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(Thi ảnh do SongThy thực hiện)
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Người Tình Trong Thơ

Bỗng dưng mình ao ước
em là người tình sầu
trong tim ta nhật nguyệt
bây giờ và mai sau

Tuổi nào ta còn mộng
tuổi nào ta còn mơ
con tim còn rung động
thì còn nghĩ vẩn vơ

Người tình sầu không thấy
chốn nào không ai hay
cung đàn nào ai dạo
tiếng hát nào trên tay

Tình đời vốn vô vọng
tình yêu vốn vô bờ
con tim còn máu đỏ
thì cứ mơ và mơ

Ta yêu trăng mùa hạ
nâng niu gió mùa thu
mùa đông buồn vời vợi
nhưng tim không hững hờ

Bỗng dưng mình ao ước
trang thơ tình hôm nay
được dát vàng nạm ngọc
tên em cuộc đời này

Mùa xuân hoa xuân nở
tình xuân nở mấy mùa
ta mang đời lữ thứ
xuân tàn lúc tuổi thơ

Tình yêu non cao ngất
lời thương biển dâng đầy
người tình không có thật
ta tìm em trong mây.

Bỗng dưng mình ao ước
tình yêu em trong thơ
con chữ đầy trên giấy
chỉ thơ và chỉ thơ
Hồn thơ ta lãng mạn
chữ yêu là hư vô
chữ đời là hư ảo
vẫn thích tình vu vơ

Hoa Văn

(Mời nghe nhạc phổ thơ trong phần NHẠC)
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Bạn Xưa
Diễm Châu (Cát Đơn Sa)
Thế là chồng tôi sắp được gặp lại cô bạn Trần Hoài Thu mà anh mê mệt ngày xưa, nghe nói cô ta bây giờ cũng là môt nữ
ca nhạc sĩ, thường trình diễn trên "sân khấu về đêm"...
Ấy, tôi nói cho có vần có điệu, chứ thật ra cô ta trình diễn ở đâu thì làm sao tôi biết được! Tôi vốn chỉ ái mộ nữ nhạc sĩ
Hoa Sen, thích từ lâu rồi. Trên bất cứ sân khấu nào, ngày cũng như đêm, lớn cũng như nhỏ, nếu có chương trình nhạc
của bà, là đám bạn của tôi đều hò nhau tham dự, cổ võ... sau đó về kể từng chi tiết cho tôi nghe, bởi riêng tôi thì không
bao giờ đi được vì hoàn cảnh công việc bán quán cà phê quá bận rộn, không thể bỏ két sắt mà đi...
Tôi khoái những bài hát của Hoa Sen làm vì nghe qua các ca sĩ hát nó mướt rượt, ướt át, lãng mạn tình tứ không chịu
được, hợp với tâm trạng chung chung của mọi người... ngay tôi, khi nghe những bài hát đó, dù tình cảnh hôn nhân của
tôi thẳng băng, chẳng có màn thất tình, trái ngang nào, nhưng tôi và những bạn đồng cảnh đều... mê mẫn!
Công nhận là nhạc của bà ta hay!
Tuy tôi ái mộ bà nhạc sĩ, và hát ông ỏng những bài nhạc do bà sáng tác suốt ngày, khi đứng trong góc bếp, hay dưới vòi
sen, hoặc ngồi sau tay lái đi công việc! Nhưng tôi chưa bao giờ biết đến nhan sắc của bà như thế nào.
Tôi cũng không cần biết đến điều đó!
Nhạc sĩ mà, ít ai biết mặt! Nhưng rồi một thời gian sau đó tôi nghe nói bà Hoa Sen đã xuất hiện lai rai, có lẽ bà cũng có ít
máu tham sân si trong người, háo hức khi thấy người ta chuộng nhạc của mình, thích chường mặt ra với đời, bằng cách
leo lên sân khấu hát những bài nhạc của chính mình!
Nữ nhạc sĩ cỡ tuổi nhóm tụi tôi, nghĩa là cũng trên dưới năm mươi. Nhưng nhờ biết ăn kiêng, biết chọn lựa quần áo, tóc
tai, trang điểm, nên nghe mấy bà bạn nói trông cô ta cũng được, nhìn trẻ hơn tụi tôi cả chục tuổi!
Khi nghe chồng quảng cáo về việc cô bạn Hoài Thu của anh đến thành phố "Biển Dài" nầy để trình diễn văn nghệ, thì tôi
có hơi khinh thường! Tôi thoáng nhớ đến nhạc sĩ Hoa Sen của tụi tôi đang được ái mộ, bà cũng có giọng hát trầm trầm,
dù âm thanh không rõ ràng lắm, nhưng vì là người sáng tác nhạc nên được khán giả chấp nhận dễ dàng hơn người khác!
Các bạn kể lại Hoa Sen có nhân dáng trung bình về mọi phương diện: mái tóc mềm mại cắt tém ngang vành tai, nhất là
khuôn mặt khả ái, cặp mắt to buồn buồn có duyên, hàng lông mi giả dài vun vút nhưng bắt mắt dưới ánh đèn sân khấu...
tay ôm cây đàn guitar gẩy theo những nốt nhạc... nghiêng đầu hát, trông rất nghệ sỹ và thu hút khán giả đang ngồi nghe
phía dưới nhìn lên, họ thường ưa thích, nhất là cánh đàn ông, và ủng hộ những tràng pháo tay râm ran mỗi khi bà lên
sân khấu trình diễn.
Những khi đi hát, bà thường đi với một ông, lần nào cũng là ông đó... nhưng ai hỏi thì bà trả lời:
- Ðây là ông anh của mình.
Ông bạn của bà chỉ cười cười, còn cánh đàn ông thì khoái hơn... Tụi bạn kể như vậy.
Khi nghe chồng diễn tả và nói tên cô bạn, cái tên cúng cơm Hoài Thu khi còn đi học, tôi đâu có biết đó chính là nữ ca
nhạc sĩ Hoa Sen mà tôi và đám bạn ái mộ!
Tôi cứ tưởng bạn của chồng là một mụ nào đó ở hải ngoại nầy ham ca hát, như đa số những tay văn nghệ văn gừng mới
biết làm vài ba bài nhạc, cũng bày đặt bỏ tiền thu CD, mướn ca sĩ nổi tiếng hát vài bài cho đình đám... Sau đó đóng góp
với vài người đồng cảnh, để chung nhau cộng tác làm một buổi tổ chức chương trình giới thiệu, ra mắt cuốn CD đầu tay.
Dĩ nhiên là họ sẽ mời vài ca sĩ nam nữ nổi tiếng hát chung trong CD của từng cá nhân đến tham dự, mà hầu như ai ra CD
cũng phải mướn một ca sĩ mình thích để hát ít nhất hai bài... ca sĩ của người nào thì người đó lo móc hầu bao mà trả
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phần cát xê cho họ... như vậy buổi ra mắt mới dễ câu khách và mời bạn bè đến ủng hộ mua băng... Ðiều nầy thì ai có
máu văn nghệ muốn làm CD đều rành rẽ!
Khi chồng đưa cho coi tờ quảng cáo, tôi đang ướp thịt nướng tay chân dơ hầy... ghé mắt ba chớp ba nhoáng nhìn tờ
quảng cáo trên tay chồng, thấy có tên của Nữ Nhạc Sĩ Hoa Sen, là gật đầu dễ dàng đồng ý đi dự cùng với chồng, vì dù sao
cũng có mặt thần tượng của tôi.
Nhạc của Hoa Sen sau nầy thường được bà trình diễn, không cần mời ca sĩ như xưa, vừa tiết kiện tiền, vừa lăng xê chính
nữ nhạc sĩ!
Nhưng sau cùng thì tôi lại không đến được đêm hôm đó! Chẳng là con gái bác Hai đã ưng thuận ngồi làm thâu ngân viên
giùm cho tôi rồi, nhưng cuối cùng con bé đổi ý, vì thằng bồ nó ở xa về thăm không báo trước!
- Dì ơi... cháu xin lỗi là tối nay cháu không đến làm giúp dì được!
Tôi hơi thất vọng:
- Sao vậy, cháu đã nhận lời với dì rồi cơ mà!
- Cháu biết vậy, nhưng bạn trai cháu nói nếu cháu không đi chơi với hắn đêm nay, thì mai hắn đi rồi, hắn sẽ giận cháu
luôn... và “may be” có bồ khác!
Nghe mà bực, tôi xúi:
- Thì cho hắn giận luôn đi...
Con bé kêu lên:
- Ý không được dì ơi! Bây giờ khó kiếm ra con trai như nó lắm, cháu quen toàn mấy thằng "sứt càng gãy gọng" không à...
Rồi con bé dọa thêm:
- Hỏng ấy dì kiếm bồ khác cho cháu đi, nhưng phải đẹp trai, hào hoa phong nhã như thằng nầy...
Nghe nó nói tôi thấy phát mệt, trả lời ỉu xìu:
- Dì kiếm đâu ra bây giờ... Thôi, cháu cứ đi chơi đi... dì ở nhà cũng được...
Con bé reo lên:
- Ðúng rồi, tiền mà dì, giao cho ai cũng không được đâu!
Ở nhà, tôi chỉ tiêng tiếc là không được đi coi thần tượng Hoa Sen của mình hát. Còn bà Hoài Thu bạn của chồng, tôi
không để ý mấy... chắc cũng là loại ca sĩ nghiệp dư "ca ra ô kê" như mấy mụ bạn của tôi thôi!
Tôi có vài bà bạn tuy không phải là tiếng hát chim quyên, nhưng nhan sắc thuộc loại "ba chìm bảy nổi chín cái lênh
đênh"! Mấy bà mà tấn công ai thì người đó chắc chắn phải rung rinh, xiêu đình đổ quán! Mấy bả cũng đâu có tha ông
chồng tôi!
Nhưng ông xã tôi tuy hào hoa có điều cũng biết thương vợ, không phải là tay háo sắc!
- Anh nghĩ khi xưa chúng ta cùng khổ cực, tận bùn đen với nhau... giờ ngoi lên được rồi, không lẽ mình lại làm đau lòng
nhau!
Câu nói nầy khiến cho tôi vững tâm mà dẹp bỏ nghi ngờ ra ngoài. Nhiều khi tôi nghĩ ổng cũng thuộc loại khôn bẩm sinh!
Ngày xưa chúng tôi cũng từng yêu nhau hai ba năm mới lấy nhau... mấy bà bạn tôi có đùa giai, cũng giỡn chơi chọc ghẹo
ổng nhiều lần, nhưng thấy ổng trơ trơ...
Vì vậy tôi nổi tiếng là bà vợ dễ dãi, cho chồng tự do giao thiệp, đi đêm về hôm... chẳng bao giờ phàn nàn một tiếng. Cả
ngày tôi đã quá cực với cái quán cà phê, làm thức ăn, nước uống... tận tình đem tài năng nấu ngon của mình ra phục vụ
qúy khách, đổi lại là những đồng đô la từ túi thiên hạ, tháng ngày theo nhau chui vào nằm trong sổ nhà băng của riêng
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tôi, mỗi lúc một nhiều lên, sinh lời thêm... cho tôi nhìn con số trong cuốn sổ trương mục là khoái, sung sướng thoải mái
rồi...
Ông xã tôi còn điệu nghệ hơn nữa, là tiền thu được từ quán, ông để tôi tự do xài, không hề đoái hoài, thắc mắc hỏi han
tới. Tôi có làm gì... như sửa sắc đẹp, mua vàng bạc kim cương, hay cho ai... ổng cũng không hề càu nhàu hay bận tâm.
Chỉ vì cái nghề buôn bán bất động sản của ổng, tiền thu vào cũng đã hơn tôi rất nhiều. Tiền ai người nấy xài... Chúng tôi
hợp tánh nhau là không ai quan tâm tới tiền của ai. Ai kiếm người ấy tiêu... Dĩ nhiên là tiền trong nhà tiêu dùng, thì ổng
lo.
Cái bà Hoài Thu xa lắc xa lơ mà ngày xưa ổng mê đó, bây giờ chắc cũng già khằng rồi, thương yêu gì nổi!
Với lại ổng đang ở với vợ con, chứ đâu phải độc thân để dễ dàng nhào vô đàn bà con gái mà sợ! Ổng lại đang có cuộc đời
tự do sung sướng, không ai ngăn cấm, lấn áp can thiệp vào... còn đòi gì nữa! Kiếm đâu ra bà vợ nào dễ dàng như tôi!
Hình như trong người tôi không có máu ghen hay sao ấy! Những khi ra vườn hái hay đi mua ớt, là trái ớt do tôi mang về
không bao giờ cay! Trong lúc ớt người ta, của mấy đứa bạn thì cay xé lưỡi, la trời!
- Chắc em không biết ghen!
Chồng tôi hớn hở gật đầu công nhận điều nầy ngay. Tóm lại, tôi hoàn toàn tin tưởng ông xã của mình.
Nghĩ vậy, tôi lại cắm đầu vô bếp để lo các thức ăn uống, tự hào trộn mớ cà phê theo cách ướp riêng thơm ngon của
mình, khiến cho ai uống ly cà phê của quán tôi, đều phải mê mẫn mùi vị, trở lại lần sau!
Tối hôm đó, ông xã coi văn nghệ về thì tôi đã ngủ khì! Tôi không biết ông về mấy giờ, hay có về hay không nữa? vì chúng
tôi có hai phòng riêng, ít khi nằm ngủ chung với nhau. Lý do rất dễ hiểu bởi khi ngủ tôi cần không gian thật tối, đèn đóm
phải tắt hết lúc chín giờ. Trong khi đó thì ổng chưa tới giờ ngủ, đang mầy mò trên computer, đèn bật sáng trưng... có khi
lại còn âm thanh ồn ào của radio, của chương trình nầy nọ... khiến tôi bực bội không ít!
Sau cùng chúng tôi cùng đi đến thỏa thuận mỗi người một phòng, để có thêm sự tự do bản thân... Tôi cần ngủ sớm để
làm việc ngày hôm sau. Ổng cần thức khuya để truy cập mạng lưới điện toán!
Làm việc mệt quá, canh chờ ổng làm gì! Sáng mai khi thức dậy, thế nào mấy người bạn tôi cũng điện thoại kể hết sự tình
cho tôi nghe... Ổng mà xảy ra chuyện gì cũng không thể giấu nổi chi tiết nào!
Mà ổng cũng thường xuyên kể cho tôi nghe chuyện gặp cô nầy bà nọ... ổng ái mộ người ta hay họ thích ổng... đều nói
hết cho vợ nghe... có vẻ không giấu diếm gì cả. Tôi cũng quen như thế rồi.
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm rồi sửa soạn ra quán làm việc như mọi ngày. Tôi phải đến sớm hơn nhân viên, và có
nhiệm vụ mở cửa quán lúc bảy giờ, phải ướp thịt theo bí quyết riêng, để cho nhân viên nấu nướng... cũng như là pha chế
món cà phê gia truyền vậy.
Khổ thiệt đó, nhưng khi thu tiền vô túi thì sướng bù lại, huề!
Chuẩn bị xong các thức cũng hơn chín giờ sáng, tôi vẫn chưa nghe một đứa bạn nào điện thoại, hay ghé quán mua bánh
mì, cà phê... rồi "tám" chuyện như mọi khi! Không biết tụi nó biến đâu hết rồi?
Sự im lặng của chúng nó không khiến cho tôi thắc mắc lâu, vì khách hàng ra vào, vì bận thu tiền bỏ két. Ông chồng tôi
thường ngày khoảng mười giờ cũng ghé lại để làm một ly cà phê, thì bây giờ hơn mười một giờ cũng chưa thấy tăm hơi!
Mãi cho đến giữa trưa, thì mới thấy mấy bà bạn trong băng tà tà kéo vào. Bà nào bà nấy ăn diện còn hơn minh tinh tài
tử, cười nói rổn rảng hồn nhiên....
Nhưng tôi bỗng chớp mắt nhìn kỹ hơn, giữa đám đàn bà tạp lục tùng lâm đó, hình như là thần tượng của tôi, ca nhạc sĩ
Hoa Sen cũng có mặt.
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Tôi trố mắt ra nhìn. Hoa Sen bên ngoài bình thường về mọi phương diện. Nghĩa là không xấu không đẹp, không cao
không thấp, không mập không ốm... nhưng tôi biết với mẫu người như vầy, tô điểm lên sân khấu thì cũng ăn khách lắm.
Trên vai cô nàng có vác theo cây đàn Guitar màu nâu bóng loáng. Ðúng là nhìn nghệ sĩ thực.
Chưa kịp chào hỏi nhau, thì tôi thấy ông xã từ ngoài bước vào, tay bắt mặt mừng với nhau, rồi ông mời mấy người đó
ngồi xuống một bàn rộng nhất.
Tôi chạy ra:
- Chào các bạn... chào nữ ca nhạc sĩ... tôi ái mộ chị lâu rồi giờ mới hân hạnh gặp...
Hoa Sen cười, nụ cười khá thân thiện:
- Dạ, nghe anh nhắc về chị nhiều, giờ mới biết... sao tối qua chị không đi chơi?
Nghe Hoa Sen nói,. tôi ngạc nhiên nghĩ thầm: "Ủa, họ quen nhau sao mà ổng nhắc tới mình???"
Thấy mặt tôi chưng hửng, chồng tôi vội đưa tay về phía Hoa Sen, giới thiệu:
- Em, đây là Hoài Thu, bạn học cùng lớp với anh từ nhỏ, còn đây là bà xã của tôi...
- Ủa, Hoài Thu là Hoa Sen sao?
Tất cả nét mặt chung quanh đều cười:
- Ðúng vậy, đi hát thì là Hoa Sen, còn ở nhà là Hoài Thu...
Thì ra là vậy! Sau đó tất cả nhốn nháo gọi đồ ăn thức uống. Tôi không ngờ bạn xưa của ông xã mình lại là người nổi
tiếng! Mà là người tôi ái mộ nữa chứ! Thật là tréo nghoe… Thảo nào mà anh chàng có vẻ xôn xao mấy ngày nay...
Tôi có vẻ mất tự tin trước người đàn bà nầy. So ra, trong nhóm bạn tôi, bà Thảo là người đẹp nổi trội hơn cả, sắc đẹp
theo bám bà từ hồi con gái cho đến giờ... bà Thanh thì sang trọng, mốt miếc không ai bằng... bà Kiều tuy tuổi đã cao,
nhưng vẫn còn để mái tóc dài thướt tha như một nàng thơ, trong nhân dáng vẫn gầy như liễu rủ! Còn bà Thúy thì tay
chơi nữ trang có hạng. Bà đeo những xâu chuỗi cực kỳ đẹp, bà cũng hơi tròn trịa, nhưng bà nhìn bắt mắt vì sự dịu dàng,
mặc dù giọng nói có phần khoe của!
Thế đó, mấy bà bạn tôi tuy thuộc loại cao thủ, nhưng tôi đâu có sợ. Vậy mà bà Hoa Sen nầy đây, trên người không có
đeo một thứ nữ trang nào, quần jean áo sơ mi màu tím than bó sát thân hình, tóc cột túm lại phía sau bằng sợi thun đơn
giản, chứ không phải tóc tém như tôi thấy trong tờ chương trình quảng cáo… đeo mắt kiếng không phải hàng hiệu, và vai
mang cây đàn… lại khiến cho tôi hơi lo lo...
Hoa Sen thay vì ngồi cạnh chồng tôi để nói chuyện như thường tình, thì chị ta lại vòng qua chỗ tôi đứng, rồi kéo ghế cho
cả hai chúng tôi ngồi xuống bên nhau. Cử chỉ nầy khiến tôi cảm tình hơn với nàng ta...
Chồng tôi cũng lăng xăng đến gần, và anh ngồi xuống cái ghế kế bên Hoài Thu. Thế rồi câu chuyện của họ xoay quanh
những bạn bè, trường lớp ngày xưa. Nhóm chúng tôi đâu có hứng thú để nghe chuyện xưa tích cũ của hai người. Tụi tôi
lại quay ra "tám" đủ điều, mạnh ai nấy nói.
Một lát, tôi thấy Hoài Thu cũng đang chăm chú theo dõi câu chuyện của chúng tôi, thay vì họ tâm sự riêng với nhau. Tôi
thấy chồng mình cư xử với Hoài Thu rất là tốt, lo cho chị ta một cách tích cực với vẻ mặt hân hoan.
Hoài Thu còn ở lại đây chơi vài ngày. Tôi biết chắc thế nào ông xã của mình cũng sẽ đi chơi với chị ta, nên hỏi:
- Gia đình của chị có mấy người?
- Mình có hai đứa con, nhưng là người độc thân!
- Anh chị ly dị nhau bao lâu rồi?
- Cũng mười năm...
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Thấy tôi im lặng suy nghĩ, Hoài Thu trấn an:
- Ông xã chị vui tính và "nice" lắm... tụi nầy quen nhau hồi nhỏ, nhưng cũng chỉ là bạn bình thường thôi... thời con nít ấy
mà! Không ngờ bây giờ gặp lại sau cả mấy mươi năm!
Nghe Hoài Thu nói, tôi tin ngay, nhưng có điều chẳng hiểu Hoài Thu cố tình lờ đi, hay không muốn nhắc đến là chồng tôi
vốn rất yêu, thích đơn phương cô bạn học lắm tài từ thuở còn niên thiếu... Mối tình mà chồng tôi coi như một điểm
hồng trong đời sống...
Thế rồi tôi cũng phải quay lại công việc trong bếp núc, hàng quán...
Bọn họ lại kéo nhau đi, lần nầy chồng tôi nhập bọn. Khi đi, anh quên cả nói "bye" với vợ, vì còn mắc lo cầm theo mấy
chai nước lọc cho Hoài Thu uống trên xe. Đúng là tình xưa nghĩa cũ có khác!
Tính chạy ra cửa nhìn coi họ đi như thế nào, thì chị bếp đã lên gọi tôi xuống, nếm lại mấy thau thịt nướng trước khi bỏ
lò... thế là tôi phải quay vô, mà trong lòng thì cũng hơi thấp thỏm!
Vào trong bếp, không biết nghĩ sao, tôi nói với chị bếp:
- Thôi chị cứ nướng đi, khỏi cần thử…
Rồi tôi chạy ra đàng trước nhìn ra ngoài… Sự ân cần của chồng tôi đối với cô bạn học khiến cho tôi không yên tâm!
Nhưng những chiếc xe đã lăn bánh! Tôi không nhìn rõ ai ngồi với ai.
Họ đi trên hai chiếc xe, chắc chắn là Hoài Thu ngồi trên xe chồng tôi rồi… Cầu cho mấy bà bạn tôi cũng leo lên đó một vài
người!
Nhưng tôi nghĩ chỉ có bốn bà bạn… đời nào họ lại rã đàn để qua xe ông chồng tôi ngồi cho mang tiếng “phá đám”! Bạn
tôi tuy thích “tám”, nhưng lịch sự họ lại có thừa!
Ngày hôm đó, ở nhà tự dưng khách đông gấp bội! Thâu tiền nhiều thì mừng, nhưng cũng mệt vì phải làm việc nhiều… để
tiếp khách cho hoàn hảo…
Dù có suy nghĩ về ông chồng và cô bạn của ổng lúc trộn thịt trong bếp… nhưng rồi tôi cũng chẳng làm gì được hơn là tự
nhủ: Hãy quên đi, hãy tin tưởng sự thủy chung nơi chồng mình…
Buổi chiều xuống chầm chậm… Sớm nhất cũng mười giờ chồng tôi mới về, vì nghe đâu họ còn đi ăn tối, nghe nhạc ở một
quán cà phê, nơi Hoa Sen có nhận lời trình diễn.
Biết vậy, nhưng tôi vẫn đứng ở cửa sổ ngóng ra ngoài, chờ nghe tiếng xe của chồng chạy vào ga ra…
Chờ chán, tôi mệt quá bỏ vào phòng ngủ, rồi ngủ quên lúc nào không hay!
***
Buổi sáng, tôi thức dậy muộn. Nhìn đồng hồ thấy kim chỉ tám giờ, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, chạy nhanh vào phòng
tắm… Chết rồi… chắc mấy nhân viên đang đứng chờ mình ở bên ngoài tiệm… Mà sao họ lại không gọi điện thoại cho
mình chứ! Nghĩ vậy, nhưng tôi chợt thấy vô lý… Thông thường thì nhân viên hay ngồi đợi chủ nếu chưa có ai đến mở
cửa… chứ ít người gọi phôn thăm hỏi tại sao!!! Vừa lau mặt, tôi lại nghĩ thêm: Tại sao chồng mình không kêu mình dậy?
Nhưng tôi sực nhớ ra lý do dậy muộn, bởi tối qua thức khuya đợi chồng về! Sau đó buồn ngủ quá nên tôi đi ngủ, không
đợi chờ gì nữa…
Chẳng biết ông chồng tôi mấy giờ mới về đến nhà mà giờ nầy vẫn im re! Mọi hôm, ổng thường chạy tập thể dục vòng
quang khu xóm khoảng gần một tiếng…
Hay là ổng mải vui nên gần sáng mới về? Giờ nầy còn ngủ?
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Tôi đến phòng chồng đẩy cửa nhìn vào trước khi đi làm, cho dù đã gấp rút thời gian lắm rồi… Ồ, hình như đêm qua ổng
không về nhà thì phải… vì giường nệm vẫn thẳng tinh tươm! Không lẽ nào sáng nay ổng ngủ dậy… lại tự làm giường sạch
sẽ đến vậy…
Nhà tôi chị giúp việc mười giờ mới đến.
Vừa hoang mang suy nghĩ, vừa lái xe ra khỏi nhà… Tôi không biết ông chồng mình đã làm cái gì đêm qua? Hay là ổng có
về mà tôi nghi oan? Hay là đi mút mùa lệ thủy với người yêu đầu đời của ổng??? Làm sao tôi biết được! Chỉ còn cách là
gọi cho đám bạn để thăm dò mới mong biết được tin tức…
Cũng như những lần trước. Bước vào hàng quán là tôi đầu tắt mặt tối, công việc dồn đống lên tận vai… Khi rảnh tay cũng
là gần mười một giờ trưa. Bưng ly cà phê sữa đá và đĩa bánh mì trứng ra bàn, tôi vừa ăn điểm tâm vừa bấm phôn gọi cho
bạn… Nhưng lần nầy thì cả bốn bà một ông cùng đi chơi với ông xã tôi ngày hôm qua, chẳng ai bốc phôn trả lời! Họ còn
ngủ hay mải vui chơi nơi đâu? Có thể là họ đang ngủ! Vì ông xã tôi nếu đi qua đêm, thì sáng sớm hôm sau là ổng đều gọi
cho hay, để tôi khỏi lo lắng.
Nhưng lần nầy ổng đã làm tôi hoang mang quá sức! Tôi không thể gọi phôn đến cảnh sát để báo cáo chồng mất tích, bởi
lẽ dễ hiểu là có cô bạn học xưa mới gặp, rồi nguyên một băng năm người bạn đi kèm… làm sao mà có chuyện gì xảy ra
cho được! Vả lại họ mới đi có một đêm, lại đông người… làm gì có chuyện xảy ra! Họ đang vui chơi ở đâu đó, ví dụ như là
vào một Casino chơi đánh bài, uống rượu với nhau… Hay họ đang coi show, đi du thuyền, hoặc cùng nhau ngồi ngâm
mình trong bể nước nóng nói chuyện đời xưa! Những nơi nầy thường mất sóng, không thể gọi ra ngoài được, nhất là
trên du thuyền!
Tôi bấm máy gọi cho bà Phi, bà nầy vì cuối tuần mắc giữ cháu ngoại đột xuất, nên không tháp tùng phái đoàn được. Tôi
vào đề ngay:
- Bà đang làm gì đó? Từ hôm qua tới giờ có liên lạc với mấy người kia không?
Bà Phi ngáp dài, đáp chẳng ra đâu vào đâu:
- Lâu lâu mới bị giữ cháu một lần, nó quấy quá tui chịu không nổi, ngủ nghê chẳng được gì cả!
- Thế ba má nó đi đâu?
- Chúng nó kỷ niệm ngày cưới hai năm, gởi con cho mình giữ, rồi dắt nhau đi tuốt lên sòng bài trên núi ăn chơi,
mướn phòng ở lại đêm trên đó… báo hại thằng con ở nhà khóc cả đêm đòi mẹ!... chẳng biết chúng “enjoy” cái gì
mà sáng nay lại hộc tốc chạy về cho kịp giờ đi làm… Mẹ con nó mới ẵm nhau về… mừng hết biết…
Tôi hỏi lại:
- Rồi bà có liên lạc với mấy mụ nhóm mình không? Chắc quên gọi phải không?
Bà Phi thú nhận:
- Phải, tui bị thằng cháu khủng bố, khóc thét vào tai mãi… có nhớ gì đâu mà gọi… nhưng hình sáng nay, con gái tui
nó nói là có gặp mấy bác bạn mẹ ở trên sòng bài…
- Thật sao… rồi bà có hỏi nó thêm không?
- Không… Lúc đó tui mắc lo thu xếp đồ cho nó ẵm con về, mà thằng bé con khóc to quá, nên cũng không để ý cho
lắm…
- Vậy bây giờ bà gọi hỏi nó giùm tui đi…
- Hỏi cái gì?
- Hỏi coi mấy người đó có nhắn gì không?
- Chắc không đâu… Con nhỏ nhà tui nó ít nói lắm…
- Thì bà cứ gọi hỏi coi…
- OK… để tui hỏi nó rồi gọi cho bà biết sau… Bye…
Biết được chút tin, tôi yên tâm làm việc, không lo sợ vu vơ như lúc sáng nữa.
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Thế nào chiều nay họ về đến, cũng kể tùm lum, tha hồ mà nghe. Buổi chiều công việc của tôi ở quán cũng nhẹ gánh
nhiều, không như ban sáng tới tấp mặt mũi!
Nhưng rồi từ buổi chiều cho đến tối khuya, cũng chẳng thấy tăm hơi ai cả!
Chẳng lẽ họ vui chơi đến mai? Tôi biết ông chồng của mấy bà bạn đó, đi qua một đêm thì còn châm chế, đi hai đêm như
vậy thì mấy ổng chồng đâu có chịu! Mấy bà nầy không hiểu sao cũng liều mạng dữ! Chẳng lẽ bà Hoa Sen thu hút đến thế
sao?
Còn ông chồng của tôi, có bao giờ đi đâu mà không báo cho vợ biết như lần nầy. Ít ra thì cũng gọi phôn cho tôi yên lòng…
vì ổng biết là ổng đang đi chơi với người yêu dấu ngày xưa của mình!
Đâu có bà vợ nào mà “rộng rãi” như bà vợ nầy! Vậy tại sao lại chẳng nhớ đến trách nhiệm hay bổn phận gì cả?
Tôi vớ lấy cái phôn bấm số của chồng… Tiếng chuông không reo và liên lạc cũng không được… Lạ chưa, tại sao lại kỳ cục
như vầy? Vì lẽ gì?
Tôi bấm luôn một lèo bốn số phôn của bốn mụ kia… nhưng chẳng có ai trả lời trả vốn gì hết! Tình trạng cũng như gọi cho
chồng tôi! Chắc họ còn trên sòng bài nên không liên lạc bằng phôn được!
Đang ray rứt vì chưa liên lạc được với chồng, thì tôi nhận vài cú phôn của mấy ông chồng bà bạn gọi, ai nấy đều hỏi thăm
vợ họ đi đâu mà chưa thấy về? Hay là họ rủ nhau đi Du Thuyền rồi? Nghe mấy người bàn nhau là có thể họ đi chơi trên
thuyền, vì có nhiều món ăn…
Ông chồng bà Thanh nổi tiếng hay ghen sảng, ồn ào:
- Để tui kêu mấy người kia chạy tới tiệm của bà bây giờ…
Tôi kêu lên:
- Thôi, tới làm chi… chắc họ mãi vui, đi chơi những chỗ mất sóng thì làm sao liên lạc được? Có gì đợi tới sáng mai
hãy hay.
Bàn tới bàn lui, rốt cuộc mấy ông đành phải chờ thêm một đêm nữa. Dù sao thì mấy ông nầy đều ở trong băng “sợ vợ
như sợ cọp”, đâu có dám hó hé gì!
Sáng hôm sau, vừa thức dậy là tôi lo sắp xếp xong mọi thứ, chờ bảy rưỡi mới bốc phôn gọi cho bà Phi:
- Bà gọi cho con gái giùm tui chưa?
- Rồi…
- Nó nói sao?
- Nó kể là gặp mấy bà bạn mình, có cả chồng bà đi với bác nào coi lạ và trẻ hơn mấy bác hay gặp, dễ thương lắm…
chắc là bà Hoa Sen rồi, điệu bộ chồng bà rất tình tứ… nó còn nói…
Tôi hỏi dồn:
- Nói sao?
- Nó nói là nhìn bác ấy… là chồng bà đó… rất vui vẻ… Mà không những ổng vui, mấy người trong nhóm mình ai
nấy đều vui cười toe toét… Bà Kiều còn nhắn nó nói với tui là “Mẹ cháu không đi uổng lắm, vì đây là dịp may
hiếm có”…
- Thiệt sao!!!
Buột miệng nói câu đó, tôi không hiểu mình đang ngụ ý gì! “Dịp may hiếm có”! Không hiểu mấy người đó rủ nhau đi đâu,
chơi cái gì mà hồ hỡi dữ vậy!
Hèn gì mình gọi họ không trả lời! Nhưng rồi tôi sực nhớ ra là vì trên sòng bài thường khó bắt “sóng”, không dễ gọi hay
trả lời Cell được!
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Thế nầy thì chắc chắn trăm phần trăm là sau khi họ đi chơi sòng bài, đã kéo nhau lên du thuyền hai ngày ngao du
rồi…
Bà nghĩ vậy sao?
Sua… vì ông xã tui đi đâu cũng báo cho tui biết… lần nầy không báo tức là bất đắc dĩ…
Ừ… bà dễ dàng thiệt… dám cho chồng đi với “người xưa” mà còn tin tưởng dữ há…
Tui cũng có lo chứ…
Bà chỉ lo chuyện gì đâu, cái chính thì không lo…
Ý bà là sao?
Thì bà Hoa Sen vừa thon gọn vừa trẻ trung, lại có tài... còn bà lúc nào cũng chun đầu vào bếp… thân hình có hơi
phì nhiêu, chẳng bao giờ để ý đến nhan sắc… thử hỏi có ông chồng nào vừa giàu có, hào hoa lại được vợ thả lỏng
cho đi tự do mà trung thành, chung thủy với vợ không? Họa là điên!!!

Bà Phi nhận xét ngon ơ… Tôi tự ái:
- Tụi tui vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ… Với lại không bao giờ tui nghĩ chồng tôi lại đi quá lố!
- Ừ, chồng bà là Tiên là Phật… hy vọng ổng đúng như lời bà nói, người đàn ông gương mẫu nhất trần gian!…
Nói xong, bà Phi tính gác phôn, tôi vội kêu lên:
- Khoan, bà đến tui chơi đi, tui đãi bà ăn bánh mì đặc biệt và uống cà phê sữa đá… hôm nay tui ướp thịt kiểu mới,
ngon lắm.
- Ăn thêm bánh kem Plan và nem chua được không…
- Chuyện nhỏ…
- OK, nửa tiếng nữa tui tới bà…
Bà Phi gác máy, tôi cúp phôn và chạy đi lấy đồ ăn , chuẩn bị sẵn để thết đãi bà bạn quý, và sẽ tâm tình với bả cho đỡ bức
rứt. Thú thật rằng khi nghe bà Phi nói chồng tôi “có thể” sẽ mê người khác, tôi hơi ớn óc! Cho dù mình đang làm ra tiền,
không sợ đói… Tôi cũng không chung giuờng chiếu để sợ quen hơi, ổng cũng chẳng ở cạnh tui từng bước để sợ nhớ
thương… nhưng tôi vẫn sợ ổng bỏ tôi để theo người khác!
Thế là thế nào!
Có thể nhiều khi bây giờ tôi đã già, chẳng còn gì hấp dẫn ông ấy nữa, thì đương nhiên ông ấy phải có tình ý với người
khác, nhất lại là người xưa, ổng bỏ tôi không biết tôi có chịu nỗi không?
“Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”…
Thú thật về khoản nầy tôi cũng rất dở! Tôi không biết mùi dầu thơm nào là của ổng, mùi nào là của người lạ! Bây giờ ổng
có ôm bà nào dính dầu thơm thơm lừng, về nhà tôi cũng cóc biết! Vì một là tôi đi ngủ sớm, hai là không phân biệt được!
Có khi tôi phê bình :
- Sao anh bôi cái dầu thơm gì mà sực nức vậy?
Nghe tôi nói, ổng lẵng lặng đi thay áo khác ngay. Không bao giờ muốn cho tôi khó chịu thêm… Thì ra bây giờ tôi mới
hiểu là có thể đó là nước hoa của “con mẹ” nào bên ngoài dính vào ổng… vì lâu lâu tôi mới ngửi thấy chứ không phải
thường xuyên…
Tôi lấy cái giương nhỏ ra nhìn vào, bà Phi cũng chồm tới nhìn ké. Một lát, bà xì miệng một tiếng dài:
- Bà mập quá rồi đó… tóc tai không chải chuốt, áo quần thì quá giản dị, như một bà làm công, chẳng có dáng dấp
bà chủ nào cả…
Tôi cãi:
- Chẳng lẽ đi bán hàng, lo thức ăn nấu trong bếp… tôi lại phải ăn diện như đi ăn cưới sao?
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-

-

Đúng vậy… Nói thiệt nghe, bà có tiền mà sao bình dân giáo dục quá… bà coi đi, trong nhóm mình đâu phải bà
nào cũng tiền ra vô rủng rỉnh như bà, vậy mà ai nấy đều diện hết mình… Cái mặt bà tuy không xấu, nhưng bà
chẳng tân trang gì… bà phải vùng lên chứ!
Ông chồng tui ghét sửa sắc đẹp lắm…
Ghét gì… tui thấy ổng vẫn khen bà Thảo hoài…
Thì bà Thảo đẹp nhất nhóm mình… ổng khen là phải!

Bà Phi lườm tôi:
- Bà thì cái gì cũng OK, OK hết… theo tui thì bà Thảo hay “dòm ngó” tới ông chồng bà lắm đó!
- Không sai… Cho ổng có hứng thú với cuộc đời… với lại bà Thảo cũng đang độc thân… cua trai đâu có tội tình gì…
- Bà đừng có chủ quan… nhưng bà ấy liếc mắt đưa tình với chồng của bạn… đương nhiên là không đàng hoàng rồi!
- Thì đã sao…
- Tôi không hiểu tại sao bà lại nói vậy? Bộ bà tưởng bà ngon lắm sao!
Tôi lắc đầu:
- Không ngon gì… Nhưng vì tui biết cho dù bà ấy có ỏng ẻng cho lắm, thì cũng có làm cho ông xã tui để ý hay rung
động gì đâu…
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!
- Nhóm tụi mình chơi với nhau cả gần hai chục năm nay, từ ngày bà Thảo còn trẻ trung xinh đẹp, mà cho tới giờ,
bà thấy có chuyện gì xảy ra đâu? Nếu có thì họ đã xáp vào nhau từ lâu rồi!
Bà Phi thắc mắc:
- Làm sao bà biết có chuyện gì hay không?
- Tui biết…
- Biết sao?
- Thì cho đến giờ nầy, bà Thảo mỗi lần họp mặt nói chuyện… vẫn thường móc lò, cay cú ông chồng tui… bà không
nhận ra điều đó hay sao?
Ngẫm nghĩ một lúc, bà Phi gật đầu:
- Ừ, bà nhận xét đúng đấy… con mụ Thảo tuy nó đẹp nhất đám, nhưng chưa chắc cuộc đời nó hơn ai..
- Với lại…
Tôi dừng lại đăm chiêu suy nghĩ… bà Phi nhíu mày:
- Sao?
- Lần nầy thì bà thấy đấy, gặp lại “bạn xưa”… ổng đi tuốt lưốt mấy ngày, có thèm đếm xỉa gì tới vợ đâu… Đó mới là
tình yêu bà ơi…
Lần nầy tới phiên bà Phi suy nghĩ… rồi bà thở dài:
- Hy vọng chẳng có chuyện gì xảy ra… Tại vì cũng có mấy người bạn của mình tháp tùng theo, chứ đâu phải họ đi
riêng với nhau…
- Ai biết được… Nhiều khi họ tách nhóm ra thì sao…
- Vậy thì phải chờ mấy người đó về mới rõ trắng đen…
- Có lẽ chiều nay họ sẽ về.
Nghe tôi nói, bà Phi nhìn nghi ngờ:
- Chắc không đó?
- Chắc, bà tính đi, họ lên sòng bài chơi một đêm, trên đó có văn phòng du lịch của vợ chồng lão Mễ nói dai , lão
quen với ông xã tui, thế nào cũng chào mời họ đi Cruise, chuyến đi ngắn nhất là hai ngày 1 đêm.
- Vậy sao bà biết hôm nay họ về?
- Thì hôm nay không phải là ngày thuyền cập bến ư?
Bà Phi gật đầu, rồi bất chợt hỏi:
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-

Cho dù thế.. nhưng tại sao họ không gọi điện thoại cho gia đình hay bạn bè biết? Bà nghĩ sao?
Tui đã nói là trên thuyền hay bị mất sóng, với lại có dù xử dụng dịch vụ thì cũng rất đắt…
Mấy người nầy có sợ gì đến đắt rẻ… Nhưng tui hy vọng họ ham chơi nên không gọi về là may rồi…

Nói xong, tui nghĩ đến chuyện phải đi báo cảnh sát, nếu chiều nay mà mấy người đó không vác xác về!
Lúc nầy, trong lòng tôi oán hờn cô nhạc sĩ Hoa Sen không tiếc lời! Bây giờ thì thay vì thần tượng cô ta như xưa, tôi lại rất
bực mình khi nghĩ đến…
Bà Phi về đã lâu mà tôi còn ngồi ở bàn mơ màng nhớ lại những gì đang xảy ra. Thằng bé Nam phát báo đi vào, tay ôm
mấy tờ quảng cáo:
- Cô ơi, cho con ổ bánh mì đặc biệt, một ly cà phê đá… Còn đây là mớ quảng cáo chương trình giảng phúc âm tối
nay, cho con để đây phát hết luôn…
- Phúc âm gì, đưa cô một tờ coi….
Tờ quảng cáo in hai mặt, tôi thoáng thấy bên mặt kia có hình của Hoa Sen. Tôi chăm chú đọc, thằng Nam xen vào:
- Chương trình nầy qua rồi, tối hôm qua… còn bên mặt kia là quảng cáo giảng phúc âm cho tối nay…
Tôi làm mặt tỉnh, hỏi:
- Vậy tối qua mày có đi xem không?
- Có chương trình văn nghệ nào mà con bỏ đâu cô… Con ngồi đó khi ca sĩ còn chưa đến….
- Cô ta ca hay không?
- Top Trang hả? Hát hay lại còn uốn éo “body” quá xếch xy… làm con mê mẩn luôn…
- Không, tao muốn hỏi Hoa Sen cơ…
- À, bà nhạc sĩ đó… Top Trang hát xong là con đi theo cổ ra parking nói chuyện xin chữ ký luôn, không để ý mấy
người ca sĩ khác…
Thằng nầy đúng là “đồ dại gái!”… Ca sĩ nổi tiếng có ai thèm để ý đến một đưá giao báo như nó mà tưởng bở! Đúng là
trèo cao có ngày té nặng!
Tuy vậy, tôi cũng không nói cho thằng Nam biết sự thật làm gì, vỡ mộng nó buồn tội nghiệp! Kệ, cho nó có điểm tựa mà
sống!
-

Nhưng mày có thấy bà Hoa Sen trên sân khấu lần nào không?
Con đã nói không để ý rồi mà!

Kể cũng lạ! Chương trình thì có tên mà đi chơi như vậy rồi có hát không? Tôi thắc mắc vụ nầy, hỏi mấy nhân viên làm
trong bếp chẳng ai biết. Bà Thị là người thích văn nghệ nhất đám ở đây cũng mắc đám cưới, nên không đi…
Chiều đó, chồng của mấy “mẹ” rủ nhau đến tiệm, ai nấy mặt mày sớn sác! Luôn cả tôi cũng không ngọai lệ!
-

Chắc chắn là có chuyện không may xảy ra rồi!
Gọi cảnh sát báo đi…

Tôi buồn quá, mặc cho mấy ông làm việc. Tôi dọn ra bàn những ổ bánh mì thơm mùi thịt nướng, những chai nước lọc và
cà phê… nhưng hình như chẳng ai buồn ăn uống gì!
Nửa tiếng sau cảnh sát tới. Họ đi hai người… Nhưng điều bất ngờ là khi họ vừa vào trong khoảng năm phút, thì chồng tôi
và mấy bà bạn cũng ào vào! Ai nấy nhìn có vẻ mệt mỏi!!!
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Chồng tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại ở đây?
- Mấy người đi không liên lạc về nhà, chúng tôi lo nên gọi cảnh sát báo cáo…
- Vớ vẩn! Anh đã nói với con gái chị Phi là hai ngày nữa mới về, mà nó không nhắn lại với em sao?
- Không!
Thì ra là vậy! Cảnh sát chào từ gĩa. Sau đó bọn tôi mới biết là họ đi Cruise… Tôi gặng hỏi:
- Tại sao anh không điện thoại cho em, mà em liên lạc thì không trả lời?
- Phôn của anh hư rồi!
- Vậy phôn của mấy người kia anh không mượn được sao?
Chồng tôi chưa kịp trả lời, thì tôi tức tối chì chiết một lèo:
- Cho dù bà ta là bạn xưa của anh, nhưng anh và bả cũng phải biết anh là người có vợ… anh đâu thể tự do muốn
đi đâu với “gái” thì đi! Phải có giới hạn chứ!!! Bảo với bả là đừng có dở trò cà chớn, cướp chồng người ta… cái đồ
xướng ca vô loại… muốn cua ai thì cua, chớ có đụng đến gia đình nầy… tôi đầu tắt mặt tối không phải để cho
mấy người muốn làm gì thì làm… con đó có ngày tôi đánh cho bể mặt…
Chồng tôi tái mặt ngẩn ngơ á khẩu, trong lúc tôi nói xong thì cảm thấy hả dạ, đỡ tức… Nhưng bà Kiều đã vội vàng nhảy
vào:
- Hiểu lầm rồi bà ơi… Không phải vì Hoa Sen đâu….
Nghĩ rằng mấy người đó binh nhau, tôi phang tiếp:
- Hoa Sen Hoa Siếc gì, hoa thúi địt thì có….
Bà Thanh lườm:
- Ơ hay cái bà nầy… Ăn nói vô duyên… Hoa Sen đâu có đi với tụi tôi… muốn biết tại sao chúng tôi không liên lạc về,
hỏi bà Thảo thì sẽ rõ….
Tôi im bặt… Hoa Sen không đi… bà Thảo không có mặt nơi đây… Tôi hùng hổ nãy giờ “có lẽ” sai bét rồi! Trời ơi, ai xui cái
miệng ăn mắm ăn muối của tôi hung dữ thế hả trời! Sau đó, qua lời thuật lại từ các bạn, tôi mới biết bà Thảo ganh tỵ
khích bác Hoa Sen, nên Hoa Sen đã không cùng nhập cuộc tiếp, mà từ gĩa ngay khi rời sòng bài… Lỡ mua vé, nên cả bọn
đành tiếp tục đi chơi… Vì việc nầy, họ gây nhau, và bà Thảo đá văng cái túi xách đựng vật liệu cá nhân cả nhóm ở hồ tắm,
có đựng mấy cái phôn cầm tay rớt xuống bể bơi…
Đã biết bà Thảo cố tình cua chồng tôi từ lâu, nhưng thật sự bây giờ thì tôi quá ngỡ ngàng… Nhưng mọi chuyện đã xảy ra,
cũng tại chữ “tưởng” mà ra! Tôi phải làm gì để cứu vãn tình thế bây giờ hở Trời!!!

Diễm Châu (Cát Đơn Sa)
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CHỢ LỚN

Rõ ràng chẳng phải Hàng-Châu,

Cầu Ba Cẳng đó phải không?

Mà kìa! Hán tự, tửu-lầu vút cao.

Bùn khô, cỏ dại, dòng sông ven đường.

Đưa duyên xường xám cúi chào,

Khi xưa lửa rực bốn phương,

Trượng phu tả hữu ồn ào nhâm nhi.

Lại phen nhốn nháo phố phường tan hoang

Tiếng kèn mời gọi lâm ly

Chú Ba, ả Múi ngỡ ngàng

Ngựa xe nhộn nhịp thiếu gì đó đây.

Ngược xuôi tất bật, vội vàng, ngẩn ngơ...

Phố Tầu có tiệm ăn Tây,

Áng mây lãng đãng như chờ,

Hũ Mai Quế Lộ vơi đầy Mác-Ten.

Bóng cây Thánh Giá nhà thờ cha Tam.

Vui tai bàn-toán búng liền

Giang sơn gấm vóc Việt Nam

"La cai" nóng hổi vịt tiềm vô ra!

Trời làm mưa nắng phải cam ngậm ngùi.

Gần sân banh, tiệm phở gà,

Kiếp nhân sinh, thuở hên xui

Phùng Hưng, Đồng Khánh, Tản Đà...rất đông!

Từng trang lịch sử lấp vùi phế hưng.

Nguyễn Phú Long
(Trong thi tập “Còn Vương Tơ Lòng” 2009)
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LẨM CẨM CHUYỆN LY DỊ
LS. NGÔ TẰNG GIAO
TÌNH NGHĨA ĐÔI TA CÓ THẾ THÔI
Có người triết lý: “Biết bao người đàn ông chỉ yêu một má lúm đồng tiền mà dại dột cưới nguyên cả một người đàn
bà!” Để rồi sau đó chẳng còn ca tụng “tình em như tuyết giăng đầu núi, vời vợi muôn thu nét tuyệt vời” nữa!. Thôi đành
chia tay! “Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”
Giải tán một cuộc hôn nhân bằng thủ tục ly dị là biện pháp mà người ta thường hay theo nhất. Khi yêu nhau thì "trái
ấu cũng tròn", "yêu cả đường đi lối về"... thậm trí nếu em yêu đêm nằm có ngáy to quá khiến chồng mất ngủ thì “chồng
yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà”... Khi “tình yêu vỗ cánh bay xa” thì quái lạ thật, nào đi đứng, nào nằm ngồi cái gì trông
cũng thấy chướng tai gai mắt cả. Lý do thông thường nhất để xin ly dị là sự bất hòa. Vợ chồng không còn thấy thích hợp
để tiếp tục chung sống cùng nhau nữa.
Cũng có thể gọi đây là trường hợp cô đơn. Một nỗi cô đơn “đồng sàng dị mộng”, tuy chung sống dưới cùng một mái
nhà nhưng hai tâm hồn lại “gửi gió cho mây ngàn bay” theo hai hướng khác nhau. Tây họ gọi là “solitude à deux” (cô
đơn tay đôi). Nhưng mà lạ thật! Chính sự cô đơn thì tốt chứ vì đó là một điều kiện thiết yếu để sáng tác cơ mà.
Johann Wolfgang von Goethe từng phát biểu rằng: “Người ta có thể được giáo dục trong xã hội, nhưng người ta chỉ
được gợi hứng ra trong sự đơn độc”. Họa sĩ Picasso tiếp lời: “Sẽ không có một tác phẩm nghiêm túc nào được ra đời nếu
không có sự đơn độc lớn.”
Không rõ sau khi tan hàng có bên nào hối tiếc mà rên rỉ cất tiếng hát rằng: “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm
đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…” Chỉ biết có đệ tử Lưu Linh ngồi trước món nhậu nổi hứng triết lý
phát biểu rằng: “Hôn nhân như một quả tim, luộc ăn ngon, xào cũng ăn ngon, nhưng để lâu, thì chả còn ngon chút nào
cả!” Benjamin Franklin từng lên tiếng phụ họa: “Trước khi lấy vợ hãy cố mở mắt ra. Sau khi lấy vợ nên cố mà khép mắt
lại.”
LÝ LẼ CỦA CHÀNG
Tại Price, Utah: Chồng xin ly dị vì bà vợ cứ nằng nặc đòi treo hình của bốn ông chồng cũ của vợ ở đầu giường (over the
bed.)
Point Charlotte, Florida: Chàng xin ly dị ngay sau khi hai người vừa cưới nhau xong. Chàng trình với tòa là cả hai trong
lễ cưới vừa nói xong “I do’s” là nàng đã vội vàng lôi chàng đến tiệm rượu quen thuộc gọi rượu nhậu và nói với ông chủ
quán rượu là “Đấy ông thấy không, tôi nói là tôi sẽ cưới anh chàng này mà (I told you I’d marry him). Bây giờ đưa tôi $50
ngay đi!”
Montevideo, Minnesota: Chồng kiện xin ly dị vợ vì cho rằng vợ không yêu chồng. Lý do là chồng bị hụt cẳng chân té
xuống basement và gần như bất tỉnh, phải bò lết trên mặt đất. Thế mà bà vợ vội chạy đến và hô lên rằng; “Anh đang ở
dưới đó (while you’re down there) thì tiện tay bỏ thêm ít than vào lò sưởi nhé!”
Huntingburg, Indiana: Liên lạc với nhau qua mục quảng cáo tìm bạn đời của những tâm hồn cô đơn. Thế rồi họ cưới
nhau trước khi gặp mặt nhau. Nàng khai là chỉ cao 5 feet và nặng có 118 pounds nhưng khi gặp mặt thì mới thấy là nàng
cao những 6 feet và nặng những 300 pounds. Chàng kiện xin ly dị vì lý do “quảng cáo gian lận” (false advertising.)
16

Platteville, Wisconsin: Chồng kiện ly dị bà vợ vì lý do là vợ đáp một chuyến bay và mua bảo hiểm du lịch nhưng lại ghi
tên kẻ thụ hưởng là… con chó của chàng và nàng (named their dog as beneficiary.)
Grants, New Mexico: Chồng xin ly dị vì vợ lăng nhăng ngoại tình. Tòa án trách cứ chồng, cho rằng chồng đã biết
chuyện lăng nhăng của vợ và nên có những sự canh chừng cẩn mật riêng tư (exercised a peculiar vigilance over her).
Rock Springs, Wyoming: Ngay sau khi lấy nhau nàng thổ lộ là lấy chàng chỉ vì tiền của chàng mà thôi. Chàng tức giận
nạp đơn xin ly dị. Tuy nhiên đơn này bị bác vì quan tòa cho rằng: “Luật về trò chơi của tiểu bang không quy định mùa
mãn hạn cho cái loại cạm bẫy này” (the game laws of the state provided no closed season against this kind of trapping.)
LÝ LẼ CỦA NÀNG
Tại Marshfield, Wisconsin: Khi một cặp cưới nhau, chàng hứa hẹn sẽ trả cho nàng $1 cho mỗi nụ hôn trong suốt thời
gian lấy nhau. Nàng kiện xin ly dị chàng và xin tòa bắt chàng phải trả khoản tiền “hôn” này còn thiếu là $3,000 (back
payments.)
Tại Susanville, California: Nàng kiện xin ly dị vì chàng đem cái bếp lò đi bán để lấy tiền mua rượu nhậu. Chàng thú
nhận là có đem bếp lò đi nhưng xin tòa khoan hồng vì chính nàng cả nửa tháng nay có sờ chi tới bếp núc đâu!
Tại Pendleton, Oregon: Nàng kiện xin ly dị với lý do chàng không hề mua tặng nàng món quà chi nhân mùa Giáng Sinh
cả. Chàng cãi rằng chàng tin là ông Santa sẽ mang cho nàng quà tặng đó (Santa would bring them.)
Tai Winnemucca, Nevada: Nàng chộp được từ tay ông đưa thư một bức thư do chính chữ viết tay của chồng. Khi mở
ra coi thời đó là thư tình ái chồng gửi cho một người đàn bà khác. Nàng kiện xin ly dị và thắng kiện nhưng phải trả $20 về
tội… trộm thư không phải của mình (tampering with the mail.)
Strawberry Plains, Tennessee: Vợ thỉnh cầu tòa cho ly dị vì nàng làm thịt bò bíp-tết với hành rất ngon nhưng anh
chồng luôn ăn hết thịt chỉ để dành lại cho vợ có hành mà thôi (left her the onions.)
Canon City, Colorado: Vợ kiện xin ly dị vì anh chồng cứ bắt vợ phải ngồi tụt xuống và cúi đầu thấp trong xe (hide under
the dashboard) mỗi khi chồng lái qua mặt người bạn gái cũ của chồng.
LÝ LẼ CỦA TÒA
1.Tại Wichita, Kans., một ông chồng được phép ly dị bà vợ sau khi trình bằng chứng với tòa rằng ông làm việc suốt
đêm, nhưng về nhà lại không được ngủ yên vì bà vợ cứ nằng nặc đòi nuôi 36 con chim kim tước luôn kêu rối rít và hai
chú chó ngay trong phòng ngủ.
Nàng Barbara kiện đòi ly dị Timothy với lý do là chàng này làm tất cả mọi việc bếp núc, nội trợ (quả xứng danh là Mr
Clean) Nàng không được đi mua sắm bên ngoài, không được chùi rửa nhà cửa và không được làm việc bên lò bếp nóng
trong suốt 13 năm từ ngày cưới nhau. Nàng kiện ly dị với lý do như thế là bị “hành hạ”. Tòa xử nàng thua kiện! Quan tòa
phán rằng Timothy đã “thiếu khôn khéo chứ không độc ác” (tactless, not cruel.)
Lee và Roberta lấy nhau đã 40 năm trời rồi chàng tự dưng lại lăng nhăng với một bà khác. Nàng nạp đơn xin ly dị.
Chàng trình tòa rằng mọi tội lỗi đều do nàng mà ra cả vì nàng đã cứ cằn nhằn cãi cọ với chàng trong suốt cuộc đời chung
sống này và cái sự “quấy rầy, ghép tội và cãi cọ” (harassment, accusation, and nagging) này đã là nguyên do đưa đẩy
chàng vào vòng tay một người phụ nữ khác. Tòa xử rằng sau 40 năm bị như thế thì người chồng đã chịu đựng quá mức.
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Tuy nhiên Roberta lại không được lãnh một khoản tiền cấp dưỡng nào cả, đó là cái giá mà bà vợ phải gánh chịu vì cái
miệng lưỡi của mình (the tongue lashing.)
Fred và Olga mới chỉ lấy nhau được có một tháng trời rồi Fred nạp đơn xin ly dị. Chàng thưa rằng cuộc hôn nhân thực
ra chưa hề có bao giờ. Chàng đã quá say xỉn lúc làm đám cưới vì đã nhâm nhi hết 2 gallon rượu bia. Trong một cuộc cãi
lộn bà vợ nặng 250 pounds của chàng đã quật chàng ngã nằm dài xuống đất và ngồi lên tấm thân chàng suốt 10 phút
đồng hồ. Lý do xin ly dị là tàn ác và đối xử bất nhân (cruel and inhuman treatment.) Olga cãi rằng không hề đẩy Fred,
Fred tự mình bị ngã, hơn nữa nàng chỉ ngồi trên chân chồng mà thôi, có gì quá đáng đâu. Tòa xử cho chàng Fred được
quyền ly dị.
2. Chuyện bên Tàu: cậu Jian Feng yêu tha thiết người vợ xinh đẹp của mình. Nhưng con gái đầu lòng sinh ra quá xấu
(extremely ugly baby girl). Nhan sắc của vợ bỗng nhiên trở thành tàn tạ. Dựng cớ con không giống cha, cho rằng con do
ngoại tình, anh đòi ly dị. Thử DNA chứng tỏ đó là con anh. Vợ thú nhận đã chi 75.000 mỹ kim nhờ giải phẩu thẩm mỹ
thay đổi dắc diện hoàn toàn, nay vì sanh đẻ, những khuyết tật xưa tái xuất hiện. Chồng nhứt định đưa ra Tòa ly dị và đòi
tiền thiệt hại. Con gái xấu khiến anh bị hoảng kinh. Tòa xử vợ đã cố tình che dấu dung nhan xấu để gạt anh chồng, chấp
nhận đơn xin ly dị và dạy người vợ phải bồi thường cho chồng hơn 120.000 mỹ kim thiệt hại.
Cái anh chồng này.quả thật không nghe lời phát biểu của nhà văn Antoine de St Exupery nổi danh của Pháp, nguyên
văn như sau: “Yêu nhau không phải là chuyện người này ngắm nhìn người kia, mà là cùng ngắm nhìn chung về một
hướng” (Aimer, ce n’est pas regarder l’un l’autre, mais c’est regarder ensemble dans une même direction.)
MẠN ĐÀM CHUYỆN VỢ CHỒNG
- Hai bí quyết giúp cho hôn nhân khắng khít: 1.Luôn nhận mình là sai trái. 2.Còn khi bạn đúng thì nên câm họng! (Two
secrets to keep your marriage brimming: 1.Whenever you're wrong, admit it. 2.Whenever you're right, shut up)
(Shaquille O’Neal)
- Bạn định nghĩa thế nào về một người vợ chung thủy? Xin thưa: “Một người vợ chung thủy là người đàn bà suốt đời
chỉ thích hành hạ một người đàn ông thôi!”
- Người vợ tốt là người tha thứ cho chồng mình khi bà ta sai trái! (A good wife always forgives her husband when
she's wrong) (Barack Obama)
- Tôi có sợ khủng bố đâu nào, vì tôi đã lấy vợ được 2 năm rồi còn gì! (I don't worry about terrorism. I was married for
two years.) (Rudy Giuliani)
- Tôi và vợ tôi đã sống vui vẻ trong suốt hai mươi năm trời cho đến khi chúng tôi gặp nhau. (My wife and I were happy
for twenty years. Then we met) (Alec Baldwin)
- Cách chuyển tiền nhanh còn hơn cả ngân hàng điện tử nữa... đó chính là hôn nhân! (There's a way of transferring
funds that is even faster than electronic banking. It's called marriage) (Michael Jordan)
- Tôi gặp toàn chuyện xui trong hôn nhân. Bà vợ đầu bỏ tôi còn bà thứ hai thì không. Bà thứ ba thì đẻ khỏe ra gì! (I've
had bad luck with all my wives. The first one left me and the second one didn’t. The third gave me more children)
(Donald Trump)
- Bạn biết trước khi lấy vợ tôi làm được chuyện gì không? Mọi thứ gì mà tôi muốn. (You know what I did before I
married? Anything I wanted to) (David Hasselhoff)
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- Cách nhớ ngày sinh của vợ hiệu quả nhất là cứ giả bộ quên một lần (The most effective way to remember your wife's
birthday is to forget it once) (Kobe Bryant)
- Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà trong đó hai kẻ thù ngủ chung với nhau. (Marriage is the only war where one
sleeps with the enemy) (Tommy Lee Jones)
- Có ông kia đăng báo: “Kén vợ”. Ngày hôm sau ông ta nhận cả trăm lá thơ hồi đáp, tất cả đều viết cùng một nội dung:
“Ông có thể lấy vợ tôi được đấy” (A man inserted an 'ad' in the classifieds: “Wife wanted”. Next day he received a
hundred letters . They all said the same thing: “You can have mine” (Brad Pitt)
- Ông thứ nhất khoe: “Vợ tôi là một thiên thần”. Ông thứ hai nói: “Vậy ông may mắn đấy, vợ tôi thì vẫn còn sống nhăn
mới chết chứ” (First Guy ‘proudly’: “My wife's an angel!” Second Guy: “You're lucky, mine's still alive”) (Jimmy Kimmel)
- Đàn bà gợi hứng cho chúng ta làm những việc vĩ đại, đồng thời họ lại ngăn cản chúng ta đạt được những điều vĩ đại
ấy! (Woman inspires us to great things, and prevents us from achieving them) (Mike Tyson)
- Đàn ông bằng mọi giá phải cưới vợ thôi. Nếu gặp vợ tốt nết thì hạnh phúc, còn lấy phải vợ xấu nết thì bạn sẽ trở
thành một triết gia (By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a
philosopher) (Socrates)
- Khi có kẻ nào cướp mất bà vợ của bạn, không có sự trả thù nào độc ác hơn là để nó giữ lấy bà ấy. (When a man
steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her) (Lee Majors)
- Bà vợ hỏi chồng “Sao hôm nay ông về sớm vậy? Chồng trả lời “Hôm nay lão boss nổi khùng hét vào mặt tôi “Hãy cút
về địa ngục đi!” (Go to hell). Nên tôi về nhà!
- Bà vợ than thở “Ước gì tôi là một tờ nhật báo để như thế là được ông cứ khư khư ôm lấy trong tay vào mỗi buổi
sáng!”. Ông chồng trả lời “Tôi cũng thầm mong ước giống như bà để tôi có được một tờ… ‘báo mới’ mỗi ngày!”
- Một cặp vợ chồng da trắng lại sinh ra một đứa con da đen. Ông chồng thắc mắc không tin đó là con mình. Bà vợ giải
thích “Ông luôn luôn nóng (hot), tôi cũng nóng (hot) nên đứa con này bị bỏng (burnt) vậy mà!”
- Vợ hỏi “Ông đang tìm kiếm chi đó?” Chồng trả lời “Có kiếm chi đâu!” Vợ hỏi lại “Không kiếm gì sao? Tôi thấy ông ôm
tờ giấy hôn thú của chúng mình và đọc cả tiếng đồng hồ rồi mà?” Chồng thở dài “À! Tôi đang kiếm xem trong này có ghi
ngày mãn hạn (expired date) là ngày nào không!”
(Trích “CHUYệN PHIẾM VỀ PHÁP LUẬT”)

Soạn giả: LS. NGÔ TẰNG GIAO
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Mùa thu Paris
Hồng Thủy
Tình cờ bốn anh chị em chúng tôi cùng đi du lịch Âu Châu với nhau lại đều là người trong nhóm Kỷ Nguyên Mới. Chúng
tôi đặt chân đến Paris vào một buổi sáng sương mù dầy đặc. Ra đón nhà văn Uyên Thao, nhà thơ Quỳnh Anh và nhà văn
Lê thị Nhị là chị Thụy Khuê , một cây bút nổi tiếng chuyên viết phê bình văn học của đài phát thanh ở Paris.
Vợ chồng tôi và Thanh Bình (nguyên chủ bút Nguyệt San
Phụ Nữ Việt ở Cali, hiền thê của cố nhà báo Long Ân) được
giáo sư Võ thế Hào và con trai ra đón. Anh chị Võ thế Hào
là bạn rất thân của chúng tôi. Từ xưa đến nay tôi vẫn nghĩ
đời sống của người dân Âu Châu lúc nào cũng thong thả
nhàn nhã. Nào ngờ , buổi sáng giờ đi làm, nạn kẹt xe ở
Paris thật là khủng khiếp. Xe cộ ứ đọng khắp các ngả
đường, nhúc nhích từng tí một cứ như rùa bò. Kết quả,
hơn hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới về tới nhà anh chị
Hào. Nếu không kẹt xe, anh Hào nói chỉ mất chừng 45
phút.Tuy nhiên , nhờ vậy mà chúng tôi có dịp ngắm thật
kỹ phố xá Paris. Có một chút gì đó, gợi nhớ những nét
quen thuộc, thân mật của thành phố Saigon.
Sương mù tan dần theo dòng xe cộ nhộn nhịp ồn ào buổi sáng, nhường chỗ cho gió heo may và nắng hanh vàng của
mùa thu đuổi bắt nhau trên những lá phong còn ướt đẫm sương đêm.
Trước cửa nhà anh chị Hào, hoa hồng đủ mầu vẫn còn đang nở rộ, như muốn níu kéo mùa xuân để cho chúng tôi cùng
một lúc được hưởng cả hai mùa đẹp nhất trong năm của kinh thành ánh sáng .
Ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, chúng tôi đã được thưởng thức món chạo tôm và bò nướng vỉ thật ngon ở nhà Giáo
Sư Phạm kế Viêm ( thầy dậy Toán nổi tiếng của tôi năm luyện thi Tú Tài) do chính hiền thê của thầy, nhà văn Trần thị
Diệu Tâm làm đầu bếp. Phòng khách của nhà thầy cô có cửa sổ nhìn ra dòng sông Seine thơ mộng của Paris. Có lẽ nhờ
vậy mà nhà văn Diệu Tâm có dồi dào cảm hứng để sáng tác.
Ngày hôm sau, chúng tôi đáp xe lửa viếng đền Lộ Đức, nơi mà khi còn ở Việt Nam , tôi
không bao giờ dám nghĩ có một ngày tôi lại được đứng dưới chân hang đá, nơi Đức Mẹ
hiện ra đúng 100 năm về trước. Thành phố Lộ Đức đẹp và thơ mộng giống như Đà Lạt.
Nhưng rộng lớn, nhộn nhịp và đông đúc hơn nhiều. Chúng tôi ở lại Lộ Đức một đêm để
được tham dự Lễ Rước Kiệu Đức Mẹ thật vĩ đại Để được nhìn thấy hàng hàng lớp lớp
những người ngồi xe lăn hay nằm trên xe đẩy , đến để cầu xin. Chỉ mới nhìn thấy tượng
Đức Mẹ, bao nhiêu muộn phiền trong lòng tôi tan biết hết. Trời u ám như muốn mưa, vậy
mà lạ thay , gần tới giờ hành lễ, trời bỗng quang đãng , để mấy ngàn người đứng ở hội
trường lộ thiên trước nhà thờ được an tâm cầu nguyện. Tôi cứ lo lắng tự hỏi , nếu trời
mưa, mấy ngàn người này sẽ trú vào đâu ?
Cả khu đền thờ Lộ Đức là một kiến trúc vĩ đại tuyệt tác. Mỗi bước đi như dẫn tôi vào cõi
thiên đàng. Tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Buổi tối, chúng tôi dạo phố, mua quà kỷ niệm và rủ nhau đi
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uống cà phê. Trời hơi lạnh, ngồi sidewalk café bên bờ sông, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, nhâm nhi ly cappuccino thật
nóng, thật ngon, lại có bạn hiền ngồi bên cạnh mới thú vị làm sao!
Trên xe hỏa trở về Paris, tôi hoàn toàn là một người mới. Tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái. Những điệu nhạc của bài thánh
ca trong buổi lễ, cứ vang vọng mãi trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy yêu đời, yêu tất cả mọi người. Cám ơn Đức Mẹ Lộ
Đức đã cho tôi niềm tin và sự bình an trong tâm hồn. Cám ơn anh chị Võ thế Hào đã cho chúng tôi một chuyến đi thật
hoàn hảo.
Ngày hôm sau chúng tôi được Từ Dung, một người bạn TV và là hiền thê của nhà văn Từ Nguyên, Chủ Tịch Văn Bút Âu
Châu mời một bữa cơm thịnh soạn tại tiệm ăn nổi tiếng của anh chị trên đường Princess Paris. Cô bạn Tuyết Hồ, hiền
thê của anh Võ thế Hào, người đẹp một thời của TV đã nói với tôi “ đến Paris mà không ghé tiệm ăn Palanquin của Từ
Dung là một điều thiếu sót lớn. Bởi vì tiệm ăn có không khí thật ấm cúng, chủ nhân tiếp đãi nồng hậu và có nhiều món
ăn đặc biệt rất ngon”.
Đến rồi tôi mới thấy , quả là danh bất hư truyền . Ông bà chủ thật niềm nở hiếu khách. Nhờ dịp này tôi mới gặp lại được
cô bạn Bích Thủy và phu quân là BS Phạm tu Chính. Tới tuổi này mà còn gặp lại bạn học cùng lớp ngày xưa, với tôi quả là
một điều may mắn và hạnh phúc. Xin cám ơn Từ Dung và anh Từ Nguyên thật nhiều.
Từ trước tới nay, tôi chỉ được biết mùa thu Paris qua thơ Cung
Trầm Tưởng. Lần này tôi mới được nhìn thấy mùa thu Paris với
những chiếc lá vàng nhẹ rơi trên những pho tượng trắng trong
vườn Lục xâm Bảo. Những giọt mưa thu khiến cho đôi tình
nhân đi sát vào nhau , dưới một chiếc dù trên đường phố ở khu
Champ Elysée. Những chàng lãng tử chơi đàn bên bờ sông
Seine, để những cơn gió thu vờn quanh làm bay tung mái tóc
bồng bềnh nghệ sĩ.
Mùa thu Paris không đẹp lộng lẫy rực rỡ như mùa thu Hoa
Thịnh Đốn, nhưng đằm thắm lãng mạn hơn nhiều. Bạn phải ngồi trên chiếc Bateau Mouche, lênh đênh giữa dòng sông
Seine thơ mộng trong một buổi chiều thu, bạn mới cảm nhận được tận cùng tất cả vẻ đẹp tinh hoa của Paris và của mùa
thu Paris , qua ánh nắng hanh vàng trải nhẹ trên những hàng phong vàng rực lá. Thấp thoáng xa xa là nhà thờ Notre
Dame, là tour Eiffel ,là một số đền đài kỷ niệm nổi tiếng của Paris, là những cây cầu hò hẹn của các cặp tình nhân , công
khai chìm đắm trong những nụ hôn yêu đương , tưởng như không bao giờ dứt.
Sau những ngày vui ở Paris, ngoại trừ anh Uyên Thao ở lại . Tất cả chúng tôi phải gĩa từ Paris, đáp chuyến xe lửa tốc hành
sang Luân Đôn để đến Southampton, lên cruise ship đi Spain và Portugal.
Điều ngạc nhiên là Luân Đôn không đón chúng tôi với sương mù. Chỉ có những cơn gió heo may lành lạnh, làm lao xao cả
rừng lá vàng dưới ánh nắng thật trong. Con tầu lớn nhất và mới nhất của hãng Royal Caribbean đưa chúng tôi đi thăm
những thành phố và hải đảo nổi tiếng của miền nam Spain và Portugal.
Mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng, nhưng với tôi, Paris có lẽ vẫn là nơi tôi thích nhất. Không biết có phải tại mùa thu
Paris quá đẹp , hay vì ngôi nhà của anh chị Võ thế Hào quá ấm cúng? Những món ăn cô bạn Tuyết Hồ nấu quá ngon,
những mẩu chuyện của chúng tôi, những người bạn chí thiết , thương quí nhau với tất cả chân tình, quá đậm đà, vui
nhộn, khiến lòng tôi cứ mãi mãi vương vấn Paris…

Hồng Thủy
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Thu Nhớ Nhung
Thu đến mơ màng chợt nhớ nhung
ngày xưa lối nhỏ bước về chung
có người theo đuổi em hơi thẹn
anh bước sau lưng dáng ngại ngùng.
Qua mấy mùa thu nhạt nắng vàng
người đi biền biệt, chóng ly tan
trong lòng cất dấu nhiều thương cảm
sầu chứa chan vương ánh nắng tàn.
Chiếc lá nhẹ bay quyện gió rơi
hồn chùng lắng đọng nỗi chơi vơi
rồi mai mình sẽ xa nhân thế
như lá lìa cành, giã cuộc đời.
Bỏ lại hôm qua những ngỡ ngàng
sương mai dìu dịu đón thu sang
hoa vàng trước ngõ lay chiều gió
Gội sạch tâm tư rất nhẹ nhàng.

ĐT Minh Giang
(Mời nghe nhạc phổ thơ trong phần NHẠC)
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Ðiểm Sách: Việt Nam Gấm Hoa của TS. Hương Giang Thái Văn Kiểm
LÁ THẮM ĐỀ THƠ & BƯU TRẠM NGÀY XƯA
Hải Bằng.HDB
*

Nước ta đã sớm ý thức được tính cách quan trọng của việc truyền đạt công thư nên bưu trạm dưới thời Nhà Nguyễn đã
được tổ chức khá tốt và có những luật lệ gắt gao nhằm bảo đảm tính nhanh chóngvà an toàn của hệ thống thông tin.
Trong những ngày xa xưa, người ta đã biết thả lá làm thư trôi theo dòng nước hay thả chim cho bay để gửi thư, đặc biệt
là tình thư. Chuyện tưởng như lãng mạn và không có thật, nhưng ngày nay cũng còn có người dùng kiểu “Lá Thắm Ðề
Thơ”. Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều một câu thơ: “Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh” để tả lúc Kim Trọng
muốn gửi thư cho Thúy Kiều thì thấy cửa cống đã đóng và tường thì xây cao khiến cho dòng nước không trôi vào và chim
cũng khó vượt qua được tường cao của khu nhà Kiều ở.
Ngày nay, người ta dùng điện thư (e-mail) và chỉ mất vài giây đồng hồ là tới máy kơm-píu-tờ của người nhận. Nếu có
thiện chí học hỏi và được chỉ dẫn đúng mức thì chỉ cần vài giờ là biết sử dụng i-meo ngay. Nhưng phải thực tập nhiều
lần cho quen mới thấy hứng thú. Ða số người Việt cao tuổi cho biết họ cũng muốn học sử dụng in-tơ-nét nhưng phần
lớn con cháu thiếu nhẫn nại và thiếu tâm lý trong việc chỉ dẫn khiến họ nản chí. Thiết tưởng con cháu nên thu xếp thời
gian giúp cha mẹ có thể sử dụng in-tơ-nét đọc báo, nghe đài, và gửi e-mail để giải trí cho cuộc sống vui hơn.
Những thời trước người ta gửi thư hay thông tin bằng cách nào?
Khi bưu trạm chưa được thiết lập, người ta gửi thư tay, nghĩa là nhờ người đi mang tay tới người nhận. Những người
cầm thư tay thường là gia nhân hoặc những lái buôn đi từ nơi này, nơi nọ. Ở Tây Phương, thư gửi đi được tập trung về
một điểm thị tứ, rồi hễ ai đi đến nơi nào thì ghé qua điểm đó lựa thư gửi đi nơi mình đến để mang theo. Người đó sẽ bỏ
thư tại điểm thị tứ nơi họ tới, rồi dân địa phương tới điểm đó lấy thư về. Từ phương cách đó, người ta thành lập các
bưu trạm và sau này gọi là bưu điện.
Trong cuốn Việt Nam Gấm Hoa (VNGH), nhà văn hóa TS. Thái Văn Kiểm đã ghi lại nhiều cách thông tin của người xưa
qua bài “Lá Thắm Ðề Thơ” nơi trang 261, VNGH.
Tại sao có thành ngữ “Lá Thắm Ðề Thơ”?
“Lá thắm” hay là “Hồng diệp” xuất phát từ điển tích sau đây:
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Đời vua Hy Tông (Nhà Đường, 618-907), có nàng cung nữ tuyệt sắc tên Hàn Thúy Tần sống cảnh lẻ loi buồn bực trong
thâm cung, nên thường nhặt những chiếc lá đỏ (hồng diệp) rồi đề thơ lên trên lá, thả xuống ngòi nước:
Nước chảy sao mà vội?
Cung sâu suốt buổi nhàn.
Ân cần nhờ lá thắm
Trôi tuốt đến nhân gian.
Nguyên văn:
Lưu thủy hà thái cấp
Cung trung tận nhật nhàn.
Ân cần tạ hồng diệp.
Hảo khứ đáo nhân gian.
Chiếc lá chở bài thơ theo dòng nước chảy xuôi ra ngoài vòng cấm lũy. Lúc bấy giờ có người môn khách của quan Tể
Tướng Hàn Vinh tên Vưu Hựu vốn là kẻ phong lưu tài tử, thơ hay, chữ tốt, chỉ hiềm một nỗi vận chưa đạt nên đành chịu
sống nhờ nơi quan Tể Tướng họ Hàn. Ðang thơ thẩn ngắm dòng nước chảy, Hàn bỗng nhìn thấy chiếc lá có bài thơ, lấy
làm lạ mới vớt lên xem. Cảm tình chan chứa với người gởi thơ lạ mặt, chàng cũng bẻ một chiếc lá, viết một bài thơ vào
đấy, đợi dòng nước xuôi mới thả lá xuống cho trôi trở vào cung.
Nghe oanh thấy liễu chạnh lòng thương
Thương kẻ trong cung lúc đoạn trường
Chiếc lá đề thơ trôi mặt nước
Gởi cho ai đó nói không tường
(Bản dịch của Phan Như Xuyên)
Người cung nữ họ Hàn thường ngồi nhìn dòng nước chảy, bỗng bắt được chiếc lá trở vào của người không quen biết,
mới đem cất vào rương son phấn.
Ba năm sau, nhà vua sa thải một số cung nữ, trong đó có Thúy Tần. Nàng đến ở tạm dinh quan Tể Tướng họ Hàn để chờ
thuyền trở về quê cũ, bỗng gặp Vưu Hựu. Hai người trò chuyện và tỏ ra ý hợp tâm đầu. Tể Tướng họ Hàn thấy cả hai
đều xứng đôi vừa lứa nên làm mối thành duyên giai ngẫu.
Đêm tân hôn, vô tình mở rương của vợ ra, Hựu chợt thấy chiếc lá của mình ngày xưa. Lấy làm lạ lùng, chàng cũng đem
chiếc lá của mình vớt được cho vợ xem. Thì ra cả hai đã giữ lại hai chiếc lá của nhau. Ðó đúng là duyên trời định.
Cổ thi có bài:
Một đôi thi cú theo dòng nước
Mười mấy năm qua nhớ dẫy đầy
Mừng bấy ngày nay loan sánh phụng
Cũng nhờ lá thắm khéo làm mai
Nguyên văn:
Nhất liên giai cú tùy lưu thủy
Thập tải ưu tư mãn tố hoài
Kim nhật khước thành loan phượng lữ
Phương tri hồng diệp thị lương môi
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Trong Đoạn trường tân thanh của cụ Nguyễn Du, có câu:
Thâm nghiêm kín cống, cao tường
Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh
Hay:
Dù khi lá thắm chỉ hồng
[Nên ra thì đã tay bồng, tay mang]
Và:
Nàng rằng hồng diệp xích thằng
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha
*
Vâng, trong thời đại này cũng có ít nhất một chuyện đăng trên báo kể: có một chàng tìm bạn gái bằng cách viết thư bỏ
trong chai rồi thả trôi trên biển. Bên bờ đại đương, một cô bắt được chai đó, đọc lá thư rồi liên lạc chớ cháng. Hai
người gặp nhau và trở nên vợ chồng. Cái duyên này có phải là “Chời định” hay “Chai định” đây?
TS. Thái Văn Kiểm thường nói về Sông Hương, Núi Ngự mơ màng và về các cô gái “Huệ” đa tình bởi vì ông gốc người
Huế. Trong bài “Lá Thắm Ðề Thơ”, ông ghi lại:
Ngày trước ở nước ta, các bưu trạm chỉ chuyên chở công văn. Còn thư cá nhân thì phải chờ có người đi đến địa phương
đó mà nhờ đem đi. Ông vốn là một nhà văn nên khi viết, ông thường lồng vào bài viết những câu ca dao để cho bài viết
thêm tính văn học. Ðây là đoạn đầu trong “Lá Thắm Ðề Thơ”:
Buồn tình ơi, hỡi buồn tình
Ai đi xứ Huế cho mình gởi thư?
Câu ca dao này nhắc lại một thời xa xưa, tổ chức bưu điện chỉ dành riêng cho nhà nước để vận tải công văn, truyền bá
mệnh lệnh. Còn thư tín của tư nhân thì phải chờ khi nào có ai đi đâu sẽ nhờ người ta đem theo, theo lối “thư gửi tay”.
May ra thì tới nơi tới chốn; còn rủi bị thất lạc thì cũng đành chịu vậy.
Sở dĩ cô gái xứ Ðồng Nai muồn gửi thư về “ngoải” là vì:
Con chim xanh đậu nhành cây khế
Tui thương một người ngoài Huế mới vô
Tình thương nỗi nhớ đó đã được nàng gói ghém trịnh trọng trong một phong thư chưa biết bao giờ gửi được.
Câu ca dao trên chắc chắn phải ra đời trước một câu ca dao miền Nam khác, khi người Pháp đã thiết lập hệ thống bưu
trạm ở nước ta:
Làm thơ giấy trắng, em gắn con cò xanh
Gởi nhà bưu điện, nhớ tới anh đêm ngày
Hay
Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy
Chợ Saigòn xa, chợ Mỹ cũng xa
Viết thơ thăm hết nội nhà
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em
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Từ khi xã hội loài người được tổ chức hẳn hòi, người ta sớm nghĩ tới việc liên lạc, trao đổi tin tức, truyền bá mệnh lệnh
sao cho mau lẹ và hiệu quả. Muốn được như vậy, cả một hệ thống bưu trạm đã được thành lập và phát triển qua suốt
chiều dài lịch sử. Chúng ta hãy tìm hiểu lai lịch ngành này tại Á Ðông nói chung và Việt Nam nói riêng.

Bưu Trạm Thời Xưa
Nhân loại từ thời xa xưa khoảng 2500 năm Trước Tây Lích (TTL) đã có nhu cầu liên lạc và đã sử dụng người, hay ngựa,
hoặc ngay cả bồ câu và khói để chuyển thông tin. Trong cuốn Chinh Phụ Ngâm có câu:
Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Những tòa bưu điện trong thế kỷ cận đại thường có những kiến trúc cổ điển trông uy nghi và gợi cảm. Chẳng hạn, tòa
bưu điện Hoa Kỳ đầu tiên xây cất năm 1899 tại góc đường 12th Street và Pennsylvania Avenue và có tên là The Old
Post Office. Hàng năm du khách đến viếng thăm tòa bưu điện này khá đông.
Ở Á Ðông, Trung Hoa là nước có nền văn minh lâu đời, do đó hệ thống bưu trạm rất sớm xuất hiện. Theo sưu khảo của
TS. Thái Văn Kiểm thì các quán dịch của Tầu đã có từ thời Chu Thành Vương (1115 – 1091 TTL) và được tổ chức như sau:
Trên các đường đi qua thôn dã, cứ 10 dặm (mỗi dặm tương đương 1kílomet 25) thì đặt một lư; 30 dặm thì đặt một túc.
Tại mỗi túc có dựng một ngôi nhà bên đường có trữ lương thực và để khách nghỉ trọ. Cách 50 dặm có một thị (chợ); thị
có đặt một hậu quán (quán đợi). Cách quán đợi có phố; phố có yết mã đình (quán giữ ngựa). Cách 60 dặm có một dịch;
dịch có kho lương và chia làm hai: khách xá gọi là nghinh lữ và quán dịch gọi là bưu đình.
Ðời Nhà Tần (221- 206 TTL), cứ 10 dặm (12,5km) một trường đình, 5 dặm đặt một đoản đình. Mỗi đình có một đình
trưởng để điều động dân quân di bắt trộm cướp và chuyển tống mệnh lệnh. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du tiên sinh có
nhắc tới hai chữ tràng đình:
Ðoạn trường thay lúc phân kỳ
Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh
Bề ngoài mười dặm tràng đình
Vương Ông mở tiệc tiễn hành đưa theo
Trong văn học xưa có nhiều từ ngữ liên quan đến bưu tín tưởng cũng nên lưu ý như:
Trí bưu: theo Từ Nguyên, trí là do ngựa truyền đi; bưu là do trạm truyền đi. Từ trí bưu do thầy Mạnh Tử thuật
lại lời của Ðức Khổng Tử: “Ðức chi lưu hành tốc ư trí bưu nhi truyền lệnh”, ý nghĩa là, “Ðức tốt truyền đi nhanh hơn đặt
bưu mà truyền lệnh”.
Vũ thư (thư lông): là thư tin viết trên tấm thẻ có gắn lông chim như là biểu hiệu của sự cấp báo. Thời Nhà Hán,
người ta dùng loại thẻ có gắn lông chim này cho binh dịch cầm tay chạy đi cấp báo. Trong bài” Thu Hứng” của Ðỗ Phủ có
câu: ‘Chinh Tây xa mã vũ thư trì’ ý nghĩa là ‘Xe ngựa Chinh Tây, thư cấp báo chạy bay rầm rập như lông chim’.
Nhạn tín: Tin nhạn. Danh từ này xuất phát từ điển Tô Vũ. Nuyên là Tô Vũ, trung thần của Hán Vũ Ðế, sang sứ
Hung Nô, bị vua xứ này là Thuyền Vu bắt đầy ra Bắc Hải chăn dê suốt 19 năm trời. Về sau Hán và Hung Nô giảng hòa,
Hán đế sai sứ sang thăm tin tức. Thuyền Vu nói dối là Tô Vũ đã chết. May sao có Thường Huệ, quan nhà Hán, biết rõ Tô
Vũ còn sống bèn mách sứ giả vào nói với Thuyền Vu rằng Hán Ðế đi săn ở vùng Thượng Lâm bắt được con nhạn, nơi
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chân nó thấy buộc một tờ thư viết trên lụa cho biết Tô Vũ còn sống. Thuyền Vu cả sợ, bèn sai người đi đón Tô Vũ về trả
cho Nhà Hán.
Trong Chinh Phụ Ngâm có nhắc đến tích này:
Thấy nhàn ngỡ lụa thư truyền
Mảnh sương đưa lạnh thì mền suýt may
Hay:
Thấy nhàn luống tưởng thư phong
Nghe sương luống sắm áo bông sẵn sàng

Ngư tín: (cá thư). Cổ Nhạc Phủ có 4 câu thơ:
Khách tòng viễn phương lai
Dị ngã song lý ngư
Hô nhi phanh lý ngư
Trung hữu xích tố thư

Khách ở phương xa lại
Cho ta hai cá chép
Gọi con mổ cá ra
Trong có thư bọc lụa

Lạp thư: (Thư bọc sáp) Việc này có từ thời Nhà Tống (960- 1278). Truyện Lý Hiển Trung chép rằng: Trung sai một
gia khách tên gọi Lôi Hoán đem bức lạp thư tới nơi hành tại, mật báo với vua về tin biến loạn. Cách đưa tin này về sau
khi nào những đồn ải ở nơi hẻo lánh bị giặc bao vây, người ta rạch da chân người đưa thư để nhét bức thư bọc sáp vào
rồi khâu lại, giả làm vết thương để quân địch khỏi nghi ngờ. Theo truyền ngôn ở nước ta, thời Nhà Trần chống quân
Nguyên cũng đã dùng kế đó.
Mai dịch: danh từ này có từ thời Nhà Tống (Nam Bắc Triều, 420- 477). Lục Khải từ Giang Nam gửi một cành mai
để tặng bạn thân là Phạm Việt ở Lũng Ðầu cùng bốn câu thơ:
Chiết mai phùng dịch sứ
Ký dữ Lũng Ðầu nhân
Giang Nam hà sở hữu
Liêu tặng nhất chi xuân
dịch:
Gặp người đi, ta chiết cành mai
Gửi tới Lũng Ðầu để biếu ai
Nếu hỏi Giang Nam quà tặng hỉ?
Thưởng xuân chỉ có nhất chi mai

Từ đó về sau, nơi trạm điếm người ta thường trồng một cây mai khiến hoa mai trở thành một tên tốt đẹp trong ngành
trạm dịch. Rồi gần đây bên nước ta cũng dùng hai chữ Mai đình để chỉ chức chánh tổng vì chánh tổng ngày xưa đứng
đầu một trạm tiếp nhận mệnh lệnh để truyền đi các làng.
Phi nô: nô bộc biết bay, tức là chim bồ câu đưa thư. Cách này thấy có từ đời Nhà Ðường (618-907). Trương Cửu
Linh, người huyện Khúc Giang, đỗ tấn sĩ đời Ðường Huyền Tông, ngày thường vẫn dùng chim cáp đưa thư đi các nơi và
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đặt tên nó là Phi Nô. Giống chim này bay nhanh và rất nhớ đường nên dù đem thả ở nơi xa thẳm cũng vẫn nhớ lối bay
về, cho nên các quân dinh xưa vẫn dùng nó để truyền tin.
Khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (1418-1427), ông Trần Nguyên Hãn tìm vào giúp, có đem theo một đôi chim bồ
câu mà ông đã dạy chúng biết thổi sáo và đưa thư từ lúc ông còn đi bán dầu. Khi ông bị quân Minh bao vây kín ở Võ
Ninh, ông bèn viết một lá biểu buộc vào chân chim rồi thả cho nó bay về doanh trại Lê Lợi cầu cứu và nhờ vậy đã được
viện binh tới giải vây. Ngành Truyền tin của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây tôn vinh Trần Nguyên Hãn làm Sư
Tổ ngành Truyền Tin.
Hỏa bài: Phương pháp này xuất phát từ thời Nhà Thanh (1644-1911). Binh Bộ cấp phát cho các đốc phủ, đề lãnh
các tỉnh những tấm bài bằng gỗ có khắc chữ “Hỏa Tốc” để gặp khi có việc cần kíp thì sai người cầm đi. Các trạm dọc
đường khi thấy hỏa bài thì phải lập tức chuyển tống đi các nơi và cấp lương thực cho các binh phu ấy trở về.

Các Chức Sắc và Trạm Dịch

Ở Việt Nam, tại nước ta, dưới đời Nhà Lý, sử chép rằng: Ðời vua Lý Thái Tông (Mậu Thìn 1028-Giáp Ngọ 1054), vua chia
đường quan lộ ra từng cung, đặt nhà trạm để chạy giấy công văn.
Tới đời Hồ Quý Ly (1400-1407) lại mở đường cái quan, tức quốc lộ số 1 ngày nay, để làm tiện lợi việc giao thông và bưu
trạm.
Ðến thời Nhà Nguyễn (1802-1945), vua Gia Long cho tổ chức ngành bưu chính chu đáo hơn. Theo Khâm Ðịnh Ðại Nam
Hội Ðiển Sự Lệ quyển 252- 253, cơ quan bưu chính thời Gia Long gồm các chức dịch: Chức Chế, Trí Dịch, Dịch Trình, Dịch
Ðiếm, Dịch Trưởng, Dịch Phu, Dịch Thuyền, Dịch Mã. Mỗi Ty có một viên chủ sự chánh lục phẩm, một viên ty vụ hàm
chánh thất, hai viên cửu phẩm thư lại, và mười lăm viên vị nhậm bưu thư lại (chưa vào ngạch). Các viên chức kể trên lấy
trong Bộ Binh.
Tại các tỉnh Miền Nam và Bắc, cứ cách nhau từ 20 dặm đến 34 dặm lại đặt một điếm trạm do một viên Dịch Thừa và một
viên Dịch Mục đảm trách. Số Dịch Phu có từ 30 đến 100 tùy theo nhu cầu của mỗi điếm và mỗi điếm còn được cấp 4 con
ngựa trạm để phòng khi có việc cấp báo.
Phù hiệu: mỗi điếm được cấp một tấm trạm bài (tấm biểng) bằng gỗ trên mặt khắc tên điếm, hàng dưới biên
ngày giờ khi nhận được dịch đồng (ống trạm). Ống trạm được phát chiếu theo trạm lớn hay nhỏ. Mỗi ống có đính một
mảnh giấy trắng để ghi chép. Ống trạm sơn màu đỏ, nửa dưới khắc tên bộ, tỉnh; số hiệu thứ mấy thì chữ viết màu vàng.
Riêng ống trạm dành cho ngựa chạy thì bọc vải vàng viết chữ sơn đen.
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Cờ hiệu: điếm trạm trong kinh thành được cấp 2 lá cờ vuông thêu chữ Kinh Trạm, hai lá cờ đuôi nheo thêu 4 chữ
Mã Thượng Phi Ðệ, và 6 đoản đao. Các trạm không nằm trong kinh thành thì được cấp 2 lá cờ chéo cũng thêu 4 chữ Mã
Thượng Phi Ðệ, 2 lá cờ thêu 2 chữ Trí Ðệ, 3 chiếc nhạc ngựa bằng đồng, 3 dao găm, 10 cây giáo, 5 giáo nhọn.
Ngoài số được cấp phát, mỗi Ðiếm còn phải trữ lông gà trống màu gấm hết thành rẻ quạt, phòng khi cấp báo thì cắm bó
lông gà lên đầu cán cờ và cho phu trạm cưỡi ngựa phi báo.
Hàng ngày, điếm phu trèo lên cao, trông ra tứ phía, thấy có phù hiệu lông gà thì điếm trưởng lập tức cho đóng ngựa trực
sẵn. Khi ngựa trạm kia phi đến thì phu trạm tiếp lấy ống trạm phi báo cho điếm kế. Người phu trạm chạy như thế
thường mất 4 ngày rưỡi từ Hà Nội vào Thuận Hóa, và mất 9 ngày từ Gia Ðịnh ra Kinh Ðô Huế. Nếu chạy đúng hạn thi
phu trạm được thưởng tùy theo đoạn đường xa hay gần chứ không có lương như binh sĩ, nhưng được miễn thuế thân và
các tạp dịch khác.
Trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Từ Hải thành công trở về cho quân sĩ mang kiệu chạy hỏa bài về đón Thúy Kiều:
Dựng cờ, nổi trống lên đàng
Trúc tơ nối trước, kiệu vàng theo sau
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh
Phu trạm phi ngựa, hỏa bài được dắt trên cổ áo. Có khi phu trạm hay lính phi ngựa còn phải mang theo lồng ấp than
hồng đốt lông gà cho khói bay mù mịt để lính canh mở trước cửa điểm hay cửa thành cho ngựa chạy vào. Trong thời
Pháp thuộc tại vài nơi Miền Trung vẫn còn dùng hỏa bài để tống đạt công văn khẩn cấp.
Thời Chúa Nguyễn Ánh đã có sáng kiến lập thùng thơ dân ý. Sử Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu năm 1925 ghi: “Năm
Mậu Thân thứ 9 [1788], tháng 10: Làm thùng thư. Ngài nghĩ rằng dân gian làm thư nặc danh là trút tội cho người, bèn
đặt một thùng thư ở dưới Cửa Khuyết để cho ai có việc gì oan uổng muốn kêu thì làm đơn bỏ vào thùng ấy. Dụ rằng:
Pháp luật là phép chung trong thiên hạ, không phải riêng một người, không nên theo lời nói vô căn mà bắt tội người ta.
Từ rày về sau, không kể quân hay là dân, hoặc có điều oan uổng hay bị người ta hãm hại, thời cho biết tên, họ, quê quán
trong đơn bỏ vô thùng thư. Triều đình sẽ xét việc gian hay là ngay để thân oan khúc. Như còn thói quen cũ, nói bậy cho
người khác mắc lừa, phát giác ra thì trọng trị”.
*

Bưu Chánh Việt Nam Thời Cận Kim
Song song với bộ máy đô hộ nước ta, người Pháp thiết lập hệ thống bưu chánh theo kiểu văn minh Âu Châu: họ cho
người đi khảo sát địa hình và cho giăng dây thép truyền tín hiệu nên dân gian gọi ngay các trạm bưu chính bằng tên “nhà
dây thép”. TS. Thái Văn Kiểm ghi nơi trang 268:
Năm 1885, ông Paris, giám thị Bưu Chính, được nhà cầm quyền Pháp cử đi thám hiểm quãng đường từ Huế vào
Saigòn. Ông đã thấy tận mắt hệ thống bưu trạm của ta ngày xưa và mô tả như sau:
Trạm là cái nhà vuông mà du khách có thể nghỉ chân và tạm trú. Nhà lợp ngói, có hào nước và tường bọc, lại có
chòi gác tứ phía.
Trạm dịch gồm có những người phu để khuân vác những bưu kiện nặng, để chạy bộ hoặc cưỡi ngựa mang công
thư, những người giữ ngựa, những quan sát viên (guetteurs), những thư ký và trạm trưởng.
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Thư ký trạm giữ một quyển sổ để ghi các luân phiên cho các phu trạm chạy thư. Khi cần đến, viên thư ký đánh
mõ làng bằng gỗ để gọi phu trạm tới. Những người này phải bỏ công việc để đi công văn cho kịp.
Theo Dutreuil de Rhins viết trong quyển Le Royaume D'Annam (Vương Quốc An Nam) thì trạm dịch hồi đó:
Trạm phụ trách việc chuyên chở các quan viên, di chuyển vật dụng của họ, quốc hiệu, và nhất là chuyển vận
nhanh chóng những công hàm. Tư nhân không được dùng trạm. Công thư phải bỏ vào ống tre, niêm phong lại, gọi là
ống công văn, rồi mới trao cho phu trạm hoặc lính trạm, chạy bộ từ trạm này tới trạm khác, hoặc giao cho kỵ mã chạy,
gọi là mã thượng.
Những lính trạm mang những ống công văn sau lưng, còn trên hông hoặc trên vai, họ đeo lục lạc để cho đàng xa
nghe biết mà tránh sang bên đường. Họ cũng mang theo một cái đoản đao để tự vệ và nhận dạng lúc đi đường. Phu
trạm chạy lúp xúp, và họ có thể chạy như thế từ Hà Nội vào Huế (700 cây số) trong 8 ngày. Nên nhớ là đường xá ngày
xưa rất thô sơ, gồ ghề, phải qua nhiều sông ngòi. Từ trạm này tới trạm kia cách nhau chừng 15 hoặc 20 cây số.
Theo Ðại Úy Rey (coi: Le Voyage du Capitaine Rey en 1819, Bulletin des Amis du Vieux Hue, 1920, p.27) thì khi
nghe tiếng thấy xa xa có tiếng lục lạc reo và lá cờ phất của người lính trạm, tức thì các bộ hành, võng cáng, xe cộ đều
phải tránh sang hai bên đường; những người lái đò phải sẵn sàng chèo chống để đưa người lính trạm qua sông. Còn
như đò đã chèo ra nửa sông rồi cũng phải quay trở lại để rước người lính trạm qua cho kịp.
Khi tới trạm, người lính giao ống công văn và một cây cờ ghi ngày giờ đi và đến, cho người cai trạm hay đội
trạm; rồi người này lại giao cho một người lính trạm khác nhận lãnh và tức tốc mang chạy qua trạm kế.
Ở mỗi trạm đều có một quyển sổ ghi danh tính những người phu trạm và cứ theo đó mà cắt việc. Nếu trễ nải
trên 30 phút thì phạt đòn roi mây. Ban đêm phải có người cầm đuốc chạy theo, nhất là trong những vùng có cọp, beo.
Không ai được cản trở, phá phách người phu trạm trong lúc họ thừa hành công vụ. Nếu công văn hoặc người phu trạm
bị hủy hoại, kẻ phạm tội sẽ bị xử tử vì bị xem như đã phạm tới an ninh quốc gia.
Theo Dumoutier viết trong bài “Le Facteur Annamite” đăng trên Revue Indochinoise năm 1920 thì tương truyền
rằng người phu trạm khi gặp cọp, họ chỉ cần khấn vái: “Ông Cọp, xin ông đi xa ra, tôi đang thừa hành công vụ.” Tức thì
cọp hiểu và lánh xa. Nhưng trên đường về, khi người phu trạm không mang công văn nữa thì ông cọp có thể rình bắt.
Tuy nhiên, người phu trạm đã sớm biết mà rẽ đi đường khác.
Theo P. Pasquier viết trong L’Annam D'Autrefois thì việc dịch trạm ngày xưa có tính bất khả xâm phạm, cho nên
gặp lúc quốc biến, loạn lạc, những người phu trạm vẫn được bảo đảm của đôi bên để họ làm tròn phận sự. Vì thế, sau
khi “ông Tây giăng dây thép” triều đình ta ghép tội phá hoại đường dây thép ngang với sát tử một người phu trạm.

Hải Bằng.HDB
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ƯỚC MƠ

Ai ngồi mơ mận mơ đào
Tôi mơ tôi ước ngọt ngào dung nhan
Nghe rơi rơi thấm vào hồn
Đôi môi em mộng nét son kinh kỳ
Đẹp như một đóa trà mi
Da ngà mắt ngọc dậy thì xuân xanh
Xin đừng là thoáng mong manh
Giữa ta vô ngã chung quanh vô thường
Nẻo về trăm nhớ ngàn thương
Nẻo đi giăng lối tơ vương ban đầu
Kiếp sau cho tôi nguyện cầu
Thế nào em cũng nhiệm mầu đi qua
Chắc rằng thuở đó đôi ta
Yêu em xõa tóc nết na ngại ngùng
Lưng đồi nắng xuống rưng rưng
Níu tay em lại xin đừng hoàng hôn

Phan Khâm
(Mời nghe nhạc phổ thơ trong phần NHẠC)
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CHIỀU TRONG CÔNG VIÊN

Trong đám đông, người người xa lạ
Tháng Mười buồn sao vẫn mãi mưa rơi!
Đường hanh nắng, ngược xuôi phố xá
Nhưng không ai cần biết đến tôi!
Tôi, mình tôi, trong tôi một cõi,
Bước thật nhanh xa chốn xô bồ
Tìm phố vắng hàng cây hai lối
Lá xanh buồn, sao bỗng rụng rơi!
Qua công viên giàn hoa lơi lả,
Từng bước đi hồn thả chơi vơi
Chợt thoáng nghe bài ca tình lạ,
Ở đâu đây tiếng hát vọng mời.
Đường về ngõ hẹp mình tôi bước,
Nắng xế chiều tươi tỏa ánh hồng
Nhớ lại những ngày vui thuở trước
Riêng tôi, lại hận chuyện tình xưa.

Hoàng Thị Bạch Mai
32

DU NGOẠN MIỀN NAM BÁN CẦU
TRUYỆN GIÁN ĐIỆP ( "Điệp viên ZC 18") - PHƯƠNG-DUY TDC
Viết tặng cô bạn ở NZ gặp lại sau 60 MÙA HÈ xa cách

1- Miệt Dưới Thơ Mộng

Sau khi thành công trong điệp vụ “So-wat-di” bên Thái Lan, ông tổng giám đốc hãng Viet-Tech tưởng
thưởng nhân viên của ông một chuyến du lịch miền nam bán cầu trong hai tuần lễ. Đoàn du lịch của công ty
điện tử gồm Holland, Michel, ZC 191, ZC 303 cùng trưởng đoàn Thanh Bình ZC 18 khởi hành từ Paris đi Úc.
Từ lâu các điệp viên này vẫn có quan niệm phần đất Úc và Tân Tây Lan nằm ở Miệt Dưới không có gì hấp dẫn
du khách. Chỉ mỗi ZC 18 đã đến Úc công tác nhiều lần trước đây còn các bạn khác xa lạ với miền nam bán cầu
này. Xa lạ vì phong cảnh, xa lạ vì bằng thời tiết khí hậu khác biệt vói bắc bán cầu mà họ đang ở.
Rời phi trường Charles De Gaulle lạnh lẽo nhưng khi máy bay đáp xuống phi trường Canberra thì nhiệt độ lại
nóng giống vùng nhiệt đới của Thái Lan, quê hương của ZC 191 và ZC 303, nóng như Hongkong quê hương của
Holland vậy.
Mỗi người mê một thức uống khác nhau khi vào một buvette tại phi trường Úc để giải khát sau chuyến hành
trình nhiều giờ. Thanh Bình gọi một ly Scotch, Holland một ly rượu vang, Michel một cốc bia Foster’s, trong khi
ZC 191 và ZC 303 gọi hai lon Cocacola.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, ăn uống tại khách sạn Hyatt Hotel Canberra, ZC 18 đưa các bạn đi thăm
thủ đô của nước Úc.
Như một hướng dẫn viên du lịch
chuyên nghiệp, Thanh Bình giới thiệu
với các bạn miền đất xa lạ:
“ Năm 1901, vào lúc chính quyền Liên
bang thảo luận để chọn thành phố
Sydney hoặc thành phố Melbourne sẽ
trở thành thủ đô của nước Úc, kết thúc
cuộc tranh cãi kết quả lại khác nên
không chọn được. Sau đó, qua nhiều
lần đề nghị và thảo luân sôi nổi tại quốc
hội, đến năm 1911, vùng đất phía nam
đồng bằng Goulburn rộng 2,500 km2
(965 sq miles) mới được chọn làm thủ
đô. Thủ đô Canberra ra đời, theo mục
tiêu ban đầu là nơi tập trung chừng
25,000 dân cư sinh sống, nhưng theo thời gian, dân số cứ tăng dần. Hiện nay dân số hơn 320,000 người.
Những công trình xây cất mỹ thuật và hiện đại thu hút nhiều cảm tình của du khách dần dần được khánh
thành theo nhu cầu của một thành phố được chọn là thủ đô.
Tòa nhà Quốc Hội “Parliament House” với trụ cờ xây trên nóc cao 81 mét kiến tạo rất tân kỳ hoàn thành
năm 1988 được xem như “ The extraordinary Parliament House is rich in national symbolism”
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Tòa nhà Thư viện Thủ đô “National Library of Australia” với đồ án xây dựng kiểu Tân Cổ Điển (Neo-classical
style) chứa hơn triệu cuốn sách tham khảo đủ loại.
Nhiều lâu đài, bảo tàng viện, công viên, rạp hát... Đặc biệt những tòa nhà ngoại giao ở khu Diplomatic Missions
do các tòa đại sứ ngoại quốc xây cất theo “hình dáng độc đáo riêng của xứ sở họ” trông rất lạ mắt. Tòa nhà
làm đại sứ quán Hoa Kỳ cũng thuộc loại mỹ thuật mà người bản xứ khen “ a handsome!”
Các đồng nghiệp của ZC 18 còn muốn thăm nhiều nơi nữa sau khi đi xem hồ Burley Griffin có nhiều phong
cảnh đẹp nổi tiếng.
Holland đề nghị rời thủ đô đi qua những thành phố lớn khác nhưng ông Hòa đã điện thoại cho điệp viên ZC
18 chỉ thị những công việc phải thi hành khi viếng thăm miền Nam Úc, nên ZC 18 phải tuân lệnh cấp trên.
II- Adelaide, miền Nam Úc
Đến Adelaide, Holland, ZC 191 và 303 trước tiên muốn đi thăm một ngôi chùa Phật.
Trước năm 1975 tuy ZC 18 đã đến thành phố này nhưng chưa đi hết, nên ZC 18 phải liên lạc với bạn bè tại địa
phương để hỏi.
May quá, tại đây có một ngôi thờ phượng Tam Bảo mang tên Pháp Hoa Temple. Chùa rất mỹ quan và trang
nghiêm do hòa thượng Thích Như H... trụ trì. Ba Phật tử rất vui mừng là đi xa xứ mà vẫn có dịp đảnh lễ Phật
tại một ngôi chùa Việt Nam. Được nghe pháp và thụ trai cùng gặp nhiều Phật tử đồng hương khác để đàm
đạo và cùng công tác Phật sự.
Rời ngôi già lam, ZC 18 hỏi Holland và các đồng nghiệp muốn viếng thăm nơi nào khác.
Michel trẻ tuổi nên thích thể thao ngoài trời và bơi lội. Gặp ngày, trời nắng gắt, khí hậu oi bức nên chàng đề
nghị nên đi đến vùng biển nào cũng được. ZC 18 nhớ ngay địa danh Glenelg, với bãi biển đẹp trải dài toàn cát
là một nơi dân địa phương và du khách rất đông người đến tắm biển và vui chơi.
Nhìn biển nước trong xanh từng đợt sóng bọt mầu trắng vồ vào bờ cát, Holland chợt nhớ về quê Hương Cảng
của nàng. Còn ZC 191 và ZC 303 lại nhớ một bãi biển khác ở Thái Lan. Thanh Bình nhớ bãi biển Vũng Tàu và
Michel nhớ một bãi biển thơ mộng bên Italia nơi mà chàng vui đùa với cô bạn tóc vàng sợi nhỏ của chàng cách
đây sáu tháng. Mỗi người mang mỗi tâm sự riêng tư trong lòng chỉ chờ có cơ hội là xuất hiện ra.
ZC 18 hỏi các bạn muốn đi xem nơi nào nữa để chàng đưa đi.
ZC 18 biết Holland hàng ngày thích uống rượu vang Bordeaux rong các bữa cơm, nên khi mọi người không có ý
kiến, chàng đề nghị:
“Chúng ta hãy xuống phố, đến đường Botanic Road có một Trung tâm Quốc gia Rượu vang “National Wine
Centre of Australia” hy vọng cô Hollamd không chê rượu vang ngon của Úc.
Khai trương từ năm 2001, tọa lạc cạnh khu Adelaide Botanic Garden , vườn Bách Thảo và cũng không xa khu
trường đại học Adelaide, “”. Nơi này trưng bày và giới thiệu năm mươi vùng trồng nho sản xuất rượu vang
toàn nước Úc. Khách xem đủ loại rượu nho, uống thử rượu nho và cà phê rất thơm ngon.
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“Hàng năm, nước Úc xuất cảng rượu nho đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Pháp, Ý, và Tây Ban Nha. Trên
lãnh thổ rộng 7.6 triệu cây số vuông, Úc có hơn 1,800 hãng chế tạo rượu vang.
Từ năm 1791, Philip Schaffer là người tiên phong
lập vườn trồng nho và đã thành công. Nhưng mãi
đến giữa thế kỷ thứ mười chín, nhiều nơi trồng nho
khác mới nở rộ và thu đạt năng suất cao và phẩm
chất tốt ở các vùng Nam Úc, Victoria, New South
Wales. Lúc đầu các hãng chế tạo rượu nho theo lối
thủ công cổ truyền dần dần sản xuất theo phương
pháp hiện đại tân kỳ hơn và phần lớn xuất cảng.”
ZC 18 nói thêm với các đồng nghiệp:
“Adelaide và vùng phụ cận là nơi trồng nhiều loại
nho vì thuộc vùng gần biển, có khí hậu nóng, ấm
nên nho dễ phát triển, cho năng suất tốt và cao.
Nhất là khu đồi The Adelaide Hills, cao hơn mặt nước biển 400 mét trồng nho làm rượu Shiraz, cùng nhiều loại
khác như Riesling, Sauvignon blanc, Chardonnay, Pinot noir, Cabernet Sauvignon...”
Sau khi thưởng thức nhiều loại rượu vang Úc, Holland đề nghị đến khu mua sắm, mua ít hàng lưu niệm. ZC
18 hướng dẫn đến Khu Chợ Trung Tâm “ The Central Markets” nằm trên đường Gouger cạnh Khu Phố Tầu
“China Town” và Victoria Square.
Holland nghĩ đến ông Hòa, nên nàng đã mua một món quà nhỏ mà nàng hy vọng ông Hòa sẽ thích.
III- Người bạn mới
ZC 18 dặn Holland và các bạn cứ thoải mái đi mua sắm, ăn uống, vui chơi rong khu Chợ Trung Tâm và Khu
Phố Tầu bên cạnh. Thanh Bình phải đi... một hai giờ sau sẽ đến đón các bạn cùng về khách sạn.
Theo lời hướng dẫn của ông Hòa cùng những “mật khẩu” để nhận nhau. Thanh Bình lái xe về hướng phi
trường quốc tế Adelaide, cách trung tâm thành phố chừng năm, sáu kilo mét.
Đến gần địa điểm hẹn gặp, nhìn kính xe chiếu hậu ZC 18 để ý một chiếc xe mầu đỏ do một phụ nữ trẻ lái chạy
theo đuôi xe chàng. Chàng bật đèn ra hiệu tấp vào lề một quán café bên đường. Chàng tìm một chỗ bàn trống
gần đường gọi một ly café và bánh ngọt.
Chừng năm phút sau, chàng thấy một phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi trên dưới ba mươi bước vào quán café, đang
đảo mắt tìm một bàn trống. Tất cả bàn đều đầy khách. Chỉ bàn của chàng còn một ghế bỏ trống. Nàng đi lại
chỗ chàng, nàng nở một nụ cười làm quen và nói:
“ Ông... có thể... vui lòng cho tôi ngồi ké bàn này không? “
“Mời cô..”
Bồi mang thức uống và bánh ngọt mà Thanh Bình đã ordered đặt trên bàn. Mùi café bốc lên thơm lừng.
Thiếu phụ nói:
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“Tiệm café này có “café gu Pháp” rất thơm nên lúc nào cũng đông khách, nhiều lúc em muốn vào uống ngay
một cốc café nóng mà phải chờ có bàn trống cả nửa tiếng đồng hồ. Bù lại được thưởng thức “café gu Pháp”
rất hợp khẩu vị.”
Nghe hai lần “café gu Pháp” như mật khẩu mà ông Hòa dặn, ZC 18 check lại lần nữa để nhận “đúng người bạn
mới” không. Chàng nói: “Tôi là du khách từ Paris sang đây nghe cô khen “café gu Pháp” ngon, nên tôi xin phép
mời cô một cốc café... như để cám ơn sự hạnh ngộ và lời khen này của cô. Cô thích café nào xin gọi...”
Câu nói này của Thanh Bình ZC 18 cũng nằm trong “mật khẩu” nhận nhau.
Thiếu nữ ngồi cùng bàn gọi một cốc café đen nóng và bánh ngọt giống order của ZC 18.
Nàng nói tiếp khi tay nàng mở sac tay lấy ra một cuốn sách “Exploring Australia” trao cho ZC 18, ông nên giữ
cẩn thận cuốn sách hướng dẫn du lịch nước Úc này rất cần cho ông khi ông còn ở chơi xứ sở Miệt Dưới này.”
Chàng cám ơn “người bạn mới”, trả tiền café, chào từ giã, lên xe.
Khi trở lại xe, ngồi sau tay lái ZC 18 mở cuốn sách hướng dẫn du lịch mà “ người bạn mới” vừa trao tặng. Cuốn
sách này chỉ có bìa sách thật còn ruột thì rỗng đựng một bì thư, một DVD gửi cho Viet-Tech Paris.
IV- Xứ sở của con Kiwi
Rời xứ sở có biểu tượng con Kangaroo, đoàn du lịch Viet-Tech trực chỉ xứ sở có biểu tượng con Kiwi bằng
phi cơ. Hạ cánh xuống phi trường Wellington, New Zealand. Holland bước ra khỏi cửa máy bay. Một luồng khí
nóng vây lấy nàng. Nàng lấy mouchoir ra chặm mồ hôi trên mặt. Hình như bên Tây và bên Ta mới còn chiếc
khăn tay mouchoir xinh xinh mang theo người. Ở Hoa Kỳ người ta dùng khăn giấy “Kleenex” lâu rồi.
Bốn mùa ở vùng hải đảo New Zealand, một xứ sở nằm cô đơn bao bọc bằng vùng biển Nam Thái Bình Dương,
cách xa các lục địa, thuộc miền Nam bán cầu có thời tiết khác biệt với Bắc bán cầu.
Mùa Xuân bắt đầu từ tháng September và mùa hạ đến từ tháng December, nên Mùa lễ Giáng Sinh, ở đây rất
nóng thay vì lạnh, không có tuyết rơi như ở Bắc bán cầu mà nàng Holland sống, mùa Thu bắt đầu từ tháng
March đến tháng May và những tháng mùa đông lại nằm vào các tháng June, July và August.
New Zealand gồm hai đảo lớn: North Island và South Island. Đảo miền Nam khí hậu cũng thấp hơn đảo miền
Bắc.
Wellington thoạt đầu tiên được xem
như một thủ đô hành chính có tòa nhà
Quốc Hội “New Zealand‘s Parliament “
cùng những công sở hành chính trung
ương. Nhưng từ thập niên 1980 và
1990 thành phố này đã dần dần trở nên
thủ đô văn hóa của New Zealand với
những lần tổ chức lưỡng niên
“International Arts Festival”.
Vận động trường “The Westpac Stadium“ đẹp và rộng chứa 40,000 chỗ ngồi khi có những trận đấu rugby,
buổi tranh tài điền kinh, thể thao, đá banh , trình diễn ca hát, hòa nhạc ngoài trời tổ chức ở đây.
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The Royal New Zealand Ballet, Dàn nhạc giao hưởng “The New Zealand Symphony Orchestra”, “ Museum of
Wellington, City and Sea”... đã biến đổi thành phố này, nâng lên hàng thành phố “trí thức” và văn hóa.
Từ xa xưa người dân New Zealanders chỉ mê uống bia nhất là bia đã chiếm nhiều giải thưởng quốc tế như
”Steinlager, Kiwi lager” nhưng dần dần các đồn điền trồng nho nở rộ như nấm, các hãng chế tạo rượu vang
mở ra càng ngày càng nhiều, rượu vang xuất cảng sang các nước bên châu Âu, châu Phi, châu Mỹ được khách
hàng khen ngon, nên dân địa phương cũng đã thích nhâm nhi rượu vang hàng ngày trong các bữa ăn.
V- Hải đảo phía Nam
ZC 18 cùng các bạn sau khi đi thăm một vài thắng cảnh ở hải đảo phía Bắc, còn một nơi mà Thanh Bình
muốn đưa Holland và các bạn đến thăm nhưng hơi xa, ở tận miền Trung Bắc hải đảo “ The Central North
Island” và ngày đi du lịch cũng gần hết, nên đành bỏ qua. Đó là “Hawkes Bay” nơi rất nổi tiếng chế tạo rượu
vang đỏ ngon theo phương pháp Bordeaux của Pháp bằng loại nho Merlot và Cabernet Sauvignon. Bù lại ZC
18 đưa các bạn chàng đi xem các vườn nho và uống thử rượu ở một nơi nổi tiếng khác là Marlborough nằm
ở hải đảo phía nam.. Nơi đây rượu vang trắng Sauvignon Blanc, Chardonnay... và rượu vang Đỏ Pinot noir có
mùi thơm đặc thù khi dùng với thức ăn chế biến từ gà, vịt, ngỗng, gà tây, chim, cá tuna hoặc salmon.
Hiện nay, kỹ nghệ chế tạo rượu vang của New Zealand gồm hơn 500 hãng với một dân số chỉ có bốn triệu
người. Từ 1995 đến 2005, Hoa Kỳ đã nhập cảng rượu vang của nước này từ 1 triệu NZ dollars lên đến 113 triệu
dollars New Zealand. Vào các tiệm liquors và nhà hàng ăn Hoa Kỳ, nhìn trên kệ rượu thấy đa số rượu vang của
New Zealand. Giá tương đối vừa túi tiền của khách nhưng rượu uống thơm ngon.
VI- Kinh Thành Ánh Sáng
Mười lăm ngày phép trôi qua thật nhanh, các nhân viên của hãng điện tử Viet-Tech đã gặp lại ông Tổng
Giám Đốc tại Kinh Thành Ánh Sáng. Điệp viên ZC 18 đã trao tài liệu nhận được từ Úc cho ông Hòa.
Ông rất vui và nói: “Chỉ cần tài liệu tối mật này, công ty của chúng ta thu được một số tiền rất lớn có thể đài
thọ các bạn đi du lịch toàn thế giới nhiều lần. Thiếu phụ mà ZC 18 đã tiếp xúc là góa phụ của một điệp viên
nằm vùng tại thàn h phố Thượng Hải và Bắc Kinh của công ty ta bị Tình báo sở Trung Cộng phát hiện và giết
chết năm năm qua. Người vợ thay thế công việc của người chồng, phụ trách tìm những tin tức liên quan đến
lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, xã hội... và chuyển đến công ty của chúng ta.”
Holland cũng nhân dịp này tặng ông tổng giám đốc quý mến một món quà nhỏ lưu niệm mà nàng từ Úc mang
về. Mọi người đều vui vẻ sau chuyến du lịch dài ngày ở Miệt Dưới nhưng thật ra đây cũng là chuyến đi công
tác thành công.
Riêng điệp viên lão thành và lão luyện tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hòa là người chủ động đã vạch ra kế
hoạch này vui nhiều nhất. Ông nâng ly lên uống một ngụm champagne Mumm, loại champagne thượng hảo
hạng của Pháp chế tạo tại Reims được tặng cho mỹ danh “The Capital of the Champagne region” rồi cắn vào
thỏi bánh “ LU” nổi tiếng của Pháp vừa nghĩ ra một kế hoạch, một điệp vụ mới sẽ giao cho điệp viên ZC 18 thi
hành nay mai.
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