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CỎ XANH, TUYẾT TRẮNG

Từ góc cao xa tỏa xuống đồi

Một giải xanh rờn cỏ gấm hoa,

Tuyết trinh, tuyết bạch, tuyết khơi khơi...

Lung linh gợn sắc dưới canh tà,

Lơ thơ nhè nhẹ vờn mây nước

Chìm chìm, nổi nổi muôn hình dáng

Cô đọng vô tình thảm cỏ chơi.

Cỏ xanh, tuyết trắng tựa sao sa.

Thảm cỏ xanh rờn đón tuyết sa

Một bước chân đi quá phũ phàng

Nơi dày, nơi mỏng tựa như hoa...

Cỏ bồng, hoa tuyết hết cao sang!

Bâng khuâng, lắt léo, canh tàn mộng

Gấm hoa tàn trụi đè chân nặng.

Trông ngỡ cao xanh rủ lượt là.

Đối cảnh, si tình, dạ ngổn ngang.

Thôi thế là tan giấc mộng hiền!

Chênh chếch theo lần ngọn gió đưa,

Bước này, bước nữa, bước vô duyên,

Êm như hơi thở, đẹp như mơ,

Nặng nề thế ấy chân chà đạp

Nõn nà, bảng lảng cùng non nước

Nhoè nhoẹt san nhoà hết cảnh tiên!

Cô đọng trên nền cỏ nhởn nhơ.

Nhạc sĩ Thẩm Oánh ( 12/1994)
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Mong Manh Tiếp Nối
Ý Anh
Đúng vậy, cuộc sống mong manh vẫn đều trôi, và đời mình dĩ nhiên có ít nhiều thay đổi.
Chúng tôi rời căn phòng có cái ban công luôn phủ bóng cây dâu tằm, dọn về căn nhà đầu Jên, một cái townhouse nhỏ
gọn gàng xinh xắn.
Thích trồng hoa nên tôi dần dần biến sân cỏ trước sau và bên hông
nhà thành vườn hoa lót đá trải sỏi, vừa đẹp vừa không phải cắt cỏ!
Ngoại trừ mùa đông, lúc nào vườn cũng có sắc màu của hoa lá. Tôi
thích những lúc được ngồi trên ghế đá ở góc vườn sau nhà, lắng
vào không gian êm ả của mảnh vườn. Bức tượng Phật nhỏ ngồi
`nh tọa dưới gốc anh đào luôn ban cho tôi sự bình an thanh thản.
Vườn nhà hàng xóm của chúng tôi, Charlie và Connie, thì ngược lại,
không có một cây hoa nào. Chỉ là cỏ và duy nhất một cây liễu,
weeping willow đã già, gốc lớn, đong đưa cái ghế treo mà thỉnh
thoảng thằng bé Forest vẫn ra chơi vườn ngồi đu.
Cây liễu rũ lá rất đẹp, là bóng mát cho cả cái deck nhà tôi. Tôi nhớ
những buổi sáng cuối tuần, ngồi cà phê trong bếp, nhìn ra deck,
ngắm liễu. Một gia đình sóc làm tổ trên cây, sóc con cong đuôi xù lí
lắc nhảy. Những cặp chim hạnh phúc đuổi nhau chuyền cành. Liễu
mềm rũ nhẹ nhàng lay lay theo gió. Những buổi tối có trăng thì
tuyệt vời hơn, vì câu thơ của Hàn Mặc Tử,...trăng nằm im trên cành
liễu đợi chờ...
Liễu có nét đẹp riêng mỗi mùa. Mùa đông bông tuyết trắng như
bông gòn xinh xinh ngủ trên lá treo dài lả lơi từng sợi. Mùa xuân
cành lại mềm mại chảy lá non. Mùa hè liễu xanh rì lướt thướt. Và
mùa thu, liễu múa như được vẽ trên một bức tranh thủy mạc.
Ảnh: Việt Bằng

Lệ liễu sau vườn
Sáng thu mưa
Mành liễu vàng như bài thơ cổ
Lá chảy chữ rơi
Ý thả đùa chơi
Gió bay
Lá lay
Lệ liễu rơi
Lả lơi
Và thơ cũng rơi theo lệ liễu
Ngập vàng sau vườn.
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Bầy chim làm tổ bay tụ về cây liễu ríu rít cả ngày. Mùa xuân hay mùa hè, lúc nào ra ngoài deck mà không nghe Jếng chim
kêu hót tôi cảm thấy thiếu vắng.
Mùa đông ngày trời nắng ráo, tôi rải hạt cho chim bay về. Có những chú chim cô đơn đậu lẻ loi trên cành liễu, không
buồn xuống ăn hạt, ngờ ngệch nhìn quanh. Buồn!
Nhưng vẫn có những cặp chim quen hay sà xuống ăn hạt, âu yếm đậu kề
chúi mỏ vào nhau trông thật dễ thương. Bằng nhanh tay chụp được vài
tấm hình của đôi chim đang nồng ấm tỏ vnh hạnh phúc…
Bức hình chụp vội không được sắc nét nhưng vẫn được rọi lớn và treo
trên tường trong bếp!
Ảnh: Việt Bằng

Uyên hồng
Hồng đôi cánh uyên ương
Ngày dịu dàng nắng đượm
Giữa mênh mông tuyết trắng
Hôn nhau xuân ngập vườn.

Connie đột ngột qua đời sau khi sanh đứa con thứ nhì được vài tháng. Bé gái xinh xắn được đặt tên Willow, như cây
liễu. Tôi đi làm về được Jn, hụt hẫng, xót xa, buồn.
Nhìn qua vườn sau, vẫn thế. Cây liễu vẫn đong đưa rũ lá. Con sóc nhỏ chạy tới lui trên hàng rào. Mấy chú chim hồn
nhiên chuyền cành. Nhưng tất cả như lẫn vào hình ảnh của một phim câm, chuyển động nhưng im lặng đến nao lòng.

Lá rơi
Lá rơi xanh ngát ngỡ ngàng
Sao em không đợi gió vàng cùng bay
Giữa đường em thả buông tay
Đi chưa kịp tới buồn hay em về.

Cơn bão Isabel tàn phá khủng khiếp những thành phố khác trước khi đến vùng tôi ở. Xem Jn tức truyền hình, toàn
những cảnh hoang tàn đổ vỡ. Mưa lại bồi ập xuống như điên và ngập lụt tràn về. Đường phố ngổn ngang cây cối bị quật
ngã, nhà cửa bay tróc mái, sập nát. Có thành phố bị gió cuồng nộ xoáy ngang một khu nghĩa trang, bật tung những ngôi
mộ xưa. Người thiên cổ lại về chết thêm một lần nữa.
Mọi người trong xóm nhà tôi căng thẳng chờ đợi. Isabel đổ về khi trời sập tối như dự báo. Tôi tưởng như nhà mình sẽ
bị sập bất cứ lúc nào vì cuồng phong. Buổi tối rung chuyển vì mưa bão gào thét. Cảm giác thật kinh hoàng. Suốt đêm
không ngủ được, tôi chỉ biết lạy Trời Phật cho mọi người được bình an, cho bão qua mau.
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Bão
Bão mưa trăn trối bay qua
Bật tung những gốc tình già
Người về cốt xương hoá đá
Bóng xưa nhìn nhau lẫm lạ.
Buổi sáng hôm sau đập vào mắt tôi với một bầu trời ảm đạm lạ lùng, rỗng không, trống toát. Tôi kinh ngạc nhìn ra sau
nhà, cây liễu bị bão đánh trốc gốc nằm đổ ập ngã về phía cuối vườn. Thôi rồi cây liễu yểu điệu của tôi! Tàn lá liễu xanh
thơ mộng hôm qua đang nằm rũ rượi trên mặt đất. Cha con Forest đang đi tới đi lui, loanh quanh mãi bên cây liễu như
từ biệt.
Những buổi sáng cuối tuần sau đó ngồi nhìn ra bầu trời vắng liễu, không còn thấy nắng đậu gió bay. Connie đã đi. Liễu
cũng đã ngã chết. Chỉ còn lại một không gian trống buồn.
Đến, ở lại, rồi đi. Cứ thế, cuộc sống vẫn chập chùng với những mong manh Jếp nối.

Liễu biệt
Bão qua đi tạ lời liễu biệt
Sáng chết đi trong khoảng trống rời
Màu liễu lá gió long đong nhớ
Âm u ngày thơ liễu biệt rơi.

Ý Anh
(Trích trong thi tập Tự Nhiên, xuất bản 2017)
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Bài Xướng:

Kính họa:

QUY TÂM

LY KHÚC

Từng cánh xuân rơi mái thảo đường

Lênh đênh từ độ bước lên đường

Khói chiều buông nhẹ ý hoài phương

Mang nỗi u hoài nơi viễn phương

Màu mây quan tái cười luân lạc

Ai có ngậm ngùi muôn nẻo nhớ ?

Tiếng quốc biên thùy giục nhớ thương

Ta hằng vương vấn một trời thương

Áo trắng mong cài hoa cựu uyển

Lưu vong đã hẳn sầu ly khách

Trời hoang vẫn lạnh nguyệt sa trường

Chung cuộc còn đây hận chiến trường

Mỗi đêm, ôi mỗi đêm tàn mộng

Biển vẫn nghìn trùng, con sóng vỗ

Ai có đau lòng ta cố hương

Bao giờ trở lại, hỡi quê hương !

Nguyễn Kinh Bắc

Bùi Khánh Đản

9-9-17

(Văn - số xuân Đinh Mùi 1967)

7

FRANÇOISE SAGAN
Nhà Văn Nữ danh tiếng của nước Pháp
(1935 – 2004)

Phạm Văn Tuấn
Françoise Sagan tên thật là Françoise Quoirez, là một nhà văn viết kịch người Pháp, kiêm tiểu thuyết
gia và nhà viết truyện phim.
Françoise Sagan được Viện Sĩ Hàn Lâm Pháp Francois Mauriac ca ngợi là “một con quỷ nhỏ duyên
dáng” (a charming little monster) trên trang đầu của tờ báo Le Figaro. Françoise Sagan được mọi người biết tới
danh tiếng vì tác phẩm với các đề tài liên quan tới các nhân vật thuộc giai cấp tư sản đã bị vỡ mộng. Cuốn tiểu
thuyết nổi tiếng nhất của Françoise Sagan lại là tác phẩm đầu tiên của bà, có tên là “Buồn Ơi, Chào Mi”
(Bonjour Tristesse = Hello Sadness).
1/ Tiểu sử của Françoise Sagan
Françoise Sagan chào đời vào ngày 21 tháng 6 năm 1935 tại Cajarc, thuộc
miền Lot, đã trải qua thời kỳ thơ ấu tại miền Lot này với các con thú vật và sự đam
mê các con thú cưng đã kéo dài trong suốt cuộc đời của nhà văn này.
Françoise Sagan có tên gọi tắt là “Kiki”, là người con trẻ nhất của một gia
đình tư sản. Cha của Sagan là giám đốc của một công ty và bà mẹ là con gái của
một chủ đất. Trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai (1939-45), gia đình Quoirez này đã
sinh sống tại miền Dauphiné rồi sau đó tại miền Vercors. Ông nội của Sagan là một
người Nga từ thành phố Saint Petersburg. Gia đình Quoirez đã sở hữu một căn nhà
trong Quận 17 giàu có của thành phố Paris, họ đã trở lại sinh sống tại nơi đây sau
Thế Chiến Thứ Hai.
Vào năm 12 tuổi (1947) Françoise Sagan vào học trường dòng Couvent des
Oiseaux nhưng sau đó đã bị đuổi học vì cách sống rất phóng túng, không chịu ép
mình theo kỷ luật của nhà trường, còn nhà trường thì cho rằng cô học trò này
thiếu đức tin, không thể theo học được lâu dài, rồi khi theo học tại trường Louise
de Bettignies, cũng bị đuổi học bởi vì đã treo cổ bức tượng Molière bằng một sợi dây.
Tới năm 1950, nàng Sagan bỏ cả một năm trời để thưởng thức nhạc Jazz tại Saint Germain des Prés, có
lẽ vì thế mà nàng thi hỏng Tú Tài. Sagan thi Tú Tài lần thứ hai mới đậu, sau đó ghi tên vào trường Đại Học
Sorbonne vào mùa thu năm 1952, rồi do là một sinh viên dửng dưng với công việc học vấn, Sagan đã không tốt
nghiệp đại học.
Sagan yêu văn chương từ thuở nhỏ, khi còn ở lứa tuổi vị thành niên, nàng đã say mê đọc Marcel
Proust, André Gide, Rimbaud… rồi tới Stendhal, Camus, Sartre, Faulkner…và cho rằng con đường mình phải
theo là văn nghiệp.
Bút hiệu Sagan được tác giả mượn từ tên của nhân vật “Công Chúa Sagan” (Princesse de Sagan) trong
cuốn tiểu thuyết “Đi tìm thời gian đã mất” (À là recherche du temps perdu = In Search of Lost Time) của nhà
văn Pháp Marcel Proust.
“Buồn Ơi, Chào Mi” (Bonjour Tristesse) là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Françoise Sagan, được phổ
biến vào năm 1954 khi tác giả mới 19 tuổi và đã thành công ngay trên Văn Đàn Thế Giới. Cuốn tiểu thuyết này
kể về cuộc đời của một cô gái 17 tuổi ham ăn chơi, tên là Cécile, về mối liên hệ của cô này với người bạn trai
và một người đàn ông trưởng thành, ngoại tình và trác táng. Các nhân vật trong các truyện của Françoise
Sagan thường là các thiếu nữ sinh sống theo ảo mộng, giống như trong các tiểu thuyết của J.D. Salinger.
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Vào năm 1954, cuốn tiểu thuyết “Buồn Ơi, Chào Mi” (Bonjour Tristesse) đã ra đời giống như một quả
bom nổ ra giữa bầu trời Văn Học Pháp, gây nên chấn động trong Làng Văn của nước Pháp, mà tác giả của cuốn
truyện lại là một cô gái nổi loạn ở tuổi 19, vì thế tác phẩm rất được độc giả hâm mộ và mến chuộng.
Năm 1954 cũng là năm mà nước Pháp thất bại trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương và mỏi mệt vì cuộc
Nội Chiến Algerie, nhất là sau cuộc thất trận tại Điện Biên Phủ ở Việt Nam, vì thế phần lớn các thanh niên Pháp
có tâm trạng chán chường, họ theo lối sống buông thả, luôn cảm thấy cô đơn và thất bại trong tình trường.
Trong khi đó các nhân vật trong tác phẩm của Sagan lại bất chấp luân lý, lao mình vào các cuộc tình tạm bợ để
tìm ra một lối thoát, dù là tạm thời, bởi vì tâm hồn của họ đã quá mệt mỏi, ê chề. Cuốn tiểu thuyết đã ra đời
đúng lúc, đáp ứng được tâm lý của độc giả nên tác phẩm nhanh chóng trở thành loại “best seller” (bán chạy
nhất).
Cho tới năm 1998, Françoise Sagan đã viết ra hàng chục tác phẩm và các công trình văn học này đã
được chuyển thành phim ảnh. Françoise Sagan vẫn duy trì lối văn phong khắc khổ của loại tiểu thuyết tâm lý
Pháp mặc dù phong trào văn học đang thịnh hành vào thời kỳ đó là khuynh hướng tiểu thuyết mới (le nouveau
roman). Các lời đối thoại của các nhân vật trong các tiểu thuyết của Françoise Sagan thường có giọng điệu
hiện sinh (existential).
Ngoài các tiểu thuyết, các vở kịch và tiểu sử tự thuật, Françoise Sagan còn viết lời cho các bài ca và viết
truyện phim. Vào thập niên 1960, Françoise Sagan chuyên tâm nhiều hơn về kịch, các tác phẩm này thường
được khen ngợi về cách đối thoại xuất sắc nhưng các vở kịch của Sagan đã không thành công nhiều. Sau đó,
Françoise Sagan chú tâm nhiều hơn vào việc viết tiểu thuyết.
2/ Đời sống riêng tư.
Françoise Sagan kết hôn 2 lần. Người chồng đầu tiên của Sagan, lập gia đình vào ngày 13/3/1958, là
ông Guy Schoeller, một nhà biên tập của nhà xuất bản Hachette, ông này lớn hơn Sagan 20 tuổi và đôi uyên
ương này ly dị vào tháng 6 năm 1960. Qua năm 1962, Françoise Sagan kết hôn với ông Bob Westhof, một
người Mỹ trẻ tay chơi (playboy), làm nghề nặn đồ gốm (ceramicist), họ ly dị vào năm 1963 và đứa con trai của
họ tên là Denis sinh vào tháng 6 năm 1963.
Trong thời gian dài, Françoise Sagan sinh sống đồng tính luyến ái với nhà tạo mẫu y phục phụ nữ Peggy
Roche và cũng có một người tình trai tên là Bernard Frank, một nhà bình luận đã có gia đình, thường bị ám
ảnh vì đọc truyện và ăn ngon. Françoise Sagan cũng có liên hệ đồng tính với nhà biên tập Playboy người Pháp
tên là Annick Geille sau khi bà Geille tới phỏng vấn Françoise Sagan để viết ra một bài đăng báo.
Phần lớn các bạn hữu của Françoise Sagan là những nhân vật danh tiếng như nhà văn kiêm nhà triết
học Jean Paul Sartre, minh tinh màn bạc Brigitte Bardot và nhất là người mê say tiểu thuyết Francois
Mitterrand, sau này trở nên Tổng Thống của nước Pháp.
Françoise Sagan là con người ưa thích du lịch tại Hoa Kỳ, người ta thường thấy bà Sagan đi với nhà văn
Truman Capote và nữ diễn viên điện ảnh Ava Gardner.
Cuộc sống của Françoise Sagan rất phóng túng. Để trốn chạy các nỗi buồn, bà Sagan thường lao vào các
cuộc ăn chơi trác táng, yêu cuồng sống vội, thức đêm cờ bạc, rượu chè, ma túy, vì thế dù cho có được số tiền
nhuận bút khổng lồ, chẳng bao lâu bà Sagan không còn một xu dính túi.
Françoise Sagan rất liều lĩnh khi lái xe hơi thể thao, thường cùng với một số bạn bè phóng xe như điên,
suýt chết nhiều lần mà vẫn không sợ. Vào ngày 14/4/1957, trong khi đang lái chiếc xe hơi thể thao AstonMartin, Françoise Sagan gặp tai nạn, bị bất tỉnh trong một lúc. Bà Sagan này còn hay lái chiếc xe hơi Jaguar tới
đánh bài tại Monte Carlo.
Vì lối sinh sống phóng đãng, quen tiêu tiền như rác nên Françoise Sagan thường gặp phải cảnh túng
thiếu. Bà Sagan có một ngôi nhà ở gần Biển Đen, mua bằng tiền được bạc 80 ngàn quan nhưng rồi cuối cùng
đã phải bán đi vì nợ nần. Bà thiếu tiền thuế của nhà nước, bị phạt một năm tù treo. Bạn bè và các người hâm
mộ Françoise Sagan đã phản đối sự lên án của chính quyền, họ cho rằng dù cho bà Sagan thiếu tiền của nhà
nước, nhưng nước Pháp còn nợ Françoise Sagan nhiều hơn thế. Diễn viên danh tiếng Isabelle Adjani cho rằng
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chính quyền Pháp nên coi Françoise Sagan là một báu vật quốc gia và phải đặt tên tuổi của bà Sagan nằm bên
ngoài sự dính líu về thuế vụ.
Trong thập niên 1990, Françoise Sagan bị truy tố vì sở hữu chất ma túy cocaine, rồi trong nhiều trường
hợp, nhà văn này đã mắc nghiện một số ma túy, đã dùng các toa thuốc chứa chất cần sa, mắc nghiện rượu,
thuốc phiện, cocaine và amphitamines. Khi cảnh sát tới khám nhà của Françoise Sagan, con chó Banko của chủ
nhà đã chỉ cho cảnh sát chỗ cất dấu cocaine và nó cũng liếm chất ma túy này.
3/ Qua đời
Trong các năm 2000, sức khỏe của Françoise Sagan suy kém đi. Vào năm 2002, bà Sagan không thể
xuất hiện trước phiên tòa buộc tội bà về gian lận thuế (tax fraud) và bà đã được hưởng án treo.
Françoise Sagan qua đời vào ngày 24/9/2004, ở tuổi 69, tại Honfleur, Calvados. Theo lời yêu cầu của
nhà văn này, bà Sagan được chôn cất tại nơi sinh trưởng là Cajarc. Trong lễ truy điệu, Tổng Thống Pháp
Jacques Chirac đã nói: “Với sự quá vãng của Bà, nước Pháp đã mất đi một trong các nhà văn sáng lạn và nhậy
cảm - một nhân vật xuất sắc của đời sống văn chương của chúng ta” (With her death, France loses one of its
most brilliant and sensitive writers – an eminent figure of our literary life).
Françoise Sagan qua đời nhưng hình ảnh của bà vẫn còn in sâu trong tâm khảm của những người ái
mộ. Các tác phẩm của bà Sagan đã đi sâu vào trong lòng người bởi vì đã thể hiện tình yêu mãnh liệt cùng các
hoài nghi về cuộc sống chung quanh. Giới trẻ của thời đại đó đã đón chào các tác phẩm của Françoise Sagan
bởi vì họ yêu thích tinh thần tự do của nhân vật Cécile và bầu không khí cực kỳ mới mẻ, họ ao ước lối sống
thoải mái như Cécile bởi vì vào thời đại đó, chiến tranh còn đang tiếp diễn.
Với gần 50 tác phẩm để lại cho hậu thế, trong đó có nhiều tác phẩm giá trị, Françoise Sagan xứng đáng
là một nhà văn danh tiếng của nước Pháp cũng như trên Thế Giới.
Cuộc đời của nữ văn sĩ Françoise Sagan đã được bi kịch hóa trong bộ phim tiểu sử Sagan do đạo diễn
Diane Kurys tại nước Pháp vào ngày 11/6/2008. Nữ diễn viên người Pháp Sylvie Testud đã thủ vai chính.
4/ Các tiểu thuyết của Françoise Sagan
Bonjour tristesse, 1954 (Hello Sadness, dịch sang tiếng Anh vào năm 1955 = Buồn Ơi, Chào Mi).
Un certain sourire, 1955 (A Certain Smile, 1956 = Vài Nụ Cười).
Dans un mois, dans un an, 1957 (Those Without Shadows, 1957 = Trong một tháng, trong một năm).
Aimez-vous Brahms? 1959 (dịch 1960 = Anh có yêu thích Brahms không).
Les merveilleux nuages, 1961 (Wonderful Clouds, 1961 = Các Đám Mây Tuyệt Vời).
La chamade, 1965 (La Chamade, 1966 và bản dịch sau là That Mad Ache, 2009 = Kèn trống đầu hàng).
Le garde du Coeur, 1968 (The Heart Keeper, 1968 = Người canh giữ trái tim).
Un peu de soleil dans l’eau froide, 1969 (Sunlight on Cold Water, 1971 = Ánh Sáng Mặt Trời trong Nước Lạnh).
Des bleus à l’âme, 1972 (Scars on the Soul, 1974 = Vết sẹo của tâm hồn).
Un profil perdu, 1974 (Lost Profile, 1976 = Hình dạng biến mất).
Le lit defait, 1977 (The Unmade Bed, 1978 = Chiếc giường chưa trải khăn)
Le chien couchant, 1980 (Salad Days, 1984 = Con Chó ngủ).
La femme fardée, 1981 (The Painted Lady, 1983 = Người đàn bà thoa phấn).
Un orage immobile, 1983 (The Still Storm, 1984 = Trận Bão không di chuyển).
De guerre lasse, 1985 (Engagements of the Hearts, 1987 = Chán chiến tranh).
Un sang d’aquarelle, 1987 (Painting in Blood, 1991 = Vẽ bằng máu).
La laisse, 1989 (The Leash, 1991 = Dây dẫn dắt).
Les faux-fuyants, 1991 (Evasion, 1993 = Dối trá thoáng qua).
Un chagrin de passage, 1994 (A Fleeting Sorrow, 1995 = Một nỗi buồn phù du).
Le miroir égaré, 1996 (= Cái gương thất lạc).
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5/ Các Vở Kịch.
Château en Suede, 1960 (Chateau in Sweden = Lâu Đài tại Thụy Điển).
Les Violons parfois, 1961 (Các cây đàn vĩ cầm).
La robe mauve de Valentine, 1963 (Chiếc áo màu hoa cà của Valentine).
Bonheur, impair et passé, 1964 (Hạnh Phúc lẻ loi và qua đi).
L’écharde, 1966 (Cái Giằm).
Le cheval évanoui, 1966 (Con ngựa biến mất).
Un piano dans l’herbe, 1970 (Cây đàn dương cầm trong đám cỏ).
Il fait beau jour et nuit, 1978 (Ngày và đêm tốt đẹp).
L’excès contraire, 1987 (Sự quá đáng trái ngược).
Ngoài ra, nhà văn Françoise Sagan còn viết rất nhiều tuyển tập truyện ngắn (short story collections),
các tác phẩm tự thuật (autobiographical works)…
6/ Giai thoại về Tác Phẩm “Buồn Ơi, Chào Mi”
Adieu tristesse!
Bonjour tristesse!
Tu es inscrite dans les lignes du plafond,
Tu es inscrite dans les yeux que j’aime.
Tu n’es pas tout à fait la misère
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent
Par un sourire…
Paul Eluard (La vie immédiate).
Buồn ơi! Vĩnh biệt!
Buồn ơi! Xin chào!
Tên mi viết ở trần cao,
Viết trong đôi mắt dạt dào ta yêu.
Mi đâu là nỗi khốn nghèo,
Khi môi cằn ấy cố trêu nụ cười….
Vào một buổi sáng tháng 1 năm 1954, một thiếu nữ e lệ bước vào tòa nhà số 30 trên đường Đại Học,
đây là trụ sở của nhà xuất bản Julliard. Cô gái lên lầu, men theo bức tường rồi tới văn phòng của nhà xuất bản
để trao một tập bản thảo tới cô Mussy, người thư ký: bản thảo đánh máy của một cuốn tiểu thuyết có nhan đề
là “Bonjour Tristesse” (Buồn Ơi, Chào Mi). Cô thiếu nữ này tên là Françoise Sagan, rất ít nói, ra đi sau khi hỏi
xem trong bao lâu thì nhận được hồi âm. Cô Mussy trả lời: - Chừng một tháng.
Chiều hôm đó, tập bản thảo “Buồn Ơi, Chào Mi” được đặt trên bàn của viên giám đốc văn học, cùng
với các bản thảo khác. Viên giám đốc nhìn phớt qua các bản thảo, tới tập bản thảo của Françoise Sagan với
dòng chữ ghi số tuổi của tác giả là 19 tuổi nên đã khiến cho ông tò mò, muốn biết thêm. Ông giám đốc đọc qua
mấy đoạn văn, cảm thấy bàng hoàng vì lời văn mới lạ nên ông ta đã giao tập bản thảo cho một nhân viên cao
niên nhất và được tôn trọng nhất trong Ban Tuyển Đọc, là cụ Francois Le Grix, 80 tuổi.
Bẩy ngày sau, vào ngày 12/1/1954, cụ Le Grix chuyển tới Ban Tuyển Đọc một bản tường trình rất nhiệt
thành. Buổi chiều hôm đó, ông chủ nhà xuất bản Rénée Julliard đang dự tiệc tại nhà ông Chủ Tịch Hội Đồng
Kinh Tế, đã được tin về một bản thảo mới nên ông ta đã vội vã cáo lui với chủ nhà là phải về sớm bởi vì
“dường như người ta đã khám phá ra một con chim hiếm. Tôi phải về nhà để đọc bản thảo ngay tối hôm nay”.
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Bẩy giờ sáng ngày hôm sau, ông chủ nhà xuất bản đã đọc xong bản thảo, ghi chú và chấp thuận, rồi gửi
một điện tín khẩn mời Françoise Sagan tới gặp. Ba ngày sau, hợp đồng được ký kết, không phải với tác giả mà
với người cha của cô gái bởi vì cô Françoise Sagan còn vị thành niên (thời đó, tuổi thành niên là 21).
Trước đó, Françoise Sagan cũng gửi một bản thảo cuốn sách tới nhà xuất bản Plon và Ban Tuyển Chọn
của nhà xuất bản này đã làm một bản tường trình tán thành nhiệt liệt công việc in ấn tác phẩm của Françoise
Sagan, nhưng họ đã chậm chễ hơn nhà xuất bản Julliard.
Do tác phẩm “Bonjour Tristesse” (Buồn Ơi, Chào Mi), Françoise Sagan
bất ngờ bước vào lãnh vực Văn Học của Thế Giới bởi vì đã từ lâu tại nước
Pháp, chưa có một cuốn tiểu thuyết nào được mọi tầng lớp xã hội, nhất là giới
trẻ Pháp, hâm mộ và rất yêu chuộng. Françoise Sagan đã viết xong cuốn
“Bonjour Tristesse” (Buồn Ơi, Chào Mi) trong vòng 7 tuần lễ, đánh máy bản
thảo bằng hai ngón tay trong một quán cà phê.
Vào tháng 3 năm 1954, cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” (Buồn Ơi,
Chào Mi) đã chào đời, mỗi cuốn sách có một dải băng giấy mang dòng chữ
“Quỷ trong Tim” (Le Diable au Coeur) rồi cuốn tiểu thuyết này đã trở nên một
trong những sách bán chạy nhất (best seller) sau thời kỳ chiến tranh: tháng 5
năm 1954 bán được 8,000 cuốn, tháng 9 = 45,000 cuốn, tháng 10 = 100 ngàn
cuốn, tháng 12/1954 = 200 ngàn cuốn. Năm sau, người ta đã bán được 4 triệu
cuốn tiểu thuyết trên khắp thế giới, với 1 triệu cuốn tại Hoa Kỳ.
Françoise Sagan chưa kịp mơ ước nhưng vinh quang đã ập tới. Cuốn
tiểu thuyết này đã đoạt Giải Thưởng Critique vào tháng 5/1954 và cuốn truyện chưa tới 200 trang này đã được
dịch sang 22 ngôn ngữ khác nhau. Riêng tại Việt Nam, ông Nguyễn Vỹ là người đầu tiên dịch cuốn tiểu thuyết
này sang tiếng Việt vào năm 1959.
Văn phong của Françoise Sagan giản dị, dễ hiểu, thẳng thắn, bóng bẩy, không chải chuốt, chuyển tải
mạnh mẽ rung cảm của tác giả sang độc giả. Cốt truyện chặt chẽ, các lớp lang nối tiếp nhau rất tự nhiên như
sự thật vốn có. Tác giả không cố công tìm tòi cái mới mẻ, chỉ viết theo dòng cảm xúc tuôn trào của mình nên
hấp dẫn được người đọc. Ông Serge Gavronsky, giáo sư dạy môn Văn Học Pháp tại Đại Học Barnard cho rằng
cuốn tiểu thuyết “Buồn Ơi, Chào Mi!” đã chuyển tải được sự nổi loạn và tính hoài nghi, yếm thế của rất nhiều
người trẻ tuổi trong tầng lớp tư sản Pháp vào thời đại đó.
Nhà văn François Mauriac (1885-1970), Viện Sĩ Viện Hàn Lâm Pháp (1933), Giải Nobel Văn Chương năm
1952 gọi Sagan là “tiểu quỉ duyên dáng” và ông Emile Henriot (1889-1961), Viện Sĩ Viện Hàn Lâm Pháp (1945)
gọi quyển “Buồn Ơi, Chào Mi” là “kiệt tác nhỏ vô sỉ, tàn ác”. Ngoài Giải Critique năm 1954, năm 1985 Françoise
Sagan được Giải Prince Pierre de Monaco cho toàn bộ tác phẩm của mình./.

Phạm Văn Tuấn (27 Sep. 2017)
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EM NGỒI QUAY TƠ

Hằng nga tỏa ánh trăng mơ
Em tròn mười sáu, guồng tơ quay tròn
Giữ guồng, nhẹ gót chân son
Ngón tay vê sợi, vê tròn mộng mơ
Hỡi nàng trinh nữ quay tơ
Dáng xinh như một bài thơ không lời
Ứơc gì cho sợi rối bời
Để anh chạy tới, anh thời gỡ tơ
Em vừa tròn tuổi trăng mơ
Gió mây lưu luyến, ngẩn ngơ vì tình
Tay guồng quay nhẹ rung rinh
Tơ lòng quấn lại lung linh mơ hồ.
Em ngồi duyên dáng quay tơ
Ca dao dệt những vần thơ ngọt ngào.

Trần Quốc Bảo - Richmond, Virginia
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Gió Thu

Sớm mùa Thu
Trời đất mang nhiên
Con Chim nhỏ
Cất tiếng hót hiền
Êm lời Kinh Nhật Tụng

Trời Thu lành lạnh,
Vàng ngõ
Vàng sân
Hờ hững lá bay
Bài Thơ năm cũ ngâm lại chiều nay
Vườn Cúc Vàng của mùa Thu năm đó,

Ngoài vuờn lá rụng,
Lá rụng đầy vườn xào xạc lá bay
Đóa Hồng cuối mùa, nở muộn mé vườn tây
Mầu hoa dịu dàng êm đềm ...Trời Tháng Tám

Những cánh Hoa từ dòng Suối Nhớ
Tôi thả lên Trời theo gió xa khơi
Tôi thả lên Trời những sắc Hoa Đời
Hoa Vi Diệu chợt sáng ngời tâm tưởng

Có mầu hoa nào Say Hồn Di Tản
Có mầu hoa nào Đẹp Ý Tha Phương
Vườn mùa Thu bỗng ngào ngạt trầm hương
Sen Tịnh Đế nở trong hồn mầu nhiệm ...
Phảng phất đâu đây dư hương hoài niệm
Mầu Hoa Đời lãng đãng lá thu bay,

Gió Trầm Hương thơm lừng bay tám hướng
Ngõ Trăng Thiền phất phới Gió Thu bay ...

Lời Kinh êm đềm ...
Lời Kinh Nhật Tụng lòng say
Gió Nam Hải mênh mang hồn mở cánh,

Tuệ Nga
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GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
NGUYỄN LÂN
Mệt mỏi thật! Suốt cả ngày ngồi trên xe bus hai tầng khởi hành từ Warszawa băng qua biên giới Ba Lan Đức để đến Berlin tất cả mọi người đều rã rời. Họ được chia thành ba nhóm ở ba khác sạn gần nhau.
Vũ còn độc thân. Đẹp trai, có địa vị, có tiền, nhưng đã ngoài bốn mươi mà chưa có gia đình. Vũ được
bạn bè xếp vào loại người “gan cóc tía”. Chàng không biết tán đào, không có tài bẻm mép. Chàng là người
thầm lặng. Biết mình dở đấy, lại phải tính hay ngượng và nhiều tự ái nên dù có gặp người ưng ý, Vũ vẫn giữ vẻ
lạnh lùng. Chàng chưa bao giờ săn đón một người đàn bà. Ngay từ khi còn trẻ, khoảng mới đôi mươi, trong khi
các bạn đã có đào hoặc đang tán gái thì Vũ đã tách ra khỏi thế giới của họ. Chàng chỉ trò chuyện với bạn trai và
mấy cô em họ. Chơi với bạn nhưng không thích nghe bạn kể về đàn bà con gái. Vũ thấy gai gai thế nào ấy. Gia
đình Vũ chỉ có độc một mình chàng. Cha cứng rắn. Mẹ nghiêm túc. Lớn lên trong vòng tay thương yêu của bà
ngoại nhưng cụ cũng chẳng chiều cháu. Nhà từng ấy người mà Vũ vẫn thấy cô đơn. Đó là hồi còn nhỏ. Bây giờ
đã khôn lớn, đã quen với thế giới thầm lặng tách biệt của riêng mình. Chàng không cảm thấy đàn bà là sự cần
thiết. Vũ chỉ ham làm việc, ghiền công việc, làm không ngưng nghỉ, bất kể thời gian. Đó là lẽ sống, là thú vui
của chàng.
Lần này theo các bạn sang Paris rồi từ đó đi du lịch Đông Âu. Qua những nước của thế giới Cộng Sản khi
xưa, Vũ chỉ thấy một cảm giác buồn. Những thành phố cổ nổi tiếng Đông Âu không để lại cho chàng một ấn
tượng nào. Đẹp thì có đẹp nhưng không tiện nghi dễ chịu cho một thanh niên đã quen sống trong một xã hội
văn minh Mỹ quá đầy đủ.
Đi theo đoàn thể nên Vũ không thể tách rời mọi người đến những chỗ đầy đủ hơn. Những nơi đoàn
người tạm trú đều là những khách sạn trung bình, hai hoặc ba sao, chỉ có một lần duy nhất được dừng chân tại
khách sạn bốn sao tại Hòa Lan mà lại là hotel Mỹ, Vũ mới thấy thoải mái. Chàng cứ phải thầm nhủ: mình đi du
lịch, đi tìm cái hay, cảnh lạ chứ không phải đi tìm khách sạn để ngủ. Vũ thấy bực với chính mình. Chàng nhìn ra
nhiều nhu cầu của mình không cần thiết. Nó trở thành thói quen phi lý! Những cái đó đã bám lấy Vũ trở thành
một phần đời của chàng. Thảo nào chàng không thấy hạnh phúc trong cuộc sống! Nghĩ thế, Vũ thấy chán. Phải
có cái gì thay đổi cho cuộc sống quyến rũ hơn mới được.
Trạm cuối cùng của chuyến du hành là Đức, ngay
tại Berlin. Đoàn người tham dự chuyến du lịch này
quá đông nên phải chia làm ba toán. Toán của Vũ
được đưa vào một hotel ngay giữa lòng thành phố.
Hotel ngoài mặt lộ nhưng lại rất chìm vì không có ánh
đèn neon nhấp nháy, chỉ một bảng hiệu nhỏ bé màu
trắng với hàng chữ nâu đậm SENSATIONAL. Như thế,
đêm về khó tìm ngay ra chỗ trú ngụ. Nhưng với Vũ,
chàng đã nhớ từng con hẻm dẫn đến, hình dung ra
ngay khung cửa kính cũ mờ và bảng khóa số bên cạnh.
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Toán của Vũ bẩy người lấy ba phòng kế nhau. Các cặp đồng hành đều có giường đôi. Riêng Vũ lẻ loi, một
mình một giường chiếm căn phòng nhỏ nhất ở tận cuối hành lang xa cách mọi người. Vũ lại thấy thích vì chẳng
có ai mất công tới quấy rầy.
Ánh mặt trời mới le lói, Vũ đã tỉnh giấc. Hơn bẩy giờ. Chàng lấy sách ra đọc. Tiếng ồn ào ngoài hành lang
vang vọng, Vũ bỏ sách, thay quần áo xuống ăn sáng. Các bạn đồng hành đã xong bữa điểm tâm, đã về phòng
sửa soạn cho cuộc đi chơi trong ngày được định lúc chín giờ sáng. Khách trong phòng ăn thưa thớt, chỉ còn
dăm người. Vũ khoan khoái chọn một bàn ngay cửa sổ được che bớt ánh sáng mặt trời chói chang bởi những
dây hồng leo lá đan chằng chịt điểm những bông hoa đỏ thắm tươi rực rỡ. Chàng ra quầy thức ăn lấy vài lát
jambon, fromage, beurre, bánh mì trên lò dòn tan thơm phức.
Tiếng ai nhỏ nhẹ ngượng nghịu vì giọng Anh lơ lớ:
-

Loại thịt nguội của Bá Linh này ngon lắm. Ông thử nhé!

Vũ quay lại. Một cô gái, không, một thiếu phụ khoảng ba mươi, tay cầm một khay thức ăn đương niềm
nở giới thiệu với chàng. Người tầm thước, hơi gầy, hơi xanh. Ngay giây phút đầu, Vũ đã thấy ở người đàn bà
này có cái gì thu hút. Có phải là khóe miệng với vành môi hơi nhếch khi nàng gắng gượng cười. Nụ cười đẹp
nhưng hơi tối vì hàm răng không sáng màu ngọc trai như chàng thường nhìn thấy ở con gái Mỹ. Dân Âu Châu
không chú trọng đến răng miệng như người xứ chàng ở. Mái tóc hung vàng lòa xòa cũng không được chải
chuốt cẩn thận. Cặp mắt xám tro ánh xanh thoáng reo vui rất chân tình. Nàng mặc chiếc robe nền hồng nhạt
điểm những bông hoa li ti nâu gụ như nhiều phụ nữ xứ này. Có điều áo nàng trông đã cũ và chiếc tablier trắng
quàng trước bụng đã ngả vàng. Chắc chắn nàng làm việc thật sớm để sửa soạn bữa điểm tâm cho khách từ
trước sáu giờ sáng nên không có đủ thời giờ chau chuốt cho bản thân. Lòng thương dấy lên, Vũ ngậm ngùi nhẹ
nhàng:
-

Ở đây nhiều loại thịt nguội nổi tiếng. Cô chọn dùm tôi nhé.
Thưa vâng - miệng nói, tay nàng đã xiên một lát jambon nâu hồng để vào đĩa thức ăn của Vũ.

Trở về bàn ngồi, lòng Vũ bâng khuâng. Một cảm giác nhè nhẹ lan dần trong cơ thể, miết trên từng sợi thần
kinh. Lát thịt nguội sao thơm ngon vừa miệng lạ!
Một bàn tay của khách đồng hành vỗ nhẹ trên vai:
-

Đoàn đã ra xe, đang chờ anh.
Chết thật!

Vũ vội đứng lên vừa lúc bóng hồng đi thu dọn trờ tới. Chàng còn kịp dúi vào tay nàng năm Mỹ kim rồi
theo người bạn rời khách sạn. Quay đi mà lòng Vũ phân vân không biết phản ứng của nàng ra sao. Chàng thấy
phấn khởi vì hơi ấm của những ngón tay qua tờ giấy năm đồng như một luồng điện ân tình.
Suốt cả ngày Vũ rất vui, hăng hái tham dự trò chuyện với các bạn trong đoàn. Chàng trở nên lém lỉnh
hẳn. Vũ đọc sách nhiều nên những cảnh trước mắt thật sự gơi nhớ tới những hình ảnh mà lâu nay chàng vẫn ủ
kín trong đầu. Bây giờ có dịp bùng dậy để chàng biết rõ hơn, sâu sắc hơn những gì có trong sách vở. Những
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hiểu biết của Vũ, chàng san sẻ cho bạn bè. Không dưng Vũ trở thành một tour guide có kiến thức khiến mọi
người thích thú.
Vũ cảm thấy khoan khoái nhưng chàng lấy làm lạ cho chính mình. Một con người trầm lặng, ít nói bỗng
nhiên trở thành một hoạt náo viên. Ai đã lột lưỡi chàng vậy?
Đây bức tường Bá Linh ô nhục phân chia Đông Tây hơn nửa thế kỷ đã bị phá từng khúc. Phía Mỹ kiểm
soát, bức tường được vẽ nhiều hình thù màu sắc kỳ quái, nhưng phía thuộc Nga đỏ xưa kia - hoàn toàn đen xì đã bị đập từng khúc để lộ ra xi măng cốt sắt dầy cả hơn thước, cao hơn cả hai người đứng công kênh trên vai
nhau, và còn chằng chịt dạy kẽm gai. Ấy vậy mà vẫn có người sống chết tìm cách vượt qua dưới lằn đạn của vệ
binh đỏ. Qua lằn ranh đó phảng phất nét khác biệt của hai vùng, Tự Do và Cộng Sản, bàng bạc trong không
gian. Đầu cây, ngọn cỏ vẫn in cái ngại ngùng, cái rờn rợn của sự sợ hãi nhẫn nhục, cái câm nín chịu đựng của
Đông Đức, cái phơi phới dễ thở hơn của Tây Đức. Dù gì xứ này vẫn là nước Đức, vẫn trang nghiêm lành lạnh
của xứ sở nổi tiếng lắm thiên tài về khoa học cũng như về âm nhạc. Lòng cảm phục thì có, nhưng lòng thơ thới
thì không, Vũ thở dài. Chàng chỉ yêu những nước nào có nét thanh tao, nhẹ nhàng, phóng khoáng mà thôi.
Nước Đức có đẹp nhưng sao vẫn thấy ngột ngạt?! Những kiến trúc cổ có thâm nghiêm oai vĩ nhưng nặng
nề ủ dột và cầu kỳ đối với chàng. Những phố xá với những hàng cây giăng mắc như dính liền nhau nối dài
nhiều khu phố, những đám giây leo chằng chịt bao phủ khắp mặt tường nhà hai bên đường làm Vũ cảm nhận
cái đẹp của không gian chật hẹp, trói buộc, giam hãm không thể hợp với thói quen sống nơi khoảng khoát,
nhin thấy bầu trời xanh cao lồng lộng, đất đai trải dài bao la như tại nơi chàng sống. Tại sao chàng quyến luyến
nơi này?
Có phải cái nhà thờ ngay tại Bá Linh trong Đệ Nhị
Thế Chiến mà người bản xứ vẫn giữ nguyên cái đầu cụt.
thật trang trọng bên ngoài và vô cùng tỉ mỉ về kỹ thuật
điêu khắc bên trong - hay công trình kiến trúc tuyệt diệu
của Sony với cả vòm trời riêng một cõi, xa trông đã thấy
đèn màu của từng ống neon tít tận trên mái dần dần
chuyển từ màu đỏ sang cam, vàng, lục, tím tưởng như
bất tận về đêm. Nhưng đó là của hãng Nhật Sony. Tại
sao chính phủ Đức lại để người Nhật xây dựng kiến trúc
tân kỳ bên di tích chiến tranh nhà thờ đầu cụt cổ kính?
Cái nào cũng đẹp nhưng quá tương phản bên cạnh
nhau. Cả hai nước Đức Nhật đã dựa vào nhau chống với
lực lượng đồng minh và đã thua trận thảm khốc. Có
phải hai cường quốc ngày nao muốn giữ lại kỷ niệm đau
thương chung? Nếu như vậy cũng chẳng dính gì đến Vũ. Tại sao chàng quyến luyến nơi này?
Hay vì đường phố nhiều hoa, hoa trên các bao lơn của tiệm ăn, của nhà dân chúng, những chậu petunia,
geranium màu sắc huy hoàng. Các xứ Đông Âu quả có nhiều hoa trác tuyệt, vô cùng lộng lẫy. Nhưng Vũ thầm
hiểu, chàng quyến luyến nơi này vì một bông hoa biết nói, một bông hoa không bừng rộ khi đang khoe sắc
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nhưng vẫn còn đủ sức quyến rũ người đàn ông trung niên độc thân, khó tính... mà chàng vẫn chưa biết tên
nàng!
Sáng hôm thứ hai tại khách sạn, Vũ dậy sớm, thay quần áo xuống dưới nhà. Người đàn bà đang sửa soạn
tại quầy ăn bên trong. Mùi thơm của các loại soup nóng bốc lên làm Vũ thấy rạo rực. Có mỗi mình chàng trong
phòng ăn. Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút. Chàng là thực khách đầu tiên. Đến đây không phải vì đói ăn mà vì đói
tình. Chàng bực bội cho chính bản thân. Lòng tự ái khiến Vũ muốn quay đi. Nhưng nàng đã tới, tưoi cười chào
đón:
-

Mời ông vào. Có món soup hành nấu theo kiểu cổ xứ này đặc biệt lắm. Sáng sớm ăn một chút cháo
nóng cho ấm bụng.
Cám ơn cô! Cô tới làm việc sớm lắm, phải không? Vũ giọng ngượng ngùng.
Em phải có mặt trước 5 giờ sáng để còn sửa soạn, hâm thức ăn cho khách. Cũng quen rồi. Mùa xuân,
vào những ngày đẹp trời như hôm nay thì thật khỏe, thật lý tưởng cho khách du lịch mà cũng dễ chịu
cho những người làm ca sớm như chúng em. Xin mời ông ngồi. Em mang thức ăn đến ngay.

Vũ quay ra bàn, còn nói với:
-

Nhưng cô đâu biết tôi quen chọn món nào?
Sáng hôm qua, nhìn ông lấy thức ăn, em thấy rồi. Đó là nghề nghiệp của những người làm việc ở đây.
Phục vụ cho khách là một nhu cầu cần thiết. Nhất là sáng nay, chưa có vị nào xuống đây, trừ ông.

Nàng mang một khay thức ăn có soup hành, vài lát thịt nguội, phó mát đặc sản, một đĩa sà lách tươi trộn
dầu giấm với hạt đìu tới bên chàng.
-

Tôi chưa được biết tên cô? Vũ đánh bạo, cảm thấy má mình ửng đỏ.
Tên em là Zajazd – nàng lấy cây viết trong túi áo tablier, hí hoáy trên miếng giấy chùi miệng – khó nhớ,
khó đọc, phải không ạ? Ông cứ gọi là Zaza cho dễ.

Zaza – Zajazd - hừ, tên này cũng không hẳn là tên Đúc. Nhưng Vũ không dám hỏi tới vì không muốn nàng nghĩ
chàng tò mò một chuyện không liên quan đến việc du lịch.
&
Trông Zaza hôm nay tươi thắm hơn dù vẫn mặc chiếc áo cũ. Có lẽ lớp son hồng phớt trên đôi môi làm
khuôn mặt trái xoan của nàng sáng hẳn, có lẽ mái tóc vàng hôm nay bới cao để lộ cần cổ thanh tú, cũng có lẽ
sang sớm mới bắt đầu làm việc nên nàng chưa thấy mệt mỏi. Nhưng Vũ lại thấy nhớ người đàn bà xanh xao
hôm qua.
-

Cô ở có xa đây không?
Dạ. Cũng gần đây thôi, khoảng hai cây số. Nhưng em phải đi bộ tới vì đi làm sớm quá, xe lửa chưa chạy.
Vậy khi trời tuyết vất vả nhỉ! Vũ ngậm ngùi.
Thưa, rồi cũng quen. Nàng cười. Khóe miệng thật đáng yêu nhưng hàm răng vẫn thế, vẫn không được
trắng bóng như Vũ quen nhìn ở những người đàn bà Mỹ. Ấy thế mà sao chàng thấy vấn vương!
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Trên ngón áp út của bàn tay trái nàng có chiếc nhẫn cưới bằng bạc đã xỉn. Nàng có chồng đã lâu hay
nàng làm việc quần quật nên không để ý đánh bóng chiếc nhẫn? Vũ lại lẩn thẩn nghĩ ngợi. Vũ ngồi xuống, tay
vẩn vơ khuấy muổng trong chén súp.
-

Em sẽ lấy bánh ngọt ông dùng thử. Đặc biệt với ông đấy vì tới bữa trưa mới đuợc mang bánh đến cho
thực khách. Ông thích loại có trái cây hay loại nào?
Cho tôi một cái mocha.

Zaza nhanh nhẹn quay đi. Thoáng chốc nàng đã trở lại bàn Vũ với bánh mocha nhỏ trên đĩa sứ. Cặp mắt
xanh xám thoáng tia vui làm Vũ bối rối. Lòng bàn tay chạm nhẹ vào những ngón tay nàng khi chàng đỡ chiếc
đĩa bánh ngọt. Lại thêm một lần rùng mình rờn rợn gai người. Vũ biết má mình bừng nóng. Zaza hơi khựng lại
nhưng rồi nàng thản nhiên quay đi. Nàng cảm nhận được gì? Nàng nghĩ gì về người khách lạ? Riêng Vũ, chàng
thấy mình đang sống, đang say sưa sống.
Khách xuống phòng ăn mỗi lúc một đông. Zaza không còn thời giờ tới bàn Vũ nữa. nàng bận túi bụi. Xa xa
ngồi ngắm nàng, lòng Vũ rộn ràng niềm vui. Zaza thật nhanh nhẹn, chính xác trong công việc. Một mình nàng
quần quật với cả bốn, năm chục thực khách. Nàng vẫn nhẹ nhàng, lễ độ, tươi cười. Cứ thế… cứ thế… suốt
ngày. Cứ thế… cứ thế… hết năm này qua năm khác. Vũ thấy chạnh long. Giá được săn sóc Zaza, chàng sẽ không
để nàng lao lực đến như vậy! Giá Vũ ở gần Zaza, chàng sẽ chỉ để nàng lo cho một mình chàng thôi! Nhưng
không được! Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của Zaza xác định thế! Đành thôi! Nỗi buồn thương man mác
lại tới xua đuổi niềm vui vừa dấy lên. Vũ cúi xuống, thở dài!
Rút tờ giấy năm chục euro chặn dưới tách café, Vũ đứng dậy, rời phòng ăn. Vẫn còn luyến lưu, chàng
quay đầu lại. Zaza đang thu dọn bàn Vũ, mặt nàng ngơ ngác, nàng ngẩng đầu lên tìm khách. Vũ vội vàng khuất
bóng.
Còn một ngày nữa thôi. Ngày mai, Vũ cùng hai người bạn sẽ đi Hòa Lan. Ngồi trên xe bus với đoàn thể
mà lòng dạ rối bời. Những lâu đài, dinh thự, những cơ xưởng, những kênh lạch, những di tích của chế độ độc
tài không còn làm Vũ chú ý nữa. Chàng mù mờ chẳng hiểu hướng dẫn viên du lịch nói gì. Chàng thấy giận
mình. Bây giờ chàng mới nhìn thấy mình là con người giầu tình cảm và đam mê. Vũ không còn là người của lý
trí. Sao có thể thế được? Thật đáng xấu hổ! Vũ cố hòa mình cùng bạn hữu, cố phát biểu những nhận xét về
danh lam, thắng cảnh vừa tới. Vũ thoáng thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt nhiều người. Chàng cũng ngạc
nhiên cho mình, sao lại vương vấn một cô gái Đông Âu tầm thường một cách lạ lùng vậy? Nghĩ thế mà Vũ cũng
không sao thoát khỏi cặp mắt xanh xám thoảng ánh tươi vui tương phản với nụ cười buồn yên phận cứ chập
chờn trong đầu.
Đêm ấy Vũ trằn trọc, thao thức. Chàng chưa nói và sẽ chẳng bao giờ nói một câu tỏ tình với Zaza, nhưng
chắc nàng đã hiểu. Rồi chàng sẽ rời nơi đầy và không hẹn ngày trở lại. Mà dù có trở lại đi nữa thì sự thể sẽ
khác đi. Nào biết nàng ở đâu? Nào biết nàng thay đổi ra sao với năm tháng? Nhưng có điều Vũ cứ đinh ninh
trong đầu là nàng sẽ nhớ chàng.
Tờ mờ sáng, Vũ đã có mặt tại phòng ăn. Zaza đang sửa soạn những món đồ nguội như thường lệ. Nàng
quay đầu lại khi nghe tiếng kéo ghế Người khách hậu hĩnh, cho tiền thưởng đặc biệt hơn những khách du lịch
khác đang đăm đăm nhìn nàng. Ông ta có vẻ cô đơn. Nhưng không hẳn chỉ có vậy. Nàng đã thấy tia nhìn thành
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thật nhưng si tình ở người khách này. Sáng sớm nào ông ta cũng xuống phòng ăn lúc chưa có người để trò
chuyện vài câu với Zaza. Nhưng chỉ thế thôi. Zaza cảm thấy mến người này. Ông ta có cái chân tình và không
bao giờ xàm sỡ. Sự đụng chạm nhẹ đôi lần ở những ngón tay cũng làm ông ta trở nên lúng túng. Zaza băn
khoăn. Khách lạ là người chưa biết tới phụ nữ hay là chịu ảnh hưởng nặng nề của những tập tục cổ truyền của
xứ sở?
Vũ lấy thức ăn về bàn. Zaza mang một tô súp hành thơm vừa hâm trong lò đến:
-

Món súp hành này em cũng mê lắm. Ông thích ăn súp lúc điểm tâm rất lạ nhưng cũng đúng vì dạo này
buổi sớm còn mù hơi sương lạnh, có chút cháo nóng sẽ ấm bụng. Mà thưa, hôm nay đoàn sẽ đi đâu?
Chúng tôi đi thăm lò nung người. Thật đáng ghê sợ!
Em là người ở đây mà cũng chưa tới nơi đó. Nghe kể lại rợn mình lắm. Còn nhiều chỗ đẹp sao đoàn
không thăm viếng?
Chương trình đã qui định như vậy. Thôi thì xem cho biết sự dã man của những con người cuồng tín ngần ngừ vài giây - Vũ tiếp, giọng buồn buồn:
Ngày mai, tôi đi rồi.
Zaza nhìn khách:

-

Mong ông giữ được vài kỷ niệm đẹp nơi đây.
Chắc chắn! Nhất là tại khách sạn này.

Câu nói đó thốt ra với lòng thành thật nhưng Vũ lại thấy ngượng. Chàng tránh nhìn nàng. Zaza hồn
nhiên:
-

-

Khách sạn này chỉ là một khách sạn xoàng không đủ người phục vụ quan khách. Chỉ có mình em quán
xuyến nơi này với hai nhân viên bán thời gian luân phiên nhau ngoài quầy tiếp khách, và chỉ có một cô
dọn cho hai chục phòng. Đã nhiều người không bằng lòng về việc phục vụ. Ông là người dễ và tốt tính
đấy.
Cũng nhờ cô.
Xin cám ơn.

Những lời trao đổi giữa hai người vẫn chỉ là những câu giao tế lịch sự. Vũ không thể đi xa hơn được nữa.
Vũ cảm thấy đau lòng. Chàng cúi xuống đĩa thức ăn. Cách duy nhất để giữ mối tình đẹp là ngắm nàng quay
quắt làm việc và mơ tưởng viển vông một ngày nào đó chàng là người hùng đưa nàng ra khỏi cuộc sống vất vả
nhàm chán này.
Vũ chỉ mong được ngồi mãi nơi đây. Vũ chỉ mong được bên nàng càng lâu càng tốt. Tâm hồn chàng bắt
đầu chùng xuống vì mỗi phút trôi qua sẽ cuốn chàng xa nàng… xa vĩnh viễn! Giờ phút này là giờ phút tuyệt vời,
là thế giới của chàng. Tưởng rằng mình không bao giờ xúc động trước phụ nữ, nhưng mấy ngày hôm nay, Vũ
đã thấy sự rung cảm, sự đắm đuối của một con người si tình xuất hiện nơi chàng. Cái gì ở Zaza đã lôi cuốn
chàng vậy? Vẻ nhẫn nhục chịu đựng, vẻ siêng năng cần cù, vẻ lanh lẹn niềm nở hay chính là ánh mắt sâu thẳm
dưới bầu trời xanh u uẩn màu chì, hay chính là cái giản dị ẩn chút nghèo nàn của người đàn bà này? Những cái
mà đời sống của chàng không có?
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Dù nhai chậm thế mấy rồi cũng xong bữa. Thực khách xuống đông dần. Zaza làm việc tới tấp. Nàng không
còn thời giờ quay nhìn chàng cười mỉm nữa. Bạn đồng hành ào vào phòng ăn, quây lấy chàng:
-

Còn mười lăm phút nữa xe sẽ chuyển bánh. Ông xuống đây lâu rồi phải không? Chắn chắn no bụng cho
chuyến đi chơi cuối?
Vũ phân vân, tự hỏi “xuống đây, no bụng hay no con mắt”?
Phút chia tay đã đến. Chàng đứng dậy, mạnh dạn vào thẳng trong bếp, nơi Zaza đang cắm cúi bận bịu.
Vũ cố gắng:

-

Zaza! Xin từ biệt cô!

Nắm chặt tờ giấy một trăm euro trong lòng bàn tay mà Vũ thấy buồn cho số kiếp con người.
Zaza ngẩng đầu lên. Ánh mắt giao nhau lần cuối. Những ánh mắt của hoàng hôn. Nàng đưa cả hai tay về
phía chàng:
-

Xin chào! Em mong ngày gặp lại. Dù có hay không em cũng giữ được một kỷ niệm đẹp mà em trân qúy.
Dù có hay không em cũng xin ông giữ mối chân tình thắm thiết với xứ này.

Nàng thật sự cảm động. Nàng chân thành đón nhận lần cuối giây phút chạnh lòng từ người đàn ông xa lạ
trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai bàn tay chạm nhau. Lần cuối, giây phút này có vẻ lâu hơn, tha thiết hơn.
Nhưng rồi cũng đến lúc buông rời.
Vũ quay đi, còn thoáng thấy đôi mắt xám xanh đỏ hồng ngấn lệ. Cắm cúi, bước vội vã như trốn chạy đau
buồn, Vũ nắm chặt lòng bàn tay để giữ lại hơi ấm của người đàn bà còn vương vấn. Vũ rảo bước ra xe.
Zaza nhìn theo người khách trọ mà thấy nước mắt mình đang ứa. Nắm chặt tờ giấy một trăm euro trong
tay, nàng rùng mình như hơi nóng của người khách lan tỏa trong cơ thể rạo rực đang khao khát yêu thương.
Ôi! Giây phút chạnh lòng! Rồi đây chỉ còn là kỷ niệm!

NGUYỄN LÂN
Cho chuyến du ngoạn Đông Âu 2009
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Kỷ Niệm Năm Mươi Năm Cuộc Tình

Tình phu thê sâu đậm

Phước lành được Chúa ban

Mãi mãi không nhạt phai

Cúi đầu xin cảm tạ

Sợi chỉ hồng bền chặt

Ngửa mặt ta cười rang

Thêu cuộc tình Nga Chung

Rượu nồng người hân hoan

Bốn mươi sáu năm vui

Tình phu thê sâu đậm

Cùng đi bốn phương trời

Mãi mãi không nhạt phai

Năm mươi năm hò hẹn

Sợi chỉ hồng bền chặt

Bên nhau suốt cuộc đời

Thêu cuộc tình Chung Nga

Đường đời chân liền bước
Tình yêu theo gót kề
Mối tình nồng say mê
Hạnh phúc ôi tràn trề

Hôm nay xin cạn ly

Diệm Trân - 2010

Cùng bạn bè gần xa
Cùng học trò năm nao
Cùng thân bằng quyến gia
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BÀI XƯỚNG:

BÀI HỌA:

NHÀ KHÔNG CÓ SÁCH

NIỀM VUI TUỔI HẠC

Triết lý Ðông Tây kiến tạo đời

Cùng nhau xướng họa thú muôn đời

Nhà không có sách sống buông trôi

Ta mặc thời gian lặng lẽ trôi

Án thư thuở đó luôn người tựa

Hòa điệu, quanh vườn hào hứng bước

Lâu các giờ đây vắng khách ngồi

Gieo vần, bên suối thảnh thơi ngồi,

Tâm thiếu văn chương: hồn thoái hóa

Tâm hồn bay lượn cùng hoa lá

Trí vô khoa học: óc suy đồi

Ý tứ trào dâng với núi đồi

Tiền nhân dựng nước xây Văn Miếu

Họp bạn văn chương vui tuổi hạc

Con cháu Rồng Tiên ráng đắp bồi

Nguồn thơ lai láng cứ vun bồi!

Hải Bằng.HDB

TÂM MINH
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VUA LOUIS 16 VÀ
HOÀNG HẬU MARIE ANTOINETTE
Trích: “LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT”
Của soạn giả: TP. Nguyễn Văn Thành (1923)

TAI TIẾNG LAN TRUYỀN
Trong cuộc hành trình qua Pháp từ năm 1770 đến ngày lìa cõi trần 16 tháng 10 năm 1793, Hoàng Hậu Antoinette ngự
ở Ðiện Versailles 10 năm, 7 năm ở Trianon và 6 năm trị vì tức được 23 năm. Thực ra Antoinette không ở thường xuyên ở
Trianon, lúc ở Versailles, khi ở Trianon, nhưng dành rất nhiều thì giờ trong các trò vui chơi không lành mạnh với đám
nịnh thần, trong đó có điệp viên, tại Trianon vào thời gian từ năm 1774 đến 1780.
Kết hôn được 7 năm, Antoinette không có con nên cảm thấy nhớ nhà và chán nản kinh khủng. Viết thư cho người bạn
thân vào tháng 4 năm 1775, Antoinette tâm sự “Sở thích của tôi không giống nhà Vua chỉ ham đi săn bắn và mày mò làm
thủ công bằng kim khí hay vật liệu nhẹ”.
Quả vậy, trong khi Louis do dự, tiết kiệm và nghiêm nghị, Antoinette hoang phí quá đáng và nông nổi. Nhà vua thích
sống một mình với thú vui tìm tòi làm thủ công, Hoàng Hậu đắm mình vào hội hè huy hoàng làm quay cuồng xã hội. Khi
nhà Vua đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm, Antoinette còn say đắm với yến tiệc và dạ vũ tưng bừng thâu đêm. Antoinette thức
dậy vào 11 giờ trưa, Louis đã dậy rất sớm. Ðôi khi Antoinette quá buồn chán như muốn dấy lên sự chống đối nghi lễ tẻ
nhạt trong Cung Ðiện, đã trốn ra ngoài trong dạ vũ hóa trang với đám cận thần phóng đãng đến coi nhạc kịch, nhà hát và
đánh bài. Trò chơi phiêu lưu và bất xứng trên xui khiến Antoinette gặp Bá Tước Thụy Ðiển Axel Fersen vào tháng Giêng
năm 1774, lúc đó Fersen 18 tuổi với cặp mắt xanh lãng mạng như người hùng trong tác phẩm nổi tiếng nào đó, con một
nhà quý tộc Thụy Ðiển, trước đây đã từng cộng tác với Triều Ðình dưới thời Vua Louis 15, đang đi du lịch vòng quanh
nước Pháp. Hoàng Hậu có cảm tình ngay với Fersen và mời Fersen đến dự khiêu vũ nhiều lần tại Ðiện Versailles, nhưng
không bao lâu Fersen rời Pháp sang Anh Quốc theo khóa học quân sự tại một Quân Trường nổi tiếng. Bốn năm sau,
Fersen trở về Cung Ðình Pháp như một sĩ quan trẻ và, theo Bá Tước François Emmanuel de Saint Prist, Tổng Trưởng Nội
Vụ trong chính quyền Louis 16, viên sĩ quan trẻ này đã “chiếm được trái tim của Hoàng Hậu”.
Fersen trở nên một người khách quý đến Trianon nhiều nhất. Hoàng Hậu đi xa hơn, đã trang trí căn phòng ở lầu 2,
trên phòng của Hoàng Hậu cho Fersen. Hai người bắt đầu bí mật trao đổi thư từ, một trong những bức thư của
Antoinette được ghi vào nhật ký của Fersen, có đoạn như sau “Em có thể nói với anh rằng em yêu Anh”. Một người đáng
tin cậy trong Triều Ðình tiết lộ, Antoinette ngày càng yêu say đắm Fersen và, có lẽ được sự chấp thuận ngầm của nhà
Vua, chỉ một người: Tùy Viên Quân Sự Bá Tước Axel Fersen.
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Tưởng cũng cần đề cập thêm suốt thời gian từ năm 1774 cho đến ngày Hoàng Hậu giã từ Trianon, Vua Louis 16 chưa
hề ngủ một đêm nào tại Trianon dù rằng Hoàng Hậu ân cần mời mọc nhiều lần đều bị nhà Vua từ chối khéo léo không
làm mất lòng Hoàng Hậu.
TIN XẤU ĐẾN THÀNH VIENNE
Bị mê hoặc bởi nhóm cận thần trục lợi và hoang đàng tìm cách bịt mắt che đậy không cho nhìn thấy thực trạng của
đất nước, Antoinette lao vào cuộc sống xa hoa trụy lạc, tại Trianon, đã lãng quên bổn phận của người vợ và Hoàng Hậu.
Ngoảnh mặt làm ngơ trước sự chỉ trích của người dân, Antoinette chẳng những mất dần sự tín nhiệm và ngưỡng mộ của
quần chúng mà còn ngày càng gây thêm bất mãn. Giờ đây, Antoinette không còn nghe lời khuyên bảo của ai nữa, ngay
cả thầy dạy học Vermond lẫn Ðại Sứ Áo Mercy d’Argenteau, người tâm phúc và nhân viên tình báo của Mẫu Hậu. Nếu bị
Mẫu Hậu quở trách về lối sống phóng đãng và hoang phí phi lý được tường thuật trên báo chí và đặc biệt loại sách nhỏ
(pamphlet) chuyên đưa tin ly kỳ, hấp dẫn xẩy ra tại Trianon ở mục “Tin Tức Triều Ðình”, Antoinette trình báo Mẫu Hậu
đó là toàn chuyện bịa đặt phóng đại.
Không một bài bình luận nào trên báo chí cùng loại sách nhỏ vu cáo, phỉ báng Antoinette đủ điều lại có thể thiếu
trong Bộ Tham Mưu của Mẫu Hậu Theresa. Vào thời đó loại sách nhỏ pamphlet đóng một vai trò truyền thông rất quan
trọng. Ðó là phương tiện tuyên truyền rất tinh vi và hữu hiệu của phe đối lập phổ biến rộng rãi từ hang cùng ngõ hẻm
đến làng mạc hẻo lánh xa xôi về sự đấu tranh lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài một ngàn năm không còn được
người dân ủng hộ nữa. Loại sách nhỏ này đáp ứng thị hiếu và sự quan tâm của đại đa số quần chúng thuộc thành phần
nông dân, công nhân, tư chức, tiểu thương cùng những người nghèo yếu thế đủ mọi mặt so với giới tu sĩ và giới quyền
cao chức trọng được hưởng nhiều đặc ân của triều đình. Vào thời đó chưa có Viện thăm dò ý dân như ngày nay, nhưng
nếu muốn biết ý kiến người dân, chính quyền phải sử dụng sách pamphlet, ví dụ như qua cuộc thăm dò vụ xét xử Vua
Louis 16 cho thấy tuyệt đại đa số dân chúng không muốn kết án chém đầu Vua Louis 16 mà chỉ nên áp dụng hình phạt
lưu đày mà thôi.
Bất hạnh thay, Antoinette nhận địa phận riêng Trianon lại rơi vào chu kỳ kinh tế suy thoái đúng lúc dân quê bị mất
mùa liên tiếp mấy năm. Giá sinh hoạt tăng vùn vụt, người dân nghèo không còn khả năng mua bánh mì theo nhu cầu chứ
nói chi đến nhu yếu phẩm khác. Xã hội trở nên bất ổn, nạn đói đe dọa và có nơi bị đói. Nhà Vua được hai cố vấn kiệt
xuất Turgot và Necker đưa ra nhiều kế hoạch để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chánh nhưng đều thất bại. Trong khi
đó, Antoinette không cẩn trọng xài phung phí của công lại nói một câu vô ý thức “Nếu không có bánh mì, cho họ ăn bánh
ngọt”. Thực ra Antoinette không hề nói câu đó mà là câu nói của một nhân vật nổi tiếng khác đã gán ghép cho
Antoinette vì mục đích chính trị. Sau này, các nhà viết sách pamphlet thay đổi chiến thuật không gán ghép nữa mà dựa
chút ít sự thật để thêu dệt tai tiếng cho hấp dẫn lôi cuốn người đọc khiến hư thực lẫn lộn dễ gây ra sự ngộ nhận. Vì lý do
trên, một số sử gia đọc những sách pamphlets với những lời tục tĩu và phỉ báng thường dựa vào nghe người này nói,
người kia đồn đại, thiếu bằng chứng nên đưa ra sự nhận xét: “Antoinette là nạn nhân của các loại sách đó”.
Phân tích những sách pamphlets và những biến động chính trị dồn dập xảy ra như bão táp tại Pháp trước cuộc Cách
Mạng, Mẫu Hậu Theresa nổi tiếng là người nhìn xa trông rộng, đã sớm đưa ra nhận định: Trianon sẽ làm tiêu tan hy vọng
củng cố Liên Minh Pháp-Áo. Trianon sẽ hủy hoại cuộc đời của Antoinette.
Nhưng có một nhà soạn nhạc M. de Boufflers, lừng danh về nhạc kịch trường (Opera buffa hay Opera bouffe), lại
nhận xét cá tính của Antoinette nhìn dưới góc độ khác. Vào năm 1779. Hoàng Hậu yêu cầu Boufflers đặt bài hát “kể ra
hết mọi lỗi lầm của Hoàng Hậu bị chê trách được phổ biến trong các sách báo phỉ báng”. Hiệp sĩ Boufflers đồng ý và vẽ
chân dung của Hoàng Hậu dưới tên bà chúa Thémire qua bài hát mang tựa đề Theo điệu “Phyllis đòi xem chân dung”.
Ðây là bài hát duy nhất được chọn đăng trong tác phẩm nổi tiếng “Hoàng Hậu nước Pháp” (Queen of France by André
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Castelot). Lời ca thật “hóc búa” rất khó dịch mang tính cách hài hước nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nội dung hết sức sâu
sắc.
Air: “Phyllis asks for her portrait”
Are you concerned to hear
What’s said about Thémire?
At moments, it is said,
You’d think she’d lost her head.
It that really so?
Yes, but you must know
She can so fashion it
That her strange lack of wit
Would even captivate
A mind of Cato’s weight.
Too much good sense, it’s said
Has never plagued her head,
But incense, so they say,
Enchants her all the day.
Is that really so?
Yes, but you must know
So full of skill is she
That every deity
Would come down to adore her
And burn incense before her.
If she has promised you
A private rendezvous
Or business talk, they say,
She soon forgets the day.
Is that really so?
Yes, but you must know
That when you meet once more
Her faults fly through the door,
And time itself will fly
Only too quickly by.
Self-centredness supreme-That is her guiding theme.
She loves herself, they say,
As dearly as she may.
Is that really so?
Yes, but you must know
She must be left her creed.
Can she be blamed, indeed,
For loving as she does
What everybody loves?

Theo điệu: “Phyllis đòi xem chân dung”
Này, bạn có muốn nghe
Câu chuyện bà chúa Tê-mia?
Ðôi khi tưởng bả dật dờ
Nào ngờ bà chỉ giả vờ thế thôi.
Thật thế sao?
A nhưng bạn cũng phải biết
Là bà ấy có thể
Biến chuyện trông tưởng khật khờ
Lại thành cho kẻ thông minh bề bề
Vẫn bị mê hoặc, hớp hồn luôn.
Thông minh quá, người ta bảo,
Chưa bao giờ là đặc điểm của bà
Nhưng ngải trầm thì ô hô lại khác,
Suốt ngày bả có thể thử, so.
Thật thế sao?
A nhưng bạn cũng phải biết
Bà ta khéo léo nhất đời
Nên thần thánh
Cũng phải bay xuống mà sùng bái
Ðốt hương ngải để thờ bà.
Bả thường hứa, người ta kể,
Hẹn gặp riêng với bạn
Hay gặp bàn chuyện lớn
Xong quên khuấy đi ngày tháng.
Thật thế sao?
A nhưng bạn cũng phải biết
Bạn mà có dịp gặp lại
Thì bao nhiêu lỗi kia biến mất
Trong khi thời gian bay
Bay quá mau đi là khác.
Ta duy ngã độc tôn—
Ðó châm ngôn của bà.
Bả yêu bà, người ta nói,
Còn hơn tất cả ai yêu.
Thật thế sao
A nhưng bạn cũng phải biết
Phải để cho bả tin đi.
Làm sao trách được bà cho nổi
Khi bả chỉ biết yêu
Ðiều mà ai cũng khoái ?
(Nguyễn Ngọc Bích dịch)

.
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Nghe xong bản nhạc, Hoàng Hậu Antoinette không tức giận. Với trí thông minh linh lợi khác thường, Hoàng Hậu coi bài
hát đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết kính tín (a pious legend) mà thôi.
Mãi về sau này, khi Hoàng Hậu mở mắt ra và thấu hiểu bài hát thì quá muộn, lúc đó đang ở nhà giam và đao phủ trói
quặt hai tay ra sau lưng đưa đi hành quyết.
Stefan Zweig, nhà viết tiểu sử lấy trường hợp của Marie Antoinette coi như một ví dụ rất đáng được chú ý trong lịch
sử “có lẽ đôi khi định mệnh kéo một người không ai biết đến từ trong bóng tối và, với bàn tay huyền diệu điều khiển
buộc người đó, nam giới hay nữ giới, phải vượt ra khỏi ranh giới của sự tầm thường”. Lịch sử Pháp cho thấy hai trường
hợp hi hữu: Ðó là Napoléon, người Corse sanh tại Ajaccio, hành trình qua Pháp được hoan nghênh nhiệt liệt như một
thiên tài quân sự của nhân loại và, không có một người nào lại ám ảnh lịch sử Pháp Quốc như Công Chúa Habsburg.
Tham khảo và trích các tài liệu sau:
(1) Cẩm nang Nhân Quyền của Luật Sư Nguyễn Hữu Thống
(2) - Louis and Antoinette by Vincent Cronin
- Life and Death of Louis XVI by Saul K. Padover
- Secrets of Marie Antoinette by Oliver Bernier
- Marie Antoinette by Philippe and Marguerite Jallut, Library of Congress

Trích: “LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT”
Của soạn giả: TP. Nguyễn Văn Thành (1923)
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(Thi ảnh do SongThy thực hiện)
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LA VOIX DU TEMPS

Ô temps de ma Jeunesse

Très loin déjà, tout mon âme d’or.

Amoureuse des sourires vagues

Moi qui ne t’ai jamais parlé d’amour

Comme au balcon de Juliette

Voguant dans cette mer toujours calme du temps

Roméo étourdi de baisers furtifs.

Je recherche toutes mes retrouvailles

De ton amour plein d’espoirs

Comme dans mes rêves d’un amour lointain.

De ton regard tendre et jaloux

Où es-tu, existes-tu quelque part

Guettons ensemble cette mélodie lointaine

Dans ce royaume où meurt tout être

Déferlant toute mer calme et sereine .

Qui rêve de ce long voyage inoubliable

T’aimerais-je encore dans le néant sublime

Au milieu du fleuve sans paroles.

L’image d’Épinal d’un rayon de soleil

Je suis resté là, à méditer

Éclairant mon amour à l’infini

Comme pour chérir tant de souvenirs

Je t’aimerai toujours, ô bel âge de ma vie.....

Des bruits d’amour résonnant toujours là

Toi qui ne m’as jamais parlé d’amour

Et des tendresses vagues d’une pluie sans fin.

Brûlant encore dans cette guerre éphémère
Je me revois toute ma jeunesse passée
Aimerais-je encore dans d’autres vies?
D’un amour fragile de ce pûr crépuscule
D’un rivage lointain je te cherche toujours
Des souvenirs fuyants à chacun de mes pas

Diễm Hoa ( 2012 )
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NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT
TRƯƠNG ANH THỤY
Cửa phòng xử án bật mở.
Một cậu bé Á Đông chạy vụt ra phía cửa chính tòa án. Hai cẳng chân khẳng khiu của nó thoăn thoắt trên mấy
chục bậc thềm. Nó vụt qua đường, xuyên qua đám biểu tình, băng qua công viên, biến mất, trước sự ngạc
nhiên của mọi người. Một bà người da trắng lạch bạch chạy theo sau. Tay phải ôm bé trai chừng hơn một
tuổi, tay trái lôi bé gái chừng năm sáu tuổi. Xuống được độ bốn, năm bậc thềm, bà ngồi phịch xuống, buông
hai đứa bé ra, ôm ngực thở hồng hộc. Đám ký giả, truyền hình chạy ngay lại, bu quanh bà:
- Bà là bà Murphy?
Bà Murphy hổn hển:
- Phải.
- Bà là người đỡ đầu của nạn nhân?
- Phải.
- Kết quả vụ xử ra sao?
- Đứa sát nhân ba mươi lăm năm tù. Mỗi đứa đồng lõa mười lăm năm.
- Vậy bà nghĩ sao?
- Tôi không biết. Lúc này tôi không nghĩ được gì cả.
- Cậu bé Á Đông vừa chạy qua đây là ai vậy?
- Em của nạn nhân. Nó cũng ở với chúng tôi.
- Tại sao nó chạy vội thế?
- Nó giận. Nó cho là tòa xử bất công. Xin lỗi, tôi phải đi tìm nó ngay. Nó nói nếu hôm nay tòa xử không công
bằng, nó sẽ tự thiêu.
- Lạy Chúa tôi! - Một người trong đám đông thốt lên.
Chợt đám ký giả, truyền hình bỏ bà Murphy, đổ xô về phía cửa tòa án, vây quanh đám người từ trong phòng
xử bước ra. Đám biểu tình Việt Nam tụ tập trong công viên cũng ùa lên các bực thềm, la ó:
"Chúng tôi đòi công lý", "Đả đảo kỳ thì chủng tộc".... Tiếng hô át cả tiếng đối thoại giữa các nhà báo với luật
sư, quan tòa.
Bà Murphy vội đứng dậy. Bồng bé trai lên tay, lôi bé gái, chạy...
Bà Murphy đậu xe trước cửa nhà. Đảo mắt quan sát xung quanh xem có dấu hiệu gì là Tâm đã về hay không.
Bà mở cửa bước vào, gọi:
- Tom (Tâm)! Con có nhà không? Con ở đâu?
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Bà Murphy đặt bé trai nằm ngủ trên ghế xô-pha. Lấy gối chặn bên ngoài cẩn thận. Theresa, đứa con gái bà
chạy từ trên gác xuống:
- Mẹ! Con nghĩ là Tom ở trong phòng anh ấy. Con gọi nhưng anh ấy không trả lời.
Bà Murphy lên gác, xoay nắm đấm cửa phòng Tâm. Cửa cài bên trong. Bà ghé tai sát vào cửa nghe ngóng.
Không động tĩnh. Bà đập cửa rồn rập:
- Tom! Mở cửa. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Tom! Mở cửa đi con!
Không thấy động tĩnh. Bà năn nỉ:
- Tom! Mẹ biết con không bằng lòng tòa xử như thế. Nhưng chúng ta phải đợi cha về để bàn xem phải làm thế
nào. Ra đây đi con!
Vẫn không thấy trả lời. Bà Murphy rên rỉ:
- Tom! Con đừng làm cái gì dại dột nhé! Đâu sẽ có đó. Bố mẹ con ở Việt Nam sẽ đau khổ lắm nếu có chuyện
gì xẩy ra cho con. Con còn bốn đứa em nhỏ ở nhà, nhớ không? Con có bổn phận lo cho chúng nó qua đây đi
học...
Nói xong bà biết là bà vừa lỡ lời. Bà nghĩ: "Qua làm gì cái xứ khốn nạn đầy kỳ thì này".
Không thấy Tâm trả lời, bà Murphy bắt đầu sợ. Bà xuống nhà gọi điện thoại cho chồng bà là mục sư Murphy,
đang làm việc ở nhà thờ. Gọi xong, bà phóng xe đi đón ông. Chừng hai mươi phút sau, ông bà Murphy về tới,
chạy sầm sầm lên gác. Ông bà đứng sững lại ở đầu cầu thang. Cửa phòng Tâm mở toang. Họ dón dén bước
vào: Tâm và con bé Theresa ngồi ôm vai nhau trên thảm.
Trước mặt hai đứa có bức vẽ một bé gái trạc tuổi Theresa, cũng tóc dài chấm vai. Mặt xịu xuống, mấy dòng
nước mắt chảy trên hai gò má... Góc dưới bên phải ký Theresa.
Mục sư Murphy ngồi xuống bên Tâm:
- Cha muốn nói chuyện với con vài phút được không?
Tâm gật đầu. Bà Murphy ra dấu cho Theresa. Hai mẹ con lui ra cửa. Đi đến đầu cầu thang, bà nghe tiếng
chồng bà ôn tồn:
- Con biết không? Chúa sinh ra ta, thể xác ta là của Chúa, ta không có quyền hủy hoại. Nếu ta tự hủy hoại thể
xác ta, thì ta cũng là kẻ giết người...
*
**
Sáng thứ hai, Tâm vắng mặt trong lớp. Bà Miller, giáo sư môn Khoa Học Xã Hội cho học trò hay, là bà Murphy
đã gọi điện thoại tới, xin phép cho Tâm nghỉ hôm nay. Không khí nặng nề bao trùm khắp lớp. Góc này góc kia
có tiếng xì xào bàn tán... Bà Miller nhận thấy học trò không thể tập trung vào việc học được, nếu bà không
làm một cái gì. Bà lên tiếng:
- Cuối tuần của các em thế nào?
Không có tiếng trả lời. Bà gợi chuyện:
- Các em có xem TV hay đọc báo không?
Tức thì cả lớp đồng thanh: "Có". Tiếng ồn ào theo sau. Một em giơ tay hỏi:
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- Thưa cô, em xem TV thấy chiếu về phiên tòa xử vụ anh của Tom bị giết, nhưng không hiểu hết cả câu chuyện.
Bà Miller nói:
- Chuyện xẩy ra ngay sau khi trường đóng cửa nghỉ hè. Có lẽ vì thế có nhiều em không biết. Để cô tóm tắt
nhé: Khoảng bốn tháng trước, Frank (Phan), anh của Tom, tốt nghiệp trung học. Đêm hôm đó, Frank mượn xe
của cha mẹ nuôi, rủ bạn bè đi ăn mừng. Cùng đi có một bạn trai và hai bạn gái cùng lớp, họ đều là Mỹ trắng.
Họ đi xi-nê khuya. Trên đường về họ ghé một tiệm ăn. Trong khi họ đang ăn uống vui vẻ thì có một bọn ba
thanh niên da trắng, độ trạc tuổi Frank, ở trong đi ra. Qua bàn Frank, ba đứa ngừng lại, nhìn chằm chằm vào
cô gái ngồi bên cạnh Frank. Một anh hất hàm hỏi:
- Này cô! Cô đi với thằng da vàng này đấy à?
Cô gái trả lời.
- Phải.
- Cô ra ngoài cho tôi hỏi chuyện một chút.
Chắc là đã đến lúc Frank thấy có bổn phận can thiệp, anh ôn tồn nói:
- Tôi đề nghị các anh nên để cô ấy yên.
Tức thì cả ba đứa xúm vào, lôi Frank ra khỏi bàn ăn và đẩy ra cửa, giũa tiếng la ó phản đối của các bạn Frank.
Ở ngoài cửa, cả ba đứa xúm vào đánh Frank túi bụi, trước sự chứng kiến của các người đứng quanh đó. Frank
la khóc. Chúng quát tháo: "Mày cút về nước mày đi, nước này là nước của chúng tao"; "Tao căm thù bọn Á
Đông chúng mày"....
- Tại sao không có ai can thiệp? Một học sinh hỏi.
- Tại sao không có ai gọi cảnh sát? Em khác hỏi.
- Phải rồi. Tới bây giờ cô vẫn không hiểu nổi tại sao không ai nhẩy vào can thiệp, và tại sao không ai gọi cảnh
sát ngay. Frank bỏ chạy, chúng đuổi theo bắt được. Chúng nắm tóc Frank rập đầu anh vào tường nhiều lần.
Frank co quắp người lại không đứng được nữa. Hai đứa xốc nách cho Frank đứng thẳng lên để cho thằng thứ
ba, lực lươ?ng nhất, tha hồ đấm vào mặt, vào ngực, vào bụng như dồn hết cơn giận dư? vào thân thể Frank.
Máu ộc ra từ mũi, miệng lênh láng...
Ở cuối lớp, một em gái ôm mặt oà lên khóc. Bà Miller thở dài:
- Mãi đến khi Frank rũ ra như mớ rau héo mới thấy cảnh sát tới. Ba đứa nhẩy lên xe chạy. Cảnh sát rượt đuổi,
bắt được cả ba. Xe cứu thương chở Frank đi, chưa tới bệnh viện thì Frank đã tắt thở.
Lớp bắt đầu ồn ào. Một em trai đứng dậy giơ hai nắm tay đấm lia lịa vào không khí.
Bà Miller cố vãn hồi trật tự:
- Nếu các em có mặt ở đó, các em sẽ làm gì?
Cả lớp nhao nhao giơ tay xin trả lời:
- Em sẽ gọi cảnh sát ngay khi ba đứa lôi Frank ra khỏi bàn ăn...
- Em sẽ gọi người quản lý...
- Em sẽ...
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Bà Miller la lên:
- Cô chỉ em nào em ấy mới được nói. Các em nói cùng một lượt cô không nghe được gì hết. Johnny! Em
muốn nói gì?
- Thưa cô, tại sao ba người đó lại đánh Frank?
- Câu hỏi hay lắm. Có em nào biết không?
- Thưa cô chắc là mấy đứa đó say rượu - Một em trả lời.
- Chúng nó điên - Một em khác đoán.
- Không phải. Báo chí không nói là chúng điên hay uống rượu - Bà Miller khẳng định - Chúng kỳ thị người Á
Đông đó thôi. Các em có nhớ cô kể là nó vừa đánh Frank vừa nói chúng căm thù người Á Đông... không? Họ
quan niệm rằng nước Mỹ là nước của người da trắng thôi. Có em nào nhớ giống người nào đến ở nước Mỹ
này trước tiên không?
- Người da đỏ - Cả lớp tranh nhau trả lời.
- Đúng! Dần dần các chủng tộc khác, phần lớn là người da trắng, kéo đến đây sinh sống, rồi lập thành nước
Mỹ.
- Thưa cô, ba em nói nước Mỹ là nước của các di dân từ nhiều nơi đến.
- Đúng thế - Bà Miller nói xong chỉ vào Jimmy, một bạn thân của Tâm:
- Jimmy! Nói gì thì nói đi. Tại sao cứ nhấp nhổm trên ghế thế kia?
- Tom nói với con là nó sẽ tự tử...
Jacques, một bạn thân khác của Tâm vội cướp lời:
- Nó nói với con là nó sẽ tự thiêu.
Cả lớp nhao nhao lên. Em thì ôm mặt kêu: "Ghê quá!" Em thì cho rằng Tom chỉ dọa thôi chớ ai dám tự đốt
mình bao giờ. Bà Miller cầm thước gõ vào bàn nhiều lần mà vẫn chưa vãn hồi được trật tự. Bà phải đưa hai
bàn tay lên miệng làm cái loa:
- Im lặng! Im lặng!
Tiếng ồn lắng dần. Bà Miller nói:
- Này các em! Các em có bao giờ nghe kể về văn hóa Nhật Bản chưa? Người Nhật có thể sẵn sàng mổ bụng tự
tử một khi danh dự của họ bị xúc phạm. Nói chung người Á Đông có thể tự tử để tranh đấu cho một chính
nghĩa mà họ tin tưởng.
- Người bạn cùng sở của bố em là người Việt nói là tuần trước ở một trại tỵ nạn gì ấy, có mấy vụ người Việt
Nam mổ bụng, và tự thiêu...
Janet mới nói được tới đó thì Kirk đã cắt lời:
- Eo ơi ghê quá! Chắc là mày nói giỡn chơi phải không?
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Victor không chịu được nữa, nói luôn, chẳng kịp giơ tay xin phép:
- Không. Nó không nói giỡn đâu. Năm ngoái chẳng có một người đàn ông Việt Nam tẩm xăng vào người rồi
châm lửa tự đốt ở trước Quốc Hội là gì? Mày quên rồi sao?
- Các em nói đúng. Những chuyện đó đều có thật. Chúng ta không nên coi thường, cho là Tom chỉ dọa thôi.
Các em có đồng ý không?
- Vâng - Cả lớp cùng nói.
- Chúng ta phải làm gì? - Jacques hỏi.
- Câu hỏi hay lắm. Chúng ta phải làm gì? Có em nào có ý kiến gì không?
- Chúng ta phải ngăn không cho Tom tự tử - Kathleen đề nghị.
- Ngăn bằng cách nào? - Jimmy hỏi.
- Kìa, Jimmy hỏi "ngăn bằng cách nào?" Có em nào biết không?
Cả lớp lại được dịp nhao nhao lên. Có em đề nghị phải đưa Tâm đi bác sĩ tâm lý. Có em nói sẽ rủ Tâm về nhà
nó ở. Có em lại nhất định là phải theo dõi Tâm ở tất cả mọi chỗ... Bà Miller nhìn đồng hồ trên tường. Bà nói:
- Thôi, chúng ta không còn thì giờ bàn cãi dông dài nữa. Tất cả các đề nghị của các em đều hay và có ích,
nhưng chúng ta chỉ có thể làm gì hợp với khả năng chúng ta thôi. Thí dụ, nếu chúng ta theo dõi Tom thì chúng
ta sẽ không có đủ người và thời giờ. Cô đề nghị, ngày mai khi Tom đi học trở lại, các em nên có những cử chỉ
tự nhiên. Đừng làm gì để Tom khó chịu vì bị mọi người để ý. Các em có thể chia buồn với Tom, nhưng đừng
hỏi chi tiết về cái chết của Frank. Cô muốn các em tử tế và giúp đỡ Tom về mọi mặt. Thấy nó cần gì mà các
em không giúp được thì cho cô biết. Bây giờ các em đứng lên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Tom.
Cả lớp đứng dậy và làm dấu thánh giá theo bà Miller. Bà cầu nguyện:
"Xin Chúa chấp nhận hương hồn Frank vào nước thiên đàng của Chúa. Xin Chúa ban cho Tom và những người
thân yêu của Tom có sức khoẻ và can đảm để sống. Xin Chúa chỉ đường cho những người làm điều sai trái
sớm tỉnh ngộ và đi theo con đường Chúa dẫn dắt. A-men."
Cả lớp nhắc lại một cách thành khẩn: "A-men", rồi thở phào như vừa trút được một gánh nặng vào bàn tay
bao dung của Chúa. Chuông reo.
Cả lớp ào ra cửa, biến nhanh vào đám đông ngoài hành lang.
*
**
Một chiều Chủ nhật gần cuối thu. Tiếng quét lá đều đều, khô khan, làm tăng sự im lặng của cả khuôn viên nhà
thờ. Tâm vun lá thành từng đống cao để nằm rải rác trên sân. Làm như thế để trước khi ra về nó chỉ việc nhét
đầy vào bao ny-lông, cột lại là xong. Tâm nắm cán chiếc cào tre, đưa từng nhát nhẹ nhàng, máy móc, không
để ý mình đang làm gì. Nhát cào, lá vàng rụng, sân nhà thờ, hình ảnh Frank, thời gian... với Tâm là một. Tất
cả quyện vào nhau nhịp nhàng như hơi thở, tim đập, máu chảy trong huyết quản...
34

Tâm thả hồn ôn lại những chuyện xảy ra trong vòng năm tháng qua. Mục sư Murphy xin cho Tâm công việc
dọn vườn và quét lá sân nhà thờ sau giờ học. Tâm làm được tám tuần rồi. Ông bà nói là để Tâm kiếm tiền gửi
về giúp gia đình, công việc mà anh của Tâm vẫn phải cáng đáng khi còn sống.
Mọi người xung quanh cố gắng làm cho Tâm bận rộn, trong lớp học cũng như ở nhà, nhưng tâm trí nó không
thể nào lãng quên được chuyện anh nó đã bị người ta đánh đến chết. Nó không được chứng kiến tận mắt
cảnh anh nó bị đánh, chỉ đọc báo và nghe kể lại cũng đủ thấy thắt nhói trong tim. Nững cú đấm, cú đá, cú
móc... điếng người. Đêm đêm nó nằm mơ thấy rõ ràng đôi mắt anh nó, chan hòa nước mắt, đang ngước lên
nhìn ba thằng giết người. Vừa van xin, vừa căm hờn, như một con thú bất lực, bé bỏng, yếu hèn... Ôi chao!
Đôi mắt anh nó cứ hiện về trong cơn ác mộng của nó ban đêm, và theo riết bên nó ban ngày, ở những bờ
đường, góc phố, ngọn cỏ.... Nó nghĩ chỉ còn cách chết đi mới thoát được đôi mắt đó. Nó sẽ tự thiêu, hay
tuyệt thực đến chết trước cửa tòa án, để phản đối việc tòa xử quá nhẹ tội mấy thằng sát nhân. Như thế nó sẽ
làm được hai việc: Thoát khỏi đôi mắt, và trả thù được cho anh.
Ông Murphy nói đi nói lại: "Thân xác ta là của Chúa. Ta không có quyền hủy hoại..." Ngược lại, hồi còn ở quê
nhà, bố nó vẫn thường hãnh diện kể chuyện thượng toạ này, đại đức nọ tự thiêu để tranh đấu cho những việc
lớn... Nó chẳng biết ai đúng, ai sai? Bố nó hay mục sư Murphy? Phật giáo hay Thiên Chúa giáo? Nhưng có
một điều nó biết chắc chắn là, thân xác nó không phải là của nó nữa, mà là của bố mẹ nó, của các em nó:
thằng Thái, con Hạnh, con Hòa, thằng Út. Nó phải sống để trông nom bảo bọc họ, như bà Murphy từng nhắc
nhở nó.
Ngoài ra, nó còn một dự tính khẩn thiết khác mà không ai hay. Nó đang để dành tiền để mua một khẩu súng
máy. Nó sẽ xả đạn vào đám đông như một tên điên nào ngày trước, leo lên nóc nhà thờ ở Texas, xả súng vào
những người đi dưới đường, thây nằm chết la liệt. Hay nó làm giống như tên nào gần đây, ở trường mẫu giáo
Stockton, lia súng bắn bừa vào đám trẻ em ngoài sân chơi...
Nó nghĩ, nếu làm được như vậy thì chắc là hả giận lắm. Nó sẽ không giết người bằng cách đánh đến chết như
cái thằng giết anh nó. Giết người kiểu đó mất nhiều công sức. Thằng ấy đấm đá đến hơn hai mươi phút, anh
nó mới chết được. Đó là chưa kể, người gầy gò, nhỏ thó như nó, làm sao đánh lại mấy thằng Mỹ cùng lứa tuổi.
Bắn là phương pháp hợp lý hơn cả. Nó sẽ bắn ở các tiểu bang xa xôi trước. Đợi mười lăm năm sau nó sẽ trở
lại tỉnh này để giết hai thằng đồng lõa giết anh nó, khi chúng vừa ở tù ra. Rồi sau đó, nó sẽ đợi thêm hai mươi
năm nữa, để hạ sát chính thằng giết anh nó. "Eo ơi! Thế thì lâu quá, chờ sao nổi" - Nó thầm nghĩ - Ngày đó nó
sẽ gần năm mươi tuổi, quá nửa đời người rồi còn gì. Có khi nó có con có cháu rồi cũng nên. Nghĩ đến đây nó
chợt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó nhận thấy ba mươi lăm năm là quá lâu.
Thêm một cái gì nữa có vẻ không ổn trong trí óc nó lúc này. Nó nghĩ nếu nó xả súng bắn vào đám đông, thì nó
có thể giết một lúc hàng chục hay hàng trăm người chứ không ít. Nhưng những người thân của họ, cha mẹ
của những em bé bị nó giết, sẽ khổ sở như nó bây giờ. Biết đâu, trong số đó chẳng có một thằng em mất anh
như nó, một bà mẹ mất con như mẹ nó... Họ sẽ khóc lóc thảm thiết. Nó chúa sợ cái giống nước mắt, lạ thế!
Nó nhớ hôm gần đây cộng đồng Việt Nam trong vùng biểu tình lần nữa, đòi đem vụ giết anh nó ra xử lại. Bà
mẹ thằng sát nhân mò đến nhà nó mười hai giờ khuya. Bà ta khóc sướt mướt, xin nó và ông bà Murphy để y
án, đừng đưa vụ này lên tòa án tối cao. Cái lối khóc nức nở của bà ta làm nó lúng túng, khó chịu đến ngột
ngạt. Tới một lúc nó chịu hết nổi, nó ù té chạy ra đường. Từ sau đó nó không bao giờ dám đả động đến
chuyện kiện cáo nữa.
Chưa hết. Nó nhớ hôm nó chạy từ tòa án về nhà, vào phòng, khóa trái cửa lại. Nó đã nhất định không mở cửa
cho ai. Thế mà con bé Theresa luồn vào khe cửa phòng nó một bức chân dung của chính mình, vẽ với đôi mắt
cụp xuôi, chiếc miệng úp thuyền, hai dòng nước mắt lăn trên gò má... làm nó mủi lòng, không chịu nổi, phải
mở cửa cho Theresa vào.
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*
**

Một trận gió ào qua, quét vẹt đi những đống lá cao. Lá trên cây bứt ra khỏi cành như bươm bướm, bay loạn
xạ, xà xuống, nằm đầy sân. Tâm ngừng tay, đứng ngẩn ra nhìn... Bất giác nó ném cái cào tre ra xa rồi nhẩy ào
vào đống lá. Nó dang tay ôm từng ôm lá, vừa tung lên trời vừa cười sặc sụa, cười lăn cười bò... Một lúc
dường như thấm mệt, nó nằm lăn trên đống lá. Đan hai bàn tay để sau gáy làm gối, ngửa mặt nhìn trời....
Những lớp lá vàng, tía… làm nó cảm thấy ấm lòng.
Từ nhiều tháng nay nó chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, nay có dịp nhìn lên trời, nó mới sực nhớ có một bầu trời
cao, xanh trong, nó quen nhìn trước kia, mà lâu nay nó để quên mất./.

TRƯƠNG ANH THỤY
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HOÀI

THU

NHỚ

NGƯỜ I

Nhớ xưa … qua cổng trường xưa ,
Chân quen phố cũ , đường mưa sụt sùi
Buồn xanh vèo tuổi xanh trôi
Tương tư môi chẳng hé môi một lần ?

Thương ơi ! Kẻ Sở , người Tần
Mênh mông biển Thái trắng ngần chân mây
Sầu Thu hiu hắt non đoài
Chân lữ thứ bước dặm dài quan san

Bâng khuâng nghe gió Thu vàng
Rừng phong đổ lá chưa tàn ước xưa
Đêm nay xao xuyến chuyển mùa
Nửa trăng cổ tích hoài Thu , nhớ người.

Hoàng Song Liêm
37

Bài Xướng: TÍM HOÀNG HÔN
Hiu hắt chiều vương một thoáng buồn,
Cuối trời sương khói tím hoàng hôn,
Chim Nam xoải cánh bay phương lạ,
Gió Bắc lay hoa rụng lối mòn.
Lệ liễu nghiêng cành sầu ủ rũ,
Phù dung khép nụ lịm cô đơn,
Tâm tình giăng mắc trang thơ lạnh,
Nghe vọng hoang vu tận đáy hồn.

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Bài Họa 1: MÙA THU CUỘC ĐỜI
Man mác vào thu cảm thấy buồn,
Lìa cành run rẩy lá từ hôn,
Trời chiều thấp thoáng mây bàng bạc,
Biển tối cao lên sóng mỏi mòn.
Mấy chục bài thơ hong gối chiếc,
Vài ba khúc nhạc ủ chăn đơn,
Người đây cảnh đó xa vời vợi,
Chuông thổn thức ngân, gió hú hồn.

Bài Họa 3: HUẾ MIỀNG
(Bài mượn vận để tặng mấy O Huế)
Huế - Tui rằng ở miết thì buồn
Khi lỡ xa rồi nhớ nụ hôn
Xóm vắng đường gần khu phố hẹp
Sông dài bến cạn lối đi mòn
Vầng trăng Thành Nội nhìn thân thiết
Chiếc nón bài thơ thấy giản đơn
Có rứa răng mà thương đáo để
Đi mô, chừ cũng giữ trong hồn!

PHAN KHÂM
Bài Họa 2: CHIỀU THU

HẠ THÁI TRẦN QUỐC PHIỆT
Hình bóng ai vơi giống mắt buồn
Mơ màng nhớ lại thoáng môi hôn
Mưa chiều nắng sớm về mông quạnh
Vóc liễu thân mai chịu mỏi mòn
Một mảnh trăng tà soi gối chiếc
Bao hơi thu lạnh thấm chăn đơn
Bút quăng, ngây ngất chiều quan tái
Xếp sách, mênh mông đến ngập hồn.

Bài Họa 4: ĐỜI VUI BUỒN
Đời có vui và cũng phải buồn
Như bình minh dẫn trước hoàng hôn
Mắt xanh nghiên bút tâm tha thiết
Tóc bạc cầm thi dạ chẳng mòn
Người ở cô phòng sầu lẻ bóng
Ai ngoài sương gió oán cô đơn
Trời thu man mác sân đầy lá
Chuông vẳng thinh không dắt lạc hồn.

HỒ TRƯỜNG AN

Hải Bằng.HDB
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TRẬN RẠCH GẦM XOÀI MÚT
ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG
Tháng 2 năm Quý Mão (1783), Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đem quân đi đường thủy, vào cửa Cần Giờ, ngược
dòng sông Lòng Tảo tiến vào Gia Định. Bên Bắc ngạn có Tư khấu Nguyễn Văn Kim dẫn đầu, phía Nam ngạn do Đô đốc Lê
Văn Kế chỉ huy. Nguyễn Ánh và Châu Văn Tiếp dốc toàn lực chống đỡ, dùng kế hỏa công, bổng gió Đông Bắc nổi lên,
khiến ngọn lửa quay ngược lại, thiêu rụi cả hạm đội của Nguyễn vương [1], nên bị thảm bại. Nguyễn Ánh cùng tướng
Nguyễn Kim Phẩm và vài kẻ thân tín kéo tàn quân chừng 100 người chạy xuống Ba Giồng (Định Tường). Còn Châu Văn
Tiếp, men theo đường núi chạy qua Cao Miên, rồi đến Xiêm La cầu viện. Lấy được Gia Định, quân Tây Sơn vào đóng ở Sài
Côn [2].
Nguyễn Ánh là người giàu nghị lực và kiên nhẫn, ông gấp rút tập hợp tàn quân và chiêu mộ tân binh, quyết khôi
phục. Và chỉ 2 tháng sau (tháng tư), Nguyễn Vương đủ sức mở cuộc tấn công quân Tây Sơn ở Đồng Tuyên (Kiến An, Định
Tường). Nhưng lần này cũng thua đậm, lại mất luôn các tướng: Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Văn Quý, Trần Đại Huề, và
Binh bộ Minh (không rõ họ và tên lót). Quân Tây Sơn truy kích gắt gao, Nguyễn Ánh phải tháo chạy ra Phú Quốc [3].
Rồi đầu năm Giáp Thìn (1784), căn cứ cuối cùng của Nguyễn vương tại quốc nội là đồn Tân Hòa [4] bị tướng Tây
Sơn là Trương Văn Đa đánh tan. Chúa Nguyễn Ánh phải lánh ra đảo Thổ Châu [5] ẩn náu để được an toàn hơn, và chỉ còn
một con đường phải thân hành qua Xiêm cầu viện.
Về phía Tây Sơn, dẹp xong các đồn lũy của quân Gia Định, Nguyễn Huệ cắt đặt các tướng canh giữ những nơi
hiểm yếu, giao quyền cho phò mã Trương Văn Đa (rể của Nguyễn Nhạc, và con của Trương Văn Hiến), rồi kéo quân về
Qui Nhơn để lo đối đầu với họ Trịnh.
Nước Xiêm lúc bấy giờ ở dưới triều P’hut Yodfa đương thịnh vượng, đang nuôi tham vọng bành trướng lãnh thổ
về phía Đông Nam. Được Nguyễn Ánh chính thức cầu viện, vua Xiêm chụp ngay cơ hội tốt. Nhà vua sai cháu là Chiêu
Tăng làm chủ tướng và Chiêu Sương làm tướng tiên phong [6], cùng các tướng giỏi như Lục Côn, Sa Uyển và Chiêu Thùy
Biện (một cựu thần Chân Lạp thân Xiêm), đem 2 vạn quân cùng 300 chiến thuyền đi đường thủy cả đường bộ sang giúp
Nguyễn vương [7]. Trong khi đó lực lượng của Chúa Nguyễn chỉ có chừng 1000 người, góp nhặt từ đám tàn quân và một
số tân binh chiêu mộ nơi người Việt lưu vong [8], giao cho Châu Văn Tiếp lãnh chức Bình Tây Đại Đô đốc, và Mạc Tử Sanh
[9] làm tham tướng.
Tháng 7 năm Giáp Thìn (1784) đại quân Xiêm Việt có mặt biên giới trấn Hà Tiên là vùng đất tận cùng phía Tây
Nam Việt Nam. Châu Văn Tiếp cùng với Chiêu Tăng đồng loạt tấn công các đồn lũy của Tây Sơn. Quân Xiêm lấy được
Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Măng Thít, Sa Đéc [10]; và chuẩn bị đánh chiếm các thành Mỹ Tho, Gia Định. Cậy công cứu
giúp Chúa Nguyễn, và liên tiếp chiến thắng, quân Xiêm càng kiêu căng, càng quấy nhiễu dân chúng, làm nhiều điều tàn
bạo, lòng dân oán hận. Hơn nữa, quân Xiêm lộ hình là đạo quân xâm lăng, ra tay cướp phá, họ làm giàu bằng cách thẳng
tay tước đoạt tiền của châu báu, xâm phạm nhân phẩm và sinh mạng của dân chúng. Chúng đã dùng chiến thuyền chở
về Xiêm không biết bao nhiêu con gái Việt và của cải mà chúng đã cướp đuợc trên đường tiến quân [11]. Nguyễn Ánh rất
bực tức về đạo quân thất nhân tâm, nhưng không cách nào ngăn được. Việc làm mất lòng dân là điều tối kỵ mà Nguyễn
Ánh từ trước tới nay rất lưu ý [12].
Khoảng tháng 10 cùng năm, một trận thủy chiến lớn xảy ra ở sông Măng Thít [13], giữa Chưởng cơ Bảo của Tây
Sơn và Bình Tây Đại Đô đốc Châu Văn Tiếp (

朱 文 接; Mậu Ngọ, 1738 - Giáp Thìn, 1784), có Nguyễn Ánh kịp thời tiếp cứu.
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Kết cuộc, Chưởng cơ Bảo (
) bị giết, nhưng Đại Đô đốc Tiếp cũng bị tử thương. Còn Trương Văn Đa (
)
thoát được, rút quân về Long Hồ [14], bỏ lại nhiều thuyền bè và khí giới. Trước tình thế địch quân quá đông, Trương Văn
Đa trong tay không quá 1 vạn quân, phải phân tán mỏng để chận đứng bước tiến của liên quân Xiêm - Việt. Cuối năm
1784, Trương Văn Đa sai Đô úy Đặng Văn Tuấn về Qui Nhơn cấp báo và xin viện binh [15].
Vua Thái Đức (

泰 德), sai Long Nhương Tướng quân Nguyễn Huệ đem quân vào tiếp cứu. Trước tình thế ấy,

Nguyễn Huệ không chủ trương phòng thủ Gia Định, hoặc đánh thẳng vào đại bản doanh của quân Xiêm ở Sa Đéc, mà
chọn một địa điểm hiểm yếu ở giữa Mỹ Tho và Sa Đéc để thực hiện kế “điệu hổ ly sơn,” với chiến thuật kết hợp thủy
quân và lục quân:

H 1: Cuộc hành quân của giặc Xiêm và sự phản công của Tây Sơn.(Sơ đồ từ Google)
Nguyễn Huệ đặt bản doanh tại Mỹ Tho, rồi bí mật chuyển quân và tàu chiến mai phục nơi đã định, dùng kế nghi
binh, cho một lực lượng nhỏ khiêu chiến yếu ớt, tạo cho quân Xiêm càng chủ quan khinh thường, xem việc chiếm Mỹ
Tho và Gia Định dễ như trở bàn tay.
Chiêu Tăng giao Sạ Uyển ở lại Sa Đéc giữ bản doanh, sai Lục Côn dẫn môt số bộ binh men theo tả ngạn sông Tiền
để hỗ trợ. Đêm 18, rạng ngày 19- 1- 1785 (mồng 9 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Chiêu Tăng và Chiêu Sương chỉ huy toàn
bộ lực lượng thủy bộ, theo sông Mỹ Tho tiến chiếm Mỹ Tho. Đúng với kế hoạch của Nguyễn Huệ, hầu hết thuyền quân
Xiêm lọt vào đoạn sông phục kích, từ Rạch Gầm đến Xoài Mút, dài khoảng 6 - 7 km, và cách Mỹ Tho chừng 12 km. Bất
thần pháo lệnh nổ, đồng loạt đại bác cùng pháo hỏa hổ, từ hai bờ sông, từ các cồn Bà Kiểu, cồn Bốn Thôn, cù lao Thới
Sơn, và cả trên chiến thuyền Tây Sơn thi nhau nhả đạn như cát vãi. Đồng thời thủy quân từ các nhánh sông đoạn Rạch
Gầm – Xoài Mút đổ ra, rồi từ Mỹ Tho kéo đến, khóa chặt hai đầu và đánh thốc cạnh sườn. Khiến đội hình của giặc, ngay
từ phút đầu bị chia cắt từng mảng, không còn sự chỉ huy thống nhất. Cùng lúc, quân Tây Sơn dùng thuyền nhẹ chở đầy
chất nổ và dễ cháy, lao thẳng vào thuyền giặc. Bộ binh Tây Sơn chờ sẵn ở bờ sông tiêu diệt nốt đám tàn quân bỏ thuyền
trốn chạy lên bờ. Ca dao đã phản ánh cuộc chiến đẫm máu này:
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Rạch Gầm – Xoài Mút tăm tăm
Xê xuống chút nữa tới vàm Mỹ Tho.
Bần gie đóm đậu sáng trời,
Ra tay một trận muôn đời uy danh.
Kết quả là 300 chiến thuyền và 2 vạn quân Xiêm cùng một số quân chúa Nguyễn, chỉ trong một đêm đã bị Tây
Sơn phá tan. Chiêu Tăng và Chiêu Sương tháo chạy về đại bản doanh Sa Đéc, bị quân Tây Sơn truy kích sát nút, hối hả
cùng với Sa Uyển dẫn vài ngàn tàn quân chạy bộ sang Chân Lạp, rồi về Xiêm. Nguyễn Ánh cùng đoàn tùy tùng chạy sang
Trấn Giang (Cần Thơ). Mạc Tử Sanh dùng 3 chiếc thuyền còn lại đón chúa Nguyễn về Hà Tiên, rồi chạy sang Xiêm.

H 2: Thế trận Rạch Gầm Xoài Mút. (Sơ đồ từ Google)
Vấn đề đặt ra thay lời kết:
Trước kia vua Xiêm Taksin (1767 - 1782), gọi theo tiếng Việt là Trịnh Quốc Anh, đã từng căm giận chúa Nguyễn,
vì một số thương gia người Xiêm từ Quảng Đông về nước, khi đi ngang qua Hà Tiên bị Lưu thủ Thăng giết và cướp hết
hàng hóa. Vì thế, khi sứ giả của Nguyễn Ánh là Tham và Tranh (không rõ họ) đến Xiêm để thương thuyết điều đình, thì bị
bỏ ngục. Ngoài ra, vua Taksin còn nghi các phái viên của Nguyễn Vương như Mạc Thiên Tứ và Tôn Thất Xuân đang tá túc
tại Xiêm tìm cơ hội chiếm Vọng Các. Vua Xiêm hạ lệnh giết Mạc Tử Duyên (con của Mạc Thiên Tứ, anh của Mạc Tử Sanh),
Tôn Thất Xuân và 50 người tùy tùng. Khiến Mạc Thiên Tứ quá uất ức phải tự vận vì sự nghi oan này [16].
Thế nhưng, khi Nguyễn Ánh có lời chính thức cầu viện, vua Xiêm Chakri (1782 - 1809), gọi theo tiếng Việt là Chất
Tri, niềm nỡ đón tiếp và sẵn sàng phái đến 2 vạn quân và sai người cháu của nhà vua sang cứu giúp. Phải chăng Nguyễn
Vương đã có mật ước gì với vua Xiêm, nên vua Xiêm đã bỏ qua mọi sự xích mích nghi kỵ từ triều đại trước, lại đối đãi tận
tình như vậy? Điều này vẫn là một bí ẩn! Phải chăng, vua Xiêm giúp Nguyễn Ánh vì “lòng tốt” của lân bang, hay vì thù
ghét quân Tây Sơn, hoặc là có âm mưu muốn nhân đó chiếm Miền Nam làm thuộc địa?
Cũng còn may cho dân tộc Việt Nam, trong đạo quân Tây Sơn, có danh tướng Nguyễn Huệ đã đánh tan 2 vạn
quân Xiêm chỉ trong 1 ngày (9- 1- 1785), và sau trở thành Hoàng Đế Quang Trung, đã quyét sạch 20 vạn quân Thanh
trong 5 ngày (từ đêm 30 đến chiều mồng 5 Tết Kỷ Dậu). Nếu không có Ngài, vị anh hùng cứu tinh dân tộc, nước ta đã bị
ngoại bang chia đôi, nửa phía Bắc trở thành quận huyện của nhà Thanh, nửa phía Nam thuộc về Xiêm La.
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H 3: Đài kỷ niệm chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút,
tại ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
(Ảnh: Bùi Thị Đào Nguyên, 2013)

San Jose, ngày 20- 2- 2017

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG
GHI CHÚ
[1] Năm Canh Tý (1780) Nguyễn Ánh xưng vương (Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, trang 351)
[2] Sài Côn: Theo Lê Quý Đôn; Phủ Biên Tạp Lục (viết năm 1776), Quyển 1 nói về “Sự tích hai xứ Thuận, Quảng…”;
trang 18 (ấn bản điện tử): Năm 1674, chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687) sai tướng ở doanh Nha Trang là Dương Lâm
Hầu đi đánh Cao Miên, sách đã chép: “Tháng 4, chia quân 2 đạo, trong khi đêm đánh úp lấy lũy Gò Bích, phá đứt các
vòng sắt ở các bè nổi, tiến thắng đến vây thành Nam Vang, Nặc Đai chạy bị chết, Nặc Thu ra hàng, tháng 6 rút quân về,
phong Nặc Thu làm chánh Quốc vương trị đất Cao Miên, Nặc Nộn làm thứ Quốc vương đóng ở Sài Côn, hằng năm phải
triều cống. Cho Dương Lâm Hầu trấn thủ ở Khang Thái.” Vì chữ Nho không có từ “Gòn” nên các nhà Nôm học mượn từ

棍) có âm na ná để thay thế cho chữ “Gòn.” Như vậy, nếu đọc theo Nôm là “Gòn” (棍) và nếu không biết chữ
Nôm thì đọc là “Côn” (棍). Và đây là lần đầu tiên địa danh “Sài Gòn” xuất hiện trên tài liệu Việt Nam. Trong Tự Điển Chữ
Nôm Trích Dẫn, Viện Việt Học xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2009, trang 443, cũng đã trích 4 câu thơ (từ câu 557 - 560) trong
thi phẩm Việt Sử Diễn Nghĩa Tứ Tự Ca (越 史 演 義 四 字 歌), bằng chữ Nôm, của Hường Thiết & Hường Nhung, viết năm
“Côn ” (
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1921, để minh chứng:

岳 差 惠 侶 (Nhạc sai Huệ Lữ),  ڭ打 柴 棍 (Vào đánh Sài Gòn), 軍 賊 殘 暴 (Quân giặc tàn bạo),

軍 些 耗 侶。 (Quân ta hao mòn).

[3] Phạm Văn Sơn; Quân Lực Việt Nam Chống Bắc Xâm và Nam Tiến, Quyển II (Sài Gòn, Bộ Tổng Tham Mưu xuất
bản, 1969); trang 339.
[4] Tân Hòa gồm 2 thôn: Tân Hòa Đông và Tân Hòa Tây, thuộc tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, phủ Tân
Bình, tỉnh Gia Định có lỵ sở là Sài Gòn.
[5] Đảo Thổ Châu: nguyên là “Chu” nói trại là “Châu” vì kiêng húy, tên của chúa Nguyễn đời thứ 6 là Chúa Quốc,

阮福淍

Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu (
). Quần đảo Thổ Châu gồm: đảo Thổ Châu lớn nhất (13,95 km²) và 7 đảo nhỏ: hòn
Tử, hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô, hòn Đá Bàn, hòn Xanh, hòn Cao, và hòn Khô nhỏ nhất (khoảng 15 m²). Đảo Thổ
Châu, còn có tên là Poulo Panjang (trên hải đồ, ghi theo tiếng Malaysia), ở trong vịnh Thái Lan, nằm phía Tây Nam đảo
Phú Quốc. Đảo Thổ Chu cách Phú Quốc 102 km tức 55 hải lý, cách Rạch Giá 200 km, cách mũi Cà Mau 157 km tức 85 hải
lý.
[6] Theo Phạm Văn Sơn, sách đã dẫn, trang 340: Chiêu Tăng và Chiêu Sương là em của vua Xiêm lúc bấy giờ là
P’hut Yodia. Nhưng theo Nguyễn Duy Chính, Tương Quan Xiêm – Việt Cuối Thế Kỷ XVIII, trích dẫn từ The Dynastic
Chronicles, The First Reign [Vol. II], trang 121: Chiêu Tăng là con của chị vua Xiêm, gọi nhà vua bấy giờ là Rama Đệ nhất,
bằng cậu ruột. Quách Tấn và Quách Giao, Nhà Tây Sơn (San Jose, nxb An Tiêm, 2003), trang 109, cũng chép “Vua Xiêm
sai cháu là Chiêu Tăng…,” nhưng tên nhà vua lại là Chakkri (Chất Tri). Tuy tên gọi vua Xiêm có khác nhưng đều chỉ cho
một người, vì đó là tên, là vương hiệu, hay triều đại của nhà vua.
[7] Về quân số của quân Xiêm, theo Nguyễn Duy Chính, Tương Quan Xiêm – Việt cuối thế kỷ XVIII, đã trích dẫn tài
liệu lịch sử Xiêm:
“Vào tháng 5 [lịch Xiêm, khoảng tháng 3 Dương Lịch] của năm Thìn [Giáp Thìn 1785] nhà vua (Rama I) sai cháu là
Chaofa Kromluang Thepharirak chỉ huy một đội chiến thuyền và 5.000 quân, với lệnh là tấn công và tái chiếm – không
được thất bại – lãnh thổ Saigon cho Ong Chiang Su [chúa Nguyễn]. Nhà vua cũng cho phép đích thân Ong Chiang Su
(Nguyễn Ánh) đi theo với đoàn quân. Một toán quân đường bộ do Phraya Wichinarong chỉ huy được lệnh tiến theo
đường Cam Bốt và điều động thêm một đoàn quân Cao Miên. Chaophraya Aphaiphubet tuyển thêm một lực lượng 5.000
quân Cam Bốt để đi cùng quân Thái.”
“Như vậy, lực lượng bản bộ của quân Xiêm ít nhất cũng hơn một vạn người, bao gồm 5.000 đi theo đường thủy
và trên dưới 1 vạn đi theo đường bộ. Lực lượng đó thường xuyên được tăng viện bởi quân Việt (cánh quân thủy) và quân
Chân Lạp (cánh quân bộ). Cánh quân bộ do Phraya Wichinarong chỉ huy, được tăng viện bởi quân Chân Lạp gồm 5.000
quân của Chaophraya Aphaiphubet (sử Việt chép là Chiêu Thùy Biện) và 2 cánh quân của Phraya Rachasetthi và Phraya
Thatsada không rõ quân số. Cánh quân thủy do Chaofa Kromluang Thepharirak chỉ huy, được tăng viện bởi quân bản bộ
của chúa Nguyễn đi từ Xiêm La về cộng với các cánh quân khác nằm sẵn trong nước. Ước tính lực lượng liên quân Xiêm Nguyễn - Chân Lạp có quân số khoảng hơn 2 vạn. Con số này khá phù hợp với các tài liệu sử chính thức của triều
Nguyễn.” (Theo vn.wikipedia)
[8] Về quân số của Nguyễn Vương, theo Quách Tấn - Quách Giao, sách đã dẫn, trang 109, chép: “trên dưới 1000
người.” Nhưng theo Nguyễn Khắc Thuần, Danh Tướng Việt Nam, Tập 3 (nxb Giáo dục, 2005), trang 189, chép “khoảng 3,
4 ngàn người.” Có lẽ Quách Tấn tính theo quân số khi Nguyễn Vương từ Xiêm kéo quân về nước, còn Nguyễn Khắc
Thuần tính theo quân số khi Nguyễn Vương đem quân về tới Rạch Giá, lúc ấy có một số tàn quân còn ở trong nước đã ra
tái nhập ngũ.
[9] Mạc Tử Sanh người Hà Tiên, là con bà vợ thứ tư của Đô đốc Mạc Thiên Tứ, và là em cùng cha khác mẹ với
Mạc Tử Duyên.
[10] Các địa danh ở Nam Kỳ Lục Tỉnh:
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- Rạch Giá: Năm 1876, Pháp chia tỉnh Hà Tiên làm hai hạt tham biện (tiểu khu) Rạch Giá và Hà Tiên. Từ ngày 1- 11900 hai tham biện này được nâng lên cấp tỉnh; nay là tỉnh Kiên Giang và Rạch Giá là tỉnh lỵ.
- Ba thắc: là tên gọi của đoạn sông Hậu từ Châu Đốc đổ ra biển; còn vùng đất Ba Thắc gồm Sóc Trăng và một
phần Bạc Liêu. Nguyên tiếng Khmer gọi là Bàsàk, người Pháp phiên âm là Bassac, tiếng Việt nói trại là Ba Thắc.
- Trà Ôn: một huyện nằm bên bờ sông Hậu, và thuộc tỉnh Vĩnh Long.
- Măng Thít, Nguyễn Ánh sau khi khôi phục đất Gia Định, đặt phủ Mân Thít. Năm 1827, Minh Mạng cải danh là
huyện Tuân Ngãi, thuộc phủ Lạc Hóa, trấn Vĩnh Thanh. Năm 1832, Minh Mạng 13, bỏ trấn lập tỉnh, huyện Tuân Ngãi
thuộc tỉnh Vĩnh Long. Năm 1908, cải là huyện Cái Nhum. Năm 1961, đổi là quận Minh Đức. Năm 1992, tái lập huyện
Mang Thít, thuộc tỉnh Vĩnh Long.
- Sa Đéc là tỉnh cũ ở Nam Kỳ, thành lập tháng 12 năm 1899; nay là tên của thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.
[11] Quách Tấn và Quách Giao, sách đã dẫn, trang 112.
[12] Phạm Văn Sơn, cùng một trang.

閩江

[13] Sông Măng Thít hay sông Mân Thít, là một con sông nhỏ, có tên chữ là Mân Giang (
),dài khoảng 47 km,
nối Sông Tiền (nhánh Cung Hầu, Cổ Chiên) với Sông Hậu, chảy trên địa phận tỉnh Vĩnh Long, và là một thủy lộ quan trong
cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
[14] Long Hồ là huyện nằm ven phía Đông thành phố Vĩnh Long, và ở về phía Tây huyện Mang Thít. Vào thời Gia
Long, địa bàn huyện Long Hồ (ngày nay), xưa thuộc huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh; năm 1832 đổi
thành tỉnh Vĩnh Long.
[15] Quách Tấn và Quách Giao, cùng một trang.
[16] Phạm Văn Sơn, sách đã dẫn, trang 339.
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Một Buổi Đầu Thu
Hoangdungdc

Trước khi rời khỏi nhà đi đến dealer xe, nhờ thằng em thay cho cái bóng đèn xe vừa bị cháy, tôi đã có sẵn kế hoạch
trong khi chờ đợi sẽ phải làm cái gì rồi. Giao xe xong, tôi vội vã băng ngay qua đường đi thẳng tới tiệm bán đồ cũ, trong
đó có hẳn một khu bán sách báo cũ, do người ta hiến tặng. Người tặng có thể do vì nhà đã đầy ắp các thứ hoặc vì chủ
nhân đã qua đời, con cháu muốn dẹp bỏ!
Tôi có cái tật, hễ thấy tiệm bán sách báo cũ nào là lập tức xà vào, hoặc là đi ngang qua nhìn thấy mà hôm đó không
thuận tiện để ghé vào thì tôi áy náy làm sao ấy, giống như thoáng thấy một người thân quen mà không thể nào chào hỏi.
Lay hoay trong đống sách báo cũ đã ngã màu, tôi cảm thấy thật vui khi tìm được hai cuốn sách vô cùng lý thú.
Cuốn thứ nhất còn mới của Gabriel García Márquez xuất bản tháng 11,2003 có cái tựa là "Living to Tell the Tale" tạm
dịch "Sống để kể chuyện". Điều trùng hợp về cái tựa làm tôi thích thú và tự tin hơn là vì tôi cũng có một cuốn có cái tựa
là "Chuyện Dung Kể". Gabriel García Márquez là nhà văn người Nam Mỹ (Columbia) được giải Nobel năm 1982, ông vừa
mới qua đời vài năm trước (April 17,2014) hưởng thọ 87 tuổi. Tôi khoái ông vì cuốn “Tình Yêu Thời Thổ Tả” (Love in the
Time of Cholera), vừa được xem phim lại vừa được đọc truyện của ông thì cảm thấy cuộc đời này quả thật đáng trân
trọng. (Các bạn nào muốn biết rõ về ông thì cứ ghé vào Wikipedia nhé)
Cuốn thứ hai càng thú vị hơn nó có cái tựa là Heart Songs - The Intimate Diaries of Young Girls của Laurel Holliday
xuất bản năm 1978, sách đã ngã màu. Cuốn sách này được người đầu tiên mượn của thư viện quốc gia (Library of
Congress) ngày 28 tháng 7, 1978, rồi sách lại qua tay thêm hai người nữa, sau 35 năm lưu lạc cuối cùng thì hôm nay đã
lọt vào tay tôi. Người thứ ba là người trước tôi, theo như con dấu đóng ngày tháng của thư viện thì đã mượn cuốn sách
này vào ngày mùng 6 tháng 7, 1983 rồi hình như là cứ giữ mãi, vì quên hay vì bị sao đó không thấy đem trả lại. Cuối cùng
chắc đã qua đời rồi nên con cháu mới mang đem cho hội từ thiện, để rồi họ đem bán lại cho những người "lẩm cẩm"
như tôi, giá 99 cents, giá bán năm 1978 là $3.95 (hình như trên website còn một quyển original đang bán với giá $ 3.99
bạn nào muốn đọc thì vào đấy mua nhé)
Nội dung cuốn sách thì càng thú vị, nhà văn Laurel Holliday kể rằng:
Cách đây 5 năm (1973) một hôm tôi đang lục tung các kệ sách của thư viện trường đại học để tìm tài liệu, thì bỗng đâu
cuốn The Diary of Nelly Ptaschkina* rớt ngay xuống trước mặt tôi, tôi vội nhặt lên và đọc lướt qua, không ngờ nó cuốn
hút tôi đến không thể rời ra nữa. Kể từ đó tôi bỗng cảm thấy bị lôi cuốn bởi các trang nhật ký của các bé gái vị thành
niên, nó thúc đẩy tôi đi tìm kiếm những trang nhật ký của các bé gái trên toàn thế giới, từ Đông sang tới Tây Âu, tôi đã
bỏ ra cả trăm, cả ngàn giờ để đọc các trang nhật ký đầy thú vị ấy.
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Cuối cùng tôi đã chọn lọc ra được mười em có những thể hiện và những ý nghĩ lạ lẫm, phi thường mà đã có thể khiến
tôi khóc, tôi cười và như một tấm gương phản chiếu tôi đã nhìn thấy một phần của tôi trong đấy.
Những trang nhật ký ấm áp của các bé gái Nga, Áo, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh và Mỹ tuổi từ 8 đến 11, có ý thức
sớm về tình dục, về quan niệm sống, về chuyển đổi văn hoá v...v... vô cùng lý thú hơn hẳn những chuyên gia luôn dành
cho chúng ta những mô tả lắp ráp, ngượng ép.
Những trang nhật ký thể hiện cá tính, quan niệm sống thâm sâu ấy của các bé gái từ cả thế kỷ trước, có những câu sai
văn phạm, sai cả chính tả đã được Laurel Holliday cho giữ nguyên trạng.
Tôi càng đọc càng thấy lý thú, thỉnh thoảng gặp những chữ khó hiểu thì tôi ngừng lại hỏi chú Gồ (google). Đọc đến một
trang có một vài chữ khó hiểu, tôi nhìn thấy lờ mờ những giòng ghi chú bằng bút chì, tôi cố nhìn kỹ bỗng giật nẩy mình,
khi nhận ra đó là những con chữ bằng tiếng Việt ...
Ôi còn gì thú vị cho bằng, khi biết rằng cuốn sách này cũng đã từng nằm trên tay một người Việt Nam nào đó giống
như tôi.
Tới đây tôi lại nhớ đến một tiệm sách cũ mà tôi đã từng ghé qua vài ba lần, để tôi kể cho các bạn nghe biết đâu có bạn
nào đó cũng sẽ mò đến như tôi.

Trên đường West Broad Street, con
đường chính của quận Falls Church,
VA, lúc nào cũng thấy xe cộ chạy
nườm nượp, lúc nào cũng có vẻ kẹt xe
vì tốc độ bị giới hạn, có vài khúc
đường chỉ được chạy 25 miles một
giờ, tôi hơi lấy làm ngạc nhiên nhưng
chợt nhận ra đó là khu phố cổ, nay
theo nhịp điệu của thời gian đã được
tân trang, trở thành từng bừng náo nhiệt. Cũng nhờ xe chạy với tốc độ rùa bò như thế mà tôi đã có dịp nhìn ngắm hai
bên đường, ngoài những cao ốc hay những khu shopping sang trọng, tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại những ngôi nhà nho
nhỏ, xinh xinh, nhìn y hệt như những căn nhà trên những tấm Post Card.
Trên con đường ấy có một tiệm sách cũ, đi ngang qua mãi mà tôi vẫn chưa có dịp ghé vào, bức rức muốn chết. Một
hôm có một người bạn hỏi:
- sinh nhật của em, em muốn đi đâu?
- em muốn đến tiệm sách cũ ở đường West Broad.
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Căn nhà lọt thỏm giữa những phố xá đông đúc, nhưng trông sao vẫn cứ như một mình một cõi, vẫn giữ cho mình một
khoảng đất rộng đủ để cho những khách hàng yêu sách đậu xe, vẫn giữ cho mình cái hàng dậu siêu vẹo có những dây
hoa leo, vẫn giữ cho mình cái hàng hiên, cái cửa ra vào nhỏ bé tróc sơn, cũ kỹ.
Bước vào trong thì ôi thôi sách ơi là sách, các kệ sách chen chúc đầy sách báo cũ mới, giữa các kệ sách là lối đi nhỏ
hẹp chỉ đủ cho một người trung bình lui tới, nếu hai người gặp nhau trên lối đi, thì một người phải ép mình qua một bên
để nhường lối. Hai đứa chúng tôi chìm ngập trong ấy đến cả mấy giờ đồng hồ, tôi vớ được một cuốn thơ của Tagore cũ
rích, nhưng trình bày rất đẹp.
Người tính tiền chắc là chủ nhân của tiệm sách rên lên:
- Trời ơi, cuốn này đã ở đây 17 năm rồi, nay you mang nó đi thì tôi tiếc đến chết mất!
-

Thì bà cũng nên để cho nó thở chứ, bà đã nhốt nó ở đây những 17 năm rồi còn gì.

-

À, bà có cuốn nào của Alice Munro không? Tôi muốn version cũ nhất đấy nha.

-

Bà tác giả mới được giải Nobel đấy hở, dường như là tôi không có.
Ừ, tôi cũng nghĩ như thế, vì kiếm mãi mà chẳng thấy đâu.
Khi ra về người bạn tôi hỏi:

- Em có vẻ thích Tagore nhỉ?
- Vì có chị Sao Khuê bên Canada đọc thơ của em rồi bảo rằng, em có cái vẻ của...Tagore hi..hi..
Mấy hôm sau vào ngày sinh nhật của tôi, qua bưu điện tôi nhận được cuốn Dance of the Happy Shades mới tinh của
Alice Munro, bên trang trong có cái chú thích:
"Với mong ước em sẽ là một nhà văn nổi danh như tác giả cuốn này"
ký tên HN. Dec 2013.
Ôi thật là thần giao cách cảm, anh ấy luôn đọc được ước muốn của tôi.

Hoangdungdc 10/01/2017
* Nelly Ptaschkina là một cô gái người Nga sinh năm 1903 mất năm 1920, được 17 tuổi.
Những gì chúng ta biết về cuộc đời ngắn ngủi và sôi nổi của Nelly Ptaschkina tồn tại trong một loạt các quyển vở mà cô
đã ghi nhận, đa số thuộc về tôn giáo từ năm cô mười tuổi, một vài trong số đó đã được bảo quản và xuất bản bởi mẹ cô
sau cái chết bất ngờ của cô vào năm 1920.
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