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MỘT NỬA MÙA XUÂN 
 

Tặng em một nửa mùa xuân 

Em năn nỉ cả trăm phần trăm sao? 

Nghe em còn nói là bao! 

Em đang dành dụm bước vào hồi xuân 

Còn nhiều thứ nữa…vân vân… 

Biết rồi trời sẽ xoay vần cho em! 

PHAN KHÂM 
 

 
 

TRỌN MỘT MÙA XUÂN 
Họa 

Yêu em ngày mới nguyên xuân 

Anh chia một nửa… chỉ ngần ấy sao? 

Đời người thoáng tựa chiêm bao, 

Chớm thanh xuân đã mộng vào chiều xuân 

Ví bằng cõi tạm phù vân, 

Trọn mùa xuân, hãy riêng phần cho em! 

NGUYỄN MÂY THU - France 
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Thuở xưa ngày cắp sách 

Thơ ngây tà áo trắng 

Em yêu cô tuyệt vời 

Trưng Vương tuổi mộng mơ 

 

Một ngày sang xứ lạ 

Mừng vui gặp lại cô 

Hẹn hôm nao tái ngộ 

Rồi nghìn trùng cách xa 

 

Bao nhiêu năm không gặp 

Nhiều năm vẫn đợi chờ 

Nhớ kỷ niệm năm xưa 

Xách xe đạp thăm cô 

 

Nay được nối tình xưa 

Cô vẫn là tất cả 

Em như tờ giấy trắng 

Khi em được bên cô 

 

Hôm nay lòng xôn xao 

Em hứng làm bài thơ 

Vượt thời gian em sẽ 

Chẳng bao giờ quên cô. 
 

Diệm Trân 

2010 



NNGGƯƯỜỜII  BBẮẮTT  RRẮẮNN  
HHàà  BBỉỉnnhh  TTrruunngg  

Câu chuyện tôi kể sau đây đã xảy ra tại tỉnh lỵ Phúc Yên 60 năm về trước. Ðó là một tỉnh nhỏ chỉ gồm có hai phủ là Ða 
Phúc và Yên Lãng, và hai huyện là Ðông Anh và Kim Anh. Tỉnh lỵ cách Hà Nội 43 cây số. Sau năm 1945, nó đã được sát 
nhập với tỉnh Vĩnh Yên và mang tên là Vĩnh Phúc. Không lâu, chính tỉnh Vĩnh Yên sau đó lại hợp với tỉnh Phú Thọ và trở 
thành Vĩnh Phú. Không biết cái tỉnh lỵ Phúc Yên của tôi ngày xưa nay nằm trong ranh giới thành phố Hà Nội, hay đã 
thuộc về Vĩnh Phú?  
 
Những người thuộc thế hệ chúng tôi phần lớn đều đi học rất trễ. Người thì khai tâm bằng chữ nho hai ba năm mới vào 
Tiểu học Pháp Việt, người thì ở nhà giúp việc gia đình đến ngoài 10 tuổi mới cắp sách đi trường. Cho nên học trò thời ấy 
đa số đều lớn, 15, 16 tuổi mới học đến lớp Nhất. Thậm chí có người đã có vợ nữa.  
 
Nhà chúng tôi ở phố Dinh Tuần Phủ nên hôm nào đi học cũng phải qua con đường «rặng me» thẳng lên đến gần dốc nhà 
giây thép (tức là Bưu điện bây giờ). Con đường này chỉ ngắn độ vài trăm thước, hai bên là đồng trống và dọc lề đường có 
những cây me thật lớn, cành lá xum xuê mọc chùm lên nhau thành như một cái mái. Mùa hè, hoa nở đỏ rực trông rất 
đẹp mắt, gió từ cánh đồng lướt qua mát rượi. Nhưng đến mùa đông thì trái lại, đi qua quãng đường này là một cực hình 
đối với dân nghèo thiếu áo ấm.  
 
Tỉnh nhỏ chẳng có gì để giải trí, ngày nghỉ chúng tôi chỉ có cách thuê xe đạp chạy quanh xóm nhà, hoặc ra cánh đồng 
trống thả diều thi đua với chúng bạn. Buổi trưa nắng ra vườn bắt chuồn chuồn cho cắn rốn (để chóng biết bơi lội), bắt 
bươm bướm ép vào sách, bắt châu chấu để nuôi chim yến, chim sáo, hoặc tinh nghịch hơn, lấy súng cao su bắn chim sẻ. 
Ngoài ra, trong dịp nghỉ hè, cứ vào khoảng một giờ trưa, ngày nào chúng tôi cũng ra cửa để chờ đón anh Nhu. Nhu là 
người bán kẹo kéo, vừa đi vừa lắc chuông thay tiếng rao hàng. Thấy chúng tôi là anh cứ luôn mồm hát:  
«Kẹo kéo vừa dẻo vừa ngon  
Bà gọi con bà ra mà quay số»  
 
Trẻ con quanh xóm bu lại. Anh luôn tay kéo dài miếng kẹo ra, rồi gấp lại, rồi lại kéo ra nhiều lần cho đến khi nhỏ tơi ra 
như sợi cước. Nhu rất khéo chiều khách hàng nhỏ tuổi của anh. Anh thay đổi mặt hàng mỗi ngày, khi thì ô mai chanh, 
ruốc bò khô, kẹo bạc hà, khi thì lại bày trò quay xổ số lấy kẹo bánh. Nhu khoảng độ 30 tuổi, người nhỏ bé gầy guộc, da 
xạm nắng. Có lẽ hai anh em tôi là khách hàng «xộp» nhất, nên đối với chúng tôi anh đã đối xử thật đặc biệt. Nhiều khi 
mua kẹo, anh hay cho thêm và nói:  
- Ðây biếu hai cậu thêm mỗi cậu một hộp ô mai trần bì lấy may. Trong này có hình vẽ các nhân vật Tam Quốc đấy, mở ra 
mà coi.  
 
Thực vậy, trong mỗi hộp (nhỏ bằng bao diêm quẹt) đều có một tấm hình vẽ Quan Vũ, Trương Liêu hoặc Lưu Bị, Tào Tháo 
vân vân..., thành ra anh Nhu đã gián tiếp quảng cáo chiêu hàng, khiến chúng tôi cứ phải mua mỗi ngày một hai hộp ô 
mai trần bì, để lấy ảnh góp lại cho đủ bộ danh nhân thời Tam Quốc.  
 
Thời gian trôi thực mau. Nghỉ hè đã hết và mùa thu bắt đầu. Tuy nhiên ngày chủ nhật chúng tôi vẫn có ý chờ anh Nhu, 
nhưng không thấy anh tới nữa.  
 
Qua mùa gặt tháng tám, cánh đồng chung quanh tỉnh lỵ đã khô dần. Qua đầu tháng mười một trời đã bắt đầu trở lạnh.  
 
Hôm đó, chúng tôi đang phóng xe đạp xuống con đường dốc cạnh dinh Tuần Phủ, thì thấy anh Nhu vác trên vai một cây 



gậy ở đầu có treo lủng lẳng một cái rọ bằng tre, tay cầm một cái móc sắt dài độ 8 tấc, lững thững đi ra phía ruộng. Mừng 
quá, chúng tôi lên tiếng gọi:  
- Anh Nhu! lâu quá không thấy anh. Anh đi đâu thế này?  
 
Nhu tươi cười:  
- Chào hai cậu. Tôi đi bắt rắn.  
- Thế anh không bán kẹo nữa hay sao? Em tôi hỏi.  
- Tôi chỉ bán kẹo vào mùa hè thôi. Nghề chính của tôi là đi bắt rắn.  
 
Tôi hỏi:  
- Bắt rắn ở đâu, anh Nhu?  
- Ở ngoài ruộng kia kìa. Chỗ nào có thì bắt.  
- Cho tụi em đi theo anh, xem bắt rắn được không?  
 
Nhu cười khà:  
- Ðược chứ! muốn đi thì đi.  
 
Mừng quá, tôi vội bảo anh:  
- Ðể tụi em đi trả xe đạp đã. Gần đây thôi. Anh chờ em nhé.  
 
Nhu gật đầu:  
- Ðược rồi. Tôi chờ các cậu ở đây. Lẹ lên nghe!  
 
Một lát sau, ba chúng tôi đã đi sâu vào đồng nội. Ðất ruộng nứt nẻ, khô cứng. Ðó đây còn lác đác những cuống rạ chưa 
cắt hết. Cỏ bên bờ ruộng hơi vàng úa. Băng qua một ngọn đồi trọc, chúng tôi đi xuống gần một lạch nước cạn. Nhu đứng 
lại, chỉ vào một cái lỗ nhỏ độ chừng 5 phân tây đường kính. Anh nói:  
- Kia rồi. Thế nào cũng có một con đang ngủ.  
- Sao anh biết nó ngủ?  
- Mùa đông, trời lạnh. Phần lớn các sinh vật đều trốn lạnh ở trong hang, trong ổ. Nhu trả lời.  
- Anh bắt rắn về làm gì, anh Nhu?  
 
Nhu cười nhẹ:  
- Chắc các cậu không hay đi Hà Nội nên không biết. Ở hiệu ăn Tàu như Mỹ Kinh hàng buồm, và Siêu Nhiên hàng bông họ 
bán thịt rắn về mùa này thiếu gì.  
- Thiệt hả?  
- Nó có món thịt rắn nấu với thịt mèo, và một vài vị thuốc Bắc, đặt tên là «long hổ hội», ý muốn nói con rắn là rồng, con 
mèo là hổ. Lại còn món nấu ba loại rắn lẫn với nhau gọi là «tam xà đại hội».  
 
Tôi nêu thắc mắc:  
- Ăn có ngon không anh Nhu? Lỡ có nọc độc thì sao?  
 
Nhu cười xòa:  
- Làm gì có nọc độc nữa. Nọc rắn nó chỉ có ở trong một cái túi, gọi là hạch có lẽ đúng hơn, nằm ở cạnh hàm rắn. Khi nó 
mổ ai thì hai cái nanh của nó chích vào máu nạn nhân. Khi làm thịt, người ta phải bỏ hết phần đầu đi. Thịt nó ăn cũng 
tương tự như lươn vậy thôi, có phần dai hơn một chút.  
- Ăn thế cũng đâu có lợi gì? Mình vẫn cảm thấy e dè khi nghĩ đến con rắn. Thiên hạ nhiều người cũng liều thật!  



 
Nhu tròn mắt nói:  
- Ấy, ăn bổ lắm chứ. Các cậu không thấy người ta ngâm rượu để bán hay sao?  
 
Thấy chúng tôi lắc đầu, Nhu tiếp:  
- Chiều nay về, tôi đưa hai cậu lại hiệu thuốc ông lang Phục các cậu sẽ thấy.  
 
Vừa nói, anh Nhu vừa lấy cái móc sắt luồn vào ổ rắn. Anh xoay tay một vòng và nhanh nhẹn kéo cái móc ra. Một con rắn 
khá dài nằm đờ ngay miệng lỗ. Nhu lấy tay trái nắm đầu con rắn, bóp cho nó há miệng ra, rồi tay phải anh cầm con dao 
nhỏ cạo cạo vào nanh rắn. Xong anh bỏ ngay con rắn vào trong rọ tre đậy nắp lại.  
- Rắn hổ mang đó. Ai vô phúc bị nó mổ là chỉ mươi phút sau hết cựa.  
 
Tôi vội hỏi:  
- Thế lỡ anh bị nó đớp thì sao?  
 
Nhu cười:  
- Mình có thuốc trừ chứ.  
 
Vừa nói anh vừa móc túi lấy ra một cái lọ nhỏ có bột thuốc màu xám:  
- Ðây này, lúc nào cũng phải sẵn sàng để phòng thân chứ.  
- Thế anh bắt rắn về bán cho tiệm ăn ở Hà Nội à?  
 
Nhu lắc đầu:  
- Tôi bán hết cho ông lang Phục. Ông giữ một số để ngâm rượu làm thuốc, còn lại ông bán thịt.  
- Chắc đắt tiền lắm anh nhỉ?  
 
Nhu cười:  
- Cũng phải theo giá chợ thôi. Nghề của tôi ít người học nên cũng kiếm được kha khá.  
 
Chúng tôi cứ men bờ ruộng mà đi. Thỉnh thoảng lại băng qua một khu rừng nhỏ, lúc qua đồi. Tôi nhận thấy mỗi khi anh 
Nhu chỉ ổ rắn nào, nó cũng nằm ở cạnh bờ bụi, chứ không ở ngay giữa ruộng. Chúng tôi đi như thế, chỉ vào khoảng từ 
sáng đến xế trưa anh Nhu đã bắt được hai chục con rắn bỏ đầy rọ.  
 
Khi về, đúng như lời hứa, anh đã đưa chúng tôi đến tiệm ông lang Phục, để giao hàng, và cho chúng tôi xem những chiếc 
vại lớn có nắp, đựng đầy rắn. Trông những hũ rượu bằng thủy tinh, có ngâm lẫn lộn ba con rắn và dăm vị thuốc bắc, tôi 
vẫn có cảm giác ghê sợ. Nếu ông lang Phục có hào phóng cho tôi nếm thử một ly, chắc tôi cũng phải cám ơn từ chối, bổ 
béo ra sao tôi cũng không cần biết.  
 
Ở nhà ông lang Phục ra, anh Nhu còn cố kéo chúng tôi về nhà anh, một căn nhà nhỏ xinh xắn, ở gần rặng me, để biết chỗ 
anh ở, và để giới thiệu chúng tôi với vợ anh là chị Lụa.  
 
Gặp chị, tôi rất ngạc nhiên, vì so với anh Nhu, quả thực hai vợ chồng không xứng đôi chút nào. Chồng thì đen đủi, gầy gò, 
xấu xí, còn vợ thì thật trắng trẻo, lẳn người, mặt mũi rất xinh đẹp. Thấy chồng về, chị cũng không vồn vã đón mùng. Gặp 
chúng tôi, chị cũng làm như lạnh nhạt, hời hợt. Tôi thầm nghĩ tại sao anh Nhu lại có thể kén được chị Lụa làm vợ mà có 
được hạnh phúc với nhau.  
 



Một tháng sau. Hôm ấy đã 26 tháng Chạp. Còn bốn ngày nữa là Tết. Trường tỉnh đã đóng cửa cho học trò nghỉ. Chúng tôi 
lại theo anh Nhu đi bắt rắn. Khi lên hết ngọn đồi, anh ôm vai tôi kể chuyện:  
- Này cậu, bữa nọ, tôi suýt bị nguy. Ai lại trước khi đi, tôi thay áo, rồi lơ đãng quên khuấy lọ thuốc trừ nọc trong túi 
không đem theo. Ðên khi nhớ ra mới hết hồn, phải quay về ngay. May mà không gặp con rắn nào, chứ không là chết. Từ 
đấy bữa nào ra cửa tôi cũng phải kiểm lại món ấy trước hết. Ðây này, lọ thuốc mới lấy ở tiệm ông lang Phục sáng nay. 
Tốt ghê lắm cậu ạ! Chỉ cần rắc một chút bột lên vết rắn đớp hai phút sau là hết bầm tím. Làm nghề này tôi đã bị hai lần 
rắn mổ rồi đấy.  
 
Tôi vội hỏi:  
- Tại sao anh cứ chộp đầu rắn bằng tay không cho nguy hiểm? Tại sao anh không lấy bao bố cắt ra làm bao tay, có phải 
đỡ hơn không?  
 
Nhu cười:  
- Cậu nói có lý. Nhưng đeo bao tay nó vướng lắm. Hơn nữa, mình cũng ỷ y có thuốc hiệu nghiệm thành ra thấy không 
cần.  
 
Không biết có phải tại anh Nhu linh cảm bữa nay anh sẽ gặp xui hay không, mà chỉ 30 phút sau khi nói chuyện, anh bị 
một con rắn hổ khá lớn mổ vào cổ tay bên phải hai vết răng rớm máu. Tôi cũng hết vía khi con rắn vọt về phía tôi, cách 
khoảng chừng nửa thước chạy thoát vào trong bụi.  
 
Anh Nhu bình tỉnh, ghé miệng hút máu độc ra nhổ đi, rối lấy lọ thuốc đổ bột vào vết thương. Thấy anh em tôi có vẻ 
luống cuống, anh cười nói:  
- Hai cậu thấy chưa? mình vừa nói đến chuyện rắn mổ, thì y như rằng chuyện xui xảy tới. Nhưng không sao đâu, hai cậu 
đừng sợ, chỉ vài phút nữa là vết độc hết bầm ngay.  
 
Thời gian trôi qua thật nặng nề. Chúng tôi vô cùng bối rối thấy vết độc ở cổ tay anh Nhu càng xưng to và tím ngắt. Hình 
như anh định nói điều gì, nhưng chỉ thấy há miệng ú ớ không ra tiếng. Anh nằm vật xuống quằn quại, mắt trợn ngược, 
xùi bọt mép và tắt thở. Chúng tôi sợ quá, đành chỉ biết chạy vội về tỉnh báo tin cho chị Lụa biết, để gọi cáng đưa xác anh 
Nhu về.  
 
Tội nghiệp chị Lụa! người vợ trẻ khóc lóc thảm thiết. Chị kêu gào lăn lộn ngoài ruộng, ôm chặt anh Nhu. khiến quần áo 
lấm bê bết. Tội nghiệp người đàn bà trẻ đẹp xấu số, mới ra đời đã bị vùi dập, nửa đường đứt gánh.  
 
Ông lang Phục đã giúp chị Lụa một số tiền để lo việc ma chay cho anh Nhu, gọi là đền đáp công khó của anh. Còn chúng 
tôi dĩ nhiên cũng đã đến nhà anh Nhu, chia buồn cùng chị Lụa và đưa đám người xấu số.  
 
Năm sau, chúng tôi đậu bằng Tiểu học và lên Hà Nội theo học trường Sư phạm. Tôi đã 17 tuổi và em tôi 16. Nghỉ hè trở 
về nhà nghe thiên hạ xì xầm chị Lụa đã tằng tịu với ông lang Phục, có thể nói chị đã thành như vợ bé của ông lang giàu có 
rồi. Do đó, lại có lời đồn đại là ông lang đã âm mưu tráo thuốc giả trừ nọc rắn để mưu hại anh Nhu hòng cướp vợ của 
người bắt rắn.  
 
Nghe chuyện, tôi chẳng thế nào tin nổi. Tôi muốn tìm biết sự thật, nên một hôm, một mình tôi ghé lại nhà anh Nhu, để 
thăm dò thái độ của chị Lụa. Thấy tôi, chị tỏ vẻ vui mừng như người thân lâu ngày mới gặp. Chị reo lên:  
- Ô kìa, em đã về nghỉ hè rồi hả? Vào chơi đi.  
 
Chị kéo chiếc ghế ra:  



- Ngồi đây đi em. Ðể chị đi đun nước uống.  
 
Chị vào nhà trong độ một phút, lại quay ra ngồi xuống chiếc ghế sát bên tôi. Tôi nhìn chị nói:  
- Em đến thăm chị thôi, vì nhớ và thương anh ấy quá.  
 
Lụa thản nhiên:  
- Sinh nghề tử nghiệp mà em, làm sao được bây giờ?  
 
Tôi lại nhìn chị Lụa, thấy chị thật đẹp:  
- Trông chị vẫn như trước. Có phần chị...  
 
Lụa ngắt lời:  
- Chị mập ra một chút em ạ. Còn em, trông cao lớn hẳn lên nhỉ. Trông bảnh trai lắm rồi. Cao hơn chị một đầu rồi còn gì!  
 
Vừa nói chị vừa bóp cánh tay tôi:  
- Úi chà! tay em rắn chắc quá nhỉ, chắc em tập thể thao nhiều?  
 
Tôi lí nhí đáp:  
- Vâng, em phải tập thể dục và thể thao ở trường mỗi ngày.  
 
Lụa đưa tay lên vai tôi, rồi lại sẽ vuốt sau lưng, khiến tôi cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Tôi không có phản ứng, vì thú 
thật tôi cũng cảm thấy êm ái khi một bàn tay mềm mại đụng chạm vào người tôi, một thằng con trai mới lớn.  
 
- Chị buồn lắm. Thỉnh thoảng em đến chơi thế này thật là quý hóa.  
 
Tôi im lặng sẽ gật đầu. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi như thôi miên, hai mắt sáng ngời, tình tứ, như ướt lệ, long lanh. Tôi 
cảm thấy thực yếu đuối. Tôi sắp bị sa ngã. Tôi chắc tôi sẽ bị khuất phục trước sức quyến rủ của một người đàn bà đẹp 
như chị Lụa nếu tình trạng này kéo dài. Nhưng, may quá, vừa lúc ấy có tiếng người gọi bên ngoài. Chị Lụa như thức tỉnh, 
bước ra mở cửa. Thì ra em tôi đến tìm tôi về ăn cơm. Nhờ vậy tôi đã không bị mắc vào vòng tội lỗi.  
 
Từ hôm đó, tôi tin chắc lời đồn đại không sai. Anh Nhu đã bị ám sát, và người chủ mưu chính là ông lang Phục. Nhưng 
chứng cớ đâu mà buộc tội được ai? Sự thực rõ ràng là anh Nhu đã bị rắn độc mổ chết, vì liều thuốc trị nọc đã vô hiệu có 
chúng tôi chứng kiến. Còn chị Lụa có đồng lõa trong âm mưu đen tối này không? Không ai dám cả quyết. Nhưng riêng tôi 
thấy chị Lụa chỉ là một người đàn bà trắc nết, trẻ đẹp, dâm dục, thích mới lạ, thích tiền. Vậy thôi.  
 
Thời gian vẫn trôi qua nhanh chóng. Vừa mãn tang anh Nhu vào dịp Tết, chúng tôi về thăm nhà lần này lại được nghe 
một tin động trời, khó hiểu: ông lang Phục và chị Lụa đã cùng chết trong một đêm hoan lạc. Hai người nằm sùi bọt mép, 
mắt trợn ngược, người tím bầm, vì ngộ độc. Có kẻ nói hai người đã dùng rượu rắn cho khỏe nên đã bị trúng nọc. Nhưng 
có người xấu miệng hơn lại nói chị Lục có thể bị trúng độc thực đấy, chứ ông lang Phục thì chắc đã chết vì chứng thượng 
mã phong.  
 
Tôi nghĩ đây có thể là chuyện oan oan tương báo, hay là, biết đâu, lại không phải là chuyện rắn báo thù?  

HHàà  BBỉỉnnhh  TTrruunngg  



L  Ư  U       L  Ạ  C 

 
 

Ba  mươi  năm lưu lạc 

Quê cũ đã mù tăm ! 

Chim bay về biển Bắc 

Thăm thẳm mộng cành Nam 

Ngoài song chiều đã tắt, 

Hoài niệm xanh đã vàng, 

Soi gương,người lạ mặt 

Ngó sững ta bàng hoàng. 

Tóc xưa giờ điểm bạc, 

Nỗi xót tình ly tan. 

Đêm dài,thân lữ khách 

Quán trọ sầu mênh mang. 

 

Ba mươi năm lưu lạc 

Đất mẹ cách trùng khơi. 

Đầy trời bông tuyết trắng 

Lòng riêng những ngậm ngùi. 

Từng mùa Thu lá chết, 

Bày ve khan giọng đời 

Chim bằng đôi cánh mỏi 

Biển động sầu khôn nguôi ! 

Đành thôi tình lận đận 

Thao thức mộng canh trường 

Người xưa xa vạn dặm 

Có xót lòng tha hương ? 

 
Hoàng Song Liêm 



SỰ QUAN HỆ GIỮA 
LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 

VVỤỤ  ÁÁNN  CCỦỦAA  TTHHẾẾ  KKỶỶ::  

BBIILLLL  CCLLIINNTTOONN  

TTHHƯƯỢỢNNGG  TTÔÔNN  PPHHÁÁPP  LLUUẬẬTT  
 
 Bài này cũng đề cập tới quyền của bị can được đối chất với nhân chứng chống lại bị can trong một vụ án được 
mệnh danh “Vụ Án Của Thế Kỷ 20”. Ðặc biệt trong phiên xử vụ này quyền thẩm vấn đối chất không thể thiếu được trong 
hệ thống pháp luật của các nước theo chế độ pháp trị xây dựng nguyên tắc “Không có ai ở trên luật pháp” dù rằng các 
giới chức quyền cao chức trọng tỷ như Tổng Thống Hoa Kỳ đầy quyền lực, lãnh đạo siêu cường độc tôn trên trái đất, 
cũng không thể tự ý thay thế luật pháp hay ngồi trên luật pháp được. 

 Xem như vậy, tinh thần trọng pháp hay “thượng tôn pháp luật” đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và cần thiết 

để bảo vệ và thi hành nguyên tắc trên.  

     Phân tích chủ đề này, một luật gia nổi tiếng đã nói một câu bất hủ: “Luật pháp cần thiết đến độ như không khí ta thở, 

cơm ta ăn, nước ta uống, áo quần ta mặc hằng ngày vậy.”  

     Ði theo chiều hướng đó, người viết sẽ trình bày tầm quan trọng của quyền thẩm vấn đối chất nhân chứng của nghi 
can để tìm ra sự thật trong một vụ án. 

VỤ ÁN CỦA THẾ KỶ 

     Quyền thẩm vấn đối chất để tìm ra sự thật tại Hoa Kỳ được quy định trong Tu Chính Án thứ 6 của Hiến Pháp được thể 

hiện qua vụ cáo buộc và truất phế Tổng Thống Bill Clinton trong vụ án lớn được mệnh danh là  “Vụ Án Của Thế Kỷ”. 

     Ken Starr, nguyên là thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Liên Bang, ra hành nghề Luật Sư trong Tổ Hợp Kirlan & Ellis, được 
bổ nhiệm vào đầu tháng 8 năm 1994 thay thế Robert Fisk, giữ chức Công Tố Viên Ðộc Lập (Independent Counsel) để điều 
tra Tổng Thống Bill Clinton về vụ đầu tư đất đai (Whitewatergate), lạm dụng quyền hành thuộc Phòng chuyển vận 
(Travelgate), và sách nhiễu tình dục Paula Jones (Troopergate). Cuộc điều tra kéo dài hơn 4 năm không mang lại bằng 
chứng cụ thể khả dĩ có thể chuyển lên Hạ Viện làm thủ tục cáo buộc và truất phế Tổng Thống Bill Clinton, mặc dầu Ken 
Starr dùng những thủ thuật không chính đáng như hăm dọa và dụ dỗ nhiều nhân chứng quan trọng khai theo chiều 
hướng mong muốn.  

     Lúng túng trong cuộc điều tra nửa vời nói trên, bỗng Ken Starr nhận được ngày 13.01.1998 cuốn băng của Linda Tripp, 
cựu nhân viên Tòa Bạch Ốc, thâu lén tại khách sạn Ritz-Carlton, Monica Lewinsky tâm tình kể lại các cuộc ái ân vụng trộm 

của cô với Tổng Thống Bill Clinton ngay tại Phòng Bầu Dục. Ken Starr được nới rộng thẩm quyền điều tra thêm vụ này.  

     Sau đó, FBI cho Linda mang trong người máy thu âm ghi lại cuộc nói chuyện ngày 16.01.1998 giữa Linda và Monica. 
Tổng Thống Bill Clinton không hề hay biết gì về vụ Linda thâu lén Monica kể chuyện tư tình với mình nên lúc nào cũng 

phủ nhận mối liên hệ tình dục với cô nữ sinh viên tập sự này.  

     Do sự thẩm lậu tin tức từ phòng công tố và Linda Tripp, dàn luật sư bênh vực cho Paula Jones yêu cầu TT Bill Clinton 
cho đối phương cật vấn (cross-examination) về vụ sách nhiễu tình dục. Ngày 17.01.1998, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa 
Kỳ, đương kim Tổng Thống đã di chuyển từ Tòa Bạch Ốc đến văn phòng của Luật sư riêng để trả lời cuộc đối chất của đối 



phương trong 6 tiếng đồng hồ nhưng TT Clinton vẫn một mực chối dài không đề nghị Paula Jones làm tình với ông, có 

trao đổi quà biếu với Monica nhưng không hề có liên hệ tình dục với cô này. 

  
    Truất phế Tổng Thống về tội “ngoại tình” không phải là chuyện dễ nhưng nếu đã 

tuyên thệ lại khai gian và xúi giục Monica nói dối che đậy vụ tư tình lại là duyên cớ bị 
buộc về tội “bội thệ” (perjury) và “cản trở công lý” (obstruction of justice). TT Clinton 

đã mắc bẫy do sự đồng mưu của Ken Starr và dàn luật sư biện hộ cho Paula Jones 
giăng lưới ra để đánh sập mà không hề hay biết. 

     Tiếp đến ngày 17.08.1998, biết Ken Starr có trong tay các bằng chứng đầy đủ về vụ 
tư tình với Monica, TT Clinton đành chấp nhận cho Ken Starr cùng 6 công tố viên 
chuyên nghiệp thẩm vấn tại Tòa Bạch Ốc trong 4 tiếng đồng hồ về vụ ngoại tình với 

Monica.  

     Ông trả lời không ăn nằm với Monica nhưng nhận có va chạm xác thịt thân mật, 
không thích đáng với Monica. Sau buổi chấp cung này, TT Clinton lên đài truyền hình ngỏ lời cùng quốc dân, nhìn nhận 
mối liên hệ với Monica là bất chính. Thủ tục cáo buộc và truất phế TT Clinton được tiến hành rất mau lẹ. 

     Ngày 19.12.1998, Hạ Viện biểu quyết cáo buộc TT Clinton về tội “man khai hữu thệ” và “cản trở công lý”. TT Clinton bị 
đưa ra xét xử trước Tòa Án Thượng Viện vào ngày 07.01.1999. Phái đoàn công tố gồm 13 Dân Biểu Cộng Hòa, 100 Nghị 

Sĩ đóng vai Bồi Thẩm, Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện William Rehnquist chủ tọa Phiên Tòa. 

     Ngày 12.02.1999, Tòa Án Thượng Viện dưới quyền chủ tọa của Tối Cao Pháp Viện William Rehnquist tuyên bố TT Bill 
Clinton được trắng án.  

     Trong lịch sử Hoa Kỳ, Clinton là Tổng Thống thứ 42 và cũng là Tổng Thống thứ hai bị đưa ra Tòa Án Thượng Viện năm 

1999, sau Tổng Thống thứ 17 Andrew Johnson năm 1868. Tổng Thống Andrew cũng được trắng án. 

     Tổng Thống Clinton đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, một phần, là nhờ được 68% dân chúng Mỹ vẫn ủng hộ ông 
về tài quản trị quốc gia và đều cho rằng nói dối để che giấu tội ngoại tình không đáng bị truất phế. Phần khác, bà Hillary 
cũng đóng vai trò hết sức quan trọng thuyết phục được tất cả Dân biểu và Nghị sĩ thuộc Ðảng Dân Chủ trong Quốc Hội 

không nhảy rào, đoàn kết chặt chẽ để cứu Bill Clinton đang bị kẻ thù bới lông tìm vết hạ nhục nhằm lật đổ chồng bà.  

     Bà còn loan báo một âm mưu rộng lớn của cánh hữu đã thành hình để hạ bệ chồng bà (A vast right- wing conspiracy). 
Bà luôn luôn tỏ ra là người vợ thương chồng, hết lòng ủng hộ chồng, và không ngớt tuyên bố: “Tranh đấu để chồng khỏi 

bị truất phế không phải là để bảo vệ chồng bà mà là bảo vệ Hiến Pháp.”  

  
Hillary & Bill Clinton 

 



Tưởng cũng nên đề cập thêm bà Hillary là một trong số 100 luật sư giỏi nhất nước Mỹ. Bà đã chuẩn bị đi vào Tòa Bạch 
Ốc từ khi ông Clinton giữ chức Thống Ðốc Arkansas. Nay bà Hillary là ứng cử viên Tổng Thống sáng giá nhất của Ðảng 
Dân Chủ nhưng không rõ dân tộc Mỹ có sẵn sàng bỏ phiếu chấp thuận một Nữ Tổng Thống đầu tiên trong lịch sử Hiệp 

Chủng Quốc Hoa Kỳ hay không?  

     Xem như vậy, quả Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một xứ sở thực sự tự do, dân chủ và pháp trị. Ðối với một số quốc gia 
khác, nếu gặp cuộc khủng hoảng chính trị như trên thì chắc rằng từng Trung Ðoàn đã kéo quân về thủ đô làm cuộc binh 
biến. Ngược lại, tại Hoa Kỳ, từng tiểu đoàn luật gia nhập cuộc, tranh đấu bằng luật lý, trong khuôn khổ của luật pháp cho 
phép. Kể từ khi Hiến Pháp được soạn thảo cho tới vụ Monicagate, ta thấy truyền thống và sức mạnh của luật pháp đã 
giữ vai trò chủ yếu và bi tráng trong lịch sử Hoa Kỳ. Luật pháp của đất nước này bảo vệ, kiềm chế, và hướng dẫn tất cả 
mọi người trong đời sống hàng ngày vậy. 

  

     Theo các nhà sử luật danh tiếng, sự đóng góp thật sự của Hoa Kỳ vào sự tiến bộ của nhân loại không phải về kỹ 
thuật, kinh tế, hay văn hóa mà là sự phát triển khái niệm của luật pháp về sự kiểm soát và cân bằng quyền hành 
(checks-and- balances) trong ba ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Mọi cuộc tranh chấp về quyền lợi và bổn 

phận của năm bè bẩy phái đều được giải quyết theo thế quân bình trong tinh thần thực dụng cố hữu của người Mỹ. 

 

Tham khảo và trích các tài liệu sau: 

   - The Complete BIBLE Handbook by John Bowker 
   - Bé Xé ra To hay là Vụ Án của Thế Kỷ của Tiến Sĩ Luật   Khoa Nguyễn Trọng Liệu. 
   - Hình Sự Tố Tụng Hoa Kỳ của Luật Sư Ðoàn Văn Tiên và Trần Danh San. 
   - The American Heritage History of The Law In America by Bernard Schwartz) 
 
 

Trích: “LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT” 
Của soạn giả: TP. Nguyễn Văn Thành (1923) 

 

  



ÔI ĐẸP LÀM SAO! 

Thơ gửi gần xa, vẫn miệt mài, 

Tơ lòng tha thiết với tương lai. 

Mà sao “người ấy” vờ không hiểu, 

Hay muốn chờ xem rõ đúng sai. 

Để ý nhau chưa? Chắc hẳn rồi!         

 Vòng tay chưa xiết, chửa hôn môi, 

 Mến yêu thể hiện đuôi con mắt, 

 Từ thuở ban đầu…có vậy thôi! 

Gần gụi bao lần trước với sau, 

Bình thường trò chuyện rất thân nhau. 

Tự nhiên, giống hệt tình tri kỷ, 

Luyến tiếc thời gian sao quá mau. 

 Hôm qua bất chợt gặp tình cờ, 

 Chết xững, cùng vui, rất bất ngờ!     

 Xa cách hình như lâu lắm nhỉ? 

 Hình như lâu lắm…tới bây giờ! 

Cứ thế, thế thôi… thế cũng hay! 

Không lui, chưa tới, cuộc tình này; 

Vẫn mong, còn đợi, lòng thanh thản,  

Sẽ thức làm thơ ngay tối nay. 

 

Nguyễn Phú Long 

Nov. 2017 

 
 
 

 
 

 
25 tháng 12 

 
Hôm nay Chúa đã ở gần, 

Suối reo, chim hót thêm phần vui tươi. 
Tôi thì vẫn nhớ một người 

Đêm qua đi lễ cứ cười với nhau. 
NPL 

 

Bây giờ Chúa đã ở bên ta 

Đã tạo niềm vui khắp mọi nhà. 

Hoa cỏ lung linh, tình nhộn nhịp; 

Chim muông ríu rít ý hoan ca. 

Góp lời cầu nguyện trai hăm hở; 

Hiệp sức yêu thương gái đậm đà. 

Em nhé dốc lòng , mình nhất định, 

Trọn đời mến Chúa, Chúa không xa. 

 

Nguyễn Phú Long - Richmond, Virginia 



ALPHONSE DE LAMARTINE (1790 - 1869) 
Thi Sĩ Lừng Danh của Nước Pháp 
và cuốn Tiểu Thuyết Graziella 

______________________________________ 
 

Phạm Văn Tuấn 
 
 
 Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (21/10/1790 - 28/2/1869) là nhà văn, nhà thơ và nhà chính trị của 
nước Pháp, ông là nhân vật giúp công vào nền Đệ Nhị Cộng Hòa (the Second Republic) và vào công tác bênh vực Lá Cờ 
Ba Màu (the Tricolor), tức là Quốc Kỳ của nước Pháp. 
 Tập thơ trữ tình của Lamartine với tên là "Suy Tưởng Thơ Phú" (Meditations Poetiques, 1820) đã khiến cho ông 
trở nên một trong các thi nhân quan trọng trong Phong Trào Lãng Mạn (the Romantic Movement) của nền Văn Chương 
Pháp. 
 

1/ Tiểu Sử của Lamartine 
 
 Alphonse de Lamartine sinh ra đời tại Macon, Burgundy vào ngày 21 tháng 
10 năm 1790, trong một gia đình quý tộc Pháp, ông đã trải qua thời kỳ niên thiếu nơi 
trang trại của gia đình. Cha của Alphonse de Lamartine là một nhà quý phái, đã bị 
giam cầm vào thời đại khủng bố của cuộc Cách Mạng Pháp đang lên cao, nhưng rất 
may là ông Lamartine cha đã không bị đưa lên máy chém.  
 Alphonse được giáo dục tại trường trung học Belley, giảng dạy do các Cha 
Dòng Tên (the Jesuits) dù cho vào thời gian này, các tu sĩ tại nước Pháp đều bị áp 
bức. Alphonse de Lamartine muốn phục vụ trong quân đội hay trong ngành ngoại 
giao nhưng vào thời bấy giờ, nước Pháp do Hoàng Đế Napoleon cai trị trong khi cha 
mẹ của ông lại là những người trung thành với chế độ Bảo Hoàng, vì vậy Lamartine 
đã không được chấp nhận vào các công vụ.  
 Vào năm 1814, khi chế độ quân chủ Bourbon được phục hồi, Lamartine 
phục vụ trong đội cận vệ của Vua Louis 13. Vào năm sau khi Hoàng Đế Napoleon trở 
lại chính trường của nước Pháp sau khi đã bị đi đầy tại đảo Elbe, Lamartine di chuyển sang Thụy Sĩ. Sau khi Hoàng Đế 
Napoleon bị thua Trận Waterloo và triều đại Bourbon được phục hồi lần thứ hai, Lamartine bỏ nghề quân sự. 
 Do bị hấp dẫn bởi thú văn thơ, Alphonse de Lamartine đã viết ra vài bài thơ bi ai và các bi kịch bằng thơ. Trước 
kia vào đầu năm 1812, Lamartine đã yêu say đắm một thiếu nữ lao động trẻ tên là Antoniella, tới năm 1815, ông được 
biết tin cô gái này đã qua đời nên sau này, ông đã viết ra cuốn truyện "Graziella" với các giai thoại về cô gái kể trên. 
 Khi sức khỏe bị yếu đi, Lamartine đã tới Aix-les-Bains là một nơi nghỉ mát có suối nước khoáng và đã gặp rồi say 
mê một người đẹp nhưng đang bị bệnh nặng tên là Julie Charles. Do cô Julie có quen biết nhiều nhân vật quyền thế tại 
thành phố Paris, cô Julie đã giúp Lamartine xin được một chức vụ trong công quyền. Lamartine đã làm nhiều bài thơ để 
tặng cô Julie, đặc biệt là bài thơ "Le Lac" (The Lake - Hồ Nước) qua đó nhà thơ hồi tưởng mối tình nồng ấm của đôi cặp 
tình nhân. Tới khi cô Julie qua đời vào tháng 12 năm 1817, Lamartine đã làm nhiều bài thơ tưởng nhớ Cô này, đáng kể là 
bài thơ "Le Cruxifx" (Thánh Giá). Lamartine đã trở nên một bậc thầy trong các thể thơ của Văn Chương Pháp. 
 Vào năm 1820, Lamartine kết hôn với cô Maria Ann Birch, một người đàn bà trẻ gốc Anh. Cũng vào năm này, ông 
cho xuất bản tập thơ đầu tiên có tên là "Meditations Poetiques" (Suy Tưởng Thơ Phú), đồng thời ông cũng tham gia vào 
Ngoại Giao Đoàn, làm thư ký cho Tòa Đại Sứ Pháp tại Naples. 
 Tập thơ "Suy Tưởng" ngay lập tức đã thành công bởi vì âm điệu lãng mạn và cảm xúc chân thành của các lời thơ. 
Tập thơ này đã mang lại cho nền Thơ Phú của nước Pháp một nét nhạc mới với các chủ đề thân mật và có tính cách tôn 
giáo. Tính ngân vang của các câu thơ, sức mạnh của nhịp thơ và sự đam mê vì cuộc sống đã tương phản với lối thơ của 
thế kỷ 18 trước đây. 
 Tập thơ "Suy Tưởng" này đã thành công tới độ nhà thơ Lamartine đã khai triển trong hai năm về sau bằng hai 
tập thơ "Nouvelles Meditations Poetiques" (Suy Tưởng Thơ Phú Mới) và "Mort de Socrates" (Socrates qua đời). Trong 
hai tập thơ này có thêm phần siêu hình (metaphysics). Tập thơ "Le dernier chant du pelerinage d'Harold" (Câu hát cuối 



cùng của người hành hương Harold) xuất bản vào năm 1825, đã diễn tả được sự duyên dáng mà sau này Byron đã mô tả 
theo phong cách tương tự. 
 Alphonse de Lamartine được phong tước Hiệp Sĩ (Chevalier of the Legion of Honour) vào năm 1825 rồi làm việc 
trong Tòa Đại Sứ Pháp tại nước Ý từ năm 1825 tới năm 1828. Ông được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp (the French 
Academy) vào năm 1829 rồi năm sau, ông cho phổ biến hai tập thơ "Harmonies Poetiques et Religieuses" (Hòa Điệu Thơ 
Phú và Tôn Giáo) trong đó có các lời ca ngợi Thiên Chúa (alleluia) một cách nhiệt tình. 
 Cũng vào năm 1830 khi ông Louis Philippe lên làm Vua theo nền Quân Chủ Lập Hiến sau cuộc Cách Mạng Tháng 
7 (the July Revolution), Lamartine đã từ bỏ ngành ngoại giao để tham gia vào chính trị, tuy nhiên ông từ chối liên hệ vào 
chế độ quân chủ để có thể duy trì tính cách độc lập của mình. Lamartine bắt đầu chú ý tới các vấn đề xã hội. Sau hai lần 
tranh cử không thành công, Lamartine đã được bầu làm Dân Biểu vào năm 1833. Dù vậy, ông vẫn còn làm thơ. Tập thơ 
"Les Visions" (Các Tầm Nhìn) đã được ông suy ngẫm từ năm 1821, nay được ông coi là một thiên anh hùng ca của tâm 
hồn (an epic of the soul). Chủ đề của tập thơ này là về một thiên thần bị đuổi ra khỏi Thiên Đường vì đã chọn yêu 
thương một phụ nữ và thiên thần này đã bị kết tội tái sinh nhiều lần cho đến khi nào thiên thần đó "yêu thích Thượng 
Đế hơn". 
 Từ năm 1832-33, Lamartine du lịch qua các xứ Lebanon, Syria và Đất Thánh (the Holy Land). Trong chuyến du 
lịch này và khi đang lưu tại Beirut, vào ngày 7/12/1832, Lamartine được tin người con gái duy nhất của ông tên là Julia 
đã qua đời. Trong chuyến du lịch tới xứ Lebanon, Lamartine đã gặp Hoàng Tử Bashir Shihab II và Hoàng Tử Simon Karam, 
là hai người đam mê thơ văn. Một thung lũng của miền Lebanon ngày nay còn được gọi bằng tên "Thung Lũng 
Lamartine" (the Valley of Lamartine) để kỷ niệm cuộc thăm viếng này và trong rừng cây bách hương (cedar) tại Lebanon, 
có một cây to lớn mang danh "cây Bách Hương Lamartine" (the Lamartine Cedar) bởi vì gần 200 năm về trước, 
Lamartine đã ngồi làm thơ dưới gốc cây bách hương này. 
 Năm 1835, Lamartine cho phổ biến cuốn sách "Voyage en Orient" (Du Lịch tới miền Trung Đông), kể lại cuộc 
hành trình sang trọng nhưng cũng từ nay, ông mất đi niềm tin vào Thiên Chúa.  
 Vào năm 1836, Lamartine đã viết ra cuốn truyện "Jocelyn". Đây là câu chuyện của một thanh niên trẻ trước kia 
đã muốn đi theo đời sống tôn giáo, nhưng đã bị cuộc Cách Mạng Pháp đuổi ra khỏi tu viện. Anh chàng này đam mê một 
thiếu nữ trẻ nhưng vì nhớ lại mệnh lệnh của vị giám mục già sắp qua đời, anh ta đã từ chối tình yêu để trở nên một 
"người con của Thiên Chúa" (a man of God), chỉ biết hy sinh đời sống của mình cho công việc phục vụ các đồng loại. Tới 
năm 1838, Lamartine cho phổ biến phần đầu của một tập thơ siêu hình dài với tên là "La chute d'un Ange" (the Fall of an 
Angel = Sự sa ngã của một Thiên Thần). 
 Sau khi tập thơ tên là "Recueillements Poetiques" (Poetic Meditation = Tuyển Tập Thơ Phú), Lamartine không 
còn quan tâm tới văn thơ nữa mà quay sang hoạt động chính trị một cách tích cực. Ông tin rằng các vấn đề xã hội mà 
ông gọi là "các câu hỏi của giai cấp vô sản" (the questions of the proletariat) phải là vấn đề chính của thời đại. Lamartine 
thương xót các hoàn cảnh của các công nhân, ông chối bỏ các niềm tin vào chính quyền rồi trong hai bài diễn văn vào các 
năm 1838 và 1846, ông cho rằng cuộc cách mạng của giới lao động sẽ không tránh khỏi. 
 Vào năm 1847, Lamartine cho xuất bản cuốn sách "Histoire des Girondins" (Lịch Sử của các Nhà Cách Mạng 
Girondists), đây là cuốn lịch sử của đảng Girondin ôn hòa và sau cuộc Cách Mạng Pháp. Cuốn sách này đã khiến cho 
nhiều người biết tới danh tiếng của Lamartine, nhất là các đảng phái phe tả. 
 Sau cuộc Cách Mạng xẩy ra vào ngày 24/2/1848, nền Cộng Hòa Thứ Hai (the Second Republic) được công bố tại 
thành phố Paris và Lamartine đã là Bộ Trưởng Ngoại Giao từ ngày 24/2/1848 tới ngày 11/5/1848. Vì cao tuổi, ông 
Jacques Charles Dupont de l'Eure, Chủ Tịch của Chính Phủ Lâm Thời đã giao nhiều nhiệm vụ quan trọng của ông ta cho 
Lamartine. Lamartine cũng ở trong Ủy Ban Hành Pháp (the Executive Commission), đây là Bộ Chỉ Huy của nước Pháp. 
Lamartine cũng được ủy nhiệm việc công bố Nền Cộng Hòa trên bao lơn của Tòa Thị Chính của thành phố Paris và duy trì 
việc dùng Lá Cờ Ba Màu (the Tricolor) là Quốc Kỳ của nước Pháp. Lamartine đã nói như sau: "Đây là lá cờ của nước Pháp, 
lá cờ của các đạo quân chiến thắng, của vinh quang của chúng ta. Nước Pháp và Lá Cờ Ba Màu có chung một ý tưởng, 
cùng một uy tín và ngay cả nỗi sợ hãi nếu cần dành cho kẻ thù của chúng ta. Hãy cứu xét xem phải mất bao nhiêu máu 
đào để tạo nên một lá cờ khác... Lá Cờ Ba Màu đã đi vòng quanh thế giới với nền Cộng Hòa và Đế Quốc, với sự tự do và 
vinh quang của quý vị..." 
 Trong cuộc Cách Mạng năm 1848, giai cấp tư sản đã không chấp nhận giai cấp lao động có quyền sở hữu vũ khí 
để bảo vệ chính họ. Vào tháng 4/1848, Lamartine được bầu vào Quốc Hội Pháp. Những người tư sản thuộc đảng phái 
phe hữu cho rằng họ bầu Lamartine vô chính quyền để làm hòa giải với giai cấp vô sản trong khi lực lượng quân sự có 
thể duy trì được trật tự. Nhưng giới tư sản đã nổi giận khi thấy Lamartine công bố rằng ông là người phát ngôn của giới 
lao động. Vào ngày 24/6/1848, Lamartine bị đẩy ra khỏi chính quyền và cuộc nổi dậy của giới vô sản bị đàn áp. 



 Lamartine trở nên 60 tuổi vào năm 1850 và đi vào cảnh hoàng hôn của cuộc đời với các món nợ lớn, không phải 
vì ông là người tiêu xài phung phí mà vì ông đã cho các người em gái của ông các món tiền để hoàn bù vào tổng số tài 
sản mà ông đã thừa hưởng của gia đình do ông là người con trai duy nhất. 
 Trong 20 năm trường, Lamartine đã phấn đấu một cách tuyệt vọng đối với cảnh phá sản, ông đã cho xuất bản 
nhiều cuốn sách viết về nhiều đề tài: lịch sử, phê bình, tâm sự cá nhân (personal confidences), đàm thoại văn chương 
(literary conversations)... 
 Lamartine cũng cho phổ biến tạp chí xuất bản định kỳ tên là "Cours Familiers de Litterature" (Tạp Chí Văn 
Chương) (1856-1869) trong đó đã xuất hiện các bài thơ của ông như "La vigne et la maison" (Cây nho và căn nhà), "Le 
Desert" ( Sa Mạc)... 
 Alphonse de Lamartine qua đời vào ngày 28/2/1869 tại thành phố Paris, thọ 78 tuổi. Nhà Thơ người Pháp 
Frederic Mistral, đoạt Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 1904, đã nổi tiếng nhờ các lời ca ngợi Lamartine và nhờ thi 
phẩm dài tên là Mireio. 
 Alphonse de Lamartine được coi là Nhà Thơ lãng mạn đầu tiên của nước Pháp, được nhà thơ Paul Verlaine đề 
cao và ông đã gây ảnh hưởng tới các nhà văn, nhà thơ biểu tượng (the Symbolists). 
 

2/ Các Tác phẩm của Alphonse de Lamartine 
 
Saül (1818) 
Méditations poétiques (1820) = Suy Tưởng Thơ Phú. 
Nouvelles Méditations (1823) = Suy Tưởng Thơ Phú Mới. 
Harmonies poétiques et religieuses (1830) = Hòa Điệu Thơ Phú và Tôn Giáo. 
Sur la politique rationnelle (1831) = Về nền Chính Trị Thuần Lý. 
Voyage en Orient (1835) = Du Lịch tới miền Trung Đông. 
Jocelyn (1836) 
La chute d'un ange (1838) = Sự Sa Ngã của một Thiên Thần. 
Recueillements poétiques (1839) = Tuyển Tập Thơ Phú. 
Histoire des Girondins (1847) = Lịch Sử của các nhà Cách Mạng Girondists. 
Histoire de la Révolution (1849) = Lịch Sử của cuộc Cách Mạng. 
Histoire de la Russie (1849) = Lịch Sử của nước Nga. 
Raphaël (1849) 
Confidences (1849) = Tâm Tình. 
Geneviève, histoire d'une servante (1851) = Genevieve, lịch sử của một người tớ gái. 
Graziella (1852) 
Les visions (1853) = Các Tầm Nhìn. 
Histoire de la Turquie (1854) = Lịch Sử của nước Thổ Nhĩ Kỳ. 
Cours familier de littérature (1856) = Tạp Chí Văn Chương. 

 

3/ Cuốn Truyện Graziella 
 
 Graziella là cuốn tiểu thuyết của Lamartine viết ra vào năm 1852. Đây là câu 
chuyện của một thanh niên Pháp trẻ tuổi, yêu thương người cháu gái của một người 
đánh cá trong một chuyến đi du lịch tới thành phố Naples của nước Ý Đại Lợi. Hai 
người chia tay nhau khi chàng thanh niên này phải trở về nước Pháp rồi không lâu 
sau đó, cô gái đã qua đời. 
 Cốt truyện được viết ra từ các kinh nghiệm với một cô gái làm nghề cuốn 
thuốc lá của tác giả nhân chuyến ông đi thăm thành phố Naples vào năm 1810. Đầu 
tiên, truyện này được đăng trên một tờ báo để bổ túc cho bài thơ "Le Premier 
Regret" (Nỗi Luyến Tiếc Đầu Tiên) của nhà thơ Lamartine.  

Sau đó truyện "Graziella" được đăng tải dần dần trên tờ báo Les Confidences 
(Các Tâm Sự) bắt đầu phát hành vào năm 1849, từ đó cuốn truyện Graziella đã được 
rất nhiều độc giả hâm mộ. Vào cuối năm đó, một vở nhạc kịch đã được biên soạn 
theo nội dung của cuốn tiểu thuyết này, rồi tác phẩm này đã gây cảm hứng cho các 
nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhà làm phim ảnh... 



 Nhà phê bình văn chương người Hoa Kỳ tên là Charles Henry Conrad Wright đã coi cuốn Graziella là một trong 
ba tiểu thuyết cảm xúc quan trọng nhất, hai cuốn kia là cuốn tiểu thuyết "Paul et Virginie" (1788) của Bernadin de Saint-
Pierre và cuốn tiểu thuyết "Atala” (1801) của Chateaubriand. 
 

 Cốt Truyện 
 
 Người kể chuyện là một chàng thanh niên 18 tuổi, đã đi du lịch từ nhà ở Macon, Burgundy nước Pháp, tới nước 
Ý, đầu tiên tới thành phố Rome rồi tới thành phố Naples. Tới Naples, chàng đã gặp một thanh niên khác tên là Aymon de 
Virieu rồi cả hai quyết định đi học nghề với một người đánh cá địa phương tên là Andrea.  
 Vài tháng đầu tiên đã trôi qua trong khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ nhưng rồi một trận bão vào tháng 9 đã khiến 
cho hai chàng trai này phải trú ẩn, ngủ đêm tại nhà của ông Andrea tại Procida, và chính tại nơi này, tác giả đã gặp người 
cháu gái Graziella của ông già đánh cá. Sáng hôm sau, tác giả đã nghe trộm thấy bà vợ của ông Andrea trách móc chồng 
là người đã mang về hai kẻ "tà đạo" người Pháp nhưng cũng lúc đó, nàng Graziella đã lên tiếng bảo vệ hai người khách, 
nói về từ tâm và các hành động tôn giáo của họ. 
 Gia đình Andrea và hai thanh niên Pháp sau đó đi thu lượm các mảnh vỡ của con thuyền đánh cá. Ngày hôm sau, 
tác giả và Virieu đã đi tới thị trấn rồi mua về một con thuyền mới cùng các dụng cụ đánh cá để tặng cho gia đình ông 
thuyền chài. Gia đình ông Andrea đã được dẫn ra bờ biển và họ rất vui mừng khi nhận được con thuyền đánh cá mới. 
 Trong các ngày tháng kế tiếp, tác giả và Virieu đã vui hưởng đời sống miền quê, đọc sách, đi bộ và thưởng thức 
vẻ đẹp, âm nhạc và các vũ điệu tại Procida. Cô nàng Graziella cho họ biết cô ta ưa thích họ đọc sách và vì vậy, các chàng 
trai này đã đọc các tác phẩm của Ugo Foscolo và Tacitus cho Graziella và gia đình nghe, nhưng những người này lại yêu 
thích nghe đọc cuốn tiểu thuyết lãng mạn "Paul et Virginie" của Jacques Henry Bernadin de Saint Pierre. Nàng Graziella 
bị hấp dẫn bởi cuốn truyện đến nỗi cô nàng quên cả các ý tứ, đã tới ngồi sát bên tác giả kể chuyện, tóc nàng bay qua 
trán của chàng trai. Khi câu chuyện đã hết, nàng Graziella còn yêu cầu được nghe kể chuyện tiếp. 
 Thời tiết xấu trong 9 ngày đã khiến cho ông Andrea phải đưa hai chàng thanh nhiên và gia đình về thành phố 
Naples, sau đó Virieu bị gọi về Pháp và tác giả kể chuyện đã bị bệnh vì buồn rầu do sự ra đi của người bạn thân. Tác giả 
báo tin cho ông Andrea và Graziella biết, các người này đã vội vàng lại thăm và Graziella đã chăm sóc chàng, nhờ vậy tác 
giả đã sớm phục hồi sức khỏe. 
 Ngày hôm sau tác giả đã đi tới Mergellina là nơi gia đình Andrea sinh sống và được biết rằng ông Andrea và bà 
vợ đã thu hoạch được nhiều vụ cá khá phong phú còn cô nàng Graziella đi học nghề điêu khắc san hô (coral carving) để 
kiếm thêm tiền. Khi tác giả kể chuyện nói rằng chàng sẽ không hạnh phúc khi phải rời xa họ thì gia đình Andrea đã mời 
chàng ở lại, sống chung với họ.  
 Các tháng trường trôi qua, tác gia kể chuyện coi gia đình Andrea như thể gia đình của chính mình và coi nàng 
Graziella như một người em gái. Chàng dẫn nàng đi nhà thờ, dạy nàng đọc và viết và cô nàng năn nỉ chàng dành cho 
nàng nhiều thời gian hơn bằng cách cũng học nghề điêu khắc san hô. 
 Chàng nhận thấy rằng tình yêu của mình ngày một tăng thêm và nói: "Đời sống của tôi mà không có nàng hiện 
diện sẽ là số không", nhưng rồi vài ngày trước Lễ Giáng Sinh, Graziella được xếp đặt để kết hôn với một người bà con tên 
là Cecco. Hoàn cảnh mất đi người yêu đã khiến cho tác giả phải ra đi khỏi miến Naples rồi đi lang thang qua các vùng 
chung quanh và trở lại nơi ở của Graziella sau các ngày của năm mới. 
 Mặc dù Graziella chấp nhận cuộc hôn nhân xếp đặt vào ngày chàng trở lại, nhưng sau đó cô nàng đã bỏ trốn 
trong một đêm tối với ý định xin vào một tu viện. Rồi ngày hôm sau, cả gia đình nàng đi tìm kiếm mà không thấy 
Graziella. Tác giả kể chuyện cho rằng nàng đã trở về Procida, rồi tại căn nhà của ông Andrea, chàng đã tìm thấy nàng. 
Graziella thú nhận: "Họ muốn em lấy chồng - anh đã là người chồng của tâm hồn em", rồi cả hai yêu nhau trong tình cảm 
lãng mạn. Khi gia đình của Graziella tới gặp cô gái này, họ quyết định rằng Graziella không phải kết hôn với Cecco nữa. 
 Trong ba tháng, hai kẻ yêu nhau vui hưởng hạnh phúc nhưng Graziella cảm thấy đau khổ khi nghĩ tới người yêu 
sẽ phải quay trở về nước Pháp và trình trạng gia đình của cô quá thấp kém so với địa vị của gia đình chàng trai. Khi chàng 
bị gọi phải trở về nước, Graziella đã ngất sỉu tại ngưỡng cửa còn chàng trai cũng bị sa sút tinh thần... 
 Hai người tiếp tục trao đổi thư từ và khi đã sinh sống tại nước Pháp rồi, chàng cảm thấy xấu hổ vì mối tình của 
mình, vì đã yêu thương người cháu gái của một người đánh cá nghèo khó. Tác giả thực sự cảm thấy sự điên rồ của mình 
khi được tin cô gái Graziella qua đời vào tuổi 16.  
 Cuốn truyện kết thúc bằng bài thơ "Le Premier Regret" (The First Regret = Nỗi Luyến Tiếc Đầu Tiên), do tác giả 
làm ra để tưởng nhớ Nàng Graziella. 
 



4/ Bài Thơ danh tiếng "Cô Đơn" của Lamartine 
 

                   L’ I S O L E M E N T 

         Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne, 
         Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 
         Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
         Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. 
 
         Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes, 
         Il serpente et s’enfonce en un lointain obscur ; 
         Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes 
         Où l’étoile du soir se lève dans l’azur. 
 
         Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
         Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
         Et le char vaporeux de la reine des ombres, 
         Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. 
 
         Cependant, s’élancant de la flèche gothique 
         Un son religieux se répand dans les airs ; 
         Le voyageur s’arrête,et la cloche rustique 
         Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. 
 
         Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
         N’éprouve devant eux ni charme, transports ; 
         Je contemple la terre ainsi qu’une âme errante ; 
         Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. 
 
         De colline en colline en vain portant ma vue, 
         Du Sud à l’aquillon, de l’aurore au couchant, 
         Je parcours tous les points de l’immense étendue ; 
         Et je dis: Nulle part le bonheur ne m’attend... 
 
         Mais peut-être au delà des bornes de sa sphère, 
         Lieu où le vrai soleil éclaire d’autres cieux, 
         Si je pouvais laisser ma dépoulle à la terre, 
         Ce que j’ai tant rêvé paraitrait à mes yeux. 
 
         Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire : 
         Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour, 
         Et ce bien idéal que toute âme désire, 
         Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour. 
 
         Que ne puis-je porter sur le char de l’aurore, 
         Vague objet de mes voeux, m’élancer jusqu’à toi. 
         Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ? 
         Il n’est rien de commun entre la terre et moi. 
 
         Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, 
         Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons 
         Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie : 
         Emportez-moi comme elle, orageux aquilons         



 C Ô  Đ Ơ N  
(Nhà Thơ Hoàng Song Liêm chuyển ngữ năm 1953) 
 
      Tôi thường ngồi lặng khi chiều xuống, 
      Trên đỉnh non cao, dưới bóng sồi ; 
      Mắt vẩn vơ nhìn đồng bát ngát, 
      Cảnh đồng biến hiện dưới chân tôi. 
 
      Đây sông gầm sóng, xô bàng bạc, 
      Uốn lượn chìm trong bóng tối xa: 
      Kia, hồ tĩnh mịch nằm êm ả 
      Một ánh sao chiều đáy nước sa. 
 
      Rừng nhỏ âm u vòng chóp núi, 
      Hoàng hôn gieo nhẹ nắng sau cùng; 
      Chị Nguyệt như xe êm nhẹ lướt 
      Đỉnh trời tuôn bạc giải mênh mông. 
 
      Rồi tự góc nhà thờ chót vót 
      Thu âm đồng vọng khắp nơi xa: 
      Lãng du ngừng bước nghe yên lặng 
      Chuông giáo đường hòa khúc thánh ca. 
 
      Trước cảnh êm đềm, tôi lãnh đạm 
      Chẳng hề cảm xúc luyến thương qua; 
      Tôi ngắm đất trời, hồn lạc lõng: 
      Nắng đời chẳng ủ ấp thây ma. 
 
      Lơ đãng mắt nhìn Nam lại Bắc, 
      Núi đồi lại tiếp núi đồi xa, 
      Phương kia phương nọ quanh vô tận; 
      Tôi nhủ: Nào đâu hạnh phúc chờ... 
 
      Nhưng biết đâu ngoài biên vũ trụ, 
      Có trời nắng rọi khắp muôn phương, 
      Nếu tôi gửi xác trong lòng đất, 
      Mơ sẽ về nơi mắt mở giương. 
 
      Tôi sẽ say sưa nguồn khát vọng: 
      Nào nguồn hy vọng, suối yêu đương, 
      Lý tưởng bao người hoài bão mãi, 
      Không tên chi gọi ở trần gian. 
 
      Sao chẳng cho tôi theo ánh sáng, 
      Ruổi niềm mơ ước tới xa xăm 
      Giữ tôi đầy ải trần gian mãi? 
      Tôi vướng tình chi với thế nhân? 
 
      Khi lá rừng rơi trên nội cỏ, 
      Gió chiều lên, cuốn lá về thung. 
      Còn tôi như lá khô tàn úa: 
      Mang kiếp tôi cùng, hỡi Bắc-phong

     
Phạm Văn Tuấn 

 



XUẤT XỨ CỦA CA KHÚC  SILENT NIGHT 
Linh Phương Chuyển Ngữ 

 
Những ai đã viết ca khúc Silent Night lừng  danh được trổi lên trong Mùa Giáng Sinh ?  Và ca khúc này đã được cảm tác 
trong hoàn cảnh nào ? 
 
Mùa Giáng Sinh năm 1818 tại Áo quốc (Austria), có một ban ca nhạc kịch với những diễn viên đi trình diễn lưu động  tại 
các thôn làng trong vùng Núi Alps, Áo quốc.  Ngày 23 tháng 12, nhóm này đến vùng  Orberdorf  bei Salzburg một ngôi 
làng kế cận Salzburg.  Nơi đấy, họ sẽ trình diễn câu chuyện Chúa Giáng Trần tại một giáo đường nhỏ Thánh Nicholas. 
 
Thế nhưng, cây đàn phong cầm trong nhà thờ bị hỏng vì đàn chuột háu đói đã gặm thủng hệ thống gió làm cho đàn 
không thể phát ra âm thanh và không thể nào có chuyên viên đến sửa kịp trong ngày Thánh lễ Chúa Giáng Sinh... Do đó, 
nhóm diễn viên không thể trình diễn vở kịch trong nhà thờ mà phải đến một tư gia. Vở kịch trình diễn theo sự việc xảy ra 
đã được trước thuật trong các chương đầu của Phúc âm Ma-thi-ơ (Matthew) và Lu-ca (Luke) và vị Linh mục phụ tá 
Joseph Mohr của giáo xứ phải dự phần trong chương trình.  Khi màn đêm buông xuống, ông đi bộ đến nhà của người 
đàn phong cầm (organ) là Franz Fruber...  Joseph Mohr phải vượt lên ngọn đồi.  Tại đó, ông nhìn xuống ngôi làng.  Bấy 
giờ, khi ông đứng nhìn quang cảnh chung quanh, từ cao điểm, Joseph Mohr nhìn xuống dãy tuyết trắng yên bình rơi dày 
bao phủ trên ngôi làng.  Làn gió đêm yên tĩnh lướt qua. Mohr cảm xúc trước cảnh trời đêm quá yên bình.  Với tâm hồn 
thơ lai láng, ông nhớ lại những câu thơ mà mình đã sáng tác vài năm trước đây.  Đấy là một  bài thơ viết về thiên sứ loan 
báo Tin Mừng đến các chàng mục tử đã và họ đang trông đợi Đấng Cứu-Tinh đến với dân tộc Do-thái theo do Phúc âm 
Matthew và Luke ghi lại... 
 
Thế rồi, Joseph Mohr quyết định dùng những câu thơ này cho lời của ca khúc mừng Chúa Ra Đời trong đêm Thánh lễ 
Christmas Eve.  Ca khúc thì có lời (lyrics) rồi nhưng còn thiếu giai điệu (melody)  để có thể đàn và cất lên tiếng hát.  
Joseph Mohr bèn đi gặp người đánh đàn phong cầm tại Giáo đường St. Nicholas -Frank Xaver Gruber là một hiệu trưởng 
và giáo sư âm nhạc- để  trình bày chuyện đàn phong cầm bị hỏng.  Mohr mong mỏi rằng Gruber sẽ viết giai điệu cho bài 
thơ. Chỉ còn có thì giờ ít oi thì Thánh lễ sẽ đến, vì đàn phong cầm bị hỏng rồi, thế nên Mohr sẽ dùng tây-ban-cầm (guitar) 
để đàn và hát lên ca khúc này trong đêm Christmas Eve.  Gruber đồng ý và cặm cụi viết giai điệu...  Trong Thánh lễ 
Christmas Eve đêm 24-12, cả hội chúng giáo dân ngồi trong giáo đường đã được nghe ca khúc “Stille Nacht, heilige 
Nacht” (Silent Night) bằng Đức ngữ.  Một bài ca lời giản dị nhưng sáng láng, tinh khôi đã được cả hai Joseph Mohr và 
Gruber song ca.  Mohr hát giọng tenor và đệm đàn guitar, Gruber hát giọng bass... 
 
Vài tuần lễ sau đó, nhà sản xuất đàn phong cầm nổi tiếng Karl Mauracher đến Nhà thờ St. Nicholas tại  Oberndorf để sửa 
chữa cây đàn phong cầm.   Sau khi Mauracher sửa đàn xong thì ông để cho Gruber thử đàn.  Mười ngón tay của Gruber 
lướt trên phím đàn đại phong cầm với giai điệu của ca khúc Silent Night mà hai ông đã hát lên trong Christmas Eve.   Nhà 
sản xuất Mauracher quá đỗi hân hoan khi nghe giai điệu tuyệt vời của ca khúc Silent Night trổi lên, ông bèn xin một copy 
mang về làng Alpine, Kapfing.  Tại đây, hai gia đình ca sĩ nức tiếng vào thời ấy là the Rainers và the Strassers đã nghe ca 
khúc này.  Nhóm ca sĩ này bèn sắp xếp ca khúc Silent Night vào chương trình trình diễn mừng Chúa Giáng Thế.  Về sau, 
các chị em ca sĩ nhà Strassers trình bày ca khúc tuyệt diệu này xuyên suốt vùng Bắc Âu.  Năm 1834, nhóm này trình diễn 
ca khúc “Silent Night” tại triều đình Hoàng đế Frederick William IV, Prussia và nhà vua ra lệnh cho ban hợp xướng của 
đại giáo đường  hát ca khúc này vào mỗi  Thánh lễ Giáng Sinh. 
 
Hai mươi năm sau khi ca khúc “Silent Night” đã được viết, nhóm ca sĩ nhà the Rainers mang ca khúc này đến Hoa kỳ và 
hát lên với Đức ngữ tại Bảo tàng viện Alexander Hamilton Monument  phía bên ngoài của Giáo đường Trinity tại New 
York City. 
Năm 1859, vị Tư tế (priest) của Giáo hội Episcopal là John Freeman Young phục vụ tại Giáo đường Trinity, New York City 
dịch ca khúc Silent Night từ nguyên bản Đức ngữ của Joseph Mohr sang Anh ngữ. 
Năm mươi năm sau khi ca khúc này đã được hát lên bằng Đức ngữ  (1863) thì ca khúc “Silent Night” đã được in trong 
quyển Thánh ca của Charles Hutchins' Sunday School Hymnal. 
 
Ngày nay, ca khúc “Silent Night” đã được hát vang lên trong 300 ngôn ngữ khác nhau trên toàn cầu...
  



  
 
Mohr's German lyrics 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja, 
Tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter ist da! 
Christ, der Retter ist da! 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund'. 
Christ, in deiner Geburt! 
Christ, in deiner Geburt! 
 
Silent Night! Holy Night! 
John Freeman Young (verses 1-3), ca. 1859 
William C. Egan (verses 4-6), 2007 
 
1. Silent night! Holy night! 
All is calm, all is bright, 
Round yon Virgin Mother and Child! 
Holy Infant, so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace! 
Sleep in heavenly peace! 
 
 

2. Silent night! Holy night! 
Shepherds quake at the sight! 
Glories stream from Heaven afar, 
Heavenly Hosts sing Alleluia! 
Christ, the Saviour, is born! 
Christ, the Saviour, is born! 
 
3. Silent night! Holy night! 
Son of God, love’s pure light 
Radiant beams from Thy Holy Face 
With the dawn of redeeming grace, 
Jesus, Lord, at Thy Birth! 
Jesus, Lord, at Thy Birth! 
 
4. Silent Night, Holy Night 
Here at last, healing light 
From the heavenly kingdom sent, 
Abundant grace for our intent. 
Jesus, salvation for all. 
Jesus, salvation for all. 
 
5. Silent Night! Holy Night" 
Sleeps the world in peace tonight. 
God sends his Son to earth below 
A Child from whom all blessings flow 
Jesus, embraces mankind. 
Jesus, embraces mankind. 
 
6. Silent Night, Holy Night 
Mindful of mankind's plight 
The Lord in Heav'n on high decreed 
From earthly woes we would be freed 
Jesus, God's promise for peace. 
Jesus, God's promise for peace. 
 
 

 
Linh Phương 



TÔI TIN 
 

Tôi tin - dẫu biết bao lần 
Niềm tin đem đặt vào lầm lỡ - đau! 

Lòng người khi cạn - khi sâu 
Lòng tôi chỉ tự trách tôi không lường... 

 
Tôi tin - dẫu dại - vẫn thường 

Trái tim trút cạn mới tường đục - trong! 
Ngọt - Chua - Đắng - Xót - bao lần 

Nhận như Huệ phước của trần gian chia... 
 

Trần gian đến tạm - sau về 
Tâm tư chẳng vướng những bề bộn chi! 

Tôi tin - chẳng hối tiếc gì 
Còn tin tôi vẹn nguyên - vì tôi tin! 

 
LÊ MAI 

 

 
 

I BELIEVE 
 

I do believe – although on many an occasion 
I put my belief in a wrong place – such abrasion! 

Man’s mind is now deep and then shallow; 
My heart only blames itself for being so callow. 

 
I still believe – commonly – I am still naïve, 

Only know, after my soul showed, morn or eve. 
Many times, sweet and sour, bitter and tart, 

I receive as a blessing to me life has to impart. 
 

To this world I came momently and will leave; 
My bosom is not jumbled – nothing to grieve. 
I thus believe – without any bit of repentance 

That I am intact, because I believe it a sentence. 
 

THANH THANH



TẠ ƠN XỨ LẠ NĂM ĐẦU 
ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG 

Ở Hoa Kỳ có Lễ Tạ Ơn, gọi là Thanksgiving. Ngày ấy, theo lệ sum họp gia đình, hàn huyên ăn uống. Trong bữa 
tiệc, luôn luôn có món gà tây. 

Nguyên ngày 16- 9- 1602, con tàu Mayflower rời cảng Plymouth (nước Anh), vượt Đại Tây Dương, sang Tân Thế 
Giới (Mỹ Châu), mang theo 102 người Anh gồm: 50 đàn ông, 20 đàn bà và 32 trẻ em. Những thuyền nhân này, muốn 
định cư ở vùng đất chưa thuộc về nước nào để được duy trì ngôn ngữ, phong tục của họ. Và nhất là được tín ngưỡng 
theo giáo phái Pilgrim mà Anh hoàng, lúc bấy giờ, bất ngờ cấm đoán gắt gao. Ngoài ra, họ còn hy vọng ở vùng đất mới sẽ 

có cuộc sống tốt đẹp hơn.  

Trải qua 65 ngày gian nan trên biển cả, ngày 20- 11- 1602 họ đến bờ Đông của Mỹ Châu.  Mãi đến ngày 26- 12- 
1602, họ chọn được nơi định cư, một vùng đất cao ráo, có lạch nước trong. Và đặt tên là cảng Plymouth, kỷ niệm cố 
hương. 

Họ đến nhằm mùa đông, thời tiết quá lạnh. Nhà cửa chưa có, lại thiếu thực phẩm, nên chỉ còn 50 người sống 
sót. Cũng may, năm ấy mùa xuân đến rất sớm. Họ bắt tay vào việc trồng tỉa, chuẩn bị lương thực cho mùa đông kế tiếp. 

Vụ mùa đầu tiên khá tốt đẹp.  

Rồi một ngày trong tháng 10 năm 1621, họ mở tiệc mừng và làm Lễ Tạ Ơn vùng đất mới dung thân. Về sau, lễ ấy 
được tổ chức mỗi năm một lần, truyền đời này sang đời khác, thành phong tục nước Mỹ. Khoảng năm 1941, Quốc Hội 

Hoa Kỳ biểu quyết, ấn định lễ Thanksgiving hằng năm vào ngày Thứ Năm, tuần lễ Thứ Tư, Tháng Mười Một dương lịch. 

 

H 1: Khu phố Tàu ở San Francisco. 

(Ảnh chụp ngày 25- 11- 1993) 

 
Lễ Tạ Ơn năm ấy, nhằm Thứ Năm ngày 25- 11- 1993. Với tôi, đây là năm đầu tiên định cư trên đất Hoa Kỳ. Gia 

đình tôi Tạ Ơn Xứ Lạ Năm Đầu bằng chuyến du ngoạn thành phố San Francisco, viếng thăm Golden Gate Bridge và chụp 

nhiều ảnh để lưu niệm những ngày đến được bến bờ tự do.  



Thành phố San Francisco được thành lập ngày 29- 6- 1776. Cơn sốt vàng California năm 1849, mang đến San 
Francisco sự phát triển nhanh chóng, và trở nên một thành phố lớn nhất ở miền duyên hải phía Tây của nước Mỹ, vào 
thời điểm đó. Năm 1856, địa danh San Francisco vừa là thành phố vừa trở thành tên của quận hạt.  

Ngày 18- 4- 1906, lúc 5 giờ 15 phút sáng, trong lúc mọi người còn đang say ngủ, một trận động đất ập đến San 
Francisco với cường độ 7.8 Mw, và tâm chấn ở ngoài biển chỉ cách thành phố 3 km. Thiên tai ấy, gây ra thảm họa kép, 
động đất kèm theo cháy nổ, khiến ¾ thành phố này thành bình địa. Nhưng chỉ 9 năm sau, San Francisco đã hoàn toàn 
phục hồi, phát triển hơn trước. Và là thành phố giữ vai trò trung tâm văn hóa, tài chánh hàng đầu của Bắc California.  

 

H 2: Tượng đài Joseph Strauss, 

 vị cha đẻ cây cầu Golden Gate. 

 

Nhưng đáng kể nhất, San Francisco có cây cầu bắc qua eo biển Golden Gate, nối với quận hạt Marin. 

Golden Gate Bridge, cây cầu nổi tiếng của thế giới. Nổi tiếng, không những về chiều dài, còn là cách kiến trúc khá 
độc đáo. Cầu bắc qua eo biển rộng, không có trụ chống đỡ các nhịp.  

Nhưng dự án táo bạo này, đã gặp nhiều sự chống đối ngay từ trong trứng nước. Hơn 2.000 vụ kiện được đệ 
trình, xin dừng dự án. Họ nêu đủ lý do: nào địa hình trắc trở, nào khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên có gió mạnh trên 
100 km/giờ và sương mù dày đặc cản trở việc xây dựng và lưu thông, nào eo biển sâu lại có thủy triều quá mạnh và dòng 
nước xoáy [1], nào hơi nước mặn làm hủy hoại cây cầu thép, nào mất vẻ mỹ quang của eo biển đầy thơ mộng, nào 
đường nứt gãy San Andreas Fault là nguyên nhân trận Động đất năm 1906. Và nhất là công ty Phà Cổng Vàng chống đối 

quyết liệt vì sự sống còn của dịch vụ này. Họ ví von bằng mệnh danh “Cây cầu không bao giờ xây dựng được!”   

  Joseph Strauss, cha đẻ của dự án này. Một kỹ sư có nhiều hoài bão và mơ ước, Strauss phải mất hơn mười năm 
kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng Bắc California. Nhờ lòng kiên trì và sự quyết tâm, tháng 11 năm 1930, ông giành được 
sự chấp thuận cho phát hành trái phiếu, thông qua cuộc biểu quyết giữa các quận hạt lên quan đến cây cầu. Nhưng lại 



đang cuộc đại khủng hoảng [2] bao trùm khắp nước Mỹ, không ai dám mua sáu triệu đô la trái phiếu, trong đợt phát 

hành đầu tiên, để bắt đầu xây dựng. 

 

H 3: Bia lưu niệm cuộc tiếp xúc  

giữa Strauss và Giannini. 

 
Cuối cùng, năm 1932, Strauss tìm đến Amadeo Giannini P., nhà sáng lập của ngân hàng Bank of America, văn 

phòng đóng tại San Francisco. May mắn thay, Giannini cũng có tầm nhìn xa. Ông nói: “California cần cầu mà! Chúng tôi 

sẽ mua toàn bộ trái phiếu.” Thế là ngày 5- 1- 1933, cây cầu được khởi công xây dựng, đến ngày 19- 4- 1937 mới xong, và 

ngày 27- 5- 1937 làm lễ khánh thành.  

Toàn bộ cây cầu có chiều dài là 2737,4 m (tức 1,7 mi hoặc 8981 fl). Nhưng nếu chỉ tính đoạn cầu treo bởi dây cáp 
thép là 1970 m, chia làm 3 đoạn: từ trụ bê tông bờ Nam đến trụ tháp là 345 m, đoạn cầu treo nối giữa hai trụ tháp là 
1280 m (tức 4200 ft), đoạn từ trụ tháp đến trụ bê tông bờ Bắc là 345 m. Còn khoảng cách từ gầm cầu đến mặt nước luôn 

luôn thay đổi theo thủy triều, nhưng nếu tính trung bình là 67 m. 

 

                                                            H 4: Ảnh chụp từ đầu cầu phía Bắc (25- 11- 1993) 



Hai trụ tháp, một ở phía Nam và một ở phía Bắc cửa biển, nâng đỡ toàn bộ hệ thống dây cáp thép. Vì vậy, mỗi 
trụ tháp phải chịu sức nặng khủng khiếp của cây cầu vừa dài vừa rộng, với chiều ngang 27,4 m (90 fl) chứa 6 đường xe 
hơi chạy qua lại và hai lối đi ở hai bên dành cho xe đạp cả người đi bộ. Mỗi trụ tháp cao 227,4 m (746 fl) tính từ đỉnh đến 
chân tháp ngang với mặt nước biển. Toàn bộ trọng lượng cây cầu và lượng xe cộ lưu thông được chuyển sang hai dây 
cáp xuyên qua hai tháp chính và cố định ở phần bê tông ở hai đầu. Mỗi dây cáp chính được làm bằng 27572 sợi kim loại 
bện chặt vào nhau [3]. Và rất nhiều dây cáp nhỏ, nối từ dây cáp chính đến thành cầu, khiến cây cầu treo lơ lửng trên 
không trung. Và với lớp sơn màu đỏ cam (orange vermilion) tươi sáng, nổi bật giữa vùng biển xanh, xa xa có sườn núi 
phủ lớp cỏ khô vàng nhạt làm hậu cảnh. Màu sắc hài hòa, khiến cây cầu tăng thêm vẻ rực rỡ, hùng tráng, xứng đáng một 
kỳ quan nhân tạo của nước Mỹ nói riêng, thế giới nói chung.  

Thời tiết lạnh. Gió biển thổi nhiều. Trước cảnh đẹp thiên nhiên và kỳ công của con người, gia đình tôi đi bộ qua 

lại trên cầu, quan sát, chiêm ngưỡng. 

 

H 5: Bước chân giờ bước vào đây… 

Nàng Kiều có 15 năm đoạn trường, trải qua 4 tai ương “Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.” Với tôi, sau Tháng 
Tư Đen năm 1975, cũng 4 lần dâu bể dồn dập: tù “cải tạo,” tù vượt biên, bị lấy nhà lúc 4 giờ chiều và màn đêm buông 
xuống, rồi kinh tế mới huyện Bình Long tỉnh Sông Bé… Cho nên, dù đã đến được bến bờ tự do, và đứng trước một thực 
tại: cầu Golden Gate, một biểu tượng của nước Mỹ, tôi vẫn loáng thoáng tưởng chừng như giấc chiêm bao! Và những 
câu hỏi lảng vảng trong tôi: Tại sao tôi đến đất nước này? Định mệnh nào đưa đẩy tôi cách xa cố hương đến chín múi 

giờ? Đang bước trên cầu này, rồi ngày mai sẽ ra sao? Cảm xúc dâng trào, bất giác lòng tôi thoáng hiện vần thơ:  

Tạ ơn xứ lạ năm đầu  
    Thực hay là mộng? 

    Bể dâu chập chờn. 

    Chiêm bao? 

    Đâu đó rập rờn 

    Vô thường, 

    tôi đã nhiều hơn vô thường. 

    Còn gì để mất mà vương 

    Trắng tay, tay trắng,  

tóc sương cũng rồi! 

Chân bèo năm tháng hẫng trôi 

Gió đem cái lạnh hay đời lạnh na? 

 



Cầu treo, lơ lửng mắt ta 

Nối eo biển rộng 

- Không! 

- Là chiêm bao? 

Sáu lằn xe chạy – Trời cao, 

thả dây cáp thép níu vào sương mây. 

Bước chân, giờ bước vào đây: 

                                                         Tạ ơn xứ lạ 
Năm đầu nao nao! 

 

 

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG 

 

GHI CHÚ 

 

[1] Theo các tài liệu khảo cổ, cách nay 10000 năm, Eo biển Golden Gate là một thung lũng khô cằn, có dòng sông 
cổ xưa thông ra biển. Thời ấy, mực nước biển thấp hơn  ngày nay hơn 100 m. Nhưng đến cuối thời đại băng hà, băng 
tan, nâng cao mực nước biển, khiến nước chảy vào thung lũng, nhận chìm dòng sông này và tràn ngập một vùng rộng 
lớn, biến thành Vịnh San Francisco. Địa hình Eo biển Golden Gate là nguyên nhân của thủy triều mạnh, gió thường 

xuyên, và sương mù dày đặc.  

[2] Cuộc đại suy thái kinh tế tại Hoa Kỳ xảy ra trong những năm 1929 - 1933, gây khủng hoảng vì số cung phát 
triển quá mức, nhưng số cầu lại quá ít. Người lao động không được hưởng phần xứng đáng của họ trong chỉ số tăng của 
nền kinh tế, vì thế hàng hóa làm ra không có người tiêu thụ. Tất cả đưa đến một cuộc khủng hoảng thừa, khiến các nhà 
tư bản, từ hạng trung bình trở xuống, đua nhau phá sản. Kéo theo hàng triệu công nhân thất nghiệp, hàng triệu người bị 

mất nhà cửa. 

[3] Những thông tin cùng các số liệu về cầu Golden Gate, căn cứ vào tài liệu từ Bách Khoa Toàn Thư Mở, và từ 
tấm bia lưu niệm. 



CÕI RIÊNG 
 

 
 

Tôi bước đi trên cỏ hồng sương đọng 

Gió mơ hồ nhè nhẹ đến sau lưng 

Nhìn vườn hoa nở đẹp đẽ lạnh lùng 

Nên viết vội thơ vàng con chữ nhỏ 

 

Sống trên đời là một điều rất khó 

Biết ai yêu hay ghét hoặc thương hờ 

Cuộc tình nào vay mượn cũng muôn thu 

Người có hỏi biết sao tôi bày tỏ 

 

Tôi làm thơ là niềm vui nho nhỏ 

Giúp cho mình cuộc sống có màu xanh 

Bạn cùng ai thì cũng thật chân thành 

Người thơ nhỏ bốn mùa yêu nắng Hạ 

 

Tôi làm thơ có lời xin đa tạ 

Ghét hay thương tôi vẫn thấy ấm lòng 

Người bạn ơi xin chia sẻ cảm thông 

Thơ còn đó ân tình tôi còn đó 

 

Xin giữ lại niềm riêng em thương khó 

Nhớ hay quên tình cũng nặng vô cùng 

Và bên đời vàng vọt chữ hư không 

Tôi vẫn quý Thu vàng hoa cúc nở. 

 

Hoa Văn, Richmond 
 

 



Nhìn Việt Nam nhớ Doãn Quốc Sỹ 
Trịnh Bình An 

 

Tôi không biết nhiều về Doãn Quốc Sỹ. 

Nhưng tôi thường nghĩ về ông qua truyện cổ tích Hồ Thùy Dương. 

Đó là năm tôi lên 10. Trong nhà, có thấy vài cuốn tạp chí Sáng Tạo không biết của ba hay 
các anh chị mua về. Tiếng Việt dễ học quá nên con nít cũng có thể đọc ké sách người 
lớn. Nhưng dĩ nhiên, đọc mà không hiểu gì hết. 

Tôi nhớ mình cũng đọc truyện kịch Ba Chị Em của Thanh Tâm Tuyền. Cũng không hiểu, 
chỉ cảm thấy một không khí rờn rợn âm u khá… hấp dẫn. 

Nhưng Hồ Thùy Dương thì nhớ khá kỹ. 
 
Chỉ vì đó là truyện cổ tích, mà đứa con nít nào lại chẳng mê truyện cổ tích. 

Tôi đọc truyện, biết ngay con cáo trong truyện là Hồ Chí Minh. 

Con nít gì mà lanh dữ vậy? 

Dạ, có gì quá khó đâu, chữ “hồ” nghĩa là “con cáo”. Đó có lẽ là một trong những chữ Hán Việt mà con nít miền Nam học 
được sớm nhất. 

Tôi nhớ những cuốn tập viết thời đó, trang bìa sau có in những câu truyện bằng tranh. Những bức tranh bé xíu chỉ bằng 
bao quẹt, mực in xanh đỏ có khi lem nhem, vậy mà đã khắc vào trí não tôi thật rõ. Một trong những truyện tranh ấy là 
mối tình Tô Đắc Kỷ – Bá Ấp Khảo. Hai người yêu nhau nhưng Đắc Kỷ bị tiến cung cho Trụ Vương. Chính nhờ Tô Đắc Kỷ lén 
giúp đỡ nên Bá Ấp Khảo và cha là Chu Văn Vương mới trốn thoát được để về sau đem quân chinh phạt vua Trụ. 

Nhưng trong truyện Phong Thần thì Đắc Kỷ lại là một con cáo thành tinh có chín cái đuôi, nên còn được gọi là Cửu Vỹ Hồ 
Ly. 

Truyện Đắc Kỷ hồ ly độc ác lóc thịt Bá Ấp Khảo có lẽ hấp dẫn hơn truyện Đắc Kỷ tiểu thư hiền lành cứu thoát người yêu, 
nên cải lương, hát bội đều khai thác sự tích hồ ly tinh. Và đứa nhỏ mê coi hát tuồng như tôi, vì thế, không thể không biết 
con cáo chính là con “hồ”. 

Vào những năm 1970 thì mấy ai có họ “Hồ” ngoài… Hồ Chí Minh? 

Con cáo trong Hồ Thùy Dương chắc phải là nam, bởi vì mấy lần biến dạng thành người nó đều đội lốt ông đạo sĩ. Thế 
nhưng, dù tu luyện cỡ nào nó cũng không thể làm biến mất cái đuôi cáo lùm xùm, nên nó phải mặc áo rộng lụng thụng 
để che đi cái đuôi. 

Con cáo biết được nơi ẩn dấu một cây đũa thần. Nhưng nó không thể đụng tới nếu không có chín giọt máu người. Và nó 
nghĩ ra một âm mưu tàn ác. Nó hiện thành đạo sĩ, dụ dỗ ba người đàn ông ra tay sát hại người thân của họ với lời hứa 
họ sẽ làm chủ được đũa thần, sẽ dùng đũa thần cứu sống người thân trở lại và rồi sẽ đạt được mọi điều mong muốn 
khác. 

Than ôi! 



Ba con người mê muội ấy sau khi đã nhẫn tâm hạ sát người thân thì hăm hở đưa tay định cầm lấy đũa thần. Nhưng cây 
đũa đang tỏa sáng hào quang bỗng vụt trở nên xám xịt, lạnh ngắt. Chẳng có quyền năng huyền diệu nào bằng lòng phục 
vụ cho những kẻ tham lam và ngu si. Cả ba tuyệt vọng và tự sát. 

Chỉ có con cáo giảo quyệt, cuối cùng, đạt được tham vọng. Sau khi uống chín giọt máu người, nó vận công khiến cái đuôi 
cáo thụt hẳn vào trong, tan biến… Nhưng, nó không ngờ rằng cái đuôi tan vào máu lại khiến cho hơi thở trở nên vô cùng 
tanh hôi. Và mỗi khi nó thở ra thì khí độc tàn phá hết mọi loài cây cỏ, khiến cho chung quanh nó chỉ còn là một vùng đất 
chết. 

Giờ đây, khi thấy không còn cách gì sở hữu đũa thần huyền nhiệm lại còn bị gạt ra khỏi sự sống, con cáo càng trở nên 
độc ác, nó trút hết thù hận lên loài người. Nó tìm cách bắt loài người phải trở thành nô lệ của nó.  

Với tà thuật, con cáo nhìn thấu mọi tâm tư và dục vọng của con người. Ai muốn quyền chức, nó cho họ quyền chức; Ai 
muốn bạc tiền, nó cho bạc tiền; Ai muốn nữ sắc, nó cho nữ sắc. Vì vậy, chẳng mấy chốc nó tạo ra cả một triều đình với 
đám quân thần bu quanh, sẵn sàng làm tất cả những điều hồ ly sai bảo. 

Chưa thỏa lòng tham, con cáo còn nghĩ ra cách đoạt lấy những đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng từ khi vừa mới lọt lòng. Đám 
nhi đồng này được nuôi dưỡng ở nơi riêng biệt và không biết tới ai ngoài con cáo là vị “cha già” độc nhất.  

Mãi về sau, tôi mới nhìn ra sự thật trong những giòng chữ cổ tích. Sự thật làm rùng mình ớn lạnh. 

Cho đến ngày nay, thủ đoạn nham hiểm của cáo “Hồ” vẫn còn được đồng bọn áp dụng triệt để: mọi ham muốn tục tằn 
nhất của con người đều được thỏa mãn miễn họ đừng lên tiếng đòi đa nguyên, đa đảng, tự do, nhân quyền, và chống 
Tàu. 

Nhà thơ Lý Đợi gọi đó là “luộc”. 
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất 
Chưa tìm thấy thứ gì mà người Việt không thể luộc…  
 
Vậy nên: 
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất  
Từ luộc xe honda, nhà đất, bằng cấp, chức tước… 
Từ luộc vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm… 
Từ luộc trí tuệ, thẩm mỹ, văn hoá, nhân tính… 
Từ luộc nhân quyền, tự do, tư tưởng, tâm linh… 
 
Còn đám con nít, thiếu nhi Khăn Quàng Đỏ, thì học được cái gì? 

“Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta“. Vậy mà giờ đây các em cứ lơ mơ không rõ Nguyễn Huệ và Quang Trung là 
hai cha con hay là hai anh em! 

Tôi thật phục Doãn Quốc Sỹ, viết một câu chuyện ảo mà lại thành quá thực. Thế nhưng, những mưu mô hung hiểm của 
cộng sản không chỉ có thế… 

Hãy nhìn về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. 

Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản đã phá hủy tất cả các nghĩa trang quân đội, riêng Nghĩa Trang Quân Đội Biên 
Hòa vì có quy mô quá to lớn nên cộng sản không làm gì được. Trải qua hàng chục năm, các công trình trong Nghĩa Trang 
như Cổng Tam Quan, Vành Khăn Tang, Nghĩa Dũng Đài cùng với 16.000 ngôi mộ vẫn còn đó. Nhưng, với dã tâm thâm 
độc, cộng sản đã thi hành một thủ đoạn hết sức tinh vi và tàn ác, đó là chúng cho trồng những loại cây to lớn ngay sát 
cạnh các mộ phần của người lính Cộng Hòa. 



Sau hơn 13 năm (từ 2003 đến 2016) cây mọc ngày càng cao. Những cái cây 
lừng lững ấy thoạt nhìn ngỡ đem lại bóng mát êm đềm cho nghĩa trang, 
nhưng càng nghĩ thêm càng thấy rùng mình ghê sợ. Thử hỏi đám rễ cái rễ 
con của chúng đang… ăn vào đâu? 

Trong quan niệm phong thủy mồ mả của người Á Đông, ngôi mộ còn được 
gọi là Âm Trạch, nghĩa là nhà ở dưới âm phủ, là nơi an nghỉ của những người 
đã khuất. Phong thủy trong mồ mả có liên hệ mật thiết với những người 
đang sống. Một gia đình có thể bị xào xáo, thậm chí lụn bại khi mồ mả của 
cha ông bị “động”. 

Đứng hàng đầu trong các trường hợp xấu nhất về “động mồ”, “động mả” là 
“Mộ chôn gần cây cổ thụ, để rễ cây đâm vào hài cốt thì con cháu bị mổ xẻ, 
bại liệt, đui mù, câm điếc, giảm thọ.” 

Và như thế, thân nhân chỉ còn có một cách duy nhất là đút lót để cải táng hài 
cốt. Dần dà, mọi ngôi mộ đều phải “ra đi”. Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 
đã bị đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An, và rồi trong tương lai 
không xa sẽ trở thành một khu thương mại hay du lịch nào đó. 

Câu chuyện Hồ Thùy Dương của Doãn Quốc Sỹ tuy có thực, có rùng rợn cách mấy cũng không thực, không rùng rợn bằng 
câu chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. 

Con cáo trong Hồ Thùy Dương tuy tàn nhẫn nhưng ít ra nó chỉ làm hại người sống.  Còn những con cáo “thành Hồ” ngày 
nay, táng tận lương tâm đến mức người chết chúng cũng không tha. 

Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ Doãn Quốc Sỹ, vì ông đã nghĩ ra một đoạn kết thật tuyệt vời cho câu chuyện tưởng chừng vô 
vọng. 

Có một vị vua rất nhân từ đã tìm cách trừ khử con cáo tinh. Ông biết không thể xử dụng người lớn trong chiến đấu vì họ 
đều bị con cáo dùng tà thuật mê hoặc. Nhà vua bèn nảy ra sáng kiến lập một đội chiến sĩ tí ho. Đó là những em nhỏ mà 
vũ khí của các em chỉ là sự hồn nhiên, trong sáng và nhiệt tâm. Đúng như vị vua tiên đoán, con cáo vì không mua chuộc 
được các em nên cuối cùng đã phải thảm bại. 

Ngày nay, tuy những bộ mặt thô bỉ của bọn quan tham vẫn phủ trùm ma quái trên đất nước, nhưng đây đó đã lóe lên 
những khuôn mặt khả ái, tươi sáng của những khuôn mặt đấu tranh thật trẻ – các em chính là đạo quân thiên thần mà 
hơn 50 năm trước Doãn Quốc Sỹ đã từng nghĩ tới với tất cả hy vọng. 

Xin được mượn lời của nhà văn Hoàng Khởi Phong: 

Tôi đã đọc Doãn Quốc Sỹ và mơ hồ nhận biết: Một tác phẩm lớn mở lối tới tương lai, khác với 
một cuốn tiểu thuyết hay, phục vụ cho thị hiếu bình thường của người đọc. (trích “Thay Lời Tựa 
dành cho tập truyện Cò Đùm của nhà văn Doãn Quốc Sỹ” – Hoàng Khởi Phong). 

Xin cảm tạ nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã cho ra đời Hồ Thùy Dương để nói lên những nỗi đau mà 
dân tộc đang phải gánh chịu, nhưng đồng thời mở lối một tương lai mới cho con người và đất 
nước Việt Nam. 

Trịnh Bình An 
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