xứ người qua rất 
nhanh. Ở đây 4 mùa thay đổi, khi 

hoa xuân vừa chớm nụ, khách yêu hoa 
chưa thưởng lãm hết những nét đẹp của 
mùa xuân đã thấy hạ sang. Nắng hồng 
vừa ấm ngọn lá thì gió 
thu chợt đến mang 
những chiếc lá vàng đi 
còn lại những chùm 
hoa tuyết mùa đông 
trên cành. Thời gian 
như chiếc bóng âm 
thầm trôi ! Chỉ có 
những tâm hồn nghệ sĩ 
mới cảm nhận được 
cái bóng thời gian 
chấp cánh. Họ đã sống 
và hòa với nhịp thở 
của thời gian nên nắm 
bắt được quá khứ giữ 
cho dòng thời gian 
không bị đứt đoạn tan loãng, và đã minh 
họa nó qua áng văn vần thơ, điệu nhạc 
để hoài niệm của một thời xa khuất. 
Tâm hồn nghệ sĩ đôi khi vượt cả trước 
thời đại vọng lên tâm khúc bằng thứ 
ngôn ngữ riêng biệt mà người đương 
thời còn ngỡ ngàng chưa hòa điệu. Dân 
tộc Việt nam là một dân tộc thi sĩ vì có 
quá nhiều nhà thơ, thiển nghĩ một đất 
nước có nhiều thi sĩ là một đất nước có 

nhiều tâm hồn nhạy bén rung cảm sự 
huyền diệu của thiên nhiên, màu sắc của 
muôn hoa và sẽ luôn hướng về cái «đẹp 
và thiện».  
 Paris vào cuối thập niên 90 của thế 
kỷ trước, trong sinh hoạt văn học nghệ 
thuật Việt Nam xuất hiện một Văn 
Đoàn mang tên VĂN BÁ, quy tụ một số 

nhà khoa bảng đã có tuổi, yêu nghệ 
thuật sân khấu nên tự tập dượt để trình 
diễn những trích đoạn vở cải lương, 
những tuồng kịch cổ,hay những sáng 
tác mới cống hiến cho công chúng. 
Trưởng nhóm là nhà thơ Văn Bá, bút 
hiệu của bác sĩ Nguyễn Văn Ba sinh 
năm 1927 tại Gò Công, Định Tường, 
Tiền Giang. Trong thời gian theo học Y 
Khoa Hà Nội ông có thụ giáo Hán văn 
với cụ Tử An Trần Lê Nhân (Cử nhân 

N 
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Hán Học- tác giả Cổ Học Tinh Hoa). 
Ông sang Pháp du học và Tốt nghiệp 
Nhãn khoa chuyên môn Đại học Paris 
Thủ khoa khóa 1961. Nguyên Giảng 
nghiệm viên tại trung tâm nghiên cứu 
Khoa học quốc gia Pháp. (Centre 
National de la Recherche Scientifique 
C.N.R.S). Văn Bá làm thơ từ nhỏ. Đã 
xuất bản:  
 Thơ: Nén Hương Hoài Niệm (1955), 
ở Sài Gòn trước khi du học, và tái bản 
1998. Hương Tình Yêu (1999). Thơ Văn 
Bá được vào hợp tuyển năm 1998.  
 Kịch: Lưu Bình Dương Lễ, Hồn 
Trương Ba Da Anh Hàng Thịt, Cổ Loa, 
Tri Âm, Lệ Chi Viên. Hai vở kịch Lưu 
Bình Dương Lễ và Hồn Trương Ba ma 
anh hàng thịt được diễn nhiều lần ở 
Paris. Ngoài ra Văn Bá còn viết và xuất 
bản những tập biên khảo, tiểu thuyết 
song ngữ.  
 Dù qua Pháp từ giữa thập niên 50, 
và kết hôn với một phụ nữ bản xứ 
nhưng ông vẫn giữ một tâm hồn thuần 
Việt. Văn Hóa Việt đã ảnh hưởng sâu 
đậm đến người ngẫu phối của ông nên 
Bà đã có những phong cách ứng xử dịu 
dàng, phúc hậu giống như những phụ 
nữ Việt Nam trước năm 1954 ở miền 
Bắc và trước năm1975 ở miền Nam. Bà 
yêu chồng nên yêu văn hóa Việt hòa 
mình vào không gian Việt Nam thu hẹp. 
Bà thường mặc áo dài để dự những buổi 
lễ tết, họp văn thơ, hay những buổi diễn 
thuyết bằng tiếng Việt, bà ngồi nghiêm 
trang, im lặng hàng giờ bên cạnh nhà 
thơ Văn Bá. Có thể nói Bác sĩ Nguyễn 

Văn Ba là một trong những người Việt 
thành đạt ở Paris, thành đạt ở đây bao 
hàm cả lãnh vực vật chất. Nhưng ông 
lại rất khiêm nhường, tự trọng, biết tôn 
trọng người khác. Nhà thơ Văn Bá rời 
quê hương lúc trẻ nhưng đã mang theo 
quê hương trong tâm hồn, cái quê 
hương đậm chất phù sa chân tình mộc 
mạc đầy cây trái ngon ngọt. Bản tính 
hiền hòa chơn chất hiện rõ trong cách 
sống, ngôn ngữ và cách giao tế với bằng 
hữu nên ông được mọi người nể trọng 
và qúy mến. Đặc biệt các người em của 
ông dù tuổi đã cao, có học thức, địa vị 
trong xã hội nhung đối với ông một 
lòng kính trọng người anh trưởng.  
 Nhà thơ đã tìm đến những tâm hồn 
đồng điệu qua sự giới thiệu của GS, nhà 
biên khảo, nhiếp ảnh gia Bùi Sĩ Thành 
nên gia nhập vào Câu Lạc Bộ Văn Hóa 
Việt Nam Paris năm 1999 trong đó có 
nhiều người đồng nghiệp hoặc khác 
ngành, mà một số văn thi nhạc sĩ tuổi 
đời cao, đã mất nhưng tác phẩm của họ 
vẫn lưu lại trong tâm hồn giới thưởng 
ngoạn. Trong lãnh vực văn học nghệ 
thuật những tác phẩm có giá trị đích 
thực sẽ không bị quên lãng phai theo 
thời gian. Tác phẩm mang tính nghệ 
thuật sẽ vượt thời gian thấm sâu trong 
lòng người.Trong Câu Lạc Bộ như một 
vườn hoa nhỏ, mỗi người một vẻ tạo 
nhiều màu sắc hương thơm cho vườn 
hoa. Nhà thơ Bằng Vân, GS Y khoa 
Trần Văn Bảng rất khiêm tốn nhưng vì 
bản tính nghệ sĩ bất cần đời và những 
vần thơ Miếu Cười châm biếm nên nhà 
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thơ được mệnh danh là ngông sĩ, nhà 
thơ Phương Du còn gọi ông là Tú Gân 
để so sánh với những nhà thơ xưa như 
Tú Xương, Tú Mỡ. Nhà thơ Vân Uyên, 
GS Y Khoa Nguyễn Văn Ái được xem 
là ẩn sĩ vì ít xuất hiện trước đám đông.  
 Nhà thơ Phương Du, BS Nguyễn Bá 
Hậu là hiền sĩ. Nhà thơ Văn Bá, BS 
Nguyễn Văn Ba là Việt sĩ vì ông còn 
giữ nhiều tính chất Việt Nam. Những 
lần họp thơ ở tư gia, nhà thơ Văn Bá 
mời một số bằng hữu, sự hân hoan vui 
sướng tỏa trên khuôn mặt, trong tiếng 
cười khi đón tiếp các bạn, nhà thơ Văn 
Bá say đắm đọc những bài thơ của mình 
được trình bày trước những tâm hồn 
đồng điệu: Học gỉa Thái Văn Kiểm, GS 
Bùi Sĩ Thành, Nữ Điêu khắc gia Anh 
Trần, Nhà thơ Đỗ Bình, nghệ sĩ Bích 
Thuận, nghệ sĩ Thúy Hằng, Nghệ sĩ 
Linh Chi, nhạc sĩ Trọng Lễ, k ỹ s ư 
Nguyễn Qúy Toàn, Nhà văn hóa 
Phượng Anh và Nhóm Văn Đoàn Văn 
Bá, Phu nhân ông cũng tham gia bằng 
những bài thơ thơ Pháp của những thi sĩ 
lừng danh Pháp.  
 Vào hè năm 2000 Câu Lạc Bộ Văn 
Hóa VN Paris tổ chức sinh hoạt chủ đề 
Chiều Tha Hương ở Viện Pháp Á quy 
tụ nhiều khuôn mặt trí thức văn nghệ sĩ 
nổi tiếng ở Paris. Đặc biệt có nhà văn, 
nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn ở Cali sang 
tham dự. Nhà thơ Song Thái tuổi đời 
cao nhất khai mạc đọc bài Thơ Là Gì? 
Nhà thơ Đỗ Bình giới thiệu Nhà thơ Dư 
Thị Diễm Buồn, Nhà văn Hồ Trường 
An giới thiệu những thi phẩm của Dư 

Thị Diễm Buồn Nhà thơ Phương Du nói 
về Ý Nghĩa Của Sự Đau Khổ, GS Phạm 
Thị Nhung Nói về Ý Nghĩa Của Hoa 
Đào Trong Thơ Thôi Hiệu, Hai Nhà thơ 
Bình -Huyên ( Nguyễn Trọng Bình và 
Thùy Huyên) đọc bài: thơ Đồi Sim, Nhà 
văn, nhà báo Tô Vũ Đố Thơ. Nhà thơ 
Vân Uyên say đắm vần điệu thả hồn 
mình trong câu thơ với chất giọng Bắc 
sang sảng dù tuổi đời đã cao diễn ngâm 
bài: Tình Chung Thủy khiến hội trường 
vang âm thanh thơ. Tiếp theo là Nhà thơ 
Văn Bá, ông nói: “Dù không hẹn trước 
với BS Ái mà cả hai cùng đọc thơ tình. 
Ở bất cứ một chế độ nào thơ tình vẫn 
sống như thường vì thơ tình mang con 
người về với nguyên thủy.” Văn Bá với 
chất giọng mạnh miền Nam Nhà thơ 
diễn ngâm theo thể Lục Vân Tiên, bài: 
Khối Tình. Lối đọc và diễn xuất của 
ông âm hưởng cách nói của các nghệ sĩ 
cải lương miền Nam: Năm Châu, Bảy 
Nhiêu, Út Trà Ôn, Năm Nghĩa, Hữu 
Phước của thời thập niên 40, 50. Trong 
sinh hoạt văn học nghệ thuật chủ đề 
Bên Trời Tưởng Nhớ do CLB VH VN 
Paris tổ chức vào ngày 15 tháng 6 năm 
2002 tại Paris. Quy tụ nhiều khuôn mặt 
văn nghệ sĩ ở Paris và hải ngoại, sinh 
hoạt đã được GS Nguyễn Trọng Bình 
tức Nhà văn Bình Huyên đại diện ở 
Paris cho tuần báo Đại Chúng 
(Maryland Hoa kỳ) viết tường thuật.  
 Nhà thơ Đỗ Bình: Trưởng ban tổ 
chức, Nhà thơ Phương Du: Khai mạc 
chương trình, BS Nguyễn Bá Linh; MC, 
Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng: MC.Nhà thơ, 
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họa sĩ Lưu Nguyễn Đạt (Hoa kỳ) nói về 
Thơ Việt, Nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh 
(NaUy) người cuối cùng của Nhóm Tự 
Lực Văn Đoàn nói về tác phẩm Xóm 
Cầu Mới của Nhà văn Nhất Linh. Nhà 
thơ, họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật (NaUy) 
nói về tranh dân gian: Lý Toét &Xã Xệ. 
Nữ sĩ Phạm Thị Nhung giới thiệu tác 
phẩm Truyện Kiều và Tuổi Trẻ của Lê 
Hữu Mục, Phạm Thị Nhung, Đặng 
Quốc Cơ, GS Nguyễn Thị Hoàng giới 
thiệu tác phẩm Hồn Nước của Lưu 
Nguyễn Đạt. Nhà văn Hồ Trường An 
giới thiệu thi phẩm Vùng Cao Nước Ẩn 
của Lưu Nguyễn Đạt. Nhà thơ Vân 
Uyên: Nói về người em trai là Nhà thơ, 
Nhạc sĩ Tử Phác, một trong những 
người bị tù trong vụ án Nhân Văn Giai 
Phẩm, tác giả nhạc phẩm tiền chiến 
Tiếng Hát Quay Tơ, đồng tác giả với 
Lương Ngọc Châu viết bài: Tiếng Hát 
Lênh Đênh. Nhạc sĩ Trịnh Hưng Kể 
Những Kỷ Niệm Về Nhà Thơ Hữu 
Loan trong thời Kháng chiến. Nhà thơ 
Văn Bá cùng nhóm trình diễn tuồng 
Lưu Bình Dương Lễ: DS Lệ Sương 
trong vai Dương Lễ phu nhân, DS Lệ 
Châu trong vai Châu Long, Luật gia Lê 
Vinh Quang trong vai Lưu Bình, DS 
Kim Hoa, DS Nguyễn Văn Đức …  
 Những văn nghệ sĩ Paris: Nữ sĩ 
Minh Châu Thái Hạc Oanh, Nữ sĩ 
Quỳnh Liên, GS Nghệ sĩ Bích Thuận, , 
GS Quỳnh Hạnh, Nhà thơ Thụy Khanh, 
Nhà thơ Hà Lan Phương, Nhà thơ Thùy 
Huyên, Nhà thơ Mây Thu, Nghệ sĩ 
Thúy Hằng, Nữ họa sĩ Hồng Loan, Nữ 

điêu khắc gia Anh Trần, Bà Phạm Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lệ, Phạm Thị Diễm (3 
ái nữ Học giả Phạm Quỳnh), Nhà văn 
Trần Đại Sỹ, Nhà văn Mai Lý Cang, 
Nhà nghiên cứu, phê bình văn học 
Nguyễn Thùy, …  
 Nhà văn, nhà báo Tô Vũ, Nhà báo 
Phạm Hữu, Nhà báo Nguyễn Bảo Hưng, 
GS Võ Thu Tịnh, GS Bạch Thái Hà, GS, 
nhiếp ảnh gia Bùi Sỹ Thành, BS Nguyễn 
Duy Tài, BS Phạm Đăng Thiện…Nhạc 
sĩ Xuân Lôi, Nhạc sĩ Lương Ngọc Châu, 
Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, Nhạc sĩ Anh 
Việt Thanh, Nhạc sĩ Anh Huy, Nhạc sĩ 
Lê Phương, Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tuấn, 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Toàn, Đạo diễn 
Trần SongTthu, Họa sĩ Vĩnh Ấn, Họa sĩ 
Lê Tài Điển …vv… 
 Chủ nhiệm tuần báo Đại Chúng là 
Nhà báo Hoài Thanh đã dành trọn số 
báo để đăng. Xin trích lời tòa soạn: 
“Trong số báo 103 chúng tôi đặc biệt 
dành trọn Tuần Báo Đại Chúng cho anh 
chị em văn nghệ sĩ Câu Lạc bộ Văn Hóa 
Việt Nam Paris, France trước hết là để 
gởi niềm ưu ái và lòng kính trọng tri ân 
các anh chị em văn thi hữu đã cộng tác 
với TBĐC để truyền bá văn hóa và giữ 
gìn ngôi nhà văn hóa Việt Nam được 
đơm hoa kết trái. Sau đó chúng tôi 
muốn vinh danh những nhà trí thức, 
những văn nghệ sĩ lão thành mà tài 
năng, đức độ, sự khiêm tốn và tình yêu 
thương gắn bó của qúy vị rất xứng đáng 
là một điển hình tốt, gương mẫu, mực 
thước cho tất cả mọi người nhìn vào đó 
học hỏi. Chúng tôi có thể nói rằng ngôi 
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nhà Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam 
Paris là một tổ ấm của tất cả văn nghệ sĩ 
khắp nơi. Chúng ta có thể tìm thấy hơi 
ấm của nơi đó tình người trong những 
câu chuyện mà những anh chị văn nghệ 
sĩ viết về bạn bè về những ngày xưa xa 
lơ, xa lắc. Chúng ta cũng thấy nơi đó sự 
tôn trọng lẫn nhau giữa các văn thi hữu 
của các thế hệ khác nhau về tuổi đời, 
tuổi nghề nhưng vẫn chung vai sát cánh 
xây dựng giữ gìn nền văn hóa Việt 
Nam. Chúng ta còn tìm thấy nơi đó 
những con người dày dạn kinh nghiệm 
trong cuộc đời, vững chắc nghề nghiệp 
cũng như văn chương chữ nghĩa và 
phương thức hành văn trong sáng, chọn 
lọc. Chúng tôi xin kính mời qúy vị 
viếng thăm Paris hoa lệ bằng những bài 
viết TBĐC đăng tải trong số báo này.  
 Nội dung của những câu thơ, câu 
văn, tiếng nhạc lời ca sẽ được đôi uyên 
ương Bình- Huyên diễn tả trong bài:” 
Buổi Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật 
Câu Lạc Bộ văn Hóa Việt Nam Paris”.  
Xin được kết thúc lá thư tòa soạn bằng 
lời nói đầy ý nghĩa sâu sắc của nhà thơ 
Đỗ Bình, người lãnh đạo tài năng của 
Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam Paris: 
“Văn chương thi phú và nghệ thuật Việt 
Nam hải ngoại mặc dù đang được mùa, 
đã không tránh khỏi một vài tiếng chì 
tiếng bấc. Dĩ nhiên đó là quyền tự do của 
mỗi người, tuy nhiên xin trân trọng yêu 
cầu cả người yêu lẫn kẻ ghét hãy chịu 
khó mà xem xét thực hành hai điều. Thứ 
nhất là hãy để cho người ta tự do sống. 
Thứ hai là hãy chung sức gìn giữ cái 

cuối cùng trong kho tàng văn học nghệ 
thuật Việt Nam của đầu thế kỷ này, vì 
Thi sĩ e rằng đến cuối thế kỷ 21 kho tàng 
đó sẽ chịu nạn, thất mùa rất lớn mà 
không cứu vãn được.” Vào thu 14 tháng 
09 năm2003, một số nhân sĩ trí thức ở 
Lyon đã tổ chức ngày văn hóa, và cũng 
là dịp muốn vinh danh một số văn nghệ 
sĩ ở Paris và hải ngoại đã đóng phần vun 
sới cho văn hóa Việt. Những người được 
mời diễn thuyết văn học nghệ thuật: GS 
Lê Mộng Nguyên, Nhà thơ Đỗ Bình, 
Nhà văn Hải Triều từ Canada qua, nhà 
phê bình Nguyễn Thùy, Nhạc sĩ Trịnh 
Hưng, Nhạc sĩ Trần Ngọc Hải (Linh 
mục), nhà thơ Văn Bá và nhóm kịch 
nghệ.. Sân khấu đại hí viện lớn, tất cả 
khách được mời đều phải lên hàng ghế 
trên sân khấu đối diện với khán giả. 
Chương trình khai mạc lúc 14h00, và 
nhóm Văn Bá trình diễn tuồng lúc 
17h30. Hơn 3 giờ ngồi phải đối diện với 
những cặp mắt của 500 khách, Nhà thơ 
Văn Bá và các bằng hữu vẫn giữ bình 
tĩnh diễn thuyết, diễn xuất tuồng cổ. 
Buổi tổ chức rất thành công. Sau đó các 
bạn lấy xe lửa tốc hành trở về Paris.  
 Buổi sinh hoạt mang chủ đề: Hồn 
Đại Việt, mở đầu phần văn học, Học 
giả, TS Thái Văn Kiểm giới thiệu tác 
phẩm mới của Văn Bá, ông khen ngợi 
và nêu ra những cái hay nét đẹp trong 
tác phẩm. Qua phần nghệ thuật Nhà thơ 
Đỗ Bình đã giới thiệu 3 thế hệ nhạc sĩ 
sáng tác hiện đang có mặt. Thế hệ đầu 
gồm các nhạc sĩ:  
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 Nhạc sĩ Xuân Lôi (Sinh trong gia 
đình văn nghệ nên vào làng âm nhạc 
ngay từ thuở còn nhỏ, những nhạc phẩm 
nổi tiếng của ông viết chung với các 
nhạc sĩ khác như Y Vân, Nhật Bằng, Lữ 
Liên... Nhạc phẩm Bâng Khuâng là ca 
khúc đầu tay ông viết năm 1947, bài Về 
Làng Cũ, cùng với Nhật Bằng năm 
1949, bài Nhạt Nắng, cùng với Y Vân 
năm 1955, bài Đường Chiều, cùng với 
Lữ Liên năm 1956. Hương Giang Mong 
Nhớ, cùng với Dương Thiệu Tước viết 
năm 1959.) 
 Nhạc sĩ Lương Ngọc Châu (Là một 
danh thủ vĩ cầm ở đất Hà Thành trước 
năm 1954, thày của một số nhạc sĩ nổi 
tiếng sau này ở trong Nam. Ông qua 
Pháp rất sớm, do đó giới thưởng thức 
âm nhạc miền nam ít có biết! Bài Tiếng 
Hát Lênh Đênh của nhạc sĩ Lương 
Ngọc Châu mang chất thính phòng, bán 
cổ điển nên đòi hỏi một chất giọng ấm, 
sang và kỹ thuật trình bày điêu luyện. 
Bài này đã được Tài tử Ngọc Bảo trình 
bày ở Hà Nội trước năm 1954, Sau năm 
1954 ở Sài Gòn do danh ca Sĩ Phú, và ở 
hải ngoại do BS, nhạc sĩ Phạm Anh 
Dũng soạn lại hòa âm và trình bày).  
 Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên (Với số 
tác phẩm đồ sộ lên đến vài trăm ca 
khúc, trong đó có những nhạc phẩm đã 
được chọn làm nhạc phim như: BỤI 
ĐỜI vào năm 1957 do Lê Mộng Hoàng 
làm đạo diễn, nhưng bài Trăng Mờ Bên 
Suối viết năm 1949 là nổi hơn cả. Vì là 
một bài thơ được chính tác giả soạn 
thành nhạc nên đã lột tả tận cùng của 

cảm xúc qua âm thanh, gợi lên một 
không gian lãng mạn, với những hình 
ảnh mơ mộng của tình yêu lứa đôi. Lời 
và nhạc hài hòa dễ đi vào lòng người đã 
in đậm dấu hơn những ca khúc khác của 
tác giả! Mặc dù lời ca và cấu trúc của 
những nhạc phẩm đó không thua gì bài 
Trăng Mờ Bên Suối. Nhạc sĩ Trịnh 
Hưng (Bài Tôi Yêu và Lối về Xóm 
Nhỏ...vv...của nhạc sĩ Trịnh Hưng rất 
nổi tiếng được trình bày liên tục từ thập 
niên 50 cho đến nay, bài hát đã hòa vào 
trong những vũ khúc dân gian). Nhạc sĩ 
Mạnh Bích (Bài Thôn Trăng là tác 
phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Bích 
viết sau năm 1954 ở Huế, được ca sĩ 
trình bày rất nhiều lần vào những năm 
đầu thập niên 60). Nhạc sĩ Phạm Đình 
Liên (Bài Hẹn Một Ngày Về 1957 đang 
du học ở Pháp).  
Thế hệ kế tiếp gồm các nhạc sĩ: Phạm 
Đăng, Trần Văn Toàn, Ngọc Bích, 
Nguyễn Minh Châu.  
 Thế hệ trẻ gồm: Các nữ nhạc sĩ: Linh 
Chi, Trang Thanh Trúc, Tố Liên. Đây là 
lần đầu tiên ở Paris những nhạc sĩ khác 
thế hệ về lãnh vực sáng tác nhạc Việt gặp 
nhau để tâm tình nghệ thuật. Hiện diện 
đêm nay còn có một số nhạc sĩ sáng tác 
khác nhưng có lẽ vì khiêm tốn chưa 
muốn giới thiệu. Sau buổi họp mặt văn 
nghệ đó một thời gian, những nhạc sĩ 
như: Xuân Lôi, Lương Ngọc Châu, Trịnh 
Hưng, Mạnh Bích đã giã từ thế giới âm 
nhạc, vĩnh viễn ra đi tìm cõi khác.  
 Nhà thơ Văn Bá theo khuynh hướng 
Thơ Mới, ông chú trọng về phần tứ thơ 
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nên bài hơi được dàn trải như những 
câu truyện ngắn để thuật những đề tài 
quê hương, danh nhân, di tích lịch sử, 
tình người và tình yêu đôi lứa. Ông nói: 
“Làm thơ để cho người hiểu, cũng như 
làm thiếu nữ cho người ta trêu. Đã đành 
thơ cần âm điệu cũng như thiếu nữ cần 
vẻ yêu kiều nhưng mà thơ mà hòa nhạc 
làm mất ý tứ thơ!” Hàng ngàn năm xưa 
thơ và nhạc đã hòa nhau, trong thơ có 
nhạc trong nhạc có thơ. Âm nhạc có lời 
dễ làm rung cảm lòng người, và thơ đã 
nhập vào cung bậc hòa thanh thành 
nhạc để diễn tả tâm tình. “thơ hòa nhạc 
làm mất tứ thơ “, có lẽ nhà thơ e ngại 
bài thơ được phổ nhạc mà nhạc sĩ 
không để hết tâm hồn vào bài thơ lúc 
sáng tác sẽ làm giảm gía trị khúc phổ. 
Văn Bá có rất nhiều bài thơ tình chưa in 
chỉ đọc riêng cho bằng hữu trong đó có 
những bài thơ được chính tác gỉa 
chuyển sang Pháp ngữ, và do phu nhân 
của nhà thơ đọc. Thơ tình của Văn Bá 
được chọn vào tập thơ 500 bài Thơ Tình 
VN Và Thế Giới do ông Khai Trí 
Nguyễn Hùng Chương xuất bản. Có 
một lần Nhà thơ Văn Bá đã nói trong 
sinh hoạt văn học nghệ thuật: “Khối 
tình nào cũng vậy, thâm thúy nhất là lúc 
phân ly. Ở bất cứ một chế độ nào thơ 
tình vẫn sống như thường vì thơ tình 
mang con người về với nguyên thủy.” 
Nhà thơ Văn Bá đã từ giã cõi đời năm 
2015 ở Paris để về miền miên viễn.  
 
 
 

HOÀI TỐ  
 
Ta ước cùng nhau đến bạc đầu  
Uyên ương liền cánh tựa bên nhau  
Làm đôi bướm trắng trao duyên mãi  
Ai có ngờ đâu vạn cổ sầu.  
Tố Uyên em ơi đã hết rồi  
Những đêm trăng dõi mái đầu soi  
Đôi ta kề sát bên hiên vắng  
Thỏ thẻ yêu nhau chẳng tiếc lời.  
Những buổi bình minh rực ánh hồng  
Cỏ cây còn đọng giọt sương trong  
Ngắt hoa em cắm lên vành tóc  
Anh mỉm cười khen đẹp lạ lùng.  
Những buổi trưa hè bóng ngả nghiêng  
Bên em anh kể chuyện hàn huyên  
Lá vàng tơi tả rơi trên tóc  
Em bảo tình ta lá cũng ghen.  
Những buổi hoàng hôn xuống bến sông  
Bên anh em dạo tiếng tơ đồng  
Chim chiều ríu rít trong hoa lá  
Anh bảo chim kia cũng thấu lòng.  
Tình ta tưởng đẹp trọn ngày xanh  
Chị nguyệt than ôi dối chúng mình  
Nát ngọc châu chìm hoa vắn số  
Cho ngày xuân thắm lỗi duyên lành.  
Định mạng em ơi quá đớn đau  
Giờ đây lòng trĩu mối u sầu  
Thời gian không xóa mờ kỷ niệm  
Hận tình đằng đẵng dễ nguôi đâu.  
(Văn Bá)  

Paris tháng 7 2016.  
Đỗ Bình 
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 Tại sao chưa thể chấm dứt  
tình trạng nghèo khổ tại Hoa Kỳ 

 
 

NGUYỄN QUỐC KHẢI 
16-09-2016  
 

oa Kỳ là một trong những nước 
giầu nhất thế giới với lợi tức hàng 

năm đầu người vào 2014 là $55,800, 
sau Luxembourg, Singapore, Norway, 
Australia, Switzerland, Hong Kong, và 
một số các nước xuất cảng dầu hỏa.  
Tuy nhiên người ta vẫn thấy tình trạng 
nghèo khổ xuất hiện một cách công khai 
tại Hoa Kỳ như để thách thức những 
nhà làm chính sách và xã hội. 

 
 Vào năm 2014, có khoảng 47 triệu 
người sống trong hoàn cảnh nghèo khổ 

trong nước Mỹ, chiếm 15%  tổng số dân 
Hoa Kỳ. Theo định nghĩa của chánh 

phủ liên bang, một gia đình bốn người 

có lợi tức hàng năm từ $24,000 trở 
xuống là ở trong tình trạng nghèo và 

mức nghèo cho một cá nhân là $12,000, 
hai người là $15,000, và ba người là 

$19,000. Ở Hoa Kỳ có khoảng 21 triệu 
người, tức 7% dân số, sống trong tình 

trạng cực kỳ nghèo khổ với lợi tức hàng 
năm chỉ bằng một nửa mức nghèo theo 

định nghĩa của chánh phủ liên bang.  
 Phân tích kỹ hơn, người ta thấy sự 
nghèo khổ tác hại không đồng đều trên 
toàn thể 47 triệu người này. Cũng vào 
năm 2014, tỉ lệ nghèo của đàn ông là 
13% so với 16% của đàn bà. Tỉ lệ nghèo 
của gia đình với cả vợ lẫn chồng chỉ là 
6% trong khi đó tỉ lệ này tăng lên đến 
16% đối với gia đình chỉ có chồng và 
36% đối với gia đình chỉ có vợ.  Thật là 
đáng sợ.   
 Thông thường người ta tưởng rằng 
sự nghèo khổ là một hiện tượng của 
thành thị nhưng thực tế khác hẳn. Mức 
nghèo ở nông thôn là 17% so với thành 
thị là 15%.  Khu vực nông thôn nghèo 
tập trung ở miền Nam, đặc biệt là vùng 
Đông Nam, bao gồm Mississippi Delta, 
Central Appalachia, vùng thuộc thổ dân 
da đỏ, và vùng Colonias dọc theo biên 
giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.  Hai lý do 
căn bản khiến tình trạng nghèo của 
vùng nông thôn nói chung nghiêm trọng 

H 
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hơn thành thị: (1) Vùng nông thôn ít 
công việc đòi hỏi kỹ năng và trả lương 
cao; (2) Trình độ học vấn thấp.  
 Mức nghèo của các sắc dân cũng 
khác nhau. Cũng theo thống kê của US 
Census Bureau, vào năm 2014 tỉ lệ 
nghèo của dân da đen là 26%, so với 
dân gốc người Tây Ban Nha (Hispanics) 
là 24%, Á châu 12% và da trắng là 
10%. Tuy tỉ lệ người da trắng thấp nhất, 
nhưng số người da trắng nghèo cao nhất 
(25.7 triệu) so với người da đen (10.7 
triệu) vì người da trắng chiếm 80% của 
dân số Hoa Kỳ 321.4 triệu so với 12.8% 
của người da đen. 
 
 Bộ Canh Nông Hoa Kỳ ước tính 
rằng vào năm 2014 có khoảng 17 triệu 
gia đình (14%) đôi lúc trong năm thiếu 
thốn thực phẩm. Khoảng 61% những 
gia đình thiếu thực phẩm đã tham gia 
vào một hay hơn trong ba chương trình 
trợ giúp thực phẩm và dinh dưỡng lớn 
nhất của chánh phủ như Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP) 
thông thường gọi là Food Stamp. Hai 
chương trình còn lại là Unemployment 
Insurance Benefits (Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp) và Earned-Income Tax Credit 
(Trừ thuế vì có con nhỏ). Ngoài ra còn 
có chương trình Social Security (An 
Sinh Xã Hội) và minimum wage (lương 
tối thiểu).  
 Tất cả những chương trình chống 
nghèo khổ này đã giúp cho 40 triệu 
người thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Theo 
Center on Budget and Policy Priorities, 

nếu không có những biện pháp trên, số 
người nghèo đã tăng gấp đôi.  Nhưng 
tình trạng nghèo khổ chưa chấm dứt ở 
Hoa Kỳ như nhiều người mong ước. Để 
bi thảm hóa tình trạng này Tổng Thống 
Ronald Reagan từng tuyên bố “We 
fought a war on poverty and poverty 
won” (Chúng ta chiến đấu chống lại 
nghèo khổ và nghèo khổ đã thắng).  
 Thật vậy, trong tài khóa 2016, 
chánh phủ liên bang, tiểu bang, và địa 
phương đã chi tiêu tổng cộng khoảng 
$1,057.4 tỉ vào các chương trình an sinh 

xã hội bao gồm Medicaid với $577.2 tỉ 
và các chương trình khác với $480.2 tỉ. 
Nói một cách khác, Hoa Kỳ đã tiêu 
khoảng $22,500 mỗi năm cho mỗi 
người nghèo hay $90,000 cho một gia 
đình bốn người nhưng tình trạng nghèo 
ở Hoa Kỳ không cải tiến đáng kể.  
Khi điều nghiên về những người nghèo 
ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tôi nhận 
thấy không ai  gầy gò ốm yếu. Họ ăn 
mặc khá tươm tất và mập mạp. Những 
hình ảnh đính kèm trong bài này và 
nhiều hình khác tôi chụp được cho thấy 
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rõ như vậy. Thông thường chúng ta hiểu 
từ nghèo có nghĩa là túng thiếu, cực 
khổ, không có khả năng cung cấp cho 
gia đình thực phẩm, quần áo, và nơi trú 
ngụ.  Nhưng chỉ có một số nhỏ trong 47 
triệu người được xếp vào loại nghèo bởi 
Census Bureau đáp ứng những tiêu 
chuẩn này. Theo tài liệu điều trần trước 
Ủy Ban Kinh Tế Thượng Viện Hoa Kỳ 
của Nghiên Cứu Gia Robert Rector 
thuộc Heritage Foundation, một người 
Mỹ tiêu biểu nghèo theo định nghĩa của 
chính phủ có xe hơi, tủ lạnh, máy giặt, 
máy xấy, TV, DVD player, và được 
chăm sóc sức khỏe. Do đó, mức độ 
nghèo khổ không trầm trọng như ở các 
quôc gia khác.  

 Một trong những nguyên nhân khiến 
tình trạng nghèo tiếp tục tồn tại trong 
vài thập niên vừa qua là sự thoái hóa 
của nền công nghiệp tại Hoa Kỳ vào các 

thập niên 1980 khiến cho sự nghèo khổ 
thâm nhập vào miền Trung Tây 
(Midwest) và Đông Bắc (Northeast). 
Tình trạng kinh tế trì trệ vào các năm 
2007-09 ảnh hưởng lớn vào tình trạng 
nghèo khổ. Một lý do khác là sự gia 
tăng dân số nhanh chóng của người gốc 
Tây Ban Nha (Hispanic) trong hai thập 
niên 1990 và 2000, đặc biệt ở 
California, Nevada, Arizona, Colorado, 
North Carolina, và Georgia.  
 Cũng theo Ô. Robert Rector, hàng 
chục triệu học sinh học dở dang đã nhập 
cư vào Hoa Kỳ trong những thập niên 
vừa qua một cách hợp pháp và bất hợp 
pháp. Khoảng 1/3 tất cả số người di dân 
trưởng thành ở Hoa Kỳ không có bằng 
trung học.  Nói chung tỉ lệ nghèo của 
khối người di dân khá cao so với khối 
người còn lại. Một trong tám trẻ em 
nghèo ở Mỹ thuộc gia đình di dân bất 
hợp pháp và 1/4 của tổng số người 
nghèo ở Mỹ thuộc gia đình di dân.  
Khoảng 38% trẻ em Hoa Kỳ là những 
đứa trẻ ngoại hôn và sanh ra từ bà mẹ 
trẻ ít học. Đây là nguyên nhân làm cho 
chúng trở thành những đứa trẻ nghèo.  
 Do đó, Ô. Rector đề nghị rằng Hoa 
Kỳ cần phải duyệt lại chánh sách đi dân, 
giám bớt nạn nhập cư bất hợp pháp, thi 
hành triệt để luật cấm thuê nhân công bất 
hợp pháp và tìm biện pháp phát triển gia 
đình và ngăn chặn tình trạng ngoại hôn.  
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 Có năm trở ngại khiến Hoa Kỳ chưa 
thể chấm dứt được tình trạng nghèo 
khổ: (1) Một số khá đông dân Hoa Kỳ 
kiếm sống bằng những nghề lương thấp; 
(2) Ngày càng nhiều gia đình chỉ có một 

cha hoặc mẹ. Do đó rất khó kiếm được 
việc làm tốt vừa chăm sóc gia đình; (3) 
Chương trình trợ cấp tiền mặt cho mẹ 
và con với lợi tức thấp gần chấm dứt 
(Temporary Assistance for Needy 
Families – TANF) ; (4) vấn đề sắc tộc 
và giới tính; và (5) Sức khỏe tâm thần 
xáo trộn khiến bệnh nhân khó có thể tìm 
được việc làm.  
 The National Coalition for the 
Homeless ước tính rằng hàng năm có 
khoảng 700 người sống ngoài đường 
chết vì giá lạnh. Những nhân viên xã 
hội tiếp súc và khuyên khích họ vào các 
nhà trú nhưng nhiều người từ chối vì 
nhiều lý do như thiếu giường ngủ; luât 
lệ không thích hợp với người tàn tật, 
thiếu kiểm soát; thiếu riêng tư, sợ đám 
đông, sợ mất cắp, thành kiến về bệnh 
tâm thần, nghiện ma túy, không có tiện 
nghi cho người tàn tật, sợ lây bệnh, thủ 

tục phức tạp, bị từ chối vì bệnh tâm 
thần, kỳ thị đồng tình luyến ái, giờ giấc 
của nhà trú không thích hợp.   
 Phần lớn lợi tức của mọi cá nhân và 
gia đình thu nhận được từ việc làm. 
Phương cách đầu tiên để chống nghèo 
đói là tạo việc làm trả lương khá. Điều 
này đòi hỏi đầu tư đáng kể vào giáo dục 
và sách lược phát triển kỹ năng và kinh 
tế. Ưu tiên của chánh sách quốc gia còn 
có an ninh, quốc phòng, và ngoại 
thương. Trong khi đó quốc gia phải 
đương đầu với tài nguyên hạn chế và 
quyền lợi mâu thuẫn giữa ba nhóm lợi 
tức: thượng lưu (30 % trên cùng), trung 
lưu (40% ở giữa) và nghèo (30% thấp 
nhất). Nạn thất nghiệp là một nguyên 
nhân của nghèo đói, nhưng không một 
nước nào trên thế giới có thể xóa bỏ 
hoàn toàn nạn thất nghiệp. Trong 
khoảng thời gian từ 1950 đến 2016, tỉ lệ 
thấp nghiệp thấp nhất ở Hoa Kỳ là 2.5% 
vào tháng 5/1953 và cao nhất là 10.8% 
vào tháng 11/1982 và gần đây hơn 9.9% 
vào 3/2010. Trong nền kinh tế thị 
trường luôn luôn có một số người 
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không đi làm vì đang ở trong tình trạng 
thay đổi công việc, chuyển ngành hay 
không chấp nhận mức lương bổng chủ 
nhân đề nghị.  
 Hiện nay chưa có biện pháp nhiệm 
mầu nào có chấm dứt tình trạng nghèo 
khổ ở Hoa Kỳ. Nhiều đề nghị đôi khi 
mâu thuẫn và tạo ra tranh cãi giữa hai 
phái bảo thủ và cấp tiến như tăng mức 
lương tối thiểu, cấp tiền mặt cho người 
nghèo, nghỉ làm vì gia đình vẫn được trả 
lương, và cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
em.  Mặc dù xã hội tạo cơ hội tương đối 
đồng đều cho mọi người tiến thân, có 
những người không có phương tiện hay 
đủ khả năng bắt được những cơ hội này. 
Họ sẽ phải nhờ vả vào xã hội lâu dài.   
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Dấu Yêu Xưa 
----- 

TIỂU THU 
 

 Những cú phôn liên hồi kỳ trận cuối 
cùng cũng đem đến kết quả mỹ mãn. 
Chúng tôi, những đứa bạn thời Trung 
học đệ nhất cấp trường Bà Sơ ở cái tỉnh 
lỵ nhỏ bé nhưng muôn vàn đáng yêu, tít 
tận cao nguyên Trung phần. Tỉnh lỵ của 
chúng tôi hiền hòa, sạch sẽ với cát trắng 
và giòng sông Dakbla thơ mộng. Mùa 
hè có hàng phượng vỹ trổ hoa đẹp rực 
rỡ soi bóng nước lung linh, đẹp như 
tranh vẽ. Chúng tôi sẽ họp mặt tại thành 
phố cờ bạc lừng danh Las Vegas và sẽ 
chiêm ngưỡng màn bắn pháo bông tuyệt 
đẹp của ngày July 4. Nghe Bạch Liên 
phát họa chương trình năm ngày ở đây 
rất hấp dẫn.  
 Vợ chồng Xuân Lan đến từ kinh đô 
ánh sáng Paris. Vợ chồng Băng- Thu và 
anh chị Cẩn - Hà đến từ San Diago. Vợ 
chồng Sơn- Liên ở Nam Cali, Kim Mi 
từ San Jose và tôi từ thành phố Mộng 
Lệ An của xứ tủ lạnh Canada đất lạnh 
tình nồng. Riêng vợ chồng Yên-- Dũng 
cùng năm đứa con thì đã trụ tại Las 
Vegas hơn ba mươi năm có lẽ.  
 Lần đầu đi Mỹ một mình tôi rất lo 
lắng. Chỉ sợ đi lạc thì nguy to. Vì vốn 
liếng tiếng Mỹ của tôi thuộc loại Engish 
For Today! May quá có vé đi thẳng từ 

phi trường E. Trudeau đến Las Vegas 
mà không cần phải đổi máy bay ở thành 
phố nào cả. Ông xã tôi luôn miệng trấn 
an và chờ cho bà vợ thỏ đế đi qua khỏi 
quan thuế, vẫy tay làm hiệu mới an lòng 
ra về. Trong khi chờ đợi lên máy bay, 
hai mắt tôi cứ chực sụp xuống. Vì cố ý 
chọn chuyến đi sớm nhất, sang Las 
Vegas sẽ còn nhiều thì giờ chơi với bạn, 
nên tôi phải có mặt ở phi trường lúc 
năm giờ sáng, tuy bảy giờ rưỡi máy bay 
mới cất cánh. Mà cố tật của tôi là thức 
trắng đêm khi phải lên phi trường sớm 
như thế. Tưởng mình đến sớm, có ngờ 
đâu thiên hạ đã xếp hàng rồng rắn để 
qua máy kiểm soát hành lý và quan thuế 
Mỹ. Đây là điểm rất đặc biệt. Quan thuế 
Mỹ làm việc ngay tại phi trường 
Canada. Qua tới phi trường Mỹ, chúng 
tôi chỉ việc lấy hành lý và đi thẳng ra 
ngoài rất nhanh chóng. 
 Đi vỏn vẹn có năm ngày nên tôi chỉ 
đem một valy nhỏ và một túi xách tay. 
Yên- Dũng dặn Las Vegas mùa này 
nóng lắm, chỉ cần đem quần áo mỏng và 
một áo khoác. Ban đêm có thể hơi lạnh. 
Nhưng qua đó rồi mới thấy, cái hơi lạnh 
của L.V cũng chưa đủ mát cho người xứ 
lạnh như tôi và Xuân Lan. Trong valy 
và túi xách, tôi cố nhét nhiều nhất có 
thể nên cái nào cũng...nặng chình chịch. 
May quá, vì không gửi hành lý nơi quầy 
nên chẳng ai cân đo đong đếm hành lý 
của tôi. Nhưng trước khi lên máy bay, 
cô nhân viên khuyên mọi người nên gửi 
valy cho họ thay vì tự mình kéo lên máy 
bay. Thôi cũng được, vì với chiều cao 
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khiêm tốn của tôi, đưa cái valy nặng 
chình chịch này lên khoang chứa hành 
lý trên đầu là cả một vấn đề chứ không 
phải chơi! 
 Phi cơ cất cánh rồi tôi chỉ muốn 
nhắm mắt đánh một giấc cho đã đời, 
nhưng cái bụng réo đói khiến tôi nhớ lại 
là từ sáng sớm tôi chỉ mới uống 1 ly cà 
phê để có thể tiếp tục mở mắt. Trước 
đây quan thuế Mỹ cấm ngặt không cho 
đem thức ăn qua khỏi trạm kiểm soát. 
Có một chị bạn đã phải vứt ổ bánh mỳ 
thịt vào thùng rác (hoặc phải ăn cho hết 
trước khi qua trạm, hoặc trả tiền phạt 
500USD). Nhưng mới đây, một bà bạn 
đi đi về về Mỹ- Canada thường xuyên 
bảo cứ việc đem theo. Lúc này dễ lắm. 
Thế là ổ bánh mỳ gà rô ti thơm phứt đã 
lẳng lặng theo tôi lên máy bay ngon ơ. 
Sau khi thanh toán ổ bánh mỳ và 1 ly 
nước lọc, tôi nghẹo đầu ngủ một giấc 
say sưa đến khi phi cơ gần đáp xuống 
mới bừng mắt dậy. 
 Phi trường Las Vegas tương đối 
nhỏ, cách nhà vợ chồng Yên- Dũng 
khoảng 15 phút lái xe. Theo dòng người 
đi ra chỗ lấy hành lý, rồi theo hướng 
exit đi ra ngoài. Thì ra đây là trạm taxi. 
Tôi yên chí là bạn mình sẽ chờ ở cửa. 
Đâu biết rằng trừ Montreal, tất cả hành 
khách đến từ mọi nơi đều phải qua thủ 
tục quan thuế Mỹ. Mà cơ quan này nằm 
ở trên lầu. Các bạn tôi ngóng đến 45 
phút vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu 
cả thì cũng quýnh lên. Trong khi đó ở 
tầng dưới, tôi kéo va ly chạy ra, chạy 
vào như gà mắc đẻ, mặt mày tái mét vì 

sợ: tôi không có cell phone!!!! Thời 
may có một ông nhân viên phi trường 
đang ngồi nghỉ break, tôi chạy lại nhờ 
ổng phone dùm cho Liên. Có ngờ đâu 
nhỏ này ở nhà chứ không ra phi trường 
đón tôi như đã định trước. Nàng thấy số 
cell phone hiện lên lại tưởng là phone 
của tôi nên gọi ra phi trường báo tin cho 
vợ chồng Yên- Dũng, cùng Kim Mi 
đang kiếm tôi như điên ngoài đó. Họ 
gọi lại số phone của ông Mỹ (cứ đinh 
ninh là của tôi), không thấy trả lời, họ 
để lại message liên tiếp...Tội nghiệp ông 
Mỹ tốt bụng, có nghe cũng chả hiểu mô 
tê gì cả và chắc như đinh đóng cột là 
ổng có xổ nho chùm!  
 Cuối cùng thì Kim Mi và Yên-Dũng 
cũng "bắt" được tôi ở cửa đi ra bãi taxi. 
Khi biết tôi không có cell phone, hai 
nàng trợn tròn mắt "trời đất ơi, sao bà 
gan  quá vậy. Dám đi một mình mà 
không có cell phone"! Tôi cũng đành 
cười trừ, giải thích "tớ có cellphone đó 
chớ. Nhưng là model thời còn mồ ma 
Tổng Thống ...Kennedy. Tớ chỉ mở khi 
cần gọi và sau đó thì tắt. Mà sang đây 
không dùng được." hihihi. Sự thật thì 
trước khi đi, ông xã có đem ra quầy 
điện thoại hỏi cách thức dùng bên Mỹ, 
thì một tên nhân viên cà chớn đã nói 
chắc mẻm: "Ông cứ việc đem qua Mỹ. 
Gọi thoải mái y chang như ở Canada". 
Lúc vừa xuống phi cơ, tôi mở điện thoại 
thì hỡi ơi không gọi được! Đúng là đồ 
cà chua. Trở về Montréal tôi phải ra đó 
mắng mỏ cho hắn một trận mới được. 
Dĩ nhiên là trước những cái Iphone6 và 
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6+ quá sức hiện đại của các bà bạn, tôi 
đâu dám "sô" cái cell phone cổ lỗ sĩ của 
mình ra! Đành phải xin gọi ké ! Ba ngày 
đầu chúng tôi ở khách sạn Harrods. Bốn 
cặp nên lấy hai phòng có 2 giường đôi 
và cửa thông qua. Nhờ anh chị Băng-
Thu là VIP của sòng bài nên được ở 
khách sạn free và ăn buffet free, xem 
show free luôn. Quá vui! 
 Về tới khách sạn, check in xong 
chúng tôi kéo nhau đi ăn trưa. Buffet ở 
tầng trệt. Chao ơi, khắp nơi là máy đánh 
bạc. Hàng hàng lớp lớp. Đèn màu xanh 
đỏ tím vàng chớp lia lịa. Một cô mán 
rừng xuống đồng bằng lần đầu như tôi 
cảm thấy choáng váng mặt mày luôn! 
Thức ăn ê hề, nhưng tôi mê cua tuyết 
nên đã tận tình thưởng thức tới mấy đĩa. 
Gần 10 năm mới gặp lại anh chị Cẩn-Hà 
nên chúng tôi có rất nhiều chuyện kể 
cho nhau nghe. Nhất là chúng tôi mới 
khám phá ra chị Hà và tôi có bà con. 
Tôi đùa "Cùng là dân Cao Lãnh mà 
không có họ hàng mới là lạ nha!". Tha 
hương ngộ "bà con" cảm động lắm quý 
vị ơi. Cho nên mặc dù mới biết chị lần 
đầu, chúng tôi đã cảm thấy thân thương 
nhau vô cùng. Chưa chi đã có màn hẹn 
hò gặp nhau ở San Diego. Nghe Liên kể 
vườn hoa nhà anh chị Cẩn- Hà đẹp lộng 
lẫy. Có cả hồ cá và cây cầu nho nhỏ bắc 
ngang thơ mộng lắm. Gì chứ hoa lá 
cành là món ruột của tôi. Suốt mùa hè 
tôi hầu như sống ngoài vườn. Bò lê bò 
càng, tay lấm chân bùn chăm sóc hoa cỏ 
và vườn rau nho nhỏ. Mặt mày, tay 
chân đen thui như dân Haitien. Tôi tin 

rằng hoa trong vườn tôi rất hạnh phúc. 
Vì hết mùa đông, hạt  rụng xuống từ 
mùa thu năm trước cứ thế mà nẩy mầm. 
Thành cây rồi trổ hoa bất cứ chỗ nào 
chúng thích. Không theo một quy tắc 
nào cả. Cho nên vườn hoa nhà tôi đầy 
màu sắc xanh đỏ tím vàng chen lấn, lẫn 
lộn nhau một cách rất ư là ...tự do! 
Giống như một bức tranh của trường 
phái lập thể! 
 Ăn uống xong chúng tôi kéo hết lên 
phòng. Phe phụ nữ túm lại một chỗ để 
trao đổi quà. Thôi thì đủ thứ: son phấn, 
quần áo, nữ trang fancy...Tôi mắc trông 
cháu nên không đủ thì giờ đi lựa quà. 
Nhờ bà bạn đi mua dùm một lô son môi. 
Có một cây màu đỏ bordeaux ngả sang 
tím. Liên nước da ngăm ngăm nên chọn 
màu này. Kim Mi cười cười:"tao biết 
mày thích màu nho lắm mà". Mọi người 
cười phá lên. Liên ngơ ngác chả hiểu gì. 
Tôi ghé tai nói nhỏ: "Mày nói lái đi. 
Màu nho là mò... đó". Liên la lên "đồ 
con quỷ!" rồi cũng cười ngặt ngẽo. Liên 
mang cho tôi một bịch sen Huế. Loại 
thượng hạng bảo đảm nấu chè bùi số 
dách. Kim Mi tặng lại tôi một cây son. 
Đúng là chí ...mén gặp nhau. 
 Sau màn quà cáp, cả đám rủ nhau 
xuống kéo máy. Giờ này trời nắng đổ 
lửa nên chả ai đi ra ngoài. Tôi nói tụi 
bây xuống chơi đi, tao ngủ 1 chút. Suốt 
đêm qua thức, lên máy bay ngủ chập 
chờn nên hơi mệt. Mấy cái miệng la lên 
"trời ơi, tới đây mà ngủ hả? xuống kéo 
máy độ hai tiếng, vợ chồng Yên Dũng 
tới là tụi mình kéo đi ăn cơm tàu. Tiệm 
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ngon nhất Las Vegas đó". Nhưng tôi lắc 
đầu quầy quậy "Hồi giờ tao hổng biết 
chơi đánh bài". Nhỏ Liên cố thuyết 
phục: " Kéo máy dễ lắm, mà vui nữa. 
Xuống dưới tao dạy cho". Nhưng tôi đã 
chui vào mền nhắm tịt mắt lại. Cứ như 
thế. Suốt mấy hôm ở Las Vegas, đám 
bạn đi kéo máy là tôi lại kéo...gỗ. Nhỏ 
Liên nói "Thiệt, tao phục mày sát đất. 
Tới vương quốc cờ bạc mà nhất định 
không thử thời vận!" Tôi cười " Có tụi 
bây đóng tiền điện, tiền bóng đèn đủ 
rồi, đâu cần tới tao đóng thêm  nữa!". 
Mà thật vậy, tới ngày chia tay tổng kết 
lại, người thua vài chục, kẻ vài trăm đô. 
Nếu ngược lại chắc mấy cái casino này 
đã dẹp tiệm từ lâu. Mấy ai làm giàu nhờ 
cờ bạc, trừ phi là cờ gian bạc lận! 
 Đúng 6g, chúng tôi xuống lobby 
chờ vợ chồng Yên-Dũng tới đón đi ăn 
tối. Đây là một tiệm người Hoa, nằm 
trong khu phố Tàu. Sạch và đẹp. Sở làm 
của Dũng cách đây độ 5 phút lái xe nên 
anh chàng là khách ruột của nhà hàng 
này. Chúng tôi được ông chủ đón tiếp 
thật niềm nở. Đang là mùa tôm hùm, 
mua một tặng một nên tha hồ ăn. Chúng 
tôi bầu Kim Mi làm thủ quỷ. Cô nàng 
thanh toán mọi thứ trước, ngày cuối 
tổng cộng rồi chia đều. Như vậy không 
ai phiền ai. Vui vẻ cả làng. Trong khi 
ăn, phái nữ chúng tôi bắt đầu nhắc lại 
những kỷ niệm xưa. Ôi, những ngày 
xưa thân ái. Trừ tôi chỉ có 4 năm trung 
học Đệ nhất cấp chung, những nàng kia 
quen nhau từ hồi còn để chỏm. Biết 
nhau tới đời ông nội, ông ngoại...chưa 

kể còn là hàng xóm láng giềng. Nhà 
Kim Mi xéo cửa nhà nhỏ Liên, nhà Yên 
sát hàng rào nhà tôi vv...và vv...nên kỷ 
niệm dài dằng dặc, kể hoài không hết. 
Những kỷ niệm từ năm đệ thất tới năm 
đệ tứ tuôn trào như suối. Nhiều chuyện 
mang lại tiếng cười dòn dã, nhưng cũng 
không thiếu chuyện khiến chúng tôi 
không nén được tiếng thở dài. Mỗi đứa 
là một mảnh đời khác biệt. Không ai 
giống ai. Chúng tôi nhắc đến từng đứa 
trong lớp mà ngậm ngùi. Thoắt một cái 
mà đứa nào cũng đầu hai thứ tóc. Tuổi 
đời xấp xỉ bảy mươi! Nhưng hề gì. Tuổi 
tác chỉ là một con số. Cười được cứ 
cười. Liên là một đứa can đảm đáng nể. 
Trong người cô nàng có đủ thứ bệnh. 
Nó kể : "ông Sơn nói chỉ trừ bệnh Sida 
là tao chưa có thôi. Chứ bệnh gì tao 
cũng có". Thế mà mặt mày nó lúc nào 
cũng tươi rói, miệng cười toe toét, khoe 
hai cái "đồng xu" bên khóe miệng. Hồi 
trẻ nó rất xinh, bây giờ cũng còn rất 
mặn mà và vẫn... điệu rơi điệu rụng! Cứ 
thấy mỹ phẩm là hai con mắt cô nàng 
sáng lên như đèn pha.  
 Vợ chồng Liên có 2 trai 2 gái. Đứa 
nào cũng đẹp. Nhất là con bé út, giống 
Liên hồi nhỏ như đúc. Khuôn mặt trái 
soan, cặp mắt to với hàng lông mi cong 
vút. Nụ cười tươi rói khoe hai hàm răng 
đều như hạt bắp. Nó là kết quả của thời 
"hậu học tập" của ông Sơn. Tụi tôi trêu 
"bao nhiêu tinh túy ông dồn vào cú chót 
nên nó mới hoàn hảo như thế!". Mấy 
đứa con của Sơn- Liên đều có công ăn 
việc làm tốt, nên khi nghe ông bà già đi 
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Las Vegas cậu cả đã vội cầm tiền đến 
tặng "ổng bả" đi kéo máy cho vui! 
 Chuyện chồng con nó cũng khá ly 
kỳ. Số là Sơn gặp Liên ở nhà 1 đứa bạn 
cùng lớp. Bạn ông Sơn là người yêu của 
nhỏ này. Mấy người họ đang ngồi đấu 
láo râm ran thì nhỏ Liên tình cờ đi vào. 
Mới gặp nàng mà Sơn đã buông lời tán 
tỉnh có phần lả lơi, bị nhỏ Liên mắng 
cho một trận. Nhưng chính vì vậy mà 
anh chàng thiếu úy Chiến tranh Chính 
trị bị coup de foudre. Anh ta hỏi địa chỉ 
nhà nhỏ Liên và từ đó bám riết cho đến 
khi nhỏ chịu...gật đầu. Sinh quán Đà Lạt 
nên Sơn nói tiếng ... Đà lạt. Cho đến khi 
theo Sơn ra phi trường đón bà mẹ chồng 
tương lai lên làm lễ hỏi, nhỏ Liên mới 
tá hỏa khi thấy một bà Bắc Kỳ chính 
hiệu răng đen, tóc vấn khăn nhung từ 
trên phi cơ bước xuống! Nhưng rồi đâu 
cũng vào đấy. Con nhỏ khôn khéo, lanh 
lợi nên được nhà chồng rất quý. Khi 
xưa đi học, tụi tôi một nhóm bốn, năm 
đứa luôn luôn đứng đầu lớp, nhưng phá 
phách đến nỗi các soeur cũng chịu thua! 
Sau 75, với cái mác Đại úy Chiến Tranh 
Chính trị, ông Sơn đi tù 7 năm. Tội nhất 
là khi bị đưa đi cải tạo, bạn tôi vừa mới 
sinh đứa con thứ ba được hai tháng. Ban 
đầu những người ra trình diện bị đưa tới 
giam sát biên giới Lào, Liên phải cùng 
một nhóm các bà lần mò đi bộ từ thị xã 
lên tới trại giam để thăm và tiếp tế cho 
chồng. Họ phải đi từng đoàn vì lúc đó 
rừng còn nhiều cọp beo. Đi lẻ tẻ bị cọp 
vồ như chơi! Vài tháng sau Sơn bị đưa 
đi Tiên Lãnh và ở đó suốt 7 năm dài. 

 Phần Kim Mi sang Mỹ năm 75 một 
nách bốn con còn bé tí. Mi là đứa lên xe 
hoa sớm nhất trong đám bạn cùng trang 
lứa. Mới năm đệ lục, đệ ngũ tụi tôi còn 
ngu ngơ khờ khạo, nàng đã biết chưng 
diện với mái tóc đánh rối, áo chít eo, đi 
guốc cao gót...Kết quả là một anh Thiếu 
úy Biệt Động Quân đã vội vàng rước 
nàng dìa dinh từ năm Đệ Tứ! Do đó con 
của Mi lớn tuổi hơn con của bạn bè 
đồng trang lứa.  Năm 74, ông xã Kim 
Mi đóng lon Trung tá  tử trận để lại vợ 
và bốn đứa con còn quá nhỏ. Mi may 
mắn qua được xứ Cờ Hoa. Những năm 
đầu nơi xứ lạ quê người Kim Mi rất vất 
vả, vừa đi học vừa đi làm để nuôi bốn 
đứa con thơ dại. Nhưng Mi là một 
người đàn bà có đầu óc bén nhạy trong 
lãnh vực kinh doanh, nên sau này nàng 
ta làm chủ một hãng Địa ốc có tiếng ở 
San Jose và các con cũng đều thành tài. 
Mỗi năm vào ngày July 4 là cậu con trai 
nha sĩ lại mua vé, book hotel ở Las 
Vegas cho mẹ đi giải trí. Tuy công 
danh, sự nghiệp thành công rực rỡ 
nhưng đường tình duyên có phần lận 
đận. Ngoài người chồng tử trận ở Việt 
Nam, sang Mỹ một thời gian Kim Mi 
tái giá với một anh cựu sĩ quan 
QLVNCH. Anh Thức cao lớn, đẹp trai 
lại trí thức. Hai người yêu nhau say 
đắm. Hạnh phúc tưởng bền vững đến 
cuối đời, ngờ đâu bệnh ung thư đã mang 
anh đi quá sớm. Cho tới giờ Kim Mi 
vẫn ở vậy vì chưa tìm ra một người 
giống như anh Thức! Tụi tôi đứa nào 
cũng cầu mong cho Mi sớm tìm được 
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người trong mộng để cùng nhau chia xẻ 
nốt những ngày còn lại. Cuộc đời vốn 
ngắn ngủi Kim Mi ơi! 
 Ở Hotel được hai hôm, vì anh chị  
Băng-Thu và Can-Hà phải về Santa Ana 
ăn cưới, tụi tôi lóc cóc thu dọn hành lý ra 
đóng đô nhà cặp Yên- Dũng. Căn nhà hai 
tầng rộng mênh mông với năm phòng 
ngủ, tọa lạc trong khu riêng biệt rất sang 
trọng. Chỉ cách khu sòng bạc mười lăm 
phút lái xe. Lần đầu ngủ một mình một 
phòng, tôi sợ ma phải để đèn sáng đêm 
mới dám nhắm mắt. Dĩ nhiên quê quá  
không tiết lộ cho ai biết cả. Hihi. 
  Một điều thật bất ngờ là tôi gặp một 
sự ngạc nhiên rất thú vị tại đây. Yên 
người Huế, Dũng người Bắc, nhưng cô 
con dâu út lại là người Nam, miệt Lai 
Vung. Gặp tôi, con nhỏ mừng lắm vì 
cùng là dân Đồng Tháp- Cao Lãnh... 
Lai Vung nổi tiếng từ xưa với món nem 
chua và quýt đường. Những vườn quýt 
rộng mênh mông trĩu nặng những quả 
quít chín vàng, da bóng lưỡng và dĩ 
nhiên là ngọt như đường. Chiều hôm đó 
chúng tôi được thưởng thức món dưa 
leo chấm mắm kho quẹt với sả ớt và thịt 
ba rọi. Ngon quá chừng. Mấy ngày qua 
ăn toàn cao lương mỹ vị đến phát ngán.  
 Cuộc tình của Yên-Dũng đáng viết 
thành tiểu thuyết. Một cuộc tình đẹp 
như mơ. Ngày xưa, gia đình Yên là 
hàng xóm của gia đình  tôi. Hai nhà 
cách nhau một hàng giậu. Nhưng không 
phải giậu mồng tơi mà là giậu chè tươi. 
Miền Trung nhiều nhà trồng chè tươi để 
nấu nước uống. Tất cả anh em nhà này 

đều xinh đẹp. Da trắng như tuyết, môi 
đỏ như son. Anh cả của Yên bằng tuổi 
tôi. Chỉ mới năm Đệ thất mà anh chàng 
đã biết ngày ngày núp sau cửa sổ nhìn 
lén con bé hàng xóm, là tôi, đi học về 
mà tôi nào có biết. Yên phone cho ông 
anh để nói chuyện với tôi cho vui. 
Thăm hỏi sức khỏe nhau xong, ông ấy 
cười khẻ "nhớ lại hồi đó ngày nào tui 
cũng núp sau cửa sổ nhìn lén ..." khiến 
tôi vừa ngạc nhiên vừa...cảm động. Ít ra 
mình cũng từng là mối tình... câm đầu 
tiên của một đấng nhi đồng! Tôi cũng 
cười "Trời ơi, lúc đó tui mới 12, 13 tuổi 
thôi nha ông." Năm sau gia đình tôi dọn 
ra chợ mới. Thế là cuộc tình...nhí chưa 
chớm đã tàn! Bây giờ đầu hai thứ tóc, 
nhắc lại kỷ niệm xưa sao mà bùi ngùi 
chi lạ! Anh của Yên là phi công, sau 75 
đi học tập cải tạo, trốn trại bị bắt lại rồi 
bị tụi VC dùng báng súng đánh ngang 
thắt lưng, nên mấy năm nay anh ấy phải 
ngồi xe lăn vì đau đớn không đi đứng 
được. Vợ của anh cũng cùng xứ Cao 
Lãnh với tôi.  
 Nhìn cách xưng hô của vợ chồng 
Dũng-Yên mà ...thèm! Những tiếng 
"mình ơi...mình à" họ gọi nhau ngọt sớt 
khiến tôi không khỏi nhớ tới ba má 
mình ngày xưa. Ông bà cũng xưng hô 
với nhau như vậy. Tiếng "mình" sao mà  
đáng yêu hết sức. Tuy tuổi đời ngoài 
sáu mươi mà Yên vẫn giữ được dáng vẻ 
thon thả của thời con gái.  Giọng nói 
nhẹ nhàng, đằm thắm của Yên khiến 
chàng Dũng, hơn ba mươi năm sau 
ngày cưới, vẫn yêu nàng mê mệt. Đúng 
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ra, đây là cuộc hôn nhân thứ nhì của 
Yên, nhưng là lần đầu của Dũng. 
 
 Sau 75, vợ chồng Yên bồng bế năm 
đứa con vượt biên, được ông anh ruột 
bảo lãnh qua Mỹ và từ đó định cư luôn 
ở tiểu bang Névada. Không may chỉ 
một thời gian sau ông xã Yên lâm trọng 
bệnh qua đời. Nỗi mất mát thật kinh 
hoàng đối với người vợ trẻ, một nách 
năm con như Yên. Vợ chồng mới sang 
Mỹ nên còn nghèo lắm. Nhưng vị cứu 
tinh mang tên Dũng đã từ Paris bay vèo 
sang khi hay tin ông xã Yên qua đời. 
Lúc đầu chỉ định sang thăm, an ủi Yên 
mà thôi. Nhưng sau đó người hùng bèn 
quyết định ở lại luôn và bất chấp sự 
phản đối của gia đình bên Pháp, Dũng 
đã làm đám cưới với Yên một thời gian 
sau đó và nhận con của nàng làm con 
của mình. Yên thấy Dũng yêu thương 
đám con mình thật lòng nên cũng yên 
tâm lên xe hoa lần nữa. Suốt hơn ba 
mươi năm qua, Dũng đã chăm sóc, nuôi 
dưỡng các con của Yên y như con ruột 
của mình và sự đền đáp thật xứng đáng. 
Năm đứa con và các cháu nội ngoại của 
Yên đều yêu quý Dũng. Con gọi ba, 
cháu gọi ông một cách đầy trìu mến. 
Điều đáng quý nhất là Dũng chấp nhận 
không có con riêng với Yên, để tránh 
cảnh con anh, con em, con chúng ta... 
dễ lâm vào hoàn cảnh khó xử. Tụi tôi 
vẫn cho rằng với tình yêu bao la của 
Dũng, Yên là một người đàn bà may 
mắn nhất trên đời.  

 Những ngày cùng nhau đi ăn, đi 
chơi, đi xem hết tất cả những sòng bạc 
huy hoàng, tráng lệ của Thiên đường cờ 
bạc Las Vegas, cùng nhau chụp những 
bức hình đủ kiểu, đủ dáng, đứa nào 
cũng cười toe toét hết cỡ...là một kỷ 
niệm không bao giờ phai mờ trong tâm 
khảm của chúng tôi. Tuy nhiên, ngắm 
nhìn toàn bộ những sòng bạc lộng lẫy 
này tôi không khỏi chạnh lòng, nghĩ đến 
biết bao gia đình đã tán gia bại sản, biết 
bao kẻ thân bại danh liệt hoặc tự hủy 
hoại cuộc đời vì nó. Thế mà thiên hạ 
vẫn kéo đến rần rần, sát phạt suốt ngày 
đêm và thường là ra về với chiếc túi 
rỗng không. Mãnh lực của con ma cờ 
bạc thật là mãnh liệt!  
 Ngày chia tay chúng tôi ôm nhau, 
đứa nào cũng sụt sùi, cặp mắt đỏ hoe 
không biết chừng nào mới có dịp tái 
ngộ. Lần trở về nhà, trên phi cơ, tôi 
không ngủ được, tâm trí vẫn còn in đậm 
kỷ niệm của những ngày vừa qua. 
Những ngày sáu đứa chúng tôi cùng 
sống lại quãng đời học sinh vô tư của 
hơn nửa thế kỷ về trước. Ôi, thời gian 
bước đi bằng đôi hia bảy dặm. Mới 
ngày nào tóc xanh mượt mà, cặp mắt 
trong veo. Bây giờ là những cụ bà với 
mái tóc bạc phơ (nếu không nhuộm!), 
cặp mắt mơ huyền...mờ và đôi chân hơi 
lạng quạng chứ không còn những bước 
đi vững vàng như xưa! Nhưng dù sao 
thì chúng tôi cũng đã có một cuộc hội 
ngộ thật hoàn mỹ. Tạ ơn Trời. 
                                                                             
TIỂU THU 
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MỪNG HỘI NGỘ 
CỎ THƠM LẦN THỨ 21 
 
Văn nhân thi hữu khắp gần xa, 
Tề tựu về đây họp một nhà. 
Nghệ sĩ Thủ Đô cùng hợp xướng, 
Thành viên Tạp Chí hát vui ca. 
Cỏ Thơm tô điểm nền văn học, 
Chữ nghĩa lưu truyền tiếng nước ta. 
Con cháu Lạc Hồng gìn bản sắc, 
Lời hay ý đẹp trổ đơm hoa. 
 
NGÔ VĂN GIAI 
Virginia (8/28/2016)  
 
 
 
Họa 01 

TÌNH VĂN  
 
Cho dẫu nghìn trùng có cách xa 
Tình văn vẫn đẹp nếp non nhà 
Nuôi hồn bản quán nơi ngâm họa 
Dưỡng chất cội nguồn chốn hát ca 
Chẳng những ngân nga từ đất bạn 
Mà còn thẩm thấu đến quê ta 
Cầu mong tạp chí ươm thông tuệ 
Chăm bón cây đời mãi nở hoa. 
 
KẺ VĂN  

 
 

 
Họa 02 
MỪNG TẠP CHÍ CỎ THƠM 
 
Năm châu bốn biển có đâu xa 
Tám hướng mười phương kết nối nhà 
Rộn rã chào mừng vui hội ngộ 
Hân hoan hòa tấu hát ngâm ca 
Từ chương nghệ thuật nền văn học 
Tiếng mẹ cội nguồn nước Việt ta 
Kính chúc Cỏ Thơm thăng tiến mãi 
Tỏa hương ngào ngạt khắp trời hoa.  
 
PHÙNG TRẦN - TRẦN QUẾ SƠN 
(Illinois; 8/28/2016)  
 
 
 
Họa 03 

NGÀY VUI HỘI NGỘ  
 
Chớ ngại về đây dẫu quá xa! 
Năm châu bốn biển tụ chung nhà 
Đồng hương thân hữu cùng hòa tấu 
Nghệ sĩ Cỏ Thơm hợp xướng ca 
Tiếng hát, câu hò vang sân khấu 
Lời hay, ý đẹp ngập hồn ta 
Giữ gìn văn hóa yêu nguồn cội 
Tam Cá Nguyệt San đơm trổ hoa. 
 
NHƯ THU 
Cali 8/28/2016     


