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THI SĨ ĐỖ

TRÀNG ĐỘ (1915-1996)

Sanh quán tại làng Cẩm Khê, tỉnh Hưng Yên, Bắc Việt.
Từ 1964 đến 1975, cộng tác với các nhật báo, tuần báo, nguyệt san tại Sài Gòn:
Thời Luận, Tiếng Vang, Đồng Nai, Tiến, Sống Còn, Dân Nguyện, Dân Chủ Mới,
Văn Nghệ Tiền Phong, Khoa Học Huyền Bí, Tiểu Thuyết Nguyệt San, Thế Giới.
Bút hiệu Anh-Độ, Doanh-Linh.
Định cư tại ‡ểu bang Maryland, Hoa Kỳ, từ tháng tư 1985. Làm thơ dưới bút
hiệu Anh Độ, Đỗ Cẩm Khê. Ông là một trong những sáng lập viên của Cơ sở Cỏ
Thơm. Từng cộng tác với Ngày Nay (Wichita), Dân Chủ Mới (Massachusetts), Việt Time (San Diego), Hồn Việt
(Nam Cali), Đẹp (Houston), Ý Dân (San José), Cỏ Thơm (Virginia).
Xuất bản tập thơ Hương Tình tại Virginia, 1995.
********

NGÕ HẸP
Lối ngõ hẹp tương tư màu nắng sớm,
Mưa mưa hoài bùn ngập lối chân đi,
Gió vi vút luồn quanh vào khắp xóm
Và tâm hồn của kẻ sớm mê si.
Hà Nội, 1940
(Trích trong tập thơ Hương Tình)

Bài thơ Ngẫu Cảm của Anh Độ, đăng trong tạp chí Cỏ Thơm số 1, mùa Xuân 1996

ÁNH TRĂNG MƯỜI SÁU
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Hoàng đang chìm đắm trong giấc ngủ say sưa thì có tiếng điện thoại
reo vang. Giật mình, chàng cố nhướng mắt nhìn đồng hồ. Mới tám giờ
sáng Thứ Bẩy. Lại mấy bà làm văn nghệ, văn gừng réo chứ không ai vào
đây. Bạn bè Hoàng không mấy người dậy sớm gọi nhau vào giờ này. Quyên
nằm bên điện thoại vẫn ậm ừ vùi đầu trong chăn, chuông reo ba lần không
chịu trả lời. Hoàng tung chăn, với tay qua đầu Quyên, nhấc máy với giọng
còn ngái ngủ:
- A-lô?
Tiếng đầu dây bên kia:
- Chào anh Hoàng, Thúy đây! Xin lỗi anh, tôi đánh thức anh dậy
phải không? Nhưng có chuyện rất cần nên phải gọi trước khi chàng và
nàng ra khỏi nhà.
Hoàng mỉa mai:
- Còn sớm mà, đi đâu vào giờ này, định ngủ cho đã giấc sáng ngày nghỉ
đấy thôi. Chị muốn nói chuyện với Quyên hả?
- Bộ nói với anh để anh mắng xéo ư? Quyên dậy chưa?
- Chưa và đang lắc đầu không muốn nói chuyện!
- Anh bảo Quyên rằng có chuyện thập tử nhất sinh tôi mới réo
sớm như thế này!
Tiếng Thúy léo nhéo quá lớn qua điện thoại, Quyên đang nửa tỉnh,
nửa mơ cũng nghe được. Nàng uể oải thò tay ra ngoài tấm chăn màu hồng
ấm áp, với máy nghe và áp vào tai:
- Khỉ ạ, gọi gì mà sớm thế?
- Có chuyện phải bàn. Báo vừa đăng, ngày chủ nhật 13 có hai vụ ra
mắt thơ và CD khác cùng ngày giờ tụi mình định giới thiệu sách Diễm. Nghe nói họ sẽ gửi giấy mời tụi mình nữa. Nếu muốn
họ tới dự buổi của mình, mình phải đến buổi của họ. Phải đổi ngày của Diễm, chứ không vỡ nợ hết. Khách mời sẽ bị chia
sẻ, không nhiều thì ít. Ngày Thứ Bẩy 12 không được rồi vì có hai đám cưới. Hay mình rời đến tuần sau.
Quyên đã tỉnh ngủ và cũng nhận thấy sự khủng hoảng đó. Nàng ngồi thẳng dậy, kéo cái gối cho giáp thành gỗ đầu
giường để dựa lưng. Quyên vuốt tóc ngược qua trán và bắt đầu nhập vào ngày sinh hoạt:
- Không thể được. Diễm đã mua vé máy bay tới đây vào Thứ Tư. Tuần sau nó có buổi ra mắt sách khác ở Philadelphia
và đám cưới con Minh ở New Jersey nữa chi? Chỉ còn chiều Thứ Sáu là được thôi. Bồ gọi cho Diễm biết vậy. Tôi liên lạc với Hội
Quán Văn Nghệ để đổi ngày giờ ngay. Mong rằng chưa ai đặt ngày đó. Cũng may chưa in thiệp và đăng báo. Mấy bồ phải làm
ngay những việc ấy vào Weekend này, không thể đợi đến thứ tư, thứ năm khi tôi được nghỉ rồi mới làm.
- Tôi sẽ gọi ngay cho Diễm. Nếu ngày giờ được đồng ý, tôi đưa thiệp đi in chiều nay, chiều Thứ Ba sẽ có. Tối thứ ba
sẽ gọi Song, Minh, Liên, Hằng đến nhà tôi viết và gửi thiệp mời. Thứ tư đi đăng quảng cáo. Weekend tới, mọi người sẽ nhận
được thiệp và hay tin qua báo. OK?
Vừa nghe Thúy hạ máy, Quyên quay số khác liền. Cứ thế cả buổi sáng Thứ Bẩy, nàng ngồi luôn trên giường lật giở
cuốn sổ nhỏ, điện thoại đi khắp nơi. Vào phòng tắm Quyên cũng có cái máy không dây bên miệng, bên tai. Người ở đầu
máy kia có lẽ nghe cả tiếng “suối”cô nàng róc rách chảy. Nhưng mặc kệ, Quyên phải giải quyết xong mọi chuyện mới yên
tâm được. Ðịnh làm việc gì nàng cho rằng chính đáng, có ý nghĩa, Quyên tận tình hoàn thành thật tốt đẹp với hết sức mình.
Khi chấm dứt điện đàm với Diễm từ San Diego đồng ý sự thay đổi trên và bàn thêm vài chi tiết cần thiết, vừa đến giờ
Quyên phải sửa soạn đi làm. Nàng chỉ kịp gói nắm xôi đậu xanh, mấy miếng chả và vội vàng ôm hôn Thùy, Tuấn, Hoàng rồi
vừa tất tả chạy ra xe vừa dặn dò:
- Anh lo đưa chúng đi McDonald giùm em. Cám ơn anh. Yêu anh lắm lắm!
Gần muộn giờ làm, Quyên phóng xe xuống đường dốc. Nàng hít hơi dài lấy thêm sức và cảm thấy tội lỗi với Hoàng. Thùy,
Tuấn là con riêng Quyên với người chồng quá cố chứ đâu phải con Hoàng. Nhưng hình như từ ngày dọn vào chung sống
với nàng gần hai năm nay, Hoàng săn sóc trông nom Tuấn, Thùy nhiều hơn bổn phận Quyên phải làm. Chàng coi chúng

như chính con mình. Nhất là khi nàng để nhiều thời giờ tham gia hoạt động cộng đồng, trường cũ, bạn xưa, tổ chức buổi
giới thiệu sách cho Diễm sắp tới.
Cuộc đời tình cảm Quyên nhiều đau khổ, gian truân, Quyên muốn viết lại thành sách như Diễm nhưng không có
thời giờ, tâm trí. Và, chắc đâu nàng có khả năng ấy. Diễm rất cảm phục bạn hoàn thành được tác phẩm. Kể ra Quyên
không phải là trường hợp đặc biệt. Từ ngày, miền Nam bị Cộng Sản thôn tính, cả nước Việt Nam bị nhuộm màu cờ đỏ,
cảnh tù đầy, uất hận, chia ly, tử biệt chùm lên cuộc đời hằng mấy chục triệu đồng bào xấu số. Những kẻ thoát được đến
những bến bờ tự do, có dịp cởi mở, bộc lộ tâm tình mình trên trang giấy. Mỗi người Việt di cư hình như đều mang tâm
hồn văn thơ tiềm ẩn từ kiếp nào. Người Việt lưu vong, dù may mắn thành công trên đường xây dựng cơ ngơi sự nghiệp,
vẫn mang mối sầu xa xứ, thương xót quê hương đang trong cảnh đói khổ, lầm than, cùm kẹp. Bao nhiêu bản nhạc ra đời,
tác phẩm văn thơ xuất hiện và họa sĩ tên tuổi mới ở hải ngoại.
Ðiều không thể chối cãi, Quyên có tài hội họa. Bắt đầu năm đệ tam, Quyên học vẽ với người bạn của thân phụ. Nàng
có nhiều tranh triển lãm, được giải thưởng Hội Họa Học Sinh Toàn Quốc, Hội Việt Mỹ, Hội Họa Sĩ Trẻ... Tuổi hai mươi mơ
mộng, nàng yêu Khanh, một sinh viên nàng gặp tại những lớp Ðại Học Văn Khoa. Quyên đưa rất nhiều hình ảnh chàng vào
tranh. Khanh làm thơ phổ nhạc tặng và đáp lại tình yêu của Quyên. Nhưng, những ngày thơ mộng ấy thui chột nhanh
chóng. Vì lý do chính trị, Khanh và cả gia đình phải rời Sài Gòn đi Paris. Chàng hứa hẹn sẽ trở về khi tình hình cho phép
hoặc sẽ đón nàng sang Pháp.
Thế rồi biến cố tháng tư 1975 xẩy tới, hai người mất liên lạc. Vài năm sau, Quyên được tin Khanh cưới vợ. Nàng bỏ
vẽ, cho hết tranh và thề không bao giờ cầm đến cây cọ. Quyên không hề oán trách Khanh. Hoàn cảnh ngăn cách hai người,
ngàn trùng, biền biệt. Không ai đợi ai mãi trong vô vọng. Nhưng tình đầu mạnh mẽ, cao cả, ma quái, vượt không gian,
thời gian, đi theo hoài trong đời nhân vật vướng mắc. Nàng cố tìm quên, không muốn nhìn thấy những bức tranh kỷ niệm
và không còn cảm hứng theo đuổi hội họa.
Trong giai đoạn khốn khổ của con người chế độ cũ kéo dài như vô tận trong chế độ mới, nàng kết hôn với Cương,
cựu quân nhân vừa ra khỏi tù và cùng chàng đi theo diện nhân đạo sang Hoa Kỳ. Bốn năm sau, Cương qua đời vì bệnh ung
thư gan để lại cho nàng hai đứa bé mồ côi, Thùy ba tuổi, Tuấn mới một tuổi. Quyên gồng mình đi làm hết việc này qua việc
khác để nuôi con, trả nợ cái nhà nát như tương, cái xe cũ rích Cương cứ tưởng sẽ sống lâu dài để sửa chữa, xây tổ ấm. Việc
nào của Quyên cũng là nghề lao động như khâu may, uốn tóc, làm móng tay. Vì sang sau muộn màng, tâm hồn tiếp nối
những lo âu, buồn khổ, nàng không thể để tâm não vào việc học, hoặc thi lấy cái bằng nào, nghề nào chuyên môn bằng trí
óc cho nhàn thân. Việc hiện tại của Quyên cũng chỉ là nấu ăn cho một khách sạn lớn. Vất vả, nhưng lương khá, có bảo
hiểm sức khoẻ, một điều kiện rất cần thiết cho mẹ con nàng.
Hoàng thương sự vất vả, quả cảm ấy của Quyên và yêu nàng. Hai người gặp nhau trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
do Hội Cao Niên tổ chức. Thân phụ và thân mẫu Quyên qua đời sớm. Quyên có bà bác còn năng nổ tham gia sinh hoạt
trong Hội Già. Ở ngoại quốc, cụ là bậc trưởng thượng độc nhất trong gia tộc Quyên thương kính như cha mẹ. Bà bác nhờ
Quyên tiếp tay cho ngày lễ dân tộc đó.
Hôm ấy, Quyên khệ nệ bưng mâm xôi gấc với hai đứa con nhỏ đi bên cạnh. Nàng trang điểm rất nhẹ, áo dài màu
rêu sậm, quần đen thật nhã nhặn. Sự mộc mạc, giản dị ở nàng khiến Hoàng muốn làm thân với hai đứa bé có đôi mắt to
đen láy trên khuôn mặt bầu bĩnh, hình ảnh các con chàng thuở xa xưa. Hoàng mỉm cười với chúng. Hai đứa bé bẽn lẽn núp
mặt trong vạt áo dài của mẹ. Quyên nghiêng chao người xuýt ngã. Chàng vội đỡ mâm xôi trên tay nàng và đặt giùm lên bàn
thờ. Hoàng cũng vẽ hai tấm biểu ngữ và đem đến treo giúp ban tổ chức. Chàng có nghề quét vôi, sơn cửa, làm vườn, sửa
nhà, một nghề tự do, không bận đầu óc, tâm trí vốn đã nặng đầy những căm phẫn trong ngục tù Cộng Sản.
Hoàng cũng theo diện nhân đạo một mình tới định cư tại Arlington. Vợ con chàng rời Việt Nam từ tháng tư 1975 khi
Hoàng cùng đồng đội còn đang chiến đấu những giờ phút cuối cùng dưới vùng lục tỉnh. Chàng bị chế độ mới bỏ tù 8 năm.
Vợ chàng, Liên lập gia đình khác ngay sau khi tới đất Mỹ. Hoàng vẫn liên lạc với các con và vợ cũ trong sự hiểu biết. Thời
gian trong tù, chàng nhận được thư Liên thẳng thắn trình bầy tất cả sự thật và hoàn cảnh mới. Nàng vẫn gửi quà, nhắc nhở
các con viết thư thăm chàng. Giờ đây, tuy cùng ở trên đất Mỹ, miền Ðông, miền Tây cách nhau cả một chiều ngang lục địa,
chẳng ai phiền lụy, giận hờn ai.
Trước mắt Hoàng hiện tại chỉ còn hình ảnh Quyên và các con nàng. Thực vậy, sau vài lần gặp gỡ trong những sinh
hoạt cộng đồng khác, Quyên nhờ chàng đến sửa cho nàng cái cửa nhà xe bị xệ, không đóng, cũng không mở được. Tiện
thể, chàng vặn lại đinh ốc cho mấy cái chân bàn, chân ghế lung lay, sau đó là những vòi nước rỉ, bồn rửa bát, bồn tắm tắc
nghẹt. Nhà góa phụ trẻ phải đi làm khó nhọc từ 2 giờ chiều tới 10 giờ khuya như thế đó. Trước khi đến chỗ làm, Quyên
phải đón và đưa hai đứa con đến nhà người quen nhờ giữ hộ, tới khuya mới đón chúng về.
Từ khi có cảm tình quyến luyến mẹ con Quyên, Hoàng bỏ những việc làm chiều Thứ Bẩy, Chủ Nhật để trông Tuấn,
Thùy, đưa chúng đi ăn hamburgers, pizza, đi xem movies, đi chơi công viên, sở thú... hay chăm sóc cho nàng cái vườn bỏ

hoang, hoa khô, cỏ cháy. Người đàn bà, người đàn ông cảm thông sự cô đơn, sự cần thiết có nhau, tìm tới nhau. Một đêm
Hoàng ở lại và ở lại nhiều lần sau đó cho đến khi công nhiên chung sống hẳn với Quyên.
Hai đứa bé coi Hoàng như bố. Hình ảnh người cha lên thiên đường từ bốn năm nay dần dần mờ nhạt. Với tâm trí non
nớt, Tuấn, Thùy quấn quít yêu thương Hoàng vì sự săn sóc thật tình chàng dành cho chúng. Chúng sung sướng được người
cha như những đứa trẻ khác có. Với đôi bàn tay và trái tim bao dung, Hoàng xây dựng lại mái nhà ấm cúng, khang trang
cho mẹ con Quyên. Hoàng đang đào đào, xới xới vườn sau xây cái hồ gạch lớn.
Vậy mà từ mấy tháng nay, ỷ lại có Hoàng, Quyên tham gia nhiều hội hè, đình đám, để chàng luôn luôn lủi thủi với Thùy,
Tuấn ở nhà. Nàng đâu nhìn thấy hoa lá được vun trồng, gạch ngói được xây cất vườn trước, sân sau. Hết giỗ Hùng Vương,
Trưng Vương, Hội Già, Hội Trẻ lại đến họp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường mời tất cả bạn học toàn quốc, năm châu, bốn bể
về dự và ra đặc san dầy cộm hình ảnh chữ nghĩa, tốn bao công của.
Tuy nhiên, Hoàng cũng thấy vui lây khi cùng Quyên tham dự tiệc họp mặt, ca nhạc, ngâm thơ, kịch nghệ, hội thảo,
chụp hình, quay phim tưng bừng, ăn uống tràn trề luôn hai ngày cuối tuần. Trước và sau đó các vị phu quân, kể cả Hoàng
phải làm tài xế chở đầy xe khách xa gần đi xem danh lam thắng cảnh vùng Washington, D.C., Maryland, Virginia. Chưa nghỉ
ngơi lấy sức, lại đến buổi ra mắt sách này của một nàng văn sĩ mới ra lò. Vừa nhận được cuốn sách, Quyên giúi ngay vào
tay Hoàng với cây viết đỏ:
- Anh đọc giùm em, xem chỗ nào đặc biệt đáng chú ý và anh thích, anh gạch xuống, ghi chú bên cạnh rồi cho em
biết. Gấp quá rồi, em không có thì giờ đọc.
Quyên đặt lên tóc, lên tai Hoàng những nụ hôn vuốt ve, khuyến khích. Làm sao chàng từ chối nàng được! Vài hôm
sau, khi thấy Hoàng đọc xong và nói, “truyện cũng được, lôi cuốn, cảm động, Quyên lại dụ dỗ, năn nỉ:
- Em cũng nghe nói thế! Ðược lắm! Tiện thể anh đọc và gạch ghi tất cả những dẫn chứng rồi, chỉ cố một buổi tối anh
viết xong bài giới thiệu! Chịu khó làm giùm em thêm tí nữa đi!
- Ðã lâu lắm không làm việc này, anh không đủ kiên nhẫn ngồi viết tỉ mỉ đâu.
- Không cần tỉ mỉ, chỉ hai trang với những yếu tố chính cũng tốt rồi. Diễm là bạn thân của em. Ðàn bà mấy ai dám
viết cả cái dở, thói hư, tật xấu của chính mình như nó. Diễm muốn hy sinh “cái nó” để tìm, để đổi lấy những tốt đẹp và hy
vọng cho cuộc đời, xã hội.
- Thực vậy, nếu Diễm hồn nhiên thuật lại tuổi thơ ngây cô ấy cũng phải sống lại một thời đau khổ, gian truân với
nhiều nước mắt khi viết cuốn sách này. Ðôi lúc anh muốn viết lại thời kỳ ở tù, nhưng anh sợ sống lại những cảnh đầy máu
hận ấy. Anh sợ tim anh sẽ cạn khô không còn nhịp đập để yêu em, để lập lại cuộc đời với em.
Quyên biết truyện của Diễm đã thu hút Hoàng, chỉ cần thúc đẩy thêm một chút:
- Nếu anh yêu em thì cố làm cho Diễm và cũng là làm cho em đấy. Ai ra những tác phẩm đầu tay không mong
có người chú ý và nói tới. Hồi xưa ba em là nhà báo đã từng viết bài giới thiệu sách cho các nhà văn mới. Anh nhé, cố
gắng một chút, em sẽ “thưởng” cho. Anh muốn được “paid in advance” không?
Hoàng cắn nhẹ vào tai Quyên còn hôi mùi bếp:
- Thôi, nịnh anh chừng đó đủ rồi, đi tắm gội cho thơm tho đi, anh cưng!
Sáng hôm sau, Quyên giựt bài viết trong tay Hoàng, chạy ra xe, phóng tới tòa báo. Nàng nhờ bà chủ cho lên khuôn
vào cuối tuần với khung quảng cáo miễn phí cái thư ngỏ mời độc giả đi dự buổi ra mắt sách Diễm. Mới sang Hoa Kỳ bẩy năm,
nhưng vì Quyên sinh trưởng trong gia đình thân cận làng văn, làng báo nên được giới này quý mến. Tuy nhiên, nhiều lần
Quyên vẫn phải ôm điện thoại hằng giờ, uốn bẩy tấc lưỡi nhờ quí vị ấy đọc sách và làm diễn giả trong buổi giới thiệu sách sắp
tới. Nghe nàng nói, Hoàng cũng phát mệt, nhưng không khỏi phục tài ăn nói khéo léo, ngọt như mía lùi của nàng, người nghe
không thể từ chối được. Và, chẳng lạ gì, một nhà văn, cựu giáo sư trường trung học Huế và một nhà văn khác, cựu nữ sinh
trường cũ của Quyên nhận lời. Rồi đến việc thuê phòng sinh hoạt, đổi địa điểm vài ba lần, và mướn âm thanh, nhờ nghệ sĩ
ngâm thơ ca hát, đặt người làm món ăn v.v.
Nàng có thời giờ cho tất cả các bạn, nhưng không có thời giờ cho Hoàng và hai đứa con. Bàn tới tiệc cưới nhỏ của hai
người, Quyên thường nói nhà cửa chưa sẵn sàng, chưa thể mời bạn bè. Nàng muốn có tiệc tại nhà, chứ không đi tiệm, rườm
rà, tốn kém. Nếu Quyên không mất nhiều thời giờ vào những việc “ăn cơm nhà vác ngà voi”, nếu Hoàng không phải thay thế
nàng trông hai đứa bé, làm tất cả việc gia đình cho nàng, cái nhà này đã đẹp đẽ, tươm tất cả trong lẫn ngoài từ lâu.
Ròng rã mấy tuần bàn bạc, xếp đặt, sau cùng rồi cũng tới buổi ra mắt sách Diễm với quan khách các hội đoàn, văn thi nghệ sĩ
báo chí, các phe đối lập. Thân hào, nhân sĩ, và rất đông cựu nữ sinh trường cũ của Quyên, Thúy ngồi chật hội quán, một sự
rất hiếm có tại vùng Arlington cho buổi ra mắt sách của cây viết mới, đến từ tiểu bang California. Hoàng biết ngay rằng nhờ
ảnh hưởng quen biết của Quyên và những người bạn với tình đồng môn, đồng trường ủng hộ Diễm, sốt sắng mời được
mọi người chứ không phải vì tên tuổi Diễm.

Quyên là người mở đầu và điều khiển chương trình. “Bà bếp của Hoàng” khi lên diễn đàn, nghiêm trang, khả ái lắm
trong bộ áo dài màu lam xậm làm nổi bật nước da mịn màng, căng bóng dầu mỡ nhà bếp. Thính giả im lặng lắng nghe từng
lời nói đầm ấm, trau truốt của Quyên. Hoàng ngồi xa cùng Thùy và Tuấn. Hai đứa bé chẳng hiểu Quyên nói gì, nhưng cũng
như Hoàng, chúng bị thôi miên, nhìn bà mẹ trẻ như thần tượng. Chàng hãnh diện với tấm biểu ngữ màu tím kẻ tên sách và
tên tác giả màu hồng nhạt. Chàng đến sớm, căng “tác phẩm” của chàng trên sân khấu trước khi đi đón Thùy, Tuấn và đem
chúng trở lại. Buổi ra mắt sách coi như thành công. Mọi người vui vẻ ra về. Hoàng lại là người tháo cuộn tấm biểu ngữ
đưa tặng tác giả.
Tưởng đến đó là hết, Quyên sẽ về cùng Hoàng và hai con. Nhưng ra đến xe, nàng lại năn nỉ:
- Anh ơi, anh đưa Thùy, Tuấn về cho chúng đi ngủ sớm giùm em. Em lại nhà Thúy cùng bọn chúng nó ăn mừng với
Diễm. Toàn đàn bà cả. Tối nay chúng nó slumber party ở đó. Sáng sớm mai anh đến đón em về như các quí vị phu quân
khác đón các nàng kia nhé.
Hoàng không che giấu sự giận dỗi:
- Anh không thể tưởng tượng được các ông chồng Việt Nam ở bên đây cho các bà vợ đi ngủ lang như thế.
Quyên đứng sát cạnh Hoàng thì thầm:
- Ngủ lang gì đâu? Các bà, các cô họp bạn phải có mục như thế mới hàn huyên cho đã được chứ. Lâu lâu Diễm mới
sang gặp tụi em. Nếu chồng nó nghĩ rằng đi ngủ nhà bạn là xấu thì đã không cho nó đi xa một mình.
Nói rồi Quyên cao giọng cầu cứu các bạn:
- Các bồ ơi, lại đây xin phép giùm tui. Cam đoan hộ với chàng rằng tụi mình là những bà vợ trung thành, ngoan
ngoãn nhất thế giới, không làm gì xằng bậy cả. Nếu các nàng xin được chàng thì tui đi, không tui phải bỏ các nàng về nhà
nằm khoèo với chàng đấy.
Cả nhóm đàn bà trẻ im lặng nhìn nhau một giây rồi ào ào chạy tới xe Quyên, Hoàng và cùng nhao nhao:
- Bảo đảm với anh Hoàng, chúng tôi chỉ đi đến nhà Thúy ăn cháo thập cẩm bà cụ của Thúy nấu và hàn huyên,
tâm sự thôi.
- Anh ạ, cụ đã nấu mà bỏ không đến ăn là bị la đấy. Lần sau đừng hòng thấy mặt cụ.
- Chúng tôi cam đoan không đi Georgetown uống rượu.
- Không đi xem “striptease show,” không lộn xộn gì cả. - Khỉ ạ, đừng nói giỡn, anh Hoàng lại nghi ngờ thật đấy.
Không tin, anh cứ gọi sang nhà Thúy mỗi giờ để kiểm soát chúng tôi!
Hoàng ngượng nghịu:
- Tôi tin các cô, các bà chứ. Tôi chỉ ngại mấy hôm nay Quyên mệt lắm rồi, lăng xăng nữa, đau cho coi.
Quyên nhanh nhẩu:
- Em còn xin nghỉ ngày mai nữa. Nhé anh?
Nhìn điệu bộ nũng nịu, nhõng nhẽo của Quyên, tim Hoàng mềm chảy. Họ tụm năm túm ba với nhau lành
mạnh thế thôi. Chàng nhượng bộ, ôm eo Quyên trước khi bước lên xe:
- Thôi các bà cũng liệu nói thấp giọng, chứ không, qua đêm nay về nhà, các ông chồng lại ngỡ vịt cồ ở đâu lạc tới.
Cả mười cái miệng cựu nữ sinh cùng dạ vâng vang ran bãi đậu xe vắng. Quyên hôn nhanh lên mái tóc hai con:
- Tuấn và Thùy về trước với ba Hoàng nhé, mẹ sẽ về sau, chóng ngoan, mẹ thương.
Nàng định theo lên xe với các bạn, nhưng áy náy không yên tâm về sự bỏ bê Hoàng và hai con mình. Quyên đặt mấy
cái bịch đang cầm tay xuống đất, chạy trở lại choàng vòng tay qua người Hoàng. Quyên kéo chàng sát nàng và đặt nụ hôn
thật dài trên môi Hoàng:
- Cảm ơn anh.
Tiếng cười ròn rã hồn nhiên của những người bạn gái lại được dịp vang lên lần nữa dưới ánh trăng thanh.
Giờ đây, Hoàng ngồi im lìm trên ghế đá, hút thuốc dưới tàn cây dương liễu rủ lá xuống gần mặt đất góc vườn nhà Quyên mà
chàng ước mong sẽ là tổ uyên ương của hai người. Làn khói xanh tỏa dưới ánh trăng bàng bạc. Côn trùng rên rỉ tình tự
trong bụi cây, thảm cỏ. Tất cả hình như vô tình trước sự hiện hữu của Hoàng.
Cái hồ bán nguyệt đã xong mấy tuần nay. Quyên bận với bạn bè, đâu có thời giờ ngó ra vườn xem công trình xây cất
của Hoàng! Nhiều lúc Hoàng có cảm tưởng Quyên chỉ cần chàng như nam nữ cần tình dục, như một người đàn bà yếu
đuối cần một người đàn ông lo những việc nặng nhọc, sửa sang nhà cửa, trông con không tốn tiền. Quyên không yêu
Hoàng. Bằng chứng, nàng có tất cả thời giờ tổ chức hội đoàn, nhưng không có thời giờ nghĩ tới tiệc cưới nhỏ giới thiệu
chàng như người chồng. Hay là Quyên còn lưỡng lự, kén chọn người không làm nghề lao động như chàng. Chung quanh
nàng thiếu gì các chàng độc thân gan cóc tía, chưa bao giờ có vợ hoặc góa vợ, bỏ vợ hay bị vợ bỏ, đang để ý tới nàng.
Những lời khen ngợi nàng, những ánh mắt nhìn nàng dẫn chứng điều đó. Nhưng phải công nhận Quyên rất nghiêm trang,
nói năng điềm đạm trước mọi người trừ những lúc đứng riêng với bạn học cũ, ríu ra ríu rít như con nít làm chàng cũng cảm

thấy vui vẻ, trẻ trung, yêu đời trở lại. Hoàng đoán rằng cái thuở cắp sách đến trường, Quyên cũng là loại nhất quỷ nhì ma,
thứ ba học trò chứ chẳng kém ai. Hoàng thương Quyên, yêu Quyên ở bề ngoài đầy nghị lực mạnh mẽ nhưng thực ra che
giấu nội tâm mong manh dễ vỡ.
Lần thứ nhất gặp Quyên, chưa biết gia thế nàng, Hoàng linh cảm ngay thấy sự cô đơn của ba mẹ con. Họ cần được
săn sóc, che chở và hai cánh tay chàng muốn làm điều đó như thần linh xui khiến. Lần thứ nhất Hoàng ở lại nhà nàng,
Quyên ngả đầu trên vai chàng, trút đổ bao cơn thổn thức. Hình như đêm ấy, những đau khổ, bất hạnh chồng chất trong
đời Quyên từ bao năm không thổ lộ với ai, đã theo nước mắt trào ướt ngực áo chàng. Có cả trăm bạn gái để tâm sự,
người đàn bà vẫn cần một bờ vai yêu thương của phái mạnh để tìm yên bình, che chở. Hạnh phúc của Hoàng là làm được
những điều ấy cho người yêu. Có thể nào chàng sẽ mất niềm hạnh phúc đó không?
Hoàng rít một hơi thuốc sau tiếng thở dài và thả những vòng khói tản mạn dưới ánh trăng lạnh lẽo như tâm
hồn trống vắng của chàng. Từ ngày đến ở đây với mẹ con Quyên, Hoàng đã bỏ thuốc lá cho tới đêm nay, trong phút
giây cô đơn chàng đã tìm lại hơi thuốc như tìm người bạn trút niềm tâm sự.
Bỗng trong khói sương huyền ảo ấy xuất hiện bóng Quyên trong áo ngủ màu trắng mỏng manh, hở đôi cánh tay trần.
Hoàng giật mình tưởng như đang trong giấc mơ liêu trai nào. Nhưng không, đúng là Quyên bằng xương, bằng thịt. Nàng
tươi cười, thong thả tới gần chàng:
- Anh lại hút thuốc rồi. Em ngửi thấy mùi thuốc lá lọt qua cửa sổ, nhìn ra vườn không thấy ai chỉ thấy những cụm
khói, em hết hồn tưởng trộm cắp, ma quái gì chứ. Mãi mới nhìn thấy anh ngồi trong bóng tối.
Hoàng giụi điếu thuốc và nắm tay Quyên kéo nàng ngồi xuống bên cạnh:
- Kẻ trộm nào vào nhà khổ chủ mà dại dột hút thuốc lá, lạy ông tôi ở bụi này. Anh thương em vẫn ngây thơ như
thế. Sao em không ở lại nhà Thúy? Ai đưa em về vậy?
- Hồng bị cảm và ho quá, nó gọi chồng tới đón về. Em cũng không yên tâm khi rời anh với cái mặt xụ một đống.
Nên em quá giang vợ chồng Hồng về. Em xin lỗi đã mải mê lo bạn bè, quên cả anh và Thùy, Tuấn. Nếu không có anh, em
đâu có thể bỏ chúng mà lo việc người được. Các bạn và em cám ơn anh nhiều lắm. Trưa mai là ngày chót tiễn Diễm về Cali,
em mời họ tới ăn bánh sèo, tuyên bố ngày cưới chúng mình định nhé? Anh bằng lòng không?
Cánh tay mát rượi của Quyên choàng qua cổ Hoàng. Chàng không trả lời, ôm nàng trong vòng tay khép dần và đặt
lên môi người yêu nụ hôn nhẹ:
- Nếu có em, cái gì anh cũng bằng lòng hết. Anh và hai con sẽ phụ em làm tiệc tiễn bạn. À, em đã thấy công trình
xây cất của anh chưa?
- Cái hồ cá ấy hả anh?
- Ừ, hồ sẽ thả cá cho Thùy, Tuấn và hoa sen, hoa súng cho em.
Hoàng dìu Quyên đứng lên. Nàng hân hoan đi lại phía hồ. Chàng kéo cái bạt ny-lông ở giữa vườn để lộ cái hồ bán
nguyệt xây gạch đỏ, đường kính chừng mười bước nhỏ. Quyên reo lên:
- Ô, hồ lớn quá. Trời ơi, anh phải bỏ nhiều công lắm hả? Anh giỏi quá đi thôi. Giữa hồ mà có tượng Venus đứng trong
vỏ sò lớn như tranh Botticelli thì đẹp lắm.
- Em không nói, anh cũng đã có ý định đó rồi.
Quyên ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Trăng mười sáu tỏa vòng hào quang thật rộng, chiếu sáng những bè mây
trắng bồng bềnh trôi. Niềm vui òa vỡ, Quyên xoay một vòng lả lơi, xiêm áo ngủ xòe rộng để lộ đôi chân thon dài. Hoàng đỡ
tay và ôm eo nàng, nhẹ nhàng đưa vài bước luân vũ. Quyên nhìn chàng đắm đuối và cất tiếng ngâm câu ca dao tình tứ:
- Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.
Hoàng tiếp lời:
- Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho
nàng rửa chân.
Quyên âu yếm ngả người trong vòng tay Hoàng:
- Ngày mai chúng mình có thể khoe với các bạn em cái hồ này và hoa anh
trồng chung quanh vườn. Chắc chúng nó phải ghen với em. Những buổi họp mặt sau
của tụi em có thể tại nhà chúng mình được rồi, anh nhỉ?
Niềm vui nhỏ bé của Quyên chỉ có vậy, không khó khăn với Hoàng để chiều. Yêu
thương dạt dào sưởi ấm thân thể, chàng dìu nàng ngồi xuống bờ hồ bán nguyệt. Quyên
vén xiêm áo ngủ, từ từ thả đôi chân trắng ngần xuống làn nước loang vỡ ánh trăng xanh,
đầu ngả trên bờ vai chàng. Hoàng vuốt nhẹ làn da cánh tay Quyên mát rượi và dịu dàng
đặt lên mái tóc nàng nụ hôn say đắm.

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

DẠ TRƯỜNG MỘNG LÝ

Mây bay lãng đãng chân trời
Khiến ta chợt thấy dòng đời cũng bay
Trăm năm là mấy vạn ngày
Tình yêu là mấy vòng quay địa cầu?
Một khi đã lại tìm nhau
Thì yêu trọn vẹn, trước sau một lần.
Gió bay thoáng nhẹ xa gần,
Khiến ta chợt thấy xa dần tuổi xanh.
Trăm năm nhịp bước qua nhanh
Tình yêu nhẹ bước xoay quanh đất trời!
Một khi người lại gặp người
Thì yêu cho trọn một đời đổi trao.
Trăng đêm nay sáng hơn sao,
Khiến ta chợt nhớ biết bao chặng đời.
Đêm xanh, tuổi mộng xa rồi,
Trăm năm, mấy vạn ngày vui với tình?
Mỗi khi em lại tìm anh
Hình như lại thấy màu xanh dị thường.
Cuộc đời đẹp tựa thiên đường,
Cuộc tình một giấc dạ trường mộng xuân.
Cuộc tình là mộng giai nhân
Cuộc đời là mộng cõi trần thực hư...

HÀ BỉNH TRUNG

TUYẾT
PHẠM HỮU BíNH

(K Ỳ M Ộ T)
Vừa bước ra khỏi sân chơi bóng rổ, Tuyết nghe có tiếng Linda gọi ở phía sau:
- Tuyết, hôm nay đội bóng của mày chơi hay quá. Ông Huấn Luyện Viên Williams cứ khen nức nở hoài. Ông ấy
khoái trí lắm, nhất định rủ tất cả đội bóng của mày và mấy đứa bọn tao nữa đến nhà ông ấy ăn mừng tối nay. Mày có
muốn tao lái xe sang đón mày cùng đi không?
Tuyết quay đầu lại, vừa cười vừa lắc đầu:
- Không được đâu. Mày biết má tao rồi. Tiệc tùng buổi tối ở nhà một người đàn ông độc thân. Đời nào má tao
cho tao đi. Vả lại tối nay tao còn phải giúp má tao ở tiệm vàng. Hôm nay là ngày lĩnh lương, nhiều khách hơn ngày
thường.
Linda vẫn chưa chịu:
- Tao biết anh mày là linh mục, chị mày là nữ tu. Nhưng còn mày, mày có đi tu đâu mà mày phải giữ gìn quá vậy!
Tuyết thấy cần giảng giải cho Linda hiểu:
- Chính vì anh tao là linh mục và chị tao là nữ tu mà ba má tao và nhiều người Việt Nam ở đây cũng nghĩ rằng tao
cũng phải trong trắng, đạo đức hơn con gái trong những gia đình khác. Ba má tao bỏ ra mười lăm ngàn đô-la để trả học
phí cho tao vào học trường này chỉ vì trường này là trường nữ trung học tư thục duy nhất ở đây mà ba má tao tin tưởng
được. Ba má tao đâu có nhiều tiền như ba má mày. Tiệm vàng của nhà tao không kiếm được nhiều tiền như mày tưởng
đâu. Ba má tao phải hy sinh như thế chỉ vì ba má tao sợ tao học ở trường công, có con trai, tao sẽ sa ngã, rồi mang tai
mang tiếng cho cả gia đình. Má tao thường nói có con gái trong nhà như có bom nổ chậm. Tao mà lăng nhăng, lít nhít,
rồi vác một cái bầu về thì chắc ba má tao sẽ tự tử luôn.
Linda bước lên đi song song và gần sát vào Tuyết để tỏ vẻ thông cảm với Tuyết:
- Bây giờ tao hiểu tại sao mày không nhận lời mời đi dự dạ vũ nhân dịp lễ tốt nghiệp trung học của anh tao tháng
trước. Hôm ấy họ khiêu vũ đến 3 giờ sáng. Sau đó nhiều cặp còn rủ nhau về nhà riêng hay đi Atlantic City nữa.
Tuyết cười hóm hỉnh:
- Tao nghe nói sau dạ vũ tốt nghiệp trung học năm nào cũng có một hai đứa nữ sinh mang bầu là thế. Má tao chỉ
nghe đến hai tiếng Dạ Vũ thôi là má tao đã sợ toát mồ hôi ra rồi.
Linda nhìn người bạn thân với cái nhìn đầy vẻ thương hại:
- Tao biết bà ấy lo lắng cho mày; nhưng tao đâu có biết bà ấy lo lắng quá như vậy. Mày cũng có cuộc đời của
mày. Mày cũng có quyền được hưởng những vui thú của tuổi trẻ chứ! Thứ Bảy tuần sau là sinh nhật tao. Tao đang định
mời mày và mọt số bạn thân đến nhà tao ăn tiệc buổi tối và khiêu vũ cho vui. Nhưng chắc tao sẽ đổi sang làm tiệc buổi
trưa để mày có thể đi được. Mày nghĩ bà ấy có chịu cho mày sang nhà tao dự tiệc buổi trưa không?

Tuyết gật đầu, cảm động vì sự săn sóc quí mến của Linda:
- Tiệc ở nhà mày vào buổi trưa thì tao chắc má tao không có gì để lo lắng. Chắc má tao sẽ để tao đi. Má tao cũng
muốn tao được vui vẻ sung sướng chứ.
Hai người đã ra đến cổng trường. Tuyết cũng vừa thấy chiếc xe hơi hiệu Volvo màu trắng ngà của ba Tuyết đậu ở
bên kia đường.. Quay qua Linda, Tuyết cười thân mật:
- Hẹn gặp lại mày ngày Thứ Hai. Ba tao đã đến đón tao kia kìa.
Tuyết băng qua đường, mở cửa xe bước vào rồi quay sang ông Long hỏi:
- Ba đến lâu chưa?
Ông Long quay sang nhìn con gái út của ông với tất cả vẻ trìu mến và vừa bắt đầu cho xe chạy vừa trả lời:
- Độ năm phút. Ba thấy con mải nói chuyện với Linda nên ba không gọi. Bây giờ con muốn về nhà hay lên tiệm?
Tuyết suy nghĩ vài giây rồi nói:
- Con muốn lên tiệm giúp má. Hôm nay Thứ Sáu cuối tháng, nhiều người được lĩnh lương và đi mua sắm. Chắc
má cần có con ở đó.
Một niềm kiêu hãnh hiện ra trên nét mặt ông Long. Với một người con trai trưởng là linh mục, người con gái thứ
hai là nữ tu, ông Long đặt tất cả hy vọng vào người con gái út là Tuyết để nối dõi tông đường và làm nơi nương tựa cho
vợ chồng ông khi đến tuổi về già. Ông mừng mà thấy rằng Tuyết đã không làm ông thất vọng. Ông đã phải nhờ đến Đức
Tổng Giám Mục địa phận giới thiệu mới xin cho con gái ông được vào học trường này, và số tiền mười lăm ngàn đô-la
học phí là một hy sinh về tài chánh khá lớn đối với vợ chồng ông. Nhưng ông cho rằng vợ chồng ông thật có phước có
được một người con gái xinh đẹp, thông minh và ngoan ngoãn như Tuyết.
Mỗi buổi chiều đến đón con, nhìn lên ngôi trường cổ kính với cái tên đẹp như hoa “SPRING GARDEN HIGH
SCHOOL FOR GIRLS” ông Long lại thấy lòng tràn đầy một niềm kiêu hãnh.
Trong khi ngồi trong xe chờ con gái, ông Long thích ôn lại những phút giây đầy danh dự mà Tuyết mang đến cho
vợ chồng ông: Ngày Tuyết được gia nhập Hội Bó Đuốc (The Torch Society) - Một hội dành riêng cho những học sinh ưu tú
nhất, gương mẫu nhất. Vợ chồng ông được mời đến chứng kiến lễ tuyên thệ. Ông Long nhận thấy những phụ huynh
khác có mặt trong buổi lễ đó gồm toàn những nhân vật nổi tiếng trong thành phố này: Ông Thị Trưởng thành phố, bà
Biện Lý, ông Khoa Trưởng trường luật..v…v..
Mới đây ông Long lại nhận được thư của bà Hiệu Trưởng báo tin mừng Tuyết đã được chọn làm Đội Trưởng đội
bóng rổ. Bà Hiệu Trưởng cũng không quên nhắc đến những tác phong đáng khen của Tuyết: quyết chí, tận tâm, nhã
nhặn ..v.. v..
Lái xe đi đón con mỗi buổi chiều đã trở thành một cái thú vui riêng cho ông Long.
Xe ngừng trước cửa tiệm. Ông Long đi thẳng vào trong tiệm rồi lên lầu trên lo sổ sách. Tuyết đứng lại ở lề
đường, nhìn trước, nhìn sau trước khi đi vào tiệm. Một cửa tiệm vàng trong một khu bình dân này dễ có nhiều bất trắc.
Ông bà Long đã đặt hệ thống an ninh điện tử để đề phòng. Cửa ra vào bằng kính dầy, có chấn song sắt và luôn luôn khoá
bằng điện tử. Phải có người ở trong nhà bấm nút mở cửa, người ngoài mới vào được. Tuyết thong thả bước về phía cửa
tiệm. Thấy con gái, bà Long đã bấm nút mở cửa sẵn. Tuyết bước vào và tươi cười khoe với mẹ:

- Đội bóng rổ trường con lại thắng nữa, má ơi! Ông huấn luyện viên Williams vui lắm và muốn mời chúng con
đến nhà ăn tiệc mừng; nhưng con biết hôm nay tiệm sẽ có nhiều khách nên con đã không nhận lời đi dự tiệc.
Bà Long cười thật tươi, tỏ vẻ vui lòng về sự ý tứ của con gái:
- Con không nhận lời đi dự tiệc là phải. Con gái nên giữ gìn ý tứ thì vẫn hơn. Tiệc tùng buổi tối ở nhà một người
đàn ông độc thân, mẹ cũng thấy không yên lòng chút nào hết.
Vừa lúc đó có tiếng chuông gọi cửa. Bà Long nhìn ra và thấy một người đàn bà gốc Nam Mỹ đang đứng chờ bên
ngoài. Quay lại phía Tuyết, bà Long nói:
- Con xem bà ấy muốn gì hộ mẹ.
Tuyết ra tận cửa, nhìn kỹ sang hai bên, và khi đã chắc không có gì đáng nghi mới bấm nút mở cửa cho người đàn
bà vào. Tuyết cười và vồn vã hỏi bà ấy:
- Thưa bà cần chi?
Người đàn bà đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc đồng hồ quả quit bằng vàng đưa cho Tuyết coi và nói:
- Tôi muốn bán cái đồng hồ vàng này. Cô xem có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền?
Tuyết cầm cái đồng hồ đưa lên gần mắt nhìn kỹ; rồi lại đem cái đồng hồ đến một cái bàn nhỏ kê ở góc trong tiệm
để lên cân. Sau đó Tuyết mở nắp sau đồng hồ và rọi kính hiển vi đọc những chữ nhỏ li ti khắc ở bên trong. Tuyết suy nghĩ
một hồi rồi trở lại nói với người đàn bà:
- Cái đồng hồ này vỏ bằng vàng thật và cân nặng một lượng hai, kể cả vỏ và ruột bằng đồng. Tôi không dám lấy
ruột đồng hồ ra để cân vỏ riêng, sợ làm hỏng máy đồng hồ. Nhưng tôi ước chừng vỏ đồng hồ nặng khoảng tám phần
mười lượng. Giá vàng bây giờ là 550 đô-la một lượng. Như vậy tôi chỉ có thể trả cho bà nhiều nhất là 495 đô-la…

Phạm Hữu Bính

** Mời đọc tiếp toàn truyện ngắn TUYẾT của tác giả Phạm Hữu Bính ở trang chính **

TRĂNG Ở BÊN EM

Tặng P.Th

Nửa vầng trăng ở bên em
Nửa vầng còn lại đậu thềm đời anh
Em về lá cũng say cành
Sơn khê mấy dặm* quyện thành yêu thương
Một chiều mơ bóng tơ vương
Ái ân còn dấu… đoạn trường đời nhau!
Đẹp sao là thuở ban đầu
Yêu đương say đắm... vẹn màu đắm say.

Chim rừng quên cả đường bay
Ong thôi làm mật... hồn say (ta) bao lần!
VA, ngày 15-8-15

Bùi Thanh Tiên
*Bản nhạc “Mấy Dặm Sơn Khê” của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

NIỀM QUÊ
Hương hoa đồng nội mãi còn bay
Dẫu lạc lưu xa vạn dặm dài
Vẫn nhớ mặn nồng dòng nước Thạch
Vẫn yêu thăm thiết đỉnh non Mai
Nhớ vầng trăng tỏa trên mây bạc
Nhớ khói sương mờ dưới nắng phai
Vẳng tiếng gọi đò qua bến Cộ
Hằn trong tiềm thức để thương hoài.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

HOÀI NIỆM
Từ xa biền biệt một dòng sông
Cách mặt bao lâu chẳng cách lòng
Vệt sóng nhấp nhô dòng nước bạc
Cành dừa loang thoáng giọt mưa trong
Ánh trăng huyền diệu đêm vằng vặc
Vệt nắng lan man sáng ửng hồng
Lẫn tiếng chuông chùa ngân vọng lại
Khơi vùng hoài niệm giữa thinh không!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Mưa rơi chiều nay vắng người
Bên thềm hắt hiu, thương nhớ nào nguôi…
(Nhạc sĩ Ưng Lang)

MƯA TRÊN LƯNG ÐỒI
-Hải Bằng.HDB
*
Mưa rơi ngoài trời
Mưa cả trong lòng tôi
Khi nhớ tới một người
Thuở ấy bên tôi ngồi…

Thuở ấy, chưa xa lắm, chỉ mới khoảng ngoài mười năm thôi, tôi gặp Tiểu Thu trong khuôn viên đại học. Tôi đã học ở đây
được hai năm rồi, còn nàng thì mới chập chững bước vào đại học nên còn nhiều nét của “con nai vàng ngơ ngác, đạp
trên lá vàng khô” và vì thế, tôi đã có nhiều dịp giúp nàng vượt vài khó khăn ban đầu như làm bài nhà hay thực hành
trong Lab. Chúng tôi trở nên đôi bạn thân thiết.
Cái thú nhất của tôi khi bước qua ngưỡng của đại học là thấy mình thật sự đã trưởng thành. Tôi không còn phải lệ
thuộc nhiều vào cha mẹ nữa vì tôi có thể xin học bổng hay mượn tiền để ăn học thoải mái cho đến khi ra trường. Cái
không khí và các sinh hoạt đặc biệt của các trường đại học Hoa Kỳ làm tôi thực nếm được cái mùi vị ngọt ngào của cái gọi
là Tự Do, Tự Lập, Tự Trọng, và chẳng có gì phải sợ hãi cả.
Trước đây khi còn ở nhà với cha mẹ, mọi sinh hoạt đều do cha mẹ lo lắng cho hết nên đôi khi cảm thấy “bị lệ thuộc quá
đi” mặc dầu biết rõ rằng những gì cha mẹ lo cho đều là quý cả. Nhưng từ cái ngày dọn vào ở trong “đom” (ký túc xá), có
phòng ăn, phỏng ngủ, phòng học, có tiền tiêu riêng của mình (mượn); mình “tự do” bày biện, trang trí. Ôi, cái cảm giác
“tự lập, tự quản” sao mà nó thú vị thế! Tuy ở nhà, cha mẹ cũng chẳng bao giờ cấm đoán gì, nhưng sao lại không có cảm
giác “thú vị” như ở trong “đom” này. Cái trống vắng, cái đơn độc, nhưng có nhiều bạn cùng trang lứa, cùng đơn độc,
cùng muốn được hưởng “tự do trọn vẹn” đã làm cho tôi quyết định vay tiền học mặc dù nhà cha mẹ tôi ở rất gần
trường. Tôi nhớ mẹ tôi nói: “Nhà gần xịt trường. Con mướn phòng làm chi cho phải mắc nợ?” Nhưng mẹ tôi đã không
hiểu rằng trong bấy lâu sống rất vui trong gia đình với cha mẹ, anh chị em, tôi vẫn hằng mong giờ phút được sống hoàn
toàn độc lập, riêng tư để tự khám phá, tự giải quyết công việc của riêng tôi, tự do giao tiếp, để là một “cá thể hoàn toàn
tự do”. Nay đã vào tuổi trưởng thành rồi – cái tuổi của riêng tư, của độc lập – tôi phải tập sự làm “người lớn”, tự quản
lấy mình chứ. Ðó là cái thú mà cũng là một nhu cầu cần thiết của tuổi trưởng thành. Nền giáo dục của nước Mỹ có ưu
điểm là giúp sinh viên vay tiền học cho đến khi ra trường có công ăn, viêc làm rồi mới phải trả. Cho nên cái ngày vay
được “loan” để ra ở “đom” là một trong những ngày thật hạnh phúc của tôi ở tuổi thành niên. Chỉ mãi sau này tôi mới
nhận thức thêm rằng: để tôi có được cái gọi là “tự do hoàn toàn”, thật sự đã có nhiều “hy sinh” từ nơi cha mẹ tôi là đã

phải nén đi những nỗi lo lắng, thương con còn khờ dại vì cha mẹ tôi chưa quen với cái tinh thần tự lập của người Mỹ.
Nhưng cuộc sống “độc lập” đem lại cho tôi nhiều điều lợi hơn là hại và trước mắt là tôi không còn ỷ lại vào ai khác hơn là
tôi.
Trở lại, tôi tự biết tôi không phải là một thanh niên điển trai mà có thể nói là tôi xấu trai nữa. Nên tôi thực sự đã chưa
dám ngỏ lời tán tỉnh cô nào mặc dầu tình cảm yêu đương đã chớm nở trong tim tôi. Tiểu Thu cũng không phải là một
thanh nữ đẹp gái, nhưng có nhiều nét “dễ thương”. Dường như tạo hóa phú đều cho tất cả những người con gái và con
trai mới vào tuổi dậy thì những nét duyên dáng để thu hút nhau nếu không thì thế giới của tuổi trẻ sẽ không có gì sôi
động lắm. Có cô thì có bàn tay búp măng; có cô có mái tóc dài mượt mà; có cô ít nói, mang nét buồn xa vắng. Có chàng
thì mái tóc đúng mốt; quần áo thời trang; ăn nói có duyên; …Tất nhiên những cái duyên này chỉ xuất hiện khi còn ở tuổi
biết yêu đương và nó sẽ tàn đi theo với thời gian.
Có lẽ vì cảm thấy cái duyên ngầm của nhau nên tôi và Tiểu Thu đã có nhiều lần tỏ ra “hai bên cùng liếc, hai lòng cùng
ưa”. Phần tôi, tôi tự biết mình không có những tiêu chuẩn “con nhà giầu, đẹp trai, học giỏi” nên từ lâu tôi không dám tỏ
tình với ai. Nay gặp Tiểu Thu, thấy nàng “cùng cỡ” với tôi nên tôi bạo dạn hơn một chút. Có lẽ nàng cũng vậy, tự biết
mình nhan sắc bình thường nên cũng chẳng tỏ ra “kén cá, chọn canh” nhiều.
Chúng tôi đã có nhiều dịp đi chung với nhau dự các buổi party của trường; có nhiều buổi đi chơi trong sân trường vào
những ngày thu nắng vàng rực rỡ với cây lá đổi màu. Tình cảm yêu đương đã nhen nhúm và càng ngày chúng tôi càng
trở nên thân thiết, gắn bó với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đến nhà nhau dùng cơm và cha mẹ anh chị em hai bên trở nên
thân thiết. Nhưng rồi làm sao để ngỏ lời đây? Có lần tôi hỏi cha mẹ tôi rằng hai người đã quen nhau và ngỏ lời như thế
nào. Mẹ tôi nói:
-

-

Thời đó, đến tuổi biết yêu, trai gái bắt đầu biết sửa soạn cho dễ nhìn. Các cô không có phấn hồng thoa mặt thì
bôi màu hồng ở các bao nhang (hương); còn các cậu trai thì quần tây, áo dài tay, đầu chải láng cóng. Còn ngỏ
tình thì viết thư dấu trong tập vở; hay nắm tay nhau rồi ngỏ tình. Trường hợp của ba con thì ba tỏ tình trong
“cuốn nhật ký bỏ quên” cho mẹ đọc được. Bây giờ các con văn minh hơn, tỏ tình cũng dễ hơn hồi đó.
Con thấy cũng thế thôi ạ, tôi nói. Con biết Tiểu Thu mến con, nhưng cả hai vẫn còn e dè chưa ai dám nói ra.
Mẹ biết con và Tiểu Thu đã mến nhau nhiều nhưng chưa có cơ hội. Vả lại con là con trai, con phải tấn công
trước, phải tạo điều kiện thuận lợi bằng cách tỏ ra săn đón hơn, “nịnh đầm” hơn một chút; phải tỏ ra rằng con
thật sự quý Tiểu Thu, và nhất là con phải có một quà tặng nho nhỏ nào đó.

Tôi nghe lời mẹ nên tỏ ra săn đón Tiểu Thu hơn; ngày lễ lạc đều có quà tặng. Kết quả, Tiểu Thu tỏ ra “đặc biệt” với tôi
hơn. Thấy chúng tôi quan hệ với nhau quá nhiều, việc học có vẻ hơi bị sao lãng, cha tôi gọi tôi ra một chỗ và nói:
- Ba thấy lúc này con học hơi sao lãng. Ngày trước lúc ba còn đi học, hễ mà ba sao lãng một chút là điểm xuống
ngay. Ba muốn con nên lo sự học trước kẻo tốt nghiệp với số điểm thấp thì khó kiếm việc làm đấy.
Mẹ tôi chen vào:
- Vả lại, con nên nhớ rằng tốt nghiệp đại học là quan trọng, nhưng kiếm được việc làm còn quan trọng hơn. Nếu
không có việc làm như người ta, con sẽ buồn nản lắm rồi sinh ra nhiều chuyện đấy. Con phải lo việc học trước đi.
Phải “Ðại Ðăng Khoa” (đỗ đạt) rồi mới tính được chuyện “Tiểu Ðăng Khoa” (lấy vợ) nhé!
Tôi thấy nhận xét của cha mẹ tôi có lý, nên hai năm cuối khóa tôi và TT bớt hẹn hò và lo cho bài vở nhiều hơn. Kết quả
tôi tốt nghiệp điểm cao. Và, may mắn thay lúc đó công ăn việc làm mở ra nhiều quá, sinh viên tốt nghiệp đều được các
công ty đến tận trường mời ký hợp đồng. Thật sung sướng quá. Sau này tôi khám phá ra rằng đó chỉ là kế hoạch “thả
con săn sắt, bắt con cá rô” của nhóm tài phiệt. Ối! từ một anh chàng “nho sinh” còn ăn bám cha mẹ hay vay tiền mà
học, nay bỗng có một tháng 4 hay 5 ngàn đồng một tháng trong nhà băng, cuộc sống huy hoàng mở ra như là một buổi
bình minh rực rỡ muôn màu, thật là thần tiên quá. Tôi rất tự tin và tính đến chuyện “mua nhà, sắm xe mới” và đủ mọi
thứ không hề nghĩ rằng đồng tiền mình kiếm ra đang từ từ chui lại vào nhà băng với giấy giao kèo ký trả nợ góp với hạn
kỳ tới 30 năm!
Có công ăn việc làm và có nhà cửa đàng hoàng rồi, tôi bắt đầu nghĩ tới hôn nhân. Tôi còn nhớ một hôm chúng tôi tham
dự một buổi dã hành (hiking). Lúc chúng tôi xuống được nửa đường đồi thì trời bỗng rắc mưa. Không có chỗ nào tránh
mưa cả, hai chúng tôi ngồi xuống lưng đồi chịu trận. Tiểu Thu ép sát người vào tôi. Tôi lấy nón che mái tóc của nàng.

Trong giây lát tôi thấy nàng như một con chim nhỏ đáng thương. Hơi thở của nàng làm cho tôi cảm thấy ấm lên. Trời
bỗng tạnh mưa. Tôi chưa kịp nói gì thì Tiểu Thu đã vùng dậy chạy biến xuống chân đồi, cười như nắc nẻ. Tự nhiên tôi
nảy ra câu hỏi liệu có một ngày nào đó nàng cũng sẽ hết nương tựa vào tôi và rồi bất chợt bỏ tôi như hôm nay chăng?
Sau lần đi chơi đó, tôi quyết định viết thư cho Tiểu Thu: “… Anh muốn cưới em. Anh mong em nhận lời. Anh sẽ thưa với
ba má anh đến nói với ba má em …” Tôi nhận được thư hồi âm ngay: “Em chờ đợi lời cầu hôn này từ lâu rồi. Anh nói với
ba mẹ anh tiến hành lẹ lên nhé!”
Chúng tôi làm lễ cưới khá linh đình vì cả hai đều rủng rỉnh bạc tiền. Cuộc sống ban đầu đầy hạnh phúc chứa chan.
Nhưng từ khi sống chung, từ khi có nhiều tiền trong băng, con người của hai đứa chúng tôi có nhiều thay đổi sâu xa.
Tiểu Thu đi mua sắm hay tham dự các cuộc vui với bè bạn nhiều hơn, lại nuôi chó nữa. Còn tôi thì không thích giao du
nhiều vì cái vẻ bề ngoài không bảnh trai và ăn nói vụng về. Tôi thích trồng cây cảnh, làm vườn, coi TV, không thích mua
sắm và không ưa nuôi chó hay mèo. Giữa hai chúng tôi hầu như không có điểm nào chung.
Càng ngày cá tính của chúng tôi càng lộ ra và chẳng mấy khi ai chịu nhường nhịn ai cả. Cả hai chúng tôi đều tận lực phát
huy hệ quả của lý tưởng tự do là “tự ái, tự lập, tự nhiên, tự tung, và tự tác” đến mức mà mỗi người trở nên là một thế
giới riêng biệt. Chúng tôi hoàn toàn không biết rằng chúng tôi đã bị “virus” của “chủ nghĩa cá nhân”, hậu quả của tinh
thần tự do quá trớn, nó biến con người chúng tôi thành một thứ “siêu vị kỷ”. Rõ ràng văn minh là con giao hai lưỡi nó
cắt phạm vào cả phần tâm cảm của chúng tôi và chúng tôi còn quá trẻ để mà hiểu ra lẽ đó. Chúng tôi đã sống quá cứng
nhắc, quá ư là máy móc, sách vở; chúng tôi trở thành một thứ “Nho Sĩ mới” của thời đại – ưa nói tiếng Anh và khoái ăn
hamburger, pizza, . . . và hầu như muốn đoạn tuyệt với căn cước của nòi giống mình trong khi đó, thực tế chúng tôi vẫn
không thể hội nhập 100% vào xã hội Mỹ được vì còn nhiều yếu tố khách quan khác.
Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi càng ngày càng tệ và càng tệ hơn nhất là khi tôi bị thất nghiệp và lâu rồi không kiếm
được việc làm mới. Nàng thật sự đã không còn nể trọng tôi như ngày nào. Không có công ăn việc làm, tôi hầu như
không còn uy tín nữa; tôi như con diều gặp buổi trời không có gió. Tôi đau khổ mà nàng hầu như không có gì chia xẻ gì
với tôi cả. Ngôi nhà tôi mua phải trả lại cho nhà băng. Tôi trở về sống tạm với ba má tôi. Còn nàng về sống tạm với bà
chị. Cũng may là chúng tôi chưa có con. Thỉnh thoảng gặp nhau là lại có xung khắc. Tôi ghi trong nhật ký của tôi:
Nếu anh biết em sẽ thay đổi nhiều
Như thế thì anh đã chẳng mơ yêu
Ðể hôm nay ta cay đắng đủ điều
Nén trong lòng nhiều nỗi buồn chẳng nói
Và rồi cái gì phải đến đã đến: bất chợt một hôm nàng đến tìm tôi và đề nghị ly dị. Tất nhiên là tôi phải chấp nhận bởi vì
tôi còn có gì nữa đâu để mà lôi kéo được nàng nữa đây? Tôi nhớ đã đọc đâu đó vài câu thơ:
Khi còn yêu, anh là châu ngọc
Khi hết yêu, anh là vỏ ốc bên song
Khi còn yêu, anh là lẽ sống
Khi hết yêu, anh là ác mộng đêm trường
Khi trong tim, hình ảnh để tôn thờ
Ðã tan vỡ thì tình yêu cũng mất
Cuộc chia tay của chúng tôi xẩy ra đột ngột khiến tôi nhớ lại cảnh nàng vụt bỏ chạy xuống đồi ngày nào khi cơn mưa vừa
dứt và thấy như đó là điềm báo trước duyên số của chúng tôi. Tôi lấy tờ viết nhạc ghi xuống một tình khúc đang dâng
trào trong cõi lòng tan tác của tôi:
Gặp em, như gặp một cánh chim. Chim bay rồi, tâm hồn anh tan nát. Em đi rồi, hai phương trời xa cách. Mắt hoen mờ,
lệ thắm ướt mi anh.
Gặp em như gặp một áng mây. Mây của trời, gió làm cho xa cách. Chuyện chúng mình, ai làm cho cách xa?
Cánh chim trời, em vỗ cánh bay cao. Anh ở lại làm vì sao theo rõi. Soi dặm đường mình em dấn bước chân đi. Bước
chân ngày năm xưa. Tan trường về chúng mình chung lối. Anh đưa em về, mình đếm bước dưới sao …

Nhưng rồi tôi lại không gửi lá thư đi vì nghĩ rằng Tiểu Thu sẽ dè bĩu; vả lại, tôi nghĩ thời gian cũng chưa đủ dài để tâm
tính nàng chuyển hóa. Ba bốn năm sau, tôi vẫn còn lưu giữ lá thư đó để làm một chứng cớ cho mối tình tôi yêu nàng
như là tiếng gọi của định mệnh. Cho đến nay, đã gần mười năm trôi qua, tôi đã có việc làm mới nhưng vẫn chưa có ý
lập gia đình lần nữa; còn nàng hình như vẫn còn sống độc thân. Chúng tôi có đôi lần gặp lại nhau ở một party nào đó.
Nàng cũng có một lần ghé lại thăm ba mẹ tôi như để bày tỏ một chút ân tình chưa thể quên được đối với ba mẹ và chị
hai của tôi. Ðôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng tôi là xa nhau nhỉ? Phải là chúng tôi không có duyên nợ sống đời với nhau?
Mặc dầu năm tháng đã trôi qua khá lâu, tôi cố tìm quên trong việc làm hay trong các trò chuyện với các bạn gái mới,
nhưng tôi không thể quên được mối tình đầu đời với Tiểu Thu. Tôi như một con chim bị trúng một mũi tên nên thấy
cành cây cong nào cũng hoảng sợ. Phải nói là tôi có nhiều mặc cảm và ẩn ức. Tôi có thể có hạnh phúc - thật sự hạnh
phúc - với một người vợ khác được không?
Ai sẽ cho tôi tình yêu để rồi tôi sẽ không còn lẻ bóng?
Ai sẽ cho tôi tình yêu để rồi không bỏ tôi chạy trốn?
Ai, ai sẽ cho tôi tình yêu để rồi cùng tôi về chung một lối?
Ai sẽ cho tôi tình yêu, cùng tôi nhìn một hướng, cùng tôi ăn một món,
cùng tôi hát một bài, cùng tôi là những nốt đàn hòa cùng nhịp điệu?
Trong một đêm dài nhung nhớ, tôi đặt bút viết cho nàng một lá thư:
Tiểu Thu …,
Anh viết cho em lá thư này và mở đầu chỉ bằng hai chữ Tiểu Thu mộc mạc thôi là bởi vì anh muốn viết y như những lá
thư anh từng gửi cho em khi anh mới quen em và lúc đó anh chưa dám ghép thêm nhũng chữ yêu hay thương hay quý.
Bây giờ anh cũng vẫn không thêm một chữ nào khác ngoài hai chữ TT bởi vì anh nghĩ dù có thêm vào bất cứ từ nào thì
cũng không đủ để nói lên tình yêu thương của anh đối với em. Chỉ TT thôi – mùa thu nhỏ bé của anh – là đủ rồi.
Tình yêu của anh đối với em vẫn còn nguyên vẹn đầy tròn như ngày anh mới quen em. Nó vẫn còn trong sáng như nắng
trải trên lưng đồi của những buổi dã hành – hiking - ngày xưa tuy duy nhất chỉ có một đám mưa bất chợt không chờ mà
đến đã ám ảnh tình yêu với hình ảnh em vụt chạy xuống đồi khi trời trở nắng trở lại.
Suy nghĩ cặn kẽ thì sự chia tay của hai chúng ta là do nhiều nguyên do ở nơi anh, ở nơi em, và ở hoàn cảnh xung quanh
chúng ta nữa.
Trước hết phải nói ngay là cả hai chúng ta đã không được trang bị tốt trước khi thành hôn. Ðó là một sự thiếu sót
quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta hầu như hoàn toàn còn “ngây thơ” chưa có biết rõ ý nghĩa và mục đích lập gia
đình là để làm gì; chưa xác định rõ giá trị của gia đình và làm gì để bảo vệ gia đình êm ấm.
Phải, chúng ta đã lập gia đình đơn giản là vì sự lôi kéo của tính dục đang phát triển sung mãn trong cơ thể khiến những
chất yêu đương trong con người được tiết ra làm cho tâm thần chúng ta ngơ ngẩn và chỉ muốn đi tìm một người khác
phái để tỏ tình. Chúng ta cũng đã không ý thức được rằng xã hội càng ngày càng tiến bộ đòi hỏi các thành viên của xã
hội phải trau dồi những nghệ thuật sống chung để hôn nhân không bị gẫy đổ khiến con cái bị đau khổ vì thiếu cha hay
mẹ. Ði làm thì chúng ta có những kỹ thuật để làm tròn nhiệm vụ. Nhưng lập gia đình thì chúng ta lại thiếu nghệ thuật
để bảo vệ hạnh phúc gia đình, do đó đã có nhiều cuộc hôn nhân đỗ vỡ.
Ở gia đình cũng như trong nhà trường, chúng ta không được dạy cặn kẽ về hôn nhân. Các tôn giáo cũng chỉ dạy
những điều đạo đức và luân lý căn bản. Không có sự phân tích sâu rộng để tạo một niềm tin vững chắc về đạo đức hôn
nhân. Mà đã không có niềm tin vững chắc thì làm sao chúng ta có thái độ và hành động tích cực để bảo vệ gia đình?
Cho nên khi lập gia đình, chúng ta đã không biết làm cách nào khả dĩ chống đỡ những cơn mưa to, gió lớn, hay bão
bùng xẩy tới trong cuộc sống chúng đầy va chạm không thể không xẩy ra.
Gần đây anh đem tâm sự này nói với ba anh. Anh hỏi:
- Thưa ba, làm sao ba và mẹ vẫn có thể tiếp tục sống chung khi hầu như ngày nào cũng đều có những xung khắc
xẩy ra?
Ba anh mỉm cười, trầm ngâm, rồi thong thả nói:

Khi mới lấy nhau, ba và mẹ không để ý đến những xung khắc do cá tính của mỗi người một khác. Nếu được biết
trước những cá tính của nhau xung khắc thì ba và mẹ đã không nên lấy nhau. Nhưng khi mới yêu nhau thì
chưa có cơ hội nhận thấy những xung khắc của nhau vả lại tìm được một người hợp tính tình không phải là dễ.
Cho nên vấn đề là cả hai cần có nghệ thuật sống chung để dù có xung khắc vẫn có thể sống chung với nhau được
tuy là không được hạnh phúc lắm.
Anh vội hỏi:
- Vậy thưa ba, nghệ thuật đó như thế nào?
- Cuộc sống văn minh là một cuộc sống có nghệ thuật và chính vì thiếu nghệ thuật trong hôn nhân mà con số ly
dị ở Hoa Kỳ cao hơn các nước khác. Những nghệ thuật căn bản chung trong hôn nhân thì vẫn còn giá trị. Ðó là
khi đã chấp nhận cuộc sống chung thì, trong chừng mực nào đó, phải chấp nhận cá tính của người khác; có
nghĩa là phải hòa mình, phải biết chia xẻ quan điểm hay sở thích của người khác. Ba thích bàn về chính trị; mẹ
lại dị ứng với vấn đề thiết yếu này; ba thích nghe nhạc trẻ; mẹ lại chỉ thích cải lương; ba thích du lịch, mẹ chỉ
thích ở nhà. Những xung khắc đó ban đầu làm cho ba khó chịu lắm và có lúc ba muốn sống riêng. Nhưng vì
nghĩ đến lơi ích của các con nên ba phải tìm cách hóa giải. Các cách mà ba áp dụng thường là rất linh động tùy
theo hoàn cảnh và đối tượng. Trước hết là ba cố gắng tìm sách báo cho mẹ đọc để học hỏi thêm hầu tư tưởng
của mẹ chuyển biến trước đã. Rồi ba phải tỏ ra hết sức nhẫn nhịn –luôn luôn niệm câu “Tâm vô ngã chấp” - để
tập buông bỏ dần cái “tôi” của mình mà chiều theo sở thích của mẹ hầu cho mẹ thấy vui và đồng thời thấy là mẹ
cũng cần phải chia xẻ tối đa quan điểm và sở thích của ba. May thay, sau khi đọc sách, dự các buổi thuyết giảng,
mẹ đã chuyển biến rất nhiều tuy cá tính vẫn còn đó nhưng cường độ của cá tính bớt đi nhiều; ba cũng thấy vui
khi đã tự xuống dây đàn của ba để hợp với dây đàn của mẹ thành ra bản nhạc “Minh với Ta” nghe êm ái hơn
trước.
Con và Tiểu Thu xa nhau có thể chỉ vì không ý thức được rằng có duyên số vợ chồng với nhau là một hạnh phúc
mà không phải là ai cũng có, thì chúng con cần phải cố gắng bằng mọi cách bảo vệ hạnh phúc đó bởi vì gia đình
không những là một nơi hưởng hạnh phúc tuyệt vời của một cuộc “sống có đôi” và “chết còn con cái”, nhưng
đồng thời cũng là nơi có nhiều thử thách cho tâm linh được thăng hoa. Nói tóm lại, tất cả nghệ thuật là đều
nhắm vào làm cho người ta vui và thoải mái. Thế thôi.
-

Tiểu Thu:
Anh đã bỏ ra nhiều ngày để trầm ngâm suy nghĩ - thiền đấy- về những điều ba anh chia xẻ. Anh rất tiếc là những chia xẻ
này đã không đến với anh và em khi chúng ta thành hôn. Chúng ta quả là đã quá tự mãn và đã thiếu trang bị cho mình
trước khi lao vào cuộc thám hiểm khu rừng Tình Ái đầy quyến rũ nhưng cũng đầy thử thách. Chúng ta đã tự có những
quyết định thiếu sáng suốt và phải chấp nhận hậu quả. Nhưng hy vọng những lời sám hối cũng có thể làm cho cường
độ của hậu quả bớt gay gắt đi.
Cả hai chúng ta xa nhau chỉ vì tự ái, chỉ vì cái “tôi tăm tối” của chúng ta lớn quá. Nếu chúng ta sớm biết tìm đến bóng
mát của cây bồ đề để dẹp bỏ cái tôi đáng ghét đi thì có thể chúng ta đã sống hồn nhiên hơn, giản dị hơn, bao dung hơn,
và bình an hơn. Phải không em? Vâng, cả hai chúng ta đều đã quá cố chấp; đã quá tự tin và tự cao; làm nô lệ cho
những tham vọng thấp kém để rồi tâm hồn càng ngày càng xa cách cội nguồn; quên rằng tất cả rồi cũng sẽ rơi vào cõi hư
vô.
Anh biết nơi em vẫn còn một chút dư âm của tình yêu đối với anh bởi vì anh đã cố gắng hết sức để làm cho em vừa lòng
đấy chứ? Nhưng rồi những biến cố chung quanh, như bị mất việc chẳng hạn, đã tác động lên tâm tư, tình cảm của chúng
ta quá mạnh mà chúng ta lại thiếu kinh nghiệm để đối phó. Chúng ta thực sự đã không làm chủ được chúng ta như
chúng ta tưởng. Về điểm này, chúng ta cần phải học thêm nhiều bài học quan trọng trong xã hội để bổ túc những bài
học trong nhà trường để chúng ta có thể biết được đích thực chúng ta là ai và phải làm gì.
Anh tin rằng em vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm giữa hai chúng ta. Những ngày đầu anh chỉ dẫn em làm bài; những buổi
cùng các bạn tổ chức hội hè trong trường; những ngày ăn những món quê hương cha mẹ hay anh chị nấu; những ngày
tham dự dã hành. Ðó là những kỷ niệm đẹp nhất của đời người, của thuở còn đi học ở đó có những chia xẻ vô tư. Hồi
tưởng lại những ngày vui có anh và có em đó làm cho anh thấy anh đã sống những ngày có ý nghĩa.

Giờ đây thì chúng ta đã xa nhau gần 10 năm rồi đấy nhỉ. Duyên số của chúng ta đã hết. À, mà em có tin ở chuyện duyên
số không nhỉ? Anh thì đã bắt đầu tin rồi đấy. Vạn vật không thể tự nhiên mà có. Anh còn có thể tin tới cả những cái nhà,
cái xe, cái bàn, v.v. cũng là những vật được an bài cho chúng ta cả đấy. Vũ trụ hẳn là phải xuất phát từ một nguồn gốc
cùng với những định luật để nó tự tồn. Nguồn đó là Ðại Nguồn, là Ðại Mẫu, là Ðạo. Cũng như chúng ta, chúng ta
cũng sinh ra từ một nguồn là mẹ của chúng ta. Ðó là những điều đã được nói trong những triết thuyết.
Chúng ta đã có duyên nợ với nhau nhưng chúng ta lại tự lựa chọn sống xa nhau. Không biết duyên nợ đã hết chưa? Anh
chúc em sớm có một cuộc sống có đôi tròn đầy hạnh phúc. Giờ đây, chúng ta chỉ là những người bạn thôi. Ðược chứ?
Anh,
~*~
Tôi gửi ngay lá thư đi vì sợ để lâu rồi lại không dám gửi đi nữa. Tôi hy vọng nàng sẽ hồi âm ngay vì nàng mau mắn trong
việc viết lách lắm. Nhưng tôi đã lầm. Hơn một tháng trôi qua, không thấy có hồi âm, tôi cố gắng tìm quên không nhớ tới
chuyện đó nữa. Tôi dự định đem chuyện duyên số vợ chồng ra hỏi ý kiến với ba mẹ. Từ khi trưởng thành đến nay, tôi
chưa bao giờ đem những chuyện này, chuyện nọ ra thảo luận với ba tôi cả. Một cuốn sách nào đó tôi đã đọc có bàn về
một thứ tâm lý e dè hay sợ hãi của con cái đến tuổi trưởng thành khi nói chuyện với cha mẹ. Tâm lý này bắt nguồn từ sự
kiện cha mẹ thường tỏ ra áp đảo con cái bằng những câu nói có tính cách “cả vú lấp miệng em” [không cho con nít la,
khóc] như: “Trứng khôn hơn vịt”; “Hỉ mũi chưa sạch mà biết gì!” Tính áp đảo này riết rồi tạo nên những chủng tử (gene)
trong dòng máu khiến cho con cái không thấy thích thú nói chuyện hay đi chơi với cha mẹ nữa. Biết thế nên tôi quyết
định bỏ mặc cảm đó và mạnh dạn nói với ba mẹ tôi:
- Thưa ba mẹ, con có một chuyện muốn hỏi ý kiến ba mẹ. Vậy chiều nay, khi ăn cơm, con sẽ nói với ba mẹ. Ðược
không ba mẹ?
- Ðược chứ. Ba tôi trả lời. Ba rất mừng là con đã không còn coi ba mẹ xa xách nữa. Nhiều lần ba muốn chia xẻ
kinh nghiệm sống với con nhưng con có vẻ không sẵn sàng nghe ba nói. Ba rất mừng con nay đã thay đổi lối suy
nhgĩ.
Chiều hôm đó, trên đường về, tôi tạt vào tiệm mua một chai rượu vang, còn đồ ăn thì chắc chắn mẹ tôi đã làm rồi. Bữa
ăn chỉ có 4 người: ba mẹ tôi, chị tôi, và tôi. Chị tôi đã ngoài 35 làm bác sĩ, khá xinh đẹp mà vẫn chưa có “ý trung nhân”
[người yêu], kể cũng lạ. Ba tôi tỏ ra vui mừng khi thấy có chai rượu vang hiệu Bordeaux của Pháp (ba tôi từng quen
uống loại rượu này). Nhấp một mgụm rượu xong, ba tôi nói:
-

-

Trước khi con nêu ra câu hỏi, ba cần nói trước rằng tất cả những điều ba nói đừng coi đó là chân lý, là đúng, trừ
phi điều đó thuộc phạm vi toán học. Chúng ta thảo luận chứ không tranh luận. Tranh luận thì phải có trọng tài
quyết định đúng sai. Ðây là thảo luận, ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình để mọi người biết và tự quyết định
theo hay là không theo. Rồi, bây giờ con có điều gì muốn hỏi?
Thưa ba mẹ, và thưa chị. Con muốn hỏi đây là con người ta lấy nhau có duyên số không? Mà nếu có duyên số thì
con người ta không có quyền tự do quyết định gì sao? Và chuyện đổ vỡ của gia đình con có phải là vì con và Tiểu
Thu đã không có duyên số ăn ở trọn đời với nhau?

Ba tôi còn đang suy nghĩ chưa kịp nói thì mẹ tôi đã cất tiếng:
Mẹ tin là có duyên số. Ðây là một vấn đề hết sức huyền bí. Cuộc sống vợ chồng rất quan trọng vì nó mang tính
sứ mệnh là bảo tồn nòi giống cho nhân loại và đó chính là một ý muốn quan trọng của Tạo Hóa. Mẹ tin vợ chồng
là có duyên số bởi vì mẹ tin ở thuyết Luân Hồi đó là cơ hội cho ít nhất là hai người có cơ hội trả nợ ân tình với
nhau; cuộc sống của hai người phải sống để trả nợ cho nhau do từ những việc làm của kiếp trước. Thuyết Luân
Hồi là một thuyết tiến bộ nhất của nhân loại, nó là một hệ quả tất nhiên của thuyết Nhân Quả; nghĩa là việc
mình làm hôm nay, mình phải gánh hậu quả và phải trả. Nếu không trả hết trong kiếp này, thì phải trả trong
kiếp sau. Nếu không còn kiếp sau thì làm sao có nhân và có quả?
Tôi xen vào:
- Mẹ nói có duyên số định sẵn, vậy con người không thể tránh hoặc thay đổi duyên số sao? Và nếu thay đổi được
thì làm sao thay đổi được số mệnh hay nhân quả?
Mẹ tôi đưa mắt nhìn ba tôi như muốn ba giúp câu trả lời. Ba tôi chỉ chờ đợi có thế. Ông lên giọng nói:
- Theo ba, tránh duyên số thì không thể được; nhưng thay đổi một phần thì có thể được. Con người ta sống để
trả hay hưởng những gì mình đã tạo ra. Ðấy chính là câu nói: “Ðức năng thắng số” hay cụ Nguyễn Du trong
-

Truyện Kiều cũng nói: “Có Trời mà cũng có ta. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.” Ðời người được đóng Khung
rồi. Nhưng, trong cái Khung đó, trong cuộc sống để trả hay hưởng đó, con người có tự do hành động theo ý
muốn của mình và còn chịu sự chi phối của môi trường sinh hoạt nữa. Như vậy, một hành động của con người
có 3 tác nhân cơ bản: Luật Trời, ý chí của con người, và các định chế của xã hội. .
Ðến đây thì chị tôi cất tiếng góp ý:
- Thưa ba mẹ. Thuyết Nhân Quả là một thuyết của Khoa Học. Thuyết Luân Hồi là thuyết của Tôn Giáo. Thuyết Ý
chí Tự Do là thuyết của Triết Học. Thuyết Nhân Quả thì đã rõ ràng. Người bình dân thường gọi đó là luật Quả
Báo. Thuyết Ý Chí Tự Do thì cũng thể hiện rõ ràng là mọi người thường có tự do để quyết định hành động. Riêng
về thuyết Luân Hồi thì vẫn còn là vấn đề của Tin hay Không Tin. Tin thì là Có, không tin thì Có cũng là Không.
Về Luân Hồi hay vấn đề tái sinh thì con có đọc một cuốn sách nói về cuộc đời của ông Edgar Cayce, một bác sĩ
người Mỹ, sinh năm 1877 tại Hopskinville, bang Kentucky, Hoa kỳ và qua đời năm 1945. Ông nổi tiếng là một
con người có khả năng “soi kiếp” qua phép thôi miên để biết kiếp trước của các bệnh nhân từ đó tìm được
nguyên nhân của một số bịnh tật. Hiện nay có khoảng 30 ngàn ca [case] chữa bịnh bằng “Thần Nhãn” của ông
lưu trữ tại Virginia Beach cho công chúng tham khảo. Như vậy, những trường hợp soi kiếp của ông Cayce chứng
tỏ là có luân hồi và luân hổi cho con người cơ hội tự cải thiện để tiến hóa nghĩa là cái biết hay cái thức của con
người không mất đi mà được lưu trữ và truyền lại kiếp sau.
Riêng đối với trường hợp hôn nhân, đó là một mối liên hệ mang tính sứ mạng mà Thượng Ðế tạo ra nhằm bảo
tồn nòi giống nhân loại và là một môi trường tốt nhất để tự thanh lọc bản thân qua câu “Thứ nhứt là tu tại
gia.”.
Qua những cuộc soi kiếp, ông Cayce khẳng định rằng không có một mối liên hệ quan trọng nào trong đời sống
mà lại do sự ngẫu nhiên hay tình cờ cả và không có một cuộc hôn nhân nào bắt đầu từ số không mà đó là một
sự nối tiếp của một câu chuyện đã có từ lâu và mọi cặp vợ chồng đều có nhân duyên với nhau từ kiếp trước.
Tuy nhiên, trong vấn đề hôn nhân hay trong tất cả những vấn đề khác, con người đều có tự do quyết định lựa
chọn hành động: làm hay không làm. Và chính sự lựa chọn này tạo nên “nghiệp” mới mà họ phải gánh chịu. Do
đó để có một lựa chọn tốt hay một quyết định sáng suốt, con người cần phải có một quá trình tu tập hướng
thiện hay được dìu dắt bởi một môi trường tốt. Vâng, đó là vài nhận thức của con muốn chia xẻ với ba mẹ và
em con.
Ba mẹ tôi cùng gật đầu tỏ ý tán thưởng. Bất chợt tôi lên tiếng cật vấn chị tôi:
- Thế em muốn hỏi chị. Tại sao chị cũng xinh đẹp; lại có nghề nghiệp vững chắc, mà đến nay, duyên số của chị vẫn
còn trắc trở? Em thấy chị cứ sống cô đơn mà thấy thương chị quá. Hay là chị quá kén chọn?
Chi tôi mỉm một nụ cười rất có duyên, nhỏ nhẹ nói:
- Không, chị không quá kén chọn. Chị thừa biết là “Kén quá thì ở giá”. Có lẽ tại duyên số của chị chưa mở ra; vả
lại, nghề nghiệp của chị cũng giới hạn con số người chị có thể lựa chọn. Hơn nữa, chị xưa nay vốn sợ một cuộc
sống bị ràng buộc. Nếu được soi kiếp, có lẽ trong kiếp trước, chị đã sinh vào một gia đình mà cha mẹ chỉ mơ ước
con cái thành đạt với học vị bác sĩ, tiến sĩ và không muốn con mình lọt vào gia đình người khác, cho nên chị đã
không nặng nợ ân tình với ai.
Nói tới đây, chị tôi bật cười ha hả như để câu nói của mình thật chỉ là câu hài hước thôi.
Cho rằng câu chuyện đã đủ để kết thúc, ba tôi lên tiếng:
Thôi, bữa nay chúng ta thảo luận như thế là đủ rồi. Ba rất vui, mẹ chắc cũng hài lòng vì chúng ta đã có những
chia xẻ hữu ích. Ðiều quan trọng là chúng ta đều có chung những niềm tin cơ bản đối với cuộc sống. Chúng ta
tin rằng con người không phải chết là hết chuyện. Chúng ta tin rằng mọi hành động đều gây những hậu quả và
con người phải gánh chịu hậu quả của những gì mình đã tạo ra trong kiếp này hay kiếp khác. Nếu tin có luân
hồi, con ngưởi sẽ tái sinh để có cơ hội trả nghiệp, thì có thể con người sẽ sống có đạo đức hơn và đó chính là ý
nghĩa tiến hóa của xã hội loài người. Ngược lại nếu không tin có Thượng Ðế, thần thánh nào cả; chết là hết,
không có luân hồi; thì con người sẽ sống đầy thác loạn, sẽ tự cho mình là Thượng Ðế, và sẽ có nhiều giết tróc
không gớm tay. Ðây chính là sự thật này đã xẩy ra trong chế độ vô thần cộng sản chủ nghĩa đấy.
*
Hôm đó trời vào xuân rất đẹp và linh tính báo cho tôi biết là có thư của Tiểu Thu gửi. Quả nhiên, tôi đã nhận được thư
hồi âm. Tiểu Thu viết:
-

Anh,
…
Em vô vàn xin lỗi anh vì tội chậm trể hồi âm thư anh. Anh biết hông? Thư anh tới đúng lúc em phải đi xa cho công việc
của sở và công việc lôi cuốn em khiến có lúc em không còn có thì giờ để ăn nữa.
Anh nhắc lại những kỷ niệm xưa làm em thật nôn nao, bùi ngùi quá. Có lẽ anh đã nói đúng: chúng ta có duyên số nhưng
đã không chọn sống trọn đời, chung quy cũng vì cả hai đã quá tự ái, đã không làm chủ được lý trí. Hơn nữa, chúng ta đã
không có một cái gì chung để cùng chia xẻ. mà đã không có gì chung để cùng chia xẻ thì làm sao có thể sống vui bên
nhau được? Mẹ em và ba em cũng thế: chẳng có bao giờ “get along” với nhau cả. Thế nhưng cả hai hai đều biết nhẫn
nhịn. Còn anh với em đã không biết nhẫn nhịn vì đã bị “cá nhân chủ nghĩa” mê hoặc. Ðâu có ý thức được rằng nhẫn
nhịn là mẹ của tồn tại?
Vâng, chúng ta sẽ là bạn với nhau thôi. Là bạn tốt có lẽ cũng là một cách để trả nợ ân tình từ những kiếp trước, phải
không anh?
Cũng chúc anh sẽ tìm được nhiều hạnh phúc trong nhẫn nhịn.
Mùa Thu Nhỏ của Anh, hí! Hí! …
Ðọc xong lá thư, tôi tưởng như mình đang được nghe lại hát khúc hát mà TT đã hát khi chúng tôi mới quen nhau:
Anh có nghe, mùa thu mưa giăng lá đổ?
Anh có nghe, nai vàng hát khúc yêu đương?
Và anh có nghe, khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới.
Anh có nghe; nghe hồn thu nói: - Mình yêu nhau nhé! (Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên)
...
Tất cả mới có đó mà nay đã không còn nữa. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng thật là xa xăm …

*

NHỮNG NGÀY MƯA

Những ngày mưa phương xa buồn ơi!
Dằng dặc mây đen kín cả trời
Gió thét từng cơn tràn thịnh nộ
Cuốn theo xác lá rụng tơi bời

Những ngày mưa, ai trên đầu non
Từng mảng thanh xuân rớt mỏi mòn
Từng nỗi hờn căm in đá núi
Mưa nào phai được tấm lòng son

Những ngày mưa xa xăm đầy mơ
Có khúc đồng dao mãi vật vờ
Có bát cơm đầy hương lúa mới
Lạy trời mưa xuống... lấy tình thơ!

Những ngày mưa bên kia buồn không
Xóm vắng từ em bỏ ruộng đồng
Góc chái mẹ nhìn bong bóng nước
Thẫn thờ con mẹ sớm long đong

Những ngày mưa đạn bom rền vang
Rồi những chia phôi những lỡ làng
Những giọt mưa dài hôm tiễn biệt
Đá mềm chân cứng bước hiên ngang

Những ngày mưa nhà ai ly tan
Đâu chỉ binh đao mới bạo tàn
Biển mặn còn nguyên niềm thống hận
Quê người tiếng quốc vẫn râm ran

Những ngày mưa quê hương buồn tênh
Vận nước gieo neo giữa thác ghềnh
Bóng cú rập rình đêm địa ngục
Con thuyền dân tộc cứ lênh đênh

Những chiều mưa, chiều mưa trong ta
Hạt xói vào tim khó nhạt nhòa
Hát khúc đồng dao ngày tháng cũ
Sao trời mưa xuống... nỗi chia xa!

nguyễn vô cùng

OAN ƠI ÔNG ĐỊA
LS. Ngô Tằng Giao

Việc mình không làm mà bị người khác gán cho mình làm là một nỗi oan khiên. Không phạm tội mà bị coi là thủ phạm
nên phải chịu tù tội và hình phạt là bị kết oán oan. Gặp trường hợp như vậy, người ta thường ví như nỗi oan của ông Địa.
Người ta kể lại chuyện tích về “Ông Địa” ấy như sau:
“Hồi xưa, ở một bến sông kia, nơi người ta thường đến gánh nước, tắm giặt, cách đó chẳng xa, chỗ vắng vẻ có một
ngôi miếu thờ ông Địa. Trong số những người thường ra bến sông, có một cô gái bị cha mẹ phát hiện chưa chồng mà lại
có mang như vậy gọi là ‘có chửa hoang’, phạm ‘thuần phong mỹ tục’. Nhiều làng đặt ra những luật lệ gắt gao để phạt gia
đình nào có con gái bị chửa hoang. Do đó, cha mẹ tra hỏi cô gái mong tìm ra thủ phạm, để bắt thủ phạm cưới hỏi con gái
của mình hầu tránh bị phạt vạ của làng xóm. Cô gái khai với cha mẹ, hàng đêm cô ra bến sông gánh nước, những khi
thanh vắng đã bị ông Địa dụ dỗ nên mới có mang, thủ phạm chính là ông Địa”. Cái tích “Oan ơi ông Địa” do đây mà có.
Cán cân công lý không phải lúc nào cũng thăng bằng và không bị lệch lạc. Chúng ta thử điểm qua một số vụ án loại
“oan ơi ông Địa” ở khắp nơi vào thời nay:
1. Năm 1955, An Lạc Tam, nguyên phó phòng cảnh sát huyện Giao, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc vào thời kỳ chính
phủ Dân quốc, bị kết án tử hình bởi hành vi trộm cắp, đánh đập con nợ dẫn đến tử vong 10 năm trước đó. Tuy nhiên,
cho đến trước giờ hành quyết, tử tù này cũng không hề biết việc mình bị kết án tử hình. Chỉ đến khi bị áp giải đến gần
pháp trường, An mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi một mực gào thét kêu oan. Hành vi bất thường này được kiểm sát
viên Lưu Minh Trí, người giám sát thi hành án hôm đó chú ý. Với linh tính nghề nghiệp, ông Lưu quyết định tạm hoãn
hành quyết và mở lại vụ án.
Trong quá trình điều tra, kiểm sát viên Lưu phát hiện cơ quan an ninh trước đó có hành vi mớm cung, bức cung. Chị
An Hứa, con nợ của An Lạc Tam, chết là bởi xuất huyết trong quá trình sinh con, không liên quan gì đến nghi phạm. Với
kết quả điều tra trên, tòa án cao cấp Sơn Đông sau đó tuyên bố trả tự do cho An Lạc Tam. Đây được ghi nhận là vụ án
đầu tiên ở Trung Quốc thời hiện đại được minh oan ngay trước giờ thi hành án.
2. Một chủ quán rượu người Australia bị treo cổ năm 1922 rồi được minh oan sau 87 năm, gần một thế kỷ.
Nội vụ: Chiều ngày 30-12-1921, bé gái Alma Tirtschke, 12 tuổi, được người dì làm nghề bán thịt tại Melbourne,
Australia nhờ đi giao thịt cho khách hàng ở một khu phố gần đó. Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể không quần
áo của Alma tại hẻm Gun, gần nơi em phải giao hàng. Cảnh sát treo giải thưởng bằng tiền cao nhất vào thời đó, để bắt
kẻ sát nhân. Colin Ross, chủ quán rượu, là một trong những đối tượng tình nghi. Có nhân chứng cho biết một cô gái với
mô tả rất giống bé Alma xuất hiện trước quán rượu của Ross vào thời điểm vụ án xảy ra. Ngoài ra, Ross cũng là đối
tượng bị nghi ngờ trong vụ nổ súng và cướp một khách hàng của quán rượu trước đó. Dù Ross đưa ra “bằng chứng
ngoại phạm” thuyết phục là ông đang phục vụ khách vào thời điểm vụ án được cho là xảy ra, nhưng cảnh sát vẫn nhận
định Ross là hung thủ. Ross bị bắt và đưa ra xét xử với mức án tử hình cho tội sát nhân.
Trước khi bị hành hình, Ross gửi cho gia đình một bức thư tuyệt mệnh với lời trăn trối “một ngày nào đó người ta sẽ
chứng minh tôi vô tội”. Nhưng phải 87 năm sau thống đốc bang Victoria mới chính thức tuyên bố Ross vô tội.
3. Jonathan Fleming, 51 tuổi, khai là mình đang ở Florida tổ chức sinh nhật cho con trai 9 tuổi khi Darryl Rush, bạn của
ông, bị bắn chết tại New York vào tháng 8-1989. Tuy nhiên, Fleming vẫn bị tòa án kết tội và đã phải chịu bản án “tù oan
25 năm”. Công tố viên mở lại vụ án khi luật sư của Fleming liên hệ với họ. Nhiều bằng chứng mới cho thấy Fleming khai
thật.
Nhân chứng quan trọng trong vụ án năm đó, là một con nghiện. Cô này rút lời khai sau vụ xử và cho biết bị cảnh sát
ép phải nhận rằng Fleming là kẻ sát nhân. Đổi lại, phía cảnh sát miễn truy tố các tội danh của cô. Tuy vậy, thẩm phán
phớt lờ chuyện này và bồi thẩm đoàn ra phán quyết vì không tin vào bằng chứng ngoại phạm của Fleming. Các điều tra

viên sau đó tìm được hồ sơ từ năm 1989 chứng tỏ nhân chứng trong vụ án đã bị ép khai cung. Ngoài ra, hóa đơn điện
thoại cho thấy Fleming có mặt ở thành phố Orlando, Florida, vài tiếng trước khi vụ nổ súng xảy ra.
Sau “24 năm ngồi tù oan”, Fleming được xử trắng án và được trả tự do đồng thời được bồi thường 6,25 triệu USD.
4. Năm 1981, Clarence Brandley, người Mỹ gốc Phi, bị kết án tử hình vì hãm hiếp và giết một nữ sinh 16 tuổi học tại
Bellville, Texas. Thi thể cô được Brandley và Henry Peace là hai người bảo vệ trường phát hiện tại căn gác của giảng
đường. Mọi nghi vấn tập trung vào hai người trên. Mặc dù, Brandley qua được bài kiểm tra nói dối, nhưng ba nhân viên
bảo vệ khác đứng ra làm chứng chống lại ông. Tuy nhiên, có người cho rằng điều tra viên Wesley Styles mớm cung cho
họ. Theo lời kể của Henry Peace, điều tra viên Styles từng tuyên bố một trong hai người sẽ bị treo cổ bởi họ là dân da
đen. Sự kiện làm dấy lên làn sóng phản đối lúc đó bởi yếu tố phân biệt chủng tộc của vụ án.
Các nhà hoạt động xã hội và tổ chức nhân quyền quyên góp được 80.000 USD giúp Brandley thuê một luật sư giỏi.
Tuy nhiên, phải 9 năm sau đó, tòa án Tối cao mới đưa ra phán quyết vô tội với Brandley, nhưng ông không nhận được
bất kỳ một khoản tiền bồi thường và lời xin lỗi nào.
5. Năm 1997, chỉ dựa trên lời khai của nhân chứng, bà Susan Marie Mellen bị kết án đã tiếp tay dàn xếp đánh
chết Richard Daly, một người vô gia cư, tại một ngôi nhà của bà ở Lawndale, California. June Patti, người làm chứng
trong vụ xử từng nói rằng nghe thấy bà Mellen thú tội. Patti có tiền sử từng cung cấp bằng chứng giả cho những người
thực thi pháp luật, theo tài liệu vụ án. Patti chết năm 2006.
Chánh án Mark Arnold tin rằng bà Mellen vô tội, hệ thống công lý trong trường hợp này làm sai. Cả phòng xử vỗ tay
tán thưởng sau phán quyết đó. Sau “17 năm ngồi tù oan” bà Mellen, 59 tuổi, được trả tự do.
6. Năm 2014, theo CBC News, Ricky Jackson (57 tuổi) và Wiley Bridgeman (60 tuổi) “ngồi tù oan gần bốn thập kỷ” ở
thành phố Cleveland, Ohio, Mỹ mới được thẩm phán tòa án tuyên bố trả tự do vào cuối năm 2014. Hai người trước đó bị
kết án tù chung thân vì tội giết người.
Lý do là ông Eddie Vernon (52 tuổi) nhân chứng quan trọng của vụ án đính chính lại lời khai trong một buổi điều trần
tại tòa án. Ông tố cáo cảnh sát thành phố Cleveland đe dọa và ép buộc ông phải ra làm chứng trong vụ án hồi năm
1975. Tại phiên tòa, ông Vernon nói rằng ông đã chịu "áp lực và ám ảnh về tội lỗi" mà mình đã gây ra. Thời điểm xảy ra
vụ giết người, ông mới bước sang tuổi 12.
Trong vụ án năm 1975 tòa án đã kết án tử hình 3 nghi phạm bao gồm Wiley Bridgeman và em trai Ronnie Bridgeman
cùng với Ricky Jackson vì tội giết chết một doanh nhân. Năm 1978, 2 anh em nhà Bridgeman được giảm án xuống còn tù
chung thân do Tòa án Tối cao Mỹ cấm thi hành án tử hình, trong khi ông Jackson được giảm án một năm trước đó. Sau
đó, Ronnie Bridgeman (hiện 57 tuổi) tiếp tục được giảm án sau “27 năm ngồi tù oan” sau song sắt, ra tù tháng 1-2003.
7. Năm 2014 cô Mary Jones được Tòa án Tối cao Los Angeles trả tự do sau “32 năm ngồi tù oan”. Mary Jones đã bị kết
án tù chung thân vì tội đồng phạm trong vụ giết một kẻ buôn ma túy mà thủ phạm thực hiện vụ này là một người quen
của cô tên là Mose Willis. Năm 1981 tên này đã dùng vũ lực khống chế cô. Cô có thể bị bắn nếu cô không làm những
gì tên này muốn. Cô đã buộc phải dụ một kẻ buôn bán ma túy tới một con hẻm, nơi hắn ta bị bắn. Mose Willis cũng bị
bắt và chết trong thời gian chờ thi hành án tử hình. Ra tù Mary Jones đã trở thành một cụ bà 74 tuổi.
8. Năm 1979 Kash Delano Register bị kết án giết Jack Sasson, 78 tuổi và bị tuyên án từ 27 năm đến chung thân. Ông
luôn nói là mình vô tội và năm 2013 “được minh oan sau 34 năm ngồi tù”. Tòa thượng thẩm (Los Angeles County) hủy bỏ
bản án và nói rằng công tố viên đã chỉ sử dụng lời chứng giả, không tiết lộ bằng chứng có thể giải tội. Tất cả bảy dấu vân
tay tìm thấy trên xe nạn nhân đều không khớp với vân tay Register. Không có vũ khí phạm tội.
9. Năm 2014 ông David Ranta đã nhận được khoản bồi thường 6,4 triệu USD từ New York City vì “ngồi tù oan 23
năm” với tội giết người. Một nhân chứng lúc đó mới 13 tuổi cho biết thám tử bảo cậu chỉ vào “người đàn ông mũi to”
khi nhận diện nghi phạm. Do hành vi dàn dựng và mớm cung này mà ông bị tù oan. Vào tù khi mới 35 tuổi, tới khi được
minh oan và ra tù hồi năm 2013, ông đã 58 tuổi.

10. Năm 2014 tại Louisiana Thẩm phán quận Ramona Emanuel đã giúp ông Glenn Ford lật lại vụ án và xóa bỏ án tử
hình vào năm 1988 bởi những thông tin mới chứng minh ông hoàn toàn không có bất cứ liên quan nào đối với cái chết
của một người thợ kim hoàn bị giết vào năm 1983.
Ông Ford nay “trắng án sau gần 30 năm tù”. Ford, 64 tuổi, kể từ khi bị bắt đã luôn phủ nhận việc mình là hung thủ.
11. Lộ trình trả 10 tỷ đồng cho ‘người tù lịch sử’ Huỳnh Văn Nén. Ông Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng
Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người. Tháng 4/1998, ông bị cho dùng đoạn dây thừng làm hung khí giết bà Lê Thị
Bông cướp nhẫn vàng. Hơn 2 năm sau TAND Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông án tù chung thân về tội Giết
người, 3 năm tội Cướp tài sản và 2 năm về tội Cố ý hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Trong thời gian bị điều tra vụ án này, ông Nén và 9 người bên vợ bị cáo buộc giết bà Dương Thị Mỹ trong “kỳ án vườn
điều” xảy ra 5 năm trước. Do không chứng minh được hành vi phạm tội, 12 năm sau cơ quan điều tra phải minh oan cho
họ, bồi thường gần một tỷ đồng. Riêng ông Nén đang thi hành bản án chung thân nên không được giải quyết.
Cuối năm 2015, ông Nén được TAND Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do cảnh sát tìm được hung thủ giết
bà Bông. Hồi tháng 4/2016, ông Nén nộp đơn yêu cầu TAND Bình Thuận bồi thường 18 tỷ đồng do bị kết án oan trong
hai bản án. Ngày 17/1, TAND tỉnh Bình Thuận công bố tiền bồi thường đạt được thỏa thuận là hơn 10 tỷ đồng.
*
Chỉ xin tạm kể các vụ án thuộc loại “Oan ơi ông Địa” như trên. Còn nhiều vụ án bị xử oan ức nữa, kể không hết.
Năm 2014, theo Reuters (April 29, 2014) thời hàng trăm tử tù có thể bị án oan. Có thể tới 300 tù nhân bị lãnh án tử
hình tại Mỹ trong ba thập niên vừa qua là những người vô tội, theo kết quả một cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp
chí khoa học hàng đầu vào năm 2014.
Năm 2015, theo New York Times (Apr 2015) thời tại Mỹ phát hiện 152 án tử hình oan trong 42 năm. Trong hơn 40
năm trở lại đây, trung bình cứ ba tháng lại có một tử tù được minh oan. Ít nhất 4% số án tử hình ở Mỹ là oan sai. Những
người vô tội này phải chịu án tử hình vì nhiều lý do. Có người bị nhận dạng nhầm, có người bị ép cung phải nhận tội,
người thì do luật sư đại diện không bào chữa tốt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu được cho là do những sai sót trong quá
trình tố tụng.
Những người may mắn là người được minh oan khi vẫn đang còn sống lập câu lạc bộ tử tù với quân số đã tăng lên tới
152 thành viên kể từ năm 1973. (New York Times: 152 innocents, marked for death). Những tiến bộ trong công nghệ
phân tích ADN đẩy nhanh tốc độ minh oan. Chỉ riêng trong năm 2014, chín người bị kết án tử hình đã được trả tự do.
Trừ một trường hợp, còn lại đa phần, chính việc làm sai trái của công tố viên đóng vai trò chủ chốt.
Người được trả tự do gần đây nhất là Anthony Ray Hinton. Năm 2015, Hinton ra khỏi nhà tù Alabama nơi ông thụ án
gần 30 năm với bản án tử hình. Hinton bị kết tội gây ra hai vụ giết người chủ yếu là do chứng cứ sai lệch cho thấy những
viên đạn là từ khẩu súng của ông. Công tố viên khi đó, một người cũng biết Hinton, nói rằng chỉ cần nhìn Hinton cũng
biết ông ta có tội và là kẻ “độc ác”. Sau đó các công tố viên khăng khăng tuyên bố ông có tội dù chuyên gia làm chứng đã
có phản bác rõ ràng.
Năm 2016 theo báo chí thời số tù nhân bị án oan ở Mỹ lên mức kỷ lục (Feb 2016). Con số các tù nhân tội hình sự ở Mỹ
được thả vì bị án oan đã lên tới mức kỷ lục trong năm 2015. Hãng thông tấn Reuters cho hay, có 149 trường hợp được
công bố giải oan, với những người được hủy án đã ở tù trung bình khoảng hơn 14 năm. Con số kỷ lục của năm 2014 là
139 vụ.
Trong một lá thư, Stroud III, cựu công tố viên đưa ra câu nói thẳng thắn đến ớn lạnh: “Chiến thắng trở thành tất cả”.
Năm 1984, ông Stroud cố thuyết phục bồi thẩm đoàn kết án Glenn Ford và tuyên án tử hình ông này vì tội giết người.
Giờ đây ông Stroud thừa nhận, khi đó mình tập trung vào chiến thắng hơn là tìm kiếm công lý. “Tôi đã sai hoàn toàn”,
ông Stroud viết, và nói lời xin lỗi ông Ford (người đã ngồi tù 30 năm, với 26 năm mang bản án tử hình).
Thông điệp mạnh mẽ của ông Stroud là một sự thừa nhận hiếm hoi về hành động ngạo ngược của bên công tố và cái
giá quá cao mà nhiều người phải trả cho nó. Lá thư này không an ủi được ông Ford. Ông được trả tự do năm 2014,
nhưng giờ đây lại đang nằm chờ chết vì bệnh ung thư phổi đã phát triển và không được chữa trị trong suốt những năm
tháng phí hoài trong nhà tù.

LS. Ngô Tằng Giao
(Trích “CHUYỆN PHIẾM PHÁP LUẬT, sẽ xuất bản vào đầu năm 2018)

TÔI LÀM THƠ
Lúc nào tôi tự hỏi tôi
Sao tôi lại chọn cuộc đời thi nhân?
Tuệ Nga
Tại sao tôi lại làm thơ
Tôi làm thơ, để không nghĩ vẩn vơ
Tôi làm thơ, giữa cuộc đời hiện thực
Tôi làm thơ, thơ giãi bầy ẩn ức
Của Quê Hương nạn kiếp lầm than!
Tôi làm thơ, viết những cảnh trái ngang
Tôi làm thơ, cho vơi niềm chất chứa
Tôi làm thơ, làm thơ trên đất hứa
Nhớ Quê Hương của một thuở an bình.
Đồng lúa vàng cô thôn nữ thật xinh
Đêm trăng sáng lời ca dao bát ngát.

Tôi làm thơ, mà lòng buồn man mác,
Thuở thanh bình giờ đã quá xa xôi!
Tôi làm thơ, thơ uất nghẹn ngậm ngùi,
Dân nước tôi sống âm thầm gian khổ...
Bạn bè tôi! Ôi Quê Hương tôi đó!
Ai nổi trôi, ai lạc lõng tù đầy!
Ai ngậm hờn! Ai nuốt lệ chua cay!
Tôi làm thơ, ngưỡng mộ những bàn tay
Đang xây dựng... Ngày Mai Trời Lại Sáng
Thơ tôi làm, Vần gieo không giới hạn.
Nắng Thu Vàng, trời viễn xứ mây bay.
Tôi Làm Thơ, Thơ Tôi Làm Thả Gió,
Cánh Hồn Tôi Mở Ngỏ,
Tôi Làm Thơ, Làm Thơ...

Tuệ Nga (Portland, Oregon)

CHIẾC KHÓA MÀU ĐỎ
Anh quên rồi sao? Hồi chúng mình mới yêu nhau, anh để dành được ít tiền, rủ em đến Ponte Vecchio
(Florence’s oldest bridge). Hai bên cây cầu ôi thôi là những hàng nữ trang lộng lẫy tuyệt đẹp. Anh định
mua một cái nhẫn nhỏ tặng em, nhưng tìm mãi mà chẳng có cái nào vừa túi tiền.
Tiền anh để dành cắc củm mãi mà chỉ đủ mua một cái khóa. Anh nhường cho em phần chọn màu. Em
chọn cái màu đỏ thẫm.
Trên chiếc cầu xưa cũ nhất của thành phố Florence, Italy. Có một bờ tường màu vàng óng như mật
ong, có những ai đó đã gài những cái khóa lớn nhỏ, chồng chéo lên nhau.
Anh nói với em: em hãy móc cái khóa màu đỏ của chúng mình vào đó đi em.
Em hỏi: để làm gì vậy anh?
Anh trả lời em: để khóa chặt đời nhau, và nhờ cây cầu này làm chứng đó em
Và rồi… mình lạc mất nhau.
Mãi hôm nay em mới tìm thấy chiếc khóa có màu đỏ thẫm trên nền tường vàng óng bên chiếc cầu cũ
kỹ nhất của thành phố Florence đó anh.

Hoangdungdc 10/21/2014

VẪN CÒN THƠ THẨN
Mỗi ngày thức dậy, mừng thay!
Ơn Trên, gìn giữ hôm nay vẫn còn
Còn bằng hữu, còn vợ con
Bình minh còn đến, mình còn thẩn thơ!
Cứ thơ thẩn đến bao giờ
Đứt phim rồi sẽ sang bờ bên kia!
( Linh Sơn hoa lạ … coi kìa
Chắc gì Ca Diếp có bia để đời!)

Trần Quốc Bảo - Richmond, Virginia

BẾN CHIỀU
Gặp nhau sao quá muộn màng
Ai hay, đò đã sang ngang lâu rồi
Bến chiều còn lại mình tôi
Với sông nước chảy, với trời mây bay
Cánh bèo trôi dạt lất lây
Triều lên ngọn sóng dâng đầy nhớ thương
Nửa vành trăng cũng đoạn trường
Từng cơn gió lạnh bốn phương vô tình
Bây giờ tôi rất một mình
Bến xa, sông lạ, bóng hình đơn côi
Nụ hôn dường vẫn ấm môi
Mà nhìn nhau thấy xa vời mênh mang
Một trăm cái bến sang ngang
Bến nào mà chẳng lỡ làng chiều hôm.

Trần Quốc Bảo - Richmond, Virginia

Bài Xướng:

VÔ ĐỀ
Dưới bức màn sương chợt nhớ em,
Bồi hồi hàng lệ gạt đương đêm.
Lòng thề sắt đá dầu không chuyển,
Mộng cách non sông chửa dễ tìm !
Tả hận từng phen quăng ngọn bút,
Thêu sầu xin chớ mượn đường kim,
Phải chăng giờ trước song thu lạnh,
Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm.

Nhượng Tống
(Hà Nội Tân Văn, 12 -3- 1940)

NHƯ NƯỚC RA KHƠI
VẪN NHỚ NGUỒN

Kính họa:

GỌI THẦM
Muốn gọi thầm thôi, một tiếng : Em !
Giờ này bên ấy đã vào đêm
Tàn cơn binh lửa còn ngăn cách
Từ buổi lưu vong vẫn ngóng tìm
Thương nhớ mênh mang trời cố lý
Ngậm ngùi nuối tiếc thuở hoàng kim
Nửa vòng trái đất xa xăm quá !
Em với quê hương vụt khuất chìm.

Nguyễn Kinh Bắc
5-8-2015

Tôi thương chi lạ từng thôn xóm
Rất đỗi thân quen tự thiếu thời
Vườn nhãn Lái Thiêu đơm trĩu trái
Hương sầu riêng lịm ở bờ môi
Những buổi tan trường, qua phố Búng
Lặng nhìn theo vạt áo ai bay
Tôi xưa cũng một thời đi học
Lòng vấn vương sao những lúc này
Đơn vị hành quân trên Phú Giáo
Đêm về, pháo địch dội cầm canh
Tôi-anh lính trẻ- còn măng sữa
Đánh trận mà mơ gái thị thành

Cảm ơn cô bé, làm tôi nhớ
Cả một trời xưa bỗng hiện về
Nơi đã xông pha vào khói lửa
Để rồi mất nước mới thương quê
Tôi đi chinh chiến, đi chinh chiến
Chân đã in trên những nẻo đường
Đâu chỉ quê nhà nơi đất Bắc
Mà Bình Dương đấy, cũng quê hương

Tân Hưng, Bố Lá, Cầu Sông Bé
Kỉnh Nhượng, Bàu Ao, Suối Nước Vàng
Đồng đội hôm qua vừa ngã xuống
Theo dòng lịch sử giở sang trang
Tôi quên sao được, Bình Dương ạ !
Như nước ra khơi vẫn nhớ nguồn
Kỷ niệm đã hòa trong máu thịt
Cho dòng tâm sự mãi trào tuôn

Nguyễn Kinh Bắc

Mẹ tôi
Phần đầu trích từ tập thơ Mong Manh, 2015
Mẹ tôi quê ở Huế (Thừa Thiên), quận Mỹ Chánh, huyện Phong Điền, làng Vân Trình. Ngược lại với bố tôi, bà không thơ
văn gì và cũng ít bạn bè. Bà là hình ảnh một phụ nữ Việt chân chất, cả đời mãi sống quay vòng theo quỹ đạo bao chung
quanh chồng con gia đình.
Mẹ tôi đã có ý định đi tu từ lúc còn trẻ. Bà kể lại, có một lần về chơi Huế với ông bà ngoại để thăm bà con, khi đi ngang
một ngôi chùa nghe Éếng kinh kệ chuông mõ vọng ra, mẹ tôi bỗng nhiên muốn xuất gia đi tu. Ý nghĩ bỏ nhà đi tu dấy lên
từ đó. Mười tám tuổi, bà viết thư để lại cho ông bà ngoại rồi bỏ nhà từ Quảng Bình vào Huế Êm chùa để tu. Bà ngoại lo
lắng cuống cuồng vào Huế, may mà Êm được mẹ tôi. Thế là mẹ tôi bị bắt trở về nhà, hết được đi đâu.
Duyên khởi lên nhưng chưa thành.
Cuộc đời mẹ tôi cứ thế mà trôi dài trôi mãi đến bao nhiêu năm sau. Qua Mỹ được 10 năm thì bố tôi mất. Một năm sau,
mẹ tôi mới tùy duyên xuất gia quy y cửa Phật.
Chùa cũ
Nơi này trăm năm trước
Nâu sòng vạt nào bay
Bướm lẻ loi nhịp cánh
Dậy phấn trầm hương gầy.

Ngày mẹ tôi xuống tóc, con cháu ngồi xa mà nhìn, từng mảng tóc theo Éếng kinh Éếng kệ mà rơi.Tôi chảy nước mắt
nhưng mừng cho mẹ. Bà được tròn cái duyên đã khởi trong đời này từ gần 60 năm trước!
Mẹ tôi tu ở chùa như vậy cũng mười mấy năm. Tôi lên chùa đều đặn hầu như mỗi tuần, không phải vì là phật tử thuần
thành gì, mà là thăm lo cho mẹ. Đi mãi thành quen, gặp Thầy, gặp các vị Phật tử khác, cảm thấy chùa gần gũi thân quen
như ở nhà. Nếu lâu vắng không lên chùa tôi cảm thấy nhớ.
Lên chùa
Nắng trưa đổ lửa người
Lên chùa thăm mẹ cười
Sân bên gà bỗng gáy
Giật mình chú chim lười.

Quan Âm trắng •m sen
Ngẩng cao trời mây chen
Từ bi Ngài cứu độ
Hỉ xả tâm dậy men.
Ngõ trúc lay lay người
Lên chùa thăm mẹ cười
Tâm bình an thanh thản
Rằm trăng về thật tươi.
Khi tuổi đã cao, thêm phần sức khỏe già yếu, mẹ tôi về tu tại gia, vẫn kinh kệ sớm khuya mỗi ngày. Buổi sáng tôi thức
dậy sớm để đi làm, nghe Éếng mẹ tụng kinh đã quen. Có hôm thức giấc bỗng nghe sao im lặng, vắng Éếng tụng kinh, tôi
lo sợ tung chăn chạy qua phòng mẹ xem ra sao. May quá, mẹ tôi chắc mệt nên ngủ quá giấc...
Sám hối
Trầm muôn nghìn kiếp thẳm xa
Nghe vang núi vọng ruột rà lời kinh
Ai khuya chuông mõ một mình
Sám lời tội lỗi nhẹ –nh trần gian.
Mõ như mưa hạ ngập tràn
Ru lời kinh kệ chuông ngàn •ếng rơi
Ai qua cõi khổ một đời
Tịnh câu sám hối độ lời an nhiên.

Rồi cũng đến lúc mẹ tôi từ bỏ cõi đời này. Đã gần hai tháng, nhà vắng mẹ. Mỗi chiều đi làm về không còn thấy mẹ ngồi
nghỉ duỗi chân trên ghế sofa, xem Évi. Không còn được nghe giọng nói vẫn còn trong vui khi mẹ hỏi han chuyện trong
ngày. Buổi cơm chiều không còn mẹ ngồi đối diện. Buổi sáng vắng Éếng tụng kinh chuông mõ nhịp đều. Tôi nhớ mẹ và
cảm thấy trống trải làm sao.
Nhưng tôi mừng cho mẹ, sau cùng rồi bà cũng được thảnh thơi thong dong về cõi phước lành bình an.
Mây ngàn hạc bay
Như sương về giọt sông dài
Trôi ra biển rộng hình hài biến tan
Bờ xa trăng lạnh hôn hoàng
Bóng người nhẹ bước mây ngàn hạc bay.

Ý Anh
Nov 29, 2017

DÒNG THƠ CHO EM
Anh sẽ viết DÒNG THƠ CHO EM mãi
Để tình yêu tồn tại được thăng hoa
Dù cuộc đời nhiều lúc lắm phong ba
Chân vẫn bước trên đường tình thầm lặng
Đang đi dưới trời thơ đầy hoa nắng
Dăm hàng cây lẳng lặng đứng bên sân
Trước cảnh nhà cao bỗng ước mơ thầm
Lòng thanh thản xanh xanh bờ cỏ mướt

Hương Hoài Điệp người anh yêu bên đó
Có nắng hồng lấp lánh nụ hoa thơ
Mong ngày kia trong giây phút tình cờ
Em nhạc anh thơ cung vàng một nhịp
Phút hạnh ngộ vẫn trong mơ mộng đẹp
Mùa Thu vàng có hoa mắc đèn treo
Dòng Thơ Cho Em tiếp tiếng thơ yêu
Mình nhắc lại từng đoạn đường đi tới.

Hoa Văn, Richmond

Bỗng nhớ em tà áo vàng tha thướt
Mái tóc dài từng sợi nhớ sợi thương
Lòng bâng khuâng nhẹ bước cõi vô thường
Âm vọng tưởng nhạc đời lên trầm bổng
Nghĩ thế nào cũng chỉ là mơ mộng
Tình ra sao chỉ như khói như mây
Gửi về em những yêu mến thương đầy
Đường có xa nhưng tình không thăm thẳm
Vẫn là thơ với nhạc đời đằm thắm
Tháng năm về vương vấn mãi trong tâm
Phút ưu tư tiếng ai gọi thì thầm
Từ trong gió của tình yêu vọng lại
Tình gọi sao mà nghe lòng tê tái
Thương về đâu ân nghĩa gửi về đâu
Chiều sắp qua chưa tắt tiếng thơ sầu
Con bướm trắng một mình về tổ ấm
Anh vẫn đi cùng cuộc tình bất tận
Dẫu hiểu rằng sau trước cũng hư vô
Dù có hoa lan hoa huệ hoa mơ
Xin cảm tạ chút hương nồng đã mất
Tình đã bay như tình em mờ khuất
Hình trong thơ và bóng nguyệt trong thơ
Bốn phương về chỉ thấy những mơ hồ
Nhưng còn một cõi hương vàng hoa cúc
Anh có em bước chân đời thêm sức
Trong bao la trời đất cuộc tình hoa
Bàn tay nào níu được chút tình xa
Lòng không dám nói những điều khó xử
Xin cứ để tình yêu trong tưởng nhớ
Viết vào thơ hay nốt nhạc cung buồn
Cho ân tình ngày một thiết tha hơn
Từ hai hướng hay đường này lối nọ

HOA VĂN & “DÒNG THƠ CHO EM”
(Thân tặng Thi Sĩ Hoa Văn, tác giả thi phẩm
“Dòng Thơ Cho Em” do Cội Nguôn xb. 2017)
Những “dòng thơ” viết “cho em”
Gió Thu Cúc nở bên rèm kiêu xa
Hoa Văn trẻ mãi không già
Lời thơ ý nhạc giao hòa mộng mơ
Hương Hoài Điệp chắp cánh thơ
Ru tình bay bổng thực ngờ chiêm bao
Gặp người trong mộng đêm nao
Tình thơ ao ước rượu đào chung bôi
Kiếp này chẳng được sánh đôi
Lai sinh xin nguyện đền bồi có nhau
Bướm hoa tô điểm xưa sau
Nhạc thơ, thơ nhạc nhịp cầu giao duyên
Đan tay vào mộng thần tiên
Tuổi hoàng hôn dẫu bạn hiền nẻo xa
Cho thơ trẻ mãi không già
Tâm đồng ý hợp cũng là có nhau…
Austin, November 14, 2017

HỒ CÔNG TÂM

HUNG THẦN CỦA TUỔI XUÂN
NGUYỄN LÂN
Sinh, bệnh, lão, tử - bốn giai đoạn của đời người, có ai thoát được không? Sinh, Tử - điều dĩ nhiên của Tạo Hoá. Bệnh có người suốt đời bệnh rề rề, có người đương khỏe bất thần xuất hiện căn bệnh nan y, tháng trước còn mạnh cùi cụi, tháng sau
đã gục ngã vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo, tháng trước còn khiêu vũ lả lướt, tháng sau bò lết vào cầu tiêu vì nàng Vertige chợt
đến hành hạ, đi đứng loạng choạng, ngả nghiêng, tháng trước còn thuyết trình, nói năng hùng hồn trước máy vi âm tháng sau
đứng trước cử tọa không biết mình nên nói gì, nên nói như thế nào, nhìn những người quen mà như chưa từng biết. Ôi!
Alzheimers tới, làm sao chặn được?! Chỉ có Lão là có người thoát được. Tôi biết một người, một anh bạn rất thân cùng tuổi với
tôi mà trông trẻ hơn tôi đến cả hai thập niên từ vóc dáng đến làn da, mái tóc. Chúng tôi đều bước đến “bát tuần thượng thọ”
nhưng anh trông không quá 60! Anh chưa bao giờ đả động tới chuyện “cái già xồng xộc nó thì theo sau” nhưng thế nào tôi cũng
phải tìm ra bí quyết của người tránh được hung thần của tuổi xuân này.
Một lần gặp gỡ, tôi hỏi: “Anh ơi! Sao hung thần của tuổi xuân không đến thăm anh? Sao bác sỹ giải phẫu thẩm mỹ tồi tệ
nhất, tàn nhẫn nhất là Thời Gian lại né anh?”
Anh trầm ngâm, rồi nhỏ nhẹ: “Nhiều lý do lắm. Vắn tắt thôi nhé.
Thứ nhất là vệ sinh ăn uống. Mình là loại ăn tạp. Thịt, cá, rau, đậu, đồ biển (nếu không bị dị ứng), ăn hết nhưng với số
lượng vừa phải. Sau bữa ăn, nhìn thức ăn còn thấy khoái khẩu, chớ tham ăn quá hay nể bạn nể vợ ép ăn đến căng bụng. Các loại
rau xanh đa phần đều cần cho bộ máy tiêu hoá, thuộc loại hàn, âm tính. Ớt vàng, ớt đỏ thuộc loại nhiệt, dương tính. Nếu bộ máy
tiêu hoá của mình tốt, nên ăn hết các loại thực vật đủ màu. Theo đông y là để giữ cho âm dương quân bằng. Màu vàng, màu đỏ
thuộc dương, màu xanh thuộc âm. Nhưng nếu cơ thể yếu ăn ớt vàng, ớt đỏ nhiều dễ sình bụng. Kefir-một loại nấm mà dân vùng
Himalaya đã xử dụng như một loại thuốc tăng cường sức khỏe từ mấy trăm năm nay. Kefir là loại thực phẩm rất tốt cho bộ máy
tiêu hoá. Blackstrap Molasses-mật mía cần cho những người ngoài 50 hay lớn tuổi đã bắt đầu bị Arthritis. Mình dùng những thứ
này càng sớm càng tốt tránh được đau nhức. Đại khái là thế. Nếu muốn biết kỹ lưỡng phải tham khảo thêm với chuyên viên thực
phẩm.
Thứ hai là tập thể dục thường xuyên. Mình đã cao tuổi đâu cần tập tạ đòi cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ cốt sao cho thịt tay chân
khỏi nhão, bụng không phát triển vuợt ngực. Đi bộ hàng ngày. Mùa đông, đành đi bộ trong nhà ít nhất 20 phút. Cái hay là nhà ai
cũng có gương soi, càng lớn tuổi dáng người càng gù, lưng càng còng. Đi ngang qua gương thấy dáng trông già và khòm, mình
sửa ngay, cố giữ cho lưng thẳng, hai vai không xệ. Thường phong cách trẻ trung làm mình trông bắt mắt thiên hạ, trông đẹp hơn.
Thứ ba, giữ cho tâm hồn được thanh thản, sảng khoái. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Trong cuộc sống luôn luôn chúng
ta bị căng thẳng, bị dồn nén với bao nhiêu điều bất như ý từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Là người nhậy cảm, cầu toàn càng dễ
đau khổ, bực tức, cay cú, giận hờn. Là người luôn luôn mong muốn hơn người, ham danh lợi dễ vọng động trong bon chen, ganh
đua tại trường đời đưa đến ganh ghét, tị nạnh, chèn ép, ích kỷ, nhỏ nhen. Nghĩ xấu cho ai, vu khống người khác để tranh phần
thắng đều làm “tâm” mình cằn đi, trái tim khô cạn. Đừng nghĩ là tranh hơn thua được là mình sung sướng. Cái buồn sẽ đến mau
chóng, cái hối hận sẽ kéo mình quị dần. Mình sẽ chóng già! Đấu trí, đấu lực, thoạt mới nghe có vẻ hách, có hùng khí. Nhưng theo
tôi, những cái đó chính là nguyên nhân đẩy chúng ta xuống vực sâu, lao đao tinh thần, héo mòn thể xác. Phải chăng đó là cách
mời mọc hung thần của tuổi xuân đến thăm sớm hơn trời định?
Tôi chọc quê: “Vậy thì chỉ có đi tu thôi”
Anh cười nhẹ: “Thế đấy. Nhưng cứ gì phải “đi tu” hay ở chùa, trong tu viện. Mình tu thân, tu tâm, cố rèn luyện tư
tưởng(!), sửa đổi cung cách đối đãi tha nhân, biết tội nghiệp thương yêu người mà cũng chính là biết tội nghiệp thương yêu
mình. Tránh chỉ trích, chê bai, so sánh. Thấy điều bất như ý thà cứ lờ đi còn hơn tranh luận để mất đi một người bạn. Xét thấy
đối tượng là người có thể chung ý kiến với mình không, là người có nhiều tự ái không, lúc nào nên lựa lời khuyên nhủ. Tình
người vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Mấy ai tịch cốc tu tiên hay sống đơn độc xa lánh nhân loại? Trong xã hội càng quen
biết nhiều cũng dễ được thương yêu, dễ gặp may mắn mà cũng dễ đối đầu với bi lụy. Thế nào mà chẳng có lúc đụng chạm. Nhẫn
nhịn - không dễ đâu. Nhưng làm được điều này mình thấy hãnh diên cho bản thân. Nóng nẩy, thô lỗ, cục cằn - phải cố sửa - cũng
khó lắm. Nhưng sẽ được yên lòng khi mình chuyển hóa, thắng được những điều làm người khác phiền lòng. Tươi tắn, một nụ
cười trên môi - chẳng phải ai cũng có - nếu không tập luyện. Được như vậy, chính bản thân sẽ tràn đầy hạnh phúc vì cảm thấy sự
hiện diện của mình là món quà đáng quý cho kẻ khác, lòng ta sẽ được “an nhiên tự tại”.

Tôi hỏi tới: “Còn gì nữa không?”
Anh nghiêm chỉnh: “Còn nhiều… nhiều lắm. Đại loại thì thế. À! Tính tiếu lâm , có tinh thần khôi hài cũng cần để ngăn
chặn hung thần tuổi xuân tránh đến gặp mình nữa. Chuyện gì trên đời cũng có thể kéo theo một chút cười. Dù là cười nụ, cười
mím chi nhưng là cái cười sâu sắc, hiền hòa mà dễ thương. Nhưng mấy ai bẩm sinh đã sẵn duyên dáng, cuốn hút, làm người khác
vui? Cái này phải học, đúng hơn, phải sống nhiều, phải đọc nhiều và có tâm hồn thứ tha.
Bạn ơi! Bạn có mê giàu sang phú quý không? Bạn có cật lực kiếm tiền không? Nếu có, nó là con dao hai lưỡi. Giầu có,
danh vọng làm bạn mát mặt với thế gian, nhiều khi lấy được những tia nhìn khâm phục, nhưng rất dễ lôi kéo sự chú ý của hung
thần tuổi trẻ. Làm việc nhiều, suy tư lắm chỉ đưa tới tâm hồn căng thẳng. Cố gắng làm việc cho vừa đủ sống. Mà biết thế nào là
“vừa đủ”?! Nghĩ đi! Sự thư giãn, thoải mái không có thì làm sao chẳng chóng già nua? Dao, kéo, độn, cắt, vá, khâu, bơm, hút…
sửa sắc đẹp với thời gian chỉ đưa tới tồi tệ hơn!
Bạn ơi! Người có tâm hồn thi nhân, lãng mạn, đa cảm, dễ bén nhậy, dễ hờn giỗi mà cũng dễ quên. Những người yêu
chuộng cái đẹp, cái đẹp thu hút tuyệt diệu của vũ trụ, của thiên nhiên, cái đẹp lãng mạn của văn chương thi phú, cái đẹp đầy
màu sắc sống động của các loại cầm thú và đương nhiên, cái đẹp của con người từ thể xác đến tâm hồn là những gì mà các bác sĩ
sửa sắc đẹp tàn nhẫn thế mấy cũng không thể tạo những vết nhăn, những rãnh cầy, những cặp mắt đục ngầu với tia nhìn đờ
đẫn trên mặt chúng ta được, Đấy là bửu bối khiến hung thần của tuổi xuân phải chào thua.
Mặc cảm tự tôn hay tự ti đều làm ta cằn cỗi. Tự tôn dễ đưa ta tới kiêu ngạo, coi rẻ người khác. Như vậy sẽ vấp phải lòng
đố kỵ của tha nhân và dễ bị xa lánh ghét bỏ. Tự ti sẽ đưa ta tới cử chỉ khúm núm, tính sợ hãi. Như vậy sẽ vấp phải sự khinh
thường, lạnh nhạt của người đời. Chúng ta, ít nhiều ai cũng mang mặc cảm. Thôi thì, ráng tập dần, loại bỏ mặc cảm từ từ để bản
thân nhẹ nhàng, thoải mái, tự nhiên khi tiếp xúc với đời. À! Tôi thường tránh gồng mình, tránh vẻ kẻ cả để lấy “oai”, để “hù”
thiên hạ!
Điểm quan yếu là có thể lịch sự, tử tế, dễ thương với bất cứ ai như với những người ta thương yêu không? Tình mến
trọng của tha nhân cho ta cũng như sự thuơng yêu của ta với nhân loại sẽ làm ta thấy vui vẻ, thấy sung sướng, thấy mình hữu
ích, thấy mình đáng giá hơn lên. Đó là chân hạnh phúc. Đó là tình người. Tình người chính là vũ khí tự vệ chống lại hung thần của
tuổi trẻ, bạn ạ!
Lối sống trong tĩnh lặng, thanh bình, thân ái, nhân hậu, khiêm nhường, nhã nhặn dễ mang Hạnh Phúc tới hơn là suốt đời
chỉ đeo đuổi sự thành công và quên đi sức khoẻ của chính mình. Kinh nghiệm đã mở mắt cho tôi thấy như thế.
Nhưng trên hết, điều mà ta không thể đoán biết, trù liệu là Thiên Định. Làm đủ mọi cách nhưng “cái già xồng xộc nó thì
theo sau” thì đó là Dieu seul le sait (chỉ có Trời biết) số mệnh của ta Trời định cho như thế. Đây cũng là hậu quả của những việc
ta đã và đang làm. Có phải là nghiệp chăng?
Cảm ơn bạn. Tôi đã hiểu tại sao chúng ta cùng tuổi, đời sống tương đương, gia cảnh không chênh lệch nhiều mà trông
bên ngoài tôi già hơn bạn đến hai chục tuổi, cả một thế hệ! Hung thần của tuổi xuân xa lánh bạn. Mừng cho bạn!
Đáng mừng nhưng… sợ rằng cũng không được lâu đâu! Trông bề ngoài có vẻ trẻ trung yêu đời thế nhưng thật sự nội
tạng của tôi cũng… kém rồi, chẳng hơn những người cùng trang lứa. Trời chưa cho cái bên trong vì trên đời này làm gì có sự toàn
hảo!
Thời gian không chừa một ai đâu, bạn ạ!
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