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Bài Xướng :

Kính họa :

NHỚ XUÂN XƯA

NỖI NIỀM

Tuôn nước muôn khe núi thoải mình

Càng nghĩ, càng thêm chạnh nỗi mình

Mưa nhuần nghe tịnh chữ trang kinh

Niệm hoài, khôn dứt một thời kinh

Giơ cao đuốc tuệ soi dâu bể

Thoảng hơi sương lạnh giăng đầu ngõ

Thắp nén tâm hương vọng miếu đình

Quyện ánh trăng non rọi trước đình

Mơ ánh trăng xưa thương Hậu Nghệ

Hiu hắt dặm trường thân lữ khách

Nhìn hoa đèn ấy nhớ Trang Sinh

Ngậm ngùi bóng xế buổi tàn sinh

Chợt như khơi dậy nơi tiềm thức

Bao giờ giũ sạch hờn vong quốc

Nhịp trống nguyên tiêu giục nở Quỳnh

Hẹn với tri âm cạn chén quỳnh

Cao Tiêu

Nguyễn Kinh Bắc

ĐÔI MẮT EM RÉO GỌI

( Tặng HKH )
Tà áo em tím cả cõi nhân gian
Trời Richmond êm tựa áng mây ngàn
Niềm hoang vu thoáng qua theo ngày tháng
Nỗi hững hờ xao động buốt tim gan.
Tiếc mà chi cay đắng giấc mộng vàng
Màu tóc đen nghẹn ngào trên vầng trán
Mắt em buồn, hạt bụi hóa thành mây
Tia nắng sót vừa chợp mình thức dậy.
Thuyền tình trôi, lênh đênh vùng nắng cháy
Giữa đôi bờ anh réo gọi tên em
Xa xa nữa, bến vắng đã lên đèn
Em tôi đó, ngoan hiền đang cầu nguyện!
Từng hơi thở, từng nụ hôn âu yếm
Áo em hồng, mắt ngấn lệ rưng rưng
Quen giọng nói... nụ cười thơm kỷ niệm
Hôm em về ... chợt nhớ tiếc bâng khuâng.
Tình còn mãi âm thầm, thương rất chậm
Mắt to em, sâu thẳm bóng hình tôi
Lòng dặn lòng dù nghiệt ngã phai phôi
Hương ân ái... ru hồn ta chất ngất...
Chuẩn bị chuyến đi xa, 1 tháng 12, 07

Bùi Thanh Tiên

ANTON PAVLOVICH CHEKHOV
(1860 – 1904)
Văn Hào Danh Tiếng của Nước Nga

Phạm Văn Tuấn
______________________________
Ngày sinh: 29 tháng 1 năm 1860
Nơi sinh: Taganrog, nước Nga
Qua đời: ngày 02 tháng 7 năm 1904 (lao phổi)
Nổi tiếng nhất vì tác phẩm: “Vườn Anh Đào” (The Cherry Orchard).
Anton Pavlovich Chekhov (29/1/1860 – 15/7/1904) là một y sĩ người Nga,
một nhà viết kịch và cũng là một nhà văn viết truyện ngắn. Anton Chekhov được
coi là một trong các nhà văn viết truyện ngắn hay nhất trong lịch sử. Trong suốt
cuộc đời, Chekhov đã hành nghề bác sĩ y khoa đồng thời vẫn viết văn, ông đã
từng nói: “Y khoa là người vợ hợp pháp của tôi còn văn chương là người tình”
(Medicine is my lawful wife and literature is my mistress).
Chekhov từ bỏ sân khấu sau lần thất bại của vở kịch “Chim Hải Âu” (The
Seagull) vào năm 1896 nhưng vở kịch này được tổ chức lại và đã được nhiều
người tán thưởng vào năm 1898 do ông Constantin Stanislavski tại Rạp Hát Nghệ Thuật Moscow (The Moscow
Art Theatre) rồi cũng tại nơi này còn trình diễn vở kịch “Chú Vanya” (Uncle Vanya) và vở “Vườn Anh Đào” (The
Cherry Orchard). Bốn tác phẩm kịch nghệ này đã là một đổi mới đối với các diễn viên và khán giả bởi vì tác giả
Chekhov đã dùng lối diễn tả tâm trạng vào trong kịch nghệ cùng với cách mô tả đời người ẩn chìm trong văn
bản của vở kịch.
Đầu tiên Chekhov viết truyện để kiếm tiền nhưng khi tham vọng nghệ thuật của tác giả tăng lên thì các
cải tiến về nghệ thuật viết văn của Chekhov đã ảnh hưởng tới sự cải cách của lối viết văn mới về truyện ngắn.
Chekhov đã dùng tới kỹ thuật “dòng ý thức” (the stream of consciousness technique) rồi về sau, kỹ thuật này
đã được các nhà văn danh tiếng xử dụng như James Joyce cũng như các nhà văn cách tân khác (modernists).
Chekhov đã từng nói rằng vai trò của người nghệ sĩ là đặt các câu hỏi mà không trả lời chúng.

1/ Tuổi niên thiếu
Anton Pavlovich Chekhov chào đời vào ngày Lễ của Thánh Anthony (St. Anthony the Great), tức là ngày
17 tháng 1 theo Lịch cũ, hay ngày 29/1/1860, tại Taganrog, một hải cảng trên bờ biển Azov (the Sea of Azov)
tại miền nam của nước Nga.
Anton Chekhov là người con thứ ba trong số 6 người con còn sống sót của gia đình. Cha của Anton
Chekhov là ông Pavel Yegorovich Chekhov, là con trai của một người trước kia là một nông nô, đã mở một cửa
tiệm bán tạp hóa tại ngôi làng Vilkhovatka, gần Kobeliaky, ngày nay thuộc miền Poltava của xứ Ukraine.
Ông Pavel Chekhov là nhạc trưởng của ca đoàn nhà thờ, là một tín đồ thuần thành của đạo Thiên Chúa
Orthodox nhưng ông cũng là một người cha thường hay ngược đãi các con. Theo các nhà khảo cứu thì ông
Pavel là một mẫu người đạo đức giả trong các câu truyện của người con của ông, Anton Chekhov.
Mẹ của Anton Chekhov là bà Yevgeniya, là một người kể chuyện rất hay cho các con về các chuyến du
lịch của bà ta và cha của bà Yevgeniya là một người buôn vải trên khắp nước Nga. Anton Chekhov đã từng
nhắc lại rằng “tài năng của chúng tôi là từ người cha nhưng tâm hồn của chúng tôi là từ bà mẹ”.
Khi đến tuổi trưởng thành, Anton Chekhov đã chỉ trích người anh tên là Alexander vì cách đối xử của
anh ta đối với vợ và các con, bằng cách nhắc lại sự tàn bạo của ông Pavel: “Hãy nhớ lại sự hoảng sợ và bất mãn
mà chúng ta đã cảm nhận khi cha của chúng ta đã nổi giận vì món súp quá mặn và ông ta đã gọi mẹ là một kẻ
điên”.

Anton theo học ngôi trường dành cho các trẻ em gốc Hy Lạp rồi sau đó là trường trung học Taganrog,
hiện giờ ngôi trường này được đổi tên thành Trường Trung Học Chekhov (The Chekhov Gymnasium). Tại nơi
này, Anton bị học lại một năm ở tuổi 15 vì không đủ điểm trong kỳ thi tiếng Hy Lạp. Anton cũng tham gia vào
ca đoàn do người cha tổ chức của Tu Viện Chính Thống Hy Lạp (the Greek Orthodox monastery) tại Taganrog.
Trong một bức thư viết vào năm 1892, tác giả Chekhov đã mô tả thời niên thiếu của mình là “đau khổ” và nhớ
lại rằng “khi các anh và tôi đứng tại giữa nhà thờ và hát các bài “Dâng cao lời cầu nguyện của tôi” (May my
prayer be exalted) và “Lời của Thánh Thiên Thần” (The Archangel’s Voice), mọi người nhìn chúng tôi với lòng
thèm muốn nhưng vào lúc đó, chúng tôi cảm thấy như các kẻ tội phạm nhỏ tuổi. Mặc dù có quá khứ vững
vàng về tôn giáo và giáo dục như vậy, sau này Anton Chekhov đã trở nên một người vô thần (an atheist).
Vào năm 1876, ông Pavel là cha của Anton Chekhov đã bị phá sản vì chi tiêu quá nhiều vào một căn nhà
mới, rồi để tránh khỏi bị tù giam vì nợ nần, ông Pavel đã bỏ trốn lên thành phố Moscow, để lại 2 người con trai
lớn đang theo học đại học là Alexander và Nikolay. Gia đình này đã phải sinh sống trong cảnh nghèo khó khiến
cho bà mẹ của Anton bị suy sụp tinh thần.
Anton Chekhov phải ở lại Taganrog để bán đi các tài sản còn tồn lại và theo đuổi sự học. Anton ở lại nơi
này trong hơn 3 năm, phải ở đậu tại nhà của ông Selivanov, ông này đã giúp đỡ gia đình Chekhov bằng cách
mua lại căn nhà và ông ta là nhân vật Lopakhin, được nhà văn Chekhov mô tả trong tác phẩm “Vườn Anh Đào”
(the Cherry Orchard).
Anton Chekhov phải tự lo việc trả tiền học cho mình, phải lo xoay xỏa bằng cách dạy kèm, bắt và bán
các con chim sẻ cánh vàng (goldfinches) và viết ra các đoản văn để gửi cho các tờ nhật báo. Anton phải tiết
kiệm tối đa để gửi từng đồng ruble dành dụm cho gia đình đang sinh sống thiếu thốn tại thành phố Moscow,
đồng thời Anton cũng viết các bức thư khôi hài để giúp cho gia đình lên tinh thần. Trong thời gian này, Anton
Chekhov đã đọc rất nhiều truyện của các nhà văn danh tiếng như Cervantes, Turgenev, Goncharov và
Schopenhauer, đồng thời Anton cũng viết ra một kịch bản có tên là “Không có Cha” (Fatherless), vở kịch này
đã bị người anh Alexander chê là “một sáng tạo không thể tha thứ được nhưng ngây thơ”. Anton cũng vướng
mắc vào một vài chuyện tình mà trong đó có mối tình với vợ của ông thầy giáo.
Vào năm 1879, Anton Chekhov đã học xong bậc trung học, đoàn tụ với gia đình tại thành phố Moscow
rồi được chấp nhận vào trường Y Khoa của Đại Học Sechenov (I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University).

2/ Bắt đầu viết văn
Khi trở về thành phố Moscow, Anton Chekhov chịu trách nhiệm nuôi sống cả gia đình. Để giúp gia đình
và có tiền trả học phí, hàng ngày Chekhov phải viết ra các chuyện ngắn hài hước, mô tả về các lối sống của
người Nga hiện thời. Nhiều bài viết này đã được ký tên bằng bút hiệu như “Antonsha Chekhonte” hay “Một
người không giận hờn” (Man without a Spleen). Khả năng thiên phú về tài viết văn hài hước này đã khiến cho
Chekhov nổi tiếng là một nhà văn khôi hài về đời sống đường phố của người dân Nga rồi vào năm 1882, Anton
Chekhov được mời viết bài cho tờ báo Oskolki, với chủ nhân là ông Nikolai Leykin, một trong các nhà xuất bản
hàng đầu của thời đại đó.
Vào năm 1884, Chekhov đã trở nên một y sĩ, ông coi đây là nghề nghiệp chính dù cho ông kiếm được ít
tiền bằng nghề thầy thuốc bởi vì Chekhov thường chữa bệnh cho các người nghèo mà không nhận lệ phí. Qua
năm 1885, Chekhov nhận thấy mình bị ho ra máu rồi tới năm 1886 thì bệnh tình trở nên xấu hơn nhưng ông
đã không cho gia đình và các bạn hữu biết về căn bệnh của mình. Chekhov tiếp tục viết bài cho các tạp chí
hàng tuần, kiếm đủ tiền để dọn gia đình tới một nơi ở khá hơn.
Vào đầu năm 1886, Chekhov được mời viết văn cho tạp chí Thời Đại Mới (New Times = Novoye
Vremya) tại thành phố St. Petersburg, biên tập và làm chủ tờ báo này là nhà tư bản Alexey Suvorin, ông này đã
trả tiền cho Chekhov gấp hai lần ông Leykin và lại dành cho nhà văn Chekhov gấp ba lần diện tích đăng bài.
Ông Suvorin đã trở nên người bạn thân nhất và suốt đời của Chekhov.
Không lâu sau đó, Chekhov đã được giới văn học và quần chúng biết tới tài năng. Ông Dmitry
Grigorovich, 64 tuổi, là một nhà văn người Nga nổi tiếng vào thời đại đó, sau khi đọc truyện ngắn “Người Đi

Săn” (The Huntsman) của Chekhov, đã viết thư cho tác giả như sau: “Anh có thực tài đấy, thứ tài năng này sẽ
đưa anh lên hàng đầu của các nhà văn thuộc thời đại mới”. Ông Grigorovich còn khuyên Chekhov nên viết văn
chậm đi, viết ít hơn và chú tâm vào phẩm chất văn chương của các bài viết.
Thực ra, các bài viết đầu tiên của Chekhov đã cho thấy rằng tác giả này viết văn một cách rất cẩn thận,
luôn luôn duyệt lại các bài viết của mình. Lời khuyên của ông Grigorovich dù sao cũng đã giúp ích cho nhà văn
26 tuổi Anton Chekhov trở nên thận trọng hơn. Vào năm 1887, tập truyện ngắn “Gần Tối” (At Dusk = V
Sumerkakh) của Chekhov đã được trao tặng Giải Thưởng Pushkin (The Pushkin Prize) vì phẩm chất văn chương
hạng nhất, sự thắng lợi này một phần do các lời khuyên của ông Grigorovich trước kia.

3/ Thời kỳ đi xa
Vào năm 1887, vì sức khỏe kém đi và vì làm việc quá sức, Chekhov thực hiện một chuyến du lịch qua
miền Ukraine và tại nơi này, nhà văn Chekhov đã bừng tỉnh trước các cảnh đẹp của vùng thảo nguyên. Khi trở
về nhà, Chekhov viết ra một tiểu thuyết ngắn tên là “Thảo Nguyên” (The Steppe), sau này được phổ biến trên
tờ báo “Người Đưa Tin Miền Bắc” (The Northern Herald = Severny Vestnik). Trong tác phẩm này, tác giả đã kể
lại những gì một cậu bé đã nhìn thấy khi đi du lịch và ngồi trên chiếc xe ngựa không mui, cùng với một tu sĩ và
một nhà buôn, băng qua miền thảo nguyên. Tác phẩm này đã chứng tỏ phẩm chất văn học của tác giả.
Tới mùa thu năm 1887, người quản lý rạp hát tên là Korsh đã đặt Chekhov viết ra một vở kịch, rồi kết
quả là sau 2 tuần lễ, Chekhov đã hoàn thành tác phẩm “Ivanov” vào tháng 11 năm đó. Vở kịch này đã được
nhiều người khen ngợi và được coi là một sáng tác có giá trị nghệ thuật cao.
Năm 1889, người anh của Chekhov là Nikolay qua đời vì bệnh lao phổi, sự việc này đã ảnh hưởng tới
Chekhov khi ông viết ra tác phẩm “Một Chuyện Buồn” (A Dreary Story), hoàn tất vào tháng 9 năm đó. Truyện
kể về một người tới cuối cuộc đời, mới nhận thấy rằng anh ta đã không theo đuổi một mục đích nào. Vào lúc
này, người anh Mikhail vì đang theo học luật nên phải đi tìm hiểu về các nhà tù tại nước Nga, điều này cũng
khiến cho Anton Chekhov bị ám ảnh về công việc cải thiện các nhà tù.
Vào năm 1890, Anton Chekhov đã thực hiện một cuộc du hành gian nan, tới miền đông của nước Nga,
đi xa bằng xe lửa, xe ngựa kéo và tầu thủy, tới một thuộc địa ngục tù (penal colony) trên đảo Sakhalin, ở phía
bắc của nước Nhật Bản. Chekhov đã trải qua 3 tháng trường tại nơi này, đã phỏng vấn hàng ngàn tù nhân và
các người định cư tại nơi đây. Chekhov đã chứng kiến nhiều cảnh sống bất công và tàn nhẫn tại thị trấn Tomsk,
đây là nơi các tù nhân bị đánh đập dã man, thực phẩm bị ăn chặn và phụ nữ bị ép buộc làm điếm. Ông đã nhìn
thấy các hoàn cảnh cực xấu xa của sự suy đồi của con người và xúc động trước các cảnh gian khổ của trẻ em
sinh sống với cha mẹ trong thuộc địa ngục tù.
Trước các cảnh tàn nhẫn, vô nhân đạo này, Chekhov đã viết rằng chính quyền phải có bổn phận đối xử
một cách nhân đạo hơn đối với các kẻ phạm pháp. Những điều khám phá của Chekhov được xuất bản vào
năm 1893 và 1894 thành tác phẩm “Hòn Đảo Sakhalin (The Island of Sakhalin = Ostrov Sakhalin) và đây là một
công trình xã hội.

4/ Cư ngụ tại Melikhovo.
Vào năm 1892, Chekhov mua một trang trại nhỏ tên là Melikhovo, nằm vào khoảng 40 dặm về phía
nam của thành phố Moscow rồi ông sinh sống với gia đình tại nơi đây cho tới năm 1899. Cũng vào năm này và
tại nơi đây bùng phát nạn đói và bệnh dịch tả nên Chekhov đã thiết lập 3 trường học, 1 trạm chữa lửa và 1
bệnh viện để chữa bệnh cho các dân nghèo sinh sống cách xa một dặm đường, dù cho tình trạng bệnh lao của
y sĩ kiêm nhà văn Chekhov vẫn không suy giảm. Mikhail Chekhov, người anh của tác giả, đã kể lại rằng vào các
ngày đầu tiên, các người bệnh từ 20 dặm quanh vùng, đã tụ tập về phòng khám bệnh, họ đi bộ, đi bằng xe
kéo, đôi khi từ sáng sớm đã có các người đàn bà nhà quê và các trẻ em xếp hàng đứng đợi tại trước cửa. Các
chi phí về thuốc men của y sĩ Chekhov rất đáng kể nhưng ông đã phải mất rất nhiều công sức và nhiều giờ để
đi xa, khám bệnh cho các bệnh nhân, như vậy đã làm giảm đi nhiều thời giờ viết văn. Tuy nhiên, công việc y tế
của Chekhov đã khiến cho ông có nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với nhiều loại người trong xã hội, đã chứng

kiến nhiều cảnh sống thiếu vệ sinh và nghèo túng của các người nông dân, để rồi ông viết ra truyện ngắn “Các
Nông Dân” (The Peasants).
Chekhov bắt đầu viết vở kịch “Chim Hải Âu” (The Seagull) vào năm 1894 trong căn nhà gỗ mà ông đã
cho xây dựng bên trong khu vườn trái cây tại Melikhovo. Trong 2 năm từ khi dọn nhà về đây, Chekhov đã cho
sửa sang lại căn nhà, trồng hoa và ngũ cốc, chăm sóc khu vườn trái cây và cái hồ nước cũng như trồng thêm
nhiều cây cối mới.
Vào ngày 17 tháng 10 năm 1896, đêm đầu tiên trình diễn vở kịch “Chim Hải Âu” tại Rạp Hát
Alexandrinsky của thành phố St. Petersburg, khán giả đã la ó vở kịch và buổi trình diễn coi như thất bại. Về sau
ông giám đốc của Rạp Hát là Vladimir Nemirovich Dachenko đã nhờ ông bạn đồng nghiệp là Constantin
Stanislavski đạo diễn lại vở kịch tại Rạp Hát Nghệ Thuật Moscow (The Moscow Art Theatre) vào năm 1898, rồi
ông Stanislavski đã chú ý tới các phần tâm lý hiện thực trong vở kịch để trình diễn trước khán giả, nhờ vậy ông
ta đã khiến cho Chekhov vẫn còn yêu thích viết ra các vở kịch khác. Rạp Hát Nghệ Thuật này còn cho trình diễn
nhiều vở kịch khác của Chekhov, rồi năm sau ra mắt vở kịch “Chú Vanya” (Uncle Vanya) mà tác giả Chekhov đã
hoàn thành vào năm 1896.

5/ Sinh sống tại Yalta
Vào tháng 3 năm 1897, Chekhov bị xuất huyết vì bệnh lao phổi nhân dịp đi tới thành phố Moscow.
Nhiều người đã khuyên nhà văn này phải đi khám bệnh tại một bệnh viện lớn, rồi tại nơi đây, các bác sĩ đã
chẩn bệnh cho Chekhov và cho biết ông bị nám đen tại phần phía trên của 2 lá phổi, nên ông cần phải thay đổi
lối sinh sống.
Sau khi người cha qua đời vào năm 1898, Chekhov đã mua một mảnh đất tại ngoại ô của thị trấn Yalta,
xây dựng tại nơi này một căn nhà rồi năm sau, để mẹ và chị dọn vào đó. Tại căn nhà ở Yalta, Chekhov đã trồng
hoa, trồng cây, nuôi chó và hạc (cranes) và tiếp đón các vị khách nổi tiếng như Leo Tolstoy và Maxim Gorky. Tại
Yalta, mỗi năm Chekhov đã viết ra 2 vở kịch là “Ba Người Chị” (The Three Sisters) và “Vườn Anh Đào” (The
Cherry Orchard).
Vào ngày 25/5/1901, Chekhov đã kết hôn một cách thầm lặng với cô Olga Knipper, cô diễn viên này đôi
khi là người tình và cũng là người được đỡ đầu do ông Nemirovich Danchenko, cô cũng là người đẹp mà
Chekhov đã gặp gỡ lần đầu tiên trong lần tập dượt vở kịch “Chim Hải Âu”. Sau cuộc hôn lễ, Chekhov sinh sống
phần lớn thời gian tại Yalta còn cô Olga tại thành phố Moscow để theo đuổi nghề diễn kịch.
Tại Yalta, Chekhov đã viết ra một trong các truyện nổi danh nhất của ông: “Bà Mệnh Phụ với con Chó”
(The Lady with the Dog), chuyện mô tả một người đàn ông đã có vợ và một người đàn bà đã có chồng, bất
thường gặp nhau và họ cảm thấy bị hấp dẫn vào nhau mặc cho sự an toàn của gia đình.

6/ Anton Chekhov qua đời
Vào tháng 5 năm 1904, người anh Mikhail Chekhov đã nhận thấy Anton Chekhov có vẻ bệnh hoạn trầm
trọng. Tới ngày 3 tháng 6, Chekhov cùng với Olga đi tới tỉnh Badenweiter trong miền Rừng Đen (the Black
Forest) để nghỉ ngơi, tại nơi này Chekhov đã viết thư một cách vui vẻ cho người chị Masha và cho mẹ, mô tả
các thức ăn địa phương và phong cảnh miền phụ cận.
Về sau vào năm 1908, Olga đã mô tả lại lúc lâm chung của nhà văn Anton Chekhov, và cho biết rằng
vào ngày 02/7/1904, bác sĩ đã chích cho Chekhov một mũi thuốc camphor rồi gọi cho ông ta một ly rượu sâm
banh (champagne). Chekhov đã uống hết nửa ly rồi nằm xuống và ngưng thở không lâu sau đó.
Nhà văn Anton Chekhov được chôn cất bên cạnh ngôi mộ của người cha, trong Nghĩa Trang
Novodevichy của thành phố Moscow. Đây là nơi an nghỉ của nhiều danh nhân của nước Nga, gồm có nhà soạn
nhạc lừng danh Sergei Prokofiev, nhà thơ Vladimir Mayakovsky, nhà văn Mikhail Bulgakov và nhà thơ Mikolai
Vasilievich Gogol.
Tại bên ngoài nước Nga, nhà văn đầu tiên ca ngợi Anton Chekov là Văn Hào người Anh George Bernard
Shaw, còn nhà văn Raymond Carver tin tưởng rằng Anton Chekhov là nhà văn bậc nhất về truyện ngắn. Văn
Hào Ernest Hemingway cũng là một nhà văn chịu ảnh hưởng của Chekhov còn nhà văn Vladimir Nobokov đã ca

tụng rằng truyện “Bà Mệnh Phụ với con Chó” (The Lady with the Dog) là một trong các truyện ngắn hay nhất
đã từng được viết ra.

7/ Các Tác Phẩm chính của Anton Chekhov
Vào nửa sau của thế kỷ 19, cơ chế cổ xưa của nước Nga đang dần dần suy sụp, các định chế chính trị
mới đang phát triển, các nhà quý tộc nông thôn đang trở thành các nhà tư sản thành thị và cũng là giới tư bản
mới. Tolstoy và Turgenev là hai trong số các nhà văn mô tả các cấu trúc xã hội cũ đang suy yếu vào các thập
niên 1860 và 1870. Dostoevsky diễn tả một cách bi quan các xung đột trí thức còn Anton Chekhov lại là nhà
văn đầu tiên mô tả một thế giới không có các anh hùng và các kẻ vô loại. Nhân vật của Chekhov đã nói lên anh
ta muốn gì, nên làm gì trong khi đó dần dần nhận thức được các điều sai trái và rồi chịu đựng đau khổ một
cách tuyệt vọng.
Anton viết cả kịch lẫn truyện ngắn. Về các nhà viết kịch người Nga thì Chekhov được xếp vào hàng đầu
nhưng về văn xuôi thì Chekhov được xếp hạng sau Leo Tolstoy và Alexander Pushkin.
Ngoài rất nhiều bức thư viết cho gia đình và bạn bè, ngoài rất nhiều truyện ngắn, bốn vở kịch nổi danh
nhất của Anton Chekov là “Chim Hải Âu” (The Seagull, 1894), “Chú Vanya (Uncle Vanya, 1899), “Ba Người Chị”
(The Three Sisters, 1900) và “ Vườn Anh Đào” (The Cherry Orchard, 1903).
Tại Hoa Kỳ, các vở kịch đầu tiên của Chekhov được trình diễn tại New York vào năm 1905 do một nhóm
người Nga di cư, với Alla Nazimova trong vở kịch “Chim Hải Âu” (The Seagull), rồi công ty kịch nghệ
Washington Square Players đã diễn vở “Con Gấu” (The Bear) vào năm 1915 và vở “Chim Hải Âu” vào năm
1916, nhưng các lần trình diễn kể trên đã không thành công bởi vì cách diễn xuất đã không mô tả được giới
trưởng giả đang suy tàn.
Sau đó đoàn nghệ sĩ của Rạp Hát Nghệ Thuật Moscow đã sang Hoa Kỳ vào các năm 1922 – 23, và 1923
– 24, đã trình diễn các vở kịch “Ba Người Chị” (The Three Sisters), “Vườn Anh Đào” (The Cherry Orchard) và
“Chú Vanya” (Uncle Vanya), tất cả các vở kịch trên đều được khán giả ca ngợi và còn được trình diễn lại vào
nhiều năm về sau. Ngoài ra, các vở kịch khác kém nổi danh hơn của Chekhov như vở “Ivanov” đã được trình
bày vào các năm 1958, 1966, 1986 và 1997.
Về truyện ngắn, loại sáng tác này của Chekhov thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu của
hai thành phố St. Petersburg và Moscow, trong giai đoạn này, các tác phẩm nổi tiếng nhất là:
- Người Tu Sĩ Đen (The Black Monk, 1894),
- Thầy Giáo dạy Văn (The Literature Teacher, 1894)
- Ba Năm (Three Years, 1895),
- Đời sống của Tôi (My Life, 1896),
- Căn nhà với bao lơn (The House with the Balcony, 1896),
- Các Nông Dân (The Peasants, 1897),
- Ionych, 1898.
- Mệnh phụ với con chó (The Lady with the Dog, 1898)
- Cây lý gai (The Gooseberry, 1898),
- Người đàn ông trong thùng (The Man in a Case, 1898),
- Căn nhà mới mùa hè (The New Summer House, 1899),
Và - Trong Khe Núi (In the Ravine, 1900).
Trong các năm cuối đời, Chekhov dồn thời giờ vào việc viết ra các kịch bản, duyệt lại các truyện ngắn
đã viết ra trước kia để in vào tuyển tập “Các Công Trình Sưu Tập” (Collected Works, 1899 – 1901) và Chekhov
cũng viết thêm 2 truyện ngắn nữa: “Ông Giám Mục” (The Bishop, 1902) và “Vị Hôn Thê” (The Fiancée, 1903).
Các truyện ngắn của Anton Chekhov thường mô tả các đề tài phản ánh khung cảnh của nước Nga vào
cuối thế kỷ 19 với các chủ đề như sự cô đơn của con người, niềm tuyệt vọng và sự mong muốn hiểu biết./.

Phạm Văn Tuấn

TRONG TRÍ NHỚ DÒNG SÔNG
(Cảm tác từ bức tranh HUẾ, DÒNG SÔNG BAY TRONG TRÍ NHỚ của Họa Sĩ ĐINH CƯỜNG)

Trong trí nhớ dòng sông
Tóc em bay phiêu bồng
Giữa hai hàng phượng đỏ
Thương thương mùa hạ hồng.

Trong trí nhớ dòng sông
Em chọn màu rêu rong
Áo dài đi qua phố
Ai biết đời long đong.

Trong trí nhớ dòng sông
Mươn mướt hàng mi cong
Lối em về Thôn Vỹ
Vườn cau vừa trổ bông.
Trong trí nhớ dòng sông
Chín đợi đến mười mong
Qua cầu nghe nức nở
Tiếng ve chiều Kim Long.

Trong trí nhớ dòng sông
Em đan suốt mùa đông
Ai đó về An Cựu
Có nắng đục mưa trong.

Trong trí nhớ dòng sông
Ôi xa vắng mênh mông
Lối xưa thành quách cũ
Còn rải vàng phấn thông.
Trong trí nhớ dòng sông
Đưa em xuống thuyền rồng
Bao cảnh đời nhung lụa
Có có rồi không không…

Trong trí nhớ dòng sông
Mờ mịt sắc cầu vồng
Mưa Huế nhiều chi lạ
Nước phân chia đôi dòng.

PHAN KHÂM
(Silver Spring, MD)
(Mời nghe ca khúc “Trong Trí Nhớ Dòng Sông” do nhạc sĩ Huy Lãm phổ nhạc)

MÙA XUÂN KHÔNG TRỞ LẠI
Tiên Sha Lê Luyến

1- Mùa xuân và ngày Tết là những mốc thời gian thiêng liêng trong tâm hồn và cuộc đời con người. Mỗi độ Tết
về đất trời như hồi sinh, người người được tăng thêm tuổi thọ, đời đẹp ra, cuộc sống thêm phần ý nghĩa và hưng phấn.
Như Cao bá Quát đã viết:
"Xuân tăng tuế nguyệt, Nhơn tăng thọ.
Lộc mãn càn khôn, Phước mãn đường"
Những người sống xa quê hương càng thấy trân trọng ngày Tết và quý giá giây khắc xuân nồng. Ai cũng một lòng
hoài xuân, nhớ về cái Tết đầm ấm nơi quê nhà. Sự hồi tưởng càng làm tăng nỗi buồn cô đơn và trăn trở trong lòng
chúng ta, những kẻ ly hương. Do vậy, điều dễ hiểu để có thể lý giải là vì sao hàng năm mỗi độ xuân về, di dân người Việt
lại đua nhau về ăn Tết quê nhà. Con số thống kê khái quát người và đô la Việt kiều mang về khiến làm chóng mặt bất cứ
ai. Có phải chăng họ muốn tìm lại khoảnh khắc tương thông thiêng liêng của tâm linh con người giao hòa với đất trời
mùa xuân ấm cúng chính ngay trên quê hương thân yêu của mình?
Họ từ khắp nơi trên thế giới trở về. Có người về để hưởng thụ cái thiên đường nơi hạ giới với giá rẻ như bèo so
với đồng đô la (2003). Nhưng cũng không ít người trở về với tâm trạng thổn thức hoài niệm một thời quá khứ, xoa dịu
nỗi lòng kẻ bắt buộc phải sống ly hương. Họ về với thân nhân, mồ mả, làng nước, với nơi chốn cội nguồn, chôn nhau cắt
rốn trọn đời nhớ thương, dẫu rằng hôm nay phải mang thân lưu lạc góc bể chân trời.
Tóm lại mỗi người mỗi hoàn cảnh, một lý do, một cách nói riêng để lý giải và... tất cả đều hợp lý, thuận lẽ.

2- Quang cảnh và không khí Sài Gòn bao giờ cũng mang một nét đặc thù riêng biệt mà không có một thành phố
nào trên thế giới giống được. Nó vừa nhộn nhịp, huyên náo trong cảnh xô bồ hỗn loạn, nhưng lại vừa quen thuộc, thân
thương như gần gũi trói buộc lòng người. Những tấm khăn che mặt kỳ dị của dòng người chạy xe vội vã, vô trật tự nối
nhau kéo dài trên đường phố dường như bất tận. Hai bên vỉa hè nườm nượp khách bộ hành ngược xuôi, mua bán hối hả
trong cái không khí ngột ngạt của những ngày còn sót lại trong năm. Thủ đô ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa đã một
thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Ðông, đang thay da đổi thịt từng giờ, biến đổi từng ngày theo tỷ lệ thuận với
dòng chuyển động luân lưu không ngừng nghỉ của tạo hóa trong lúc xuân về. Lác đác đó đây trên hè phố, bên góc chợ
Bến Thành đã bày bán một vài thứ hàng Tết. Gió xuân mơn man trong không gian lồng lộng như xua bớt đi cái ngột
ngạt, ầm ỉ của thành phố đông dân nhất nước nhưng vẫn không làm tan đi những nét lo âu, đăm chiêu trong lòng người
dân nghèo vào những ngày cận Tết.

3- Cô gái trẻ, dáng mạnh khỏe trong bộ quần áo thời trang. Mái tóc uốn mượt mà buông ngang vai. Cặp kính
mắt đắt tiền và khuôn mặt phơn phớt phấn son rất dễ thương, ưa nhìn. Cô bước đi thong thả, mắt nhìn phố phường
ngày Tết vẻ thích thú. Lủng lẳng trên vai chiếc ví mang nhãn hiệu USA màu trắng bạc. Hai cánh tay trần thon thả phơn
phớt màu nâu non, ôm mấy quyển sách cũ đã cuốn góc sờn gáy. Ánh nắng chiều hanh vàng, mới hơn bốn giờ. Có một
chút mồ hôi rịn ở chân tóc. Cô dừng lại tìm chỗ nghỉ chân. À! đây rồi. Một quán ăn treo tấm bảng hiệu có dòng quảng
cáo lạ đời làm cô tò mò: "Quán chuyên bán thịt rừng và những món bò uống với các loại rượu nho Pháp đặc biệt. Phòng
máy lạnh kính mời." Cô gái mỉm cười. Văn phong gì mà kỳ cục, thiếu dấu chấm, phẩy. Hoặc có thể đây là ẩn ý của chủ
quán, lôi cuốn khách hiếu kỳ muốn tìm hiểu. Cô đẩy cửa bước vào. Quán vắng hoe. Cô gái chọn chiếc bàn hướng ra
đường, nơi có mấy sạp báo bày bán dọc vỉa hè.

Chủ quán là một người đàn bà phốp pháp tuổi chừng bốn mươi, mắt sắc lẻm, mặt tô đầy phấn, ăn mặc diêm dúa
chải chuốt, thái độ kênh kiệu. Thấy khách, bà mang tấm thực đơn bước ra. Cô gái đưa mắt nhìn lướt qua, vẻ hững hờ.
Chợt cô hỏi chủ nhân một câu lạc đề:
- Hôm nay ngày mấy âm lịch rồi, thưa bà?
Người chủ mặt cau có vì khách mở hàng không vồn vã. Bà đưa tay chỉ tấm lịch treo trên tường, trả lời cộc lốc:
- Tấm lịch treo trước mặt đó.
Cô gái mỉm cười thân thiện, nhìn lên tấm lịch lẩm nhẩm... Hăm sáu tháng chạp năm Canh Ngọ 1990, rồi mới chịu
ghé mắt nhìn vào tấm thực đơn, gọi một chai rượu vang đỏ hiệu Cote du Rhone nổi tiếng của Pháp, với hai cái ly và một
đĩa cá sấu nướng. Cô nhìn bà chủ, hỏi thêm một câu cắc cớ:
- Bà chủ có món "chim lúc lắc" không?
Mặt người đàn bà chợt đanh lại, mắt trợn ngược trắng dã, nắm tay thu lại dưới tà áo. Bà muốn đốp chát lại ngay
với cô gái dễ ghét nầy, dám ăn nói xiên xỏ xách mé với bà, nhưng nghĩ đến món tiền khách phải trả, bà lại dằn xuống
ráng nhịn, chỉ suy nghĩ tìm lời nói móc lại:
- Quán chỉ có món "bò lạc lên đồng" thôi chứ không có giống "chim lúc lắc" nào cả.
Cô gái ngây thơ reo lên thích thú:
- Món ăn lạ quá chắc là ngon lắm. Thôi thì bò lạc đồng hay chim lúc lắc gì cũng được. Không có lúc lắc thì thử lên
đồng vậy. Miễn là bà chủ làm cho nóng lên và ngon là ok.
Nói rồi cô gái cười ngặt nghẽo, trong lúc chủ quán rủa lầm bầm trong miệng. Mụ cứ tưởng trả miếng lại, ai ngờ
cô gái thông minh quá nên lợi dụng cơ hội tiếp tục trêu chọc thêm. Mặt bà chủ tối sầm, vùng vằng nện gót quay vào bếp.
Cửa kính trong suốt. Tiếng máy lạnh chạy rì rầm. Mùi chiên xào thơm ngào ngạt, kích thích khứu giác khách ngồi
chờ.
Cô gái lục bóp lấy thuốc ra hút. Mùi thuốc lá ngoại thơm lừng. Cô thong thả nhả từng hơi khói khoan khoái,
trong lúc bà chủ lạch bạch đốt mấy nén nhang cắm lên bàn thờ thần tài, van vái cầu may, khách đông bán đắt. Bà không
quên đốt thêm mấy tờ vàng bạc để khử xui xẻo, rồi liếc xéo về cô gái vẻ mặt bí hiểm đắc ý.
Một lát, người hầu bàn mang ra một chai rượu được ướp lạnh trong xô nước đá nhỏ. Anh trịnh trọng khui rượu
rót vào ly. Cô gái chậm rãi nhâm nhi từng hớp rượu, gật gù. Bỗng cái nhìn của người chủ quán chạm phải ánh mắt cô gái.
Bà giật mình bối rối khi bị bắt quả tang đang nhìn lén. Cô gái thản nhiên nhếch môi cười. Nụ cười như ngụ ý đã biết điều
bí ẩn trong lòng bà. Chủ nhân cảm thấy nhột nhạt quay vào, trong lúc cô gái mặt tỉnh bơ ngoảnh nhìn cảnh phố chiều
huyên náo.
Dọc vỉa hè bây giờ có thêm những người bán sách dạo, bán đồ cũ táp nham. Họ trải những tấm vải bạt bày đủ
loại sách báo cũ từ tiểu thuyết tình cảm, trinh thám, võ hiệp đến lịch sử, địa lý, biên khảo, thương mãi, khoa học, bói
toán, học làm người… Nghề nầy như thay thế cho những nhà sách, nhà in, nhà xuất bản công khai, hợp pháp trước năm
75 và nó cũng tiêu biểu cho vô số ngành nghề chui khác ra đời sau 30/4 như: thuốc lá chui, thuốc tây chui, gạo chui, vải
chui, thịt chui, uống bia chui, phá thai chui, đẻ chui, xuất ngoại chui, du học chui, bằng cấp chui, vợ chồng chui… dưới
chế độ xã hội chủ nghĩa, một xã hội đã tạo ra nhiều nghề chui và nhiều lớp người làm ăn bất hợp pháp, và ngành nghề
chui đã phát triển lớn mạnh đến mãi bây giờ. Cảnh đó chỉ có những người sống ở Việt Nam mới thấu hiểu tường tận. Và
nỗi xót xa của những người bán chui ở vỉa hè với mớ hàng hóa rẻ tiền đủ loại, xếp lộn xộn trên mấy thùng các-tông hoặc

trong những bao vải bố có quai, có thể túm lại vác trên vai chạy trốn dễ dàng mỗi khi bị công an bố ráp, mới có thể cảm
nhận hết nỗi nhọc nhằn.

4- Một chiếc xe hơi hiệu Volvo chạy chầm chậm rồi đỗ lại bên lề, trước hàng bán sách báo dạo. Người thanh
niên lái xe bảnh trai mang kính trắng, ăn mặc tươm tất bước xuống. Ánh mắt dừng lại trên tấm bảng hiệu có dòng chữ
quảng cáo ngồ ngộ. Anh mỉm cười, thong thả bước vào quán. Cô gái nhìn thấy khẽ reo lên. Hai người trẻ tuổi chào nhau
bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, rồi chàng thanh niên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái. Anh nhẹ
nhàng hỏi:
- Betty chờ anh có lâu không?
- Trễ hẹn mười lăm phút. Công việc có bận rộn lắm không anh?
Người con gái nói rồi cầm chai rượu rót vào ly mời chàng thanh niên. Rượu sóng sánh một màu đỏ nhạt, hơi lạnh
làm mờ thành ly thủy tinh. Anh uống một ngụm nhỏ, chậm rãi trả lời:
- Thật ra công việc không nhiều nhưng tốc độ tiến chậm là bởi không tìm ra được nguồn tư liệu để chứng minh
cho từng thời đại lịch sử. Anh đến trễ vì nạn kẹt xe.
Người thanh niên im lặng, mắt anh dừng lại trên mấy quyển sách cũ của cô gái đặt trên bàn. Lát sau, anh trầm
ngâm tiếp lời:
- Tìm hiểu và viết lại lịch sử là một việc làm tầm chương trích cú rất phức tạp và công phu, đòi hỏi lòng nhẫn nại
và kế hoạch làm việc. Phục hồi lại một nền văn học hay văn hóa nói chung, bao gồm cả sự giáo dục mang mầu sắc dân
tộc, là một việc làm không những cần thiết đến trí tuệ, kiến thức của nhà khoa học mà còn đòi hỏi cái tâm trong sáng, vô
tư của người quân tử, cộng với lòng đam mê và sự yêu thích văn chương. Ngoài ra còn phải nhờ vào những nguồn tư
liệu văn học, văn chương sáng tác, dịch thuật, chính luận, phiếm luận, truyền thuyết dân gian... trong nước, kể cả tài liệu
của hai nền văn hóa Pháp-Mỹ thập niên 60-70, của cơ quan thông tin văn hóa JUSPAO (Joint United States Public Affairs
Office), và các tạp chí báo ảnh Thế giới Tự do.
Ngừng lại để nhấp một chút rượu đỏ thắm giọng, chàng thanh niên rầu rĩ nói tiếp:
- Tất cả những thứ đó hiện nay đều quá ít ỏi, hiếm hoi. Một phần không được giữ gìn bảo quản cẩn thận, bị thời
gian, côn trùng mối mọt hoặc do phong thổ, thời tiết phá hoại. Phần khác bị tiêu tán bởi tai họa chiến tranh, sự thờ ơ vô
tâm của con người và cuối cùng quan trọng nhất là…
Anh bỏ dở câu nói, vói tay cầm những quyển sách cũ ở trên bàn như để chứng minh cho lời anh vừa nói:
- Sau ngày 30/4/1975, tại miền Nam, một số rất lớn khoảng 180 triệu sách báo, phim ảnh, băng đĩa nhạc… đủ
loại, nằm trong diện định chế bị nhà nước cộng sản hóa kiếp. Các lãnh tụ đỏ Việt Nam tin rằng việc tích cực đốt sách thể
hiện trong chiến dịch bài trừ ”Văn hóa phẩm Đồi trụy - Phản động" là để tiêu diệt các luồng tư tưởng chống đối, âm mưu
lật đổ chế độ và để xóa bỏ mọi thứ văn hóa đồi trụy theo hình thức tư bản của kẻ thù hầu dễ bề cai trị, dễ dàng xây dựng
con người mới xã hội chủ nghĩa. Với tham vọng đó, họ đã không ngần ngại ra lệnh hủy diệt nhiều di tích đền thờ, miếu
mạo lịch sử lâu đời, nhiều di sản văn hóa vô giá. Những con người định kiến đó phát đi những mệnh lệnh cực đoan, cộng
thêm sự thi hành nhiệt tình để lập công của các cấp thừa hành dốt nát, lòng chứa đầy hận thù, khiến công tác được
mệnh danh là bài trừ văn hóa tàn dư Mỹ-Ngụy đã hủy diệt tất cả, không trừ loại nào. Họ thay thế vào chỗ trống bằng
một mớ sách bốc thơm lãnh tụ, tôn vinh đảng. Họ áp đặt vào đời sống nhân dân, xã hội một thứ chủ nghĩa anh hùng giả
tạo, hoang tưởng. Họ nhồi nhét vào giáo dục, văn chương một hệ tư tưởng nghèo nàn, dối trá. Họ biến ngôn ngữ Việt
Nam thành một thứ tiếng nói giáo điều, rập khuôn trong mọi sinh hoạt xã hội, học đường và đời sống hàng ngày. Kết quả

là đã làm đui mù, què quặt trí tuệ con người. Ðó chính là nan đề đã tạo ra muôn vàn khó khăn, trở ngại cho công việc tìm
kiếm, thu thập, sưu tra cũng như trình bày trung thực của chúng ta. Do vậy, việc nghiên cứu những tài liệu chính xác có
tính đa dạng sẽ trở thành tuế toái, nhiêu khê, phiến diện cho các người làm công tác khoa học.
Cô gái nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên. Cái nhìn trìu mến, yêu thương pha lẫn ái ngại, lo lắng. Nàng thở dài,
cúi nhìn mấy quyển sách cũ, giọng đượm buồn:
- Một quãng đời trôi qua thật nhanh như những tờ giấy hoen ố vết mầu thời gian nầy; Tuy vô tri nhưng lại phảng
phất có linh hồn, đang rách nát tả tơi trong hiện tại nhưng chẳng phải đã có ích lợi hàng chục năm, hay cả thế kỷ trước
rồi đó hay sao? Những người viết ra nó đã trở thành cát bụi tự bao giờ nhưng sách vở thì vẫn lặng lẽ, im lìm tồn tại và
âm thầm truyền giảng những hiểu biết khoa học, tư tưởng nhân sinh, đạo nghĩa con người và văn chương cho nhiều thế
hệ tiếp nối về sau. Một trăm năm, quả dài lắm với một đời người nhưng lại quá ngắn so với lịch sử loài người. Người
cộng sản cho rằng mình đã làm đúng. Họ cứ khư khư ôm giữ những định kiến cực đoan, thù hận đến độ quá khích. Họ
tàn nhẫn hủy diệt không tiếc thương những giá trị tinh thần hiếm quý trong tư tưởng, sáng tác văn học, hội họa, âm
nhạc, nghệ thuật và trong phát minh khoa học. Họ ngu muội không biết rằng sách vở là sản phẩm trí tuệ, những tinh hoa
quý giá vô cùng, được lưu giữ truyền đạt cho nhiều đời sau, nằm trong những trang sách rách nát hẩm hiu kia. Họ dốt
nát cứ tưởng đốt hết sách là diệt được hết tư tưởng nhân dân. Thật ra sách vở nằm ngay trong tinh thần con người, làm
sao có thể "đốt" được, trừ phi họ giết hết dân.
Cô gái dừng lời, đốt điếu thuốc rồi nói tiếp:
- Anh nhớ không, theo Sử ký Tư mã Thiên, thời Tần thủy Hoàng năm 213 trước CN, cũng đã có chủ trương Đốt
sách, Chôn nho (Phần thư, Khanh nho). Sau nầy, cuộc cách mạng Văn hóa tại Trung hoa vào năm 1953-1960 cũng lập lại
và đã gây nhiều ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam. Thời đó, ngay sau khi tiếp thu Hà Nội, người cộng sản đã áp dụng
việc kiểm duyệt đài báo, sách vở, tin tức. Đối với các loại in từ năm 1954 dưới thời Pháp thuộc đều bị tịch thu và tiêu
hủy. Do vậy, việc đốt sách tại miền Nam sau ngày 30 tháng Tư cũng chỉ là việc làm lập lại của sách lược cũ năm 1954 mà
thôi.
- Thế còn việc Chôn nho, em nghĩ sao?
Để trả lời câu hỏi của chồng, Betty nói tiếp:
- Đốt sách thì người cộng sản đã thực hiện ngay, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi cướp đoạt được miền
Nam, là xong. Còn Chôn nho, khác với đời nhà Tần, thời nay cũng được thay đổi hiện đại và nguy hiểm hơn. Họ bắt cầm
tù vô hạn định, một cách giết dần mòn, những người văn thi nhạc sĩ miền Nam, bất kể lãnh vực nào và họ gọi đó là
"Những tên Biệt kích cầm bút". Năm 1986, một số nhà văn bị ra tòa vì tội "gián điệp", và theo kịch bản được họ dàn
dựng trước, có người phải lãnh án tử hình, chung thân hay 20, 18, 15, 12, 10, 8 năm(1).
Chừng như xúc động quá, cô ngừng lời. Một lát sau, cô buồn bã nói tiếp:
- Nhưng điều nguy hiểm nhất không chỉ là Đốt sách, Chôn nho mà chính là Chôn Học Trò, những thế hệ tương
lai, rường cột của đất nước. Cách dạy và bắt học nhồi sọ, cách đánh giá định kiến sai lệch, cách suy nghĩ giáo điều, cách
phát biểu rập khuôn… tất cả sẽ là những trở lực to lớn để phát triển tư chất người học sinh, để học hỏi tiếp thu, phát
triển và hội nhập vào thế giới văn minh của trào lưu văn hóa đa quốc gia.
Im lặng đột ngột qua tiếng thở dài não ruột. Hai người tuổi trẻ chìm sâu trong ưu tư và họ có cùng chung một ý
nghĩ đau buồn: "Âu đó cũng là phần số định mệnh khắc nghiệt đã an bài, muốn dìm sâu dân tộc ta vào sự ngu dốt, lạc
hậu và đau khổ triền miên."

Lâu nay, người Việt vốn ít xem trọng sách vở. Ngay cả những tác phẩm quý giá ở trong nước, những tác phẩm
văn học thế giới có giá trị đặc biệt hoặc những tuyệt tác đã góp phần rất lớn cho nền văn học nhân loại được thăng hoa,
họ cũng mượn về để đọc chùa chứ ít khi chịu bỏ tiền ra mua. Trong tủ kính phòng khách sang trọng, người ta thích trưng
bày những đồ vật quý hơn là những tác phẩm văn học nghệ thuật. Sau 1975, những cuốn sách hiếm hoi nầy càng không
được người cộng sản ưu ái biết đến. Tuy nhiên không phải là tất cả, vẫn còn rất nhiều người, nhiều gia đình yêu quý sách
vở, do vậy họ đã liều mạng cất dấu, giữ gìn.
Không khí sũng buồn, mênh mang. Những lo âu của tuổi trẻ quả là ưu tư lớn lao của mọi người, mọi giới có trách
nhiệm xây dựng hướng tiến lên cho tương lai dân tộc.
Người thanh niên đột ngột chuyển sang đề tài khác như để lảng tránh nỗi buồn vừa trổi dậy:
- Hình như rượu không đúng phẩm chất vang đỏ chính hiệu thì phải, em nhỉ?
Khuôn mặt người con gái trở lại vẻ tươi vui. Giọng nói pha chút hóm hỉnh, cô khẽ trả lời:
- Về Việt Nam chuyến nầy chúng ta gặp nhiều gay go hơn thời trước. Hình như tất cả mọi khuôn phép, trật tự,
luật lệ của chính quyền cũ trước đây đều bị thay đổi xáo trộn, cũng giống như phẩm chất giả trá của chai rượu vang nầy.
Cô gái chắt lưỡi than:
- Ừ, mà nghĩ cũng phải. Một quốc gia khi đã thay đổi chế độ tất nhiên phải thay đổi toàn bộ cơ chế xã hội và luật
pháp, con người và tư tưởng sẽ ảnh hưởng lây. Em linh cảm lần nầy chúng ta sẽ khó lòng dụng cái tâm bình an của một
nhà khoa học khách quan, để làm việc có hiệu quả khi phải tiếp xúc thực tế với một xã hội đang bị thay đổi tận gốc rễ, từ
chủ thể đến bản sắc, từ sự việc đến con người, từ trung ương đến địa phương… Tất cả đều trở thành công cụ sai khiến
của đảng, hoàn toàn mất đi tính tự nhiên và trung thực.
Đang nói, bất chợt cô gái bắt gặp ánh mắt soi mói của bà chủ quán đang rình rập nghe lén câu chuyện. Cô thay
đổi ngôn ngữ. Hai người bắt đầu đối thoại bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy.
Bà chủ nghệch mặt ra không hiểu họ nói gì. Trong đầu bà bỗng nẩy sinh ra ý thức cảnh giác cách mạng. Bà suy
luận: "Chúng nhiều tiền, chạy xe hơi tư bản, xài bóp đầm Mỹ, hút thuốc lá ngoại, nói tiếng Tây, chắc là gián điệp từ nước
ngoài về hoạt động phá hoại, lật đổ hay ám sát như đài báo vẫn thường loan tin." Bà chợt nhớ mấy quyển sách cũ bằng
tiếng ngoại quốc mà cô gái đặt trên bàn. Có thể đó là tài liệu hay truyền đơn phản động. Nếu quả đúng vậy thì đây là cơ
hội cho bà lập công. Bà tính toán rồi đi nhanh vào bếp. Lát sau bà bưng ra đĩa khoai tây chiên vàng rộm, có những
khoanh cà chua, hành tây, dưa leo sắp gọn gàng trông thật ngon mắt. Bà nhỏ nhẹ nói:
- Món thịt bò nướng vỉ sẽ được đem ra ngay bây giờ. Chúc cô cậu ăn ngon.
Miệng nói nhưng mắt thì nhìn chằm chặp vào mấy quyển sách trên bàn. Lúc quay vào, trong lòng bà hớn hở.
Người thanh niên thản nhiên cầm nĩa xăm khoai tây chiên, cho vào miệng nhai ngon lành.
- Anh đói lắm hả? Nhìn anh ăn em cũng biết.
- Trưa nay không có em nên anh cũng lười đi ăn một mình.
Người phục vụ mang ra món thịt bò nướng vỉ thơm lừng, anh ta hóm hỉnh nói với khách đây là món "bò lạc lên
đồng". Chàng trai bật cười trước lời quảng cáo dí dỏm. Anh cắt thịt ra miếng nhỏ, bỏ vào dĩa cho cô gái. Hai người bắt
đầu ăn. Cô kể cho anh nghe những món ăn được chủ nhân đặt cho những cái tên thật kỳ dị, nhưng rất ấn tượng rồi cô
kết luận:

- Chủ quán là người đàn bà đa nghi và lắm chuyện, biết moi túi khách bằng những món ăn đặt tên khác lạ và các
chai rượu ngoại bị pha chế, dễ dàng qua mặt mấy tay cán bộ dốt nát nhưng hợm hĩnh, vốn xuất thân từ núi rừng Trường
sơn. Không thể nào một chai Cote du Rhone vùng Loire xa xăm nổi tiếng mà chỉ đáng giá 5 đô la Mỹ, nhưng vì tò mò em
muốn thử qua một lần để biết trình độ làm hàng giả ở quê hương mình đến mức nào.
Cô gái bỗng thở dài:
- Sau chiến tranh đất nước còn nghèo nàn, đời sống nhân dân quá cơ cực thiếu thốn, mọi thứ thực phẩm đều
được phân phối theo chế độ tem phiếu, em tự hỏi tại sao nơi đây vẫn được bán tự do các loại thịt tươi và còn có cả
rượu ngoại, một mặt hàng thuộc diện xa xỉ mà nhà nước cấm nhập cảng, vẫn được bày bán thoải mái?
Như để giải đáp thắc mắc của cô gái. Một chiếc mô tô đời mới dừng lại trước cửa quán. Hai người đàn ông trẻ
ăn mặc chải chuốt, tay xách cặp da cán bộ bước vào. Bà chủ đon đả chạy ra chào mời, thái độ trịnh trọng. Khách lạnh
nhạt đi thẳng vào chiếc bàn bên trong kéo ghế ngồi, lấy thuốc ra hút. Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi
Toyota đời mới sang trọng chạy đến đỗ xịch trước cửa quán, thả xuống hai người đàn ông trung niên nước da tai tái, ăn
mặc xuề xòa nhưng dáng điệu kênh kiệu, rồi chiếc xe chạy vù đi. Cả hai trên tay cũng xách cặp cán bộ, mặt nghiêm nghị
giả tạo, đẩy cửa đi thẳng vào bên trong, đến chiếc bàn có hai người chạy mô tô ngồi đợi sẵn từ trước.
Nằm khuất trong góc kín, bốn cán bộ nhà nước đang say sưa với cognac, tôm hùm, bào ngư, yến sào, thuốc ba
số 5 Inter. Người ở ngoài không thể thấy gì được, nhưng nhìn vẻ cung kính của bà chủ và phong cách bệ vệ quan liêu của
khách, người ta cũng đoán ra được họ là những quan chức đương thời, quyền uy tột đỉnh.
À! thì ra là vậy. Hai người trẻ tuổi nhếch môi cười khinh bỉ, rồi thản nhiên thưởng thức các món ăn và chuyện trò
bằng tiếng Pháp, tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến những biến động diễn ra chung quanh. Trong lúc ở bàn bên kia,
nơi góc kín, bốn người đàn ông đa nghi đang chú ý theo dõi từng cử động của hai con người mà theo lời bà chủ đa sự
báo lại, là thành phần nguy hiểm từ nước ngoài trở về, đang có âm mưu đen tối.
Trong khoảng không gian nhỏ bé của quán ăn vẫn có sự ngăn cách được vạch ra từ những con người huênh
hoang tự mãn, đang say men chiến thắng. Họ giả hình giả hiệu là đầy tớ của dân để tự cho phép mình những đặc quyền
đặc lợi. Họ nhân danh của lương tri, đạo đức cách mạng, những mỹ từ đẹp đẽ, cao quý để lừa bịp một dân tộc hiền
lương, chỉ ước mong đủ ăn và có được chút hạnh phúc đơn giản gói ghém trong hai chữ bình an là đủ, nhưng vẫn không
được.

5- Người hầu bàn mang ra món tráng miệng, chè hạt sen nấu với rong biển. Chàng trai chậm rãi thưởng thức
món ăn quê hương, thần dược giải nhiệt mà ít khi có được trong những ngày sống tha hương xứ người. Anh rút một
điếu thuốc châm lửa hút khoan khoái. Người con gái nhìn anh mỉm cười âu yếm. Nàng biết anh rất ít hút thuốc, chỉ khi
nào gặp điều hứng thú hoặc được ăn ngon, anh mới cho phép mình hưởng đặc ân đó. Khác với nàng, thường hút thuốc
khi phải suy nghĩ hay lúc gặp chuyện bực mình.
Betty vói tay lấy bao thuốc. Gói thuốc trống rỗng không còn một điếu. Thấy vậy chàng lên tiếng:
- Anh quên nói với em, sáng nay anh vừa nhận được bưu phẩm của gia đình gởi qua, trong đó có thư và thuốc lá
của bố gởi cho em. Tất cả anh còn để ở ngoài xe.
Cô gái reo lên mừng rỡ. Cô cám ơn rồi nhanh nhẩu cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Trong lúc chàng trai đang lần
giở từng trang sách cũ, chăm chú đọc với vẻ thích thú.
Khi ra đến bên ngoài, cô gái bỗng nghe có tiếng kêu la huyên náo, tiếng chân chạy loạn trên hè phố, chỗ bày bán
sách báo, đồ cũ. Những người chiếm dụng lề đường, buôn bán hàng bất hợp pháp đang gấp rút dọn đồ vào các tấm vải

bạt có quai, vác lên vai chạy trốn. Ðộng tác của những con người tội nghiệp nầy rất nhà nghề và nhanh chóng khi bị công
an truy bắt. Có vậy họ mới kiếm được miếng cơm nuôi gia đình thoát được cái đói.
Hình như có tiếng cãi nhau của cô gái ngay sau chiếc xe Volvo, khi cô cầm lá thư viết bằng tiếng Pháp và mấy gói
thuốc lá ngoại. Vài phút dằng co rồi cô gái bực dọc bước trở vô quán. Theo sau là hai người đàn ông mặc sắc phục công
an mang súng ngắn, tay cầm dùi cui, mặt đằng đằng sát khí. Một người dằn mạnh tay lên bàn, giọng hằn học:
- Một lần nữa chúng tôi yêu cầu cô nộp các thứ cầm trên tay và xuất trình giấy tờ tùy thân. Cách mạng sẽ khoan
hồng cho những ai biết tự giác, hối lỗi nhưng ngược lại sẽ nghiêm trị xứng đáng kẻ nào cứng đầu, ngoan cố.
Chợt nhìn thấy chàng thanh niên đang cầm trên tay quyển sách đọc dở, người công an chồm tới giật mạnh.
Quyển sách cũ đứt tung gáy, từng trang giấy ố vàng rơi lả tả xuống nền nhà in đầy những vết dép râu bẩn thỉu của hai
con người đang thi hành luật pháp. Chàng trai đứng bật dậy, mặt đỏ bừng tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói:
- Yêu cầu hai ông không được quyền hành xử thô bạo như vậy.
Ðưa nắm giấy vừa giật được, tên công an cười gằn nói:
- Tù đến đít rồi mà còn đòi dân chủ. Lần nầy các ông sẽ cho chúng mầy biết cái giá phải trả của những tên biệt kích
văn hóa phản động.
Lời nói xấc xược, đầy vẻ hăm dọa chụp mũ, mang âm sắc nặng nề, trọ trẹ khó nghe của miền đất đã sinh ra một
lãnh tụ cuồng vọng, hiếu chiến đầy tội lỗi. Hai người không ngờ rằng những lời đồn đãi tưởng là bịa đặt về tác phong,
đạo đức, cung cách làm việc của công an lại là sự thật.
Ly tan, mất mát, lạc hậu, nghèo dốt vốn là hậu quả tất nhiên của chiến tranh, nhưng chấm dứt chiến tranh rồi thì
mọi người dân phải được yêu thương, đối xử bình đẳng. Có vậy dân mới hết lòng xây dựng lại quê hương, vì đó là nghĩa
vụ thiêng liêng cao quý của con người yêu nước. Thế mà qua hai sự việc, hai hình ảnh trái nghịch lại đang xảy ra trước
mắt. Một đàng là kẻ có quyền uy tự cho phép mình được hưởng thụ những thứ hiếm quý, trong khi người dân lầm than
cơ cực phải tìm phương cách sống lây lất bên vỉa hè mà vẫn bị truy bức; Một đàng khác là những kẻ muốn chứng tỏ
quyền uy của mình bằng sức mạnh bạo lực, bất kể thị phi hay nhân tâm tình người.
Bên ngoài bỗng có tiếng quát tháo hòa lẫn tiếng khóc lóc van xin náo loạn hẳn lên. Ðàn bà và trẻ em chậm chân
không may bị bắt, bị tống lên xe cây cùng với tang vật. Những ai giằng co chống lại không chịu lên xe, bị đám công an
đánh đập bằng dùi cui không nương tay. Tiếng kêu khóc nhức nhối.
Không còn chịu đựng nỗi trước cảnh bất công và thương tâm đang tận mắt chứng kiến, đôi thanh niên cùng lúc
xô cửa xông ra ngoài. Họ quyết định nhập cuộc để yêu cầu công an ngừng tay đàn áp. Họ kéo vội những đứa trẻ và phụ
nữ bị đánh đập ra phía sau, phần họ đứng che chắn đàng trước, trực diện đối mặt với những tên hung thần ác sát có vũ
khí trong tay. Sự xuất hiện bất ngờ của đôi trai gái bảnh bao làm đám công an bị khựng lại. Cùng lúc hai tên công an ở
trong quán cũng vừa chạy theo ra đến nơi, chúng quát to:
- Đó là hai tên biệt kích văn hóa. Bằng chứng đã có đây, các đồng chí hãy mau bắt lấy chúng. Nghe lời đồng bọn,
bọn công an nhào tới tấn công. Dùi cui của chúng vung lên tới tấp, đám dân lành ngã dúi dụi. Sức yếu thế cô, cuối cùng
người thanh niên bị họ đánh ngã, khóa tay. Cô gái và các phụ nữ, trẻ em bị chúng dùng roi điện dồn hết lên xe, giải thẳng
về Sở công an thành phố.

6- Tối hôm đó tại cơ quan an ninh, người hỏi cung đôi thanh niên trí thức là một trong hai người đàn ông nước
da tai tái, xuất hiện ở quán ăn trên chiếc Toyota đời mới. Thì ra ông ta là sếp lớn của công an. Người đàn ông quyền lực
nầy chứng kiến tường tận mọi việc và tin vào lời bà chủ quán kể, nên đã bỏ ngang bữa nhậu với các đồng chí thân yêu,

vội vã trở về cơ quan để thẩm vấn tội phạm, bất kể giờ giấc ban đêm. Ông ta chắc mẩm phen nầy sẽ lập công lớn, bắt
được hai tên tình báo gián điệp với đầy đủ hồ sơ chứng cứ, từ nước ngoài trở về hoạt động phản động. Ðôi mắt ông nổi
đầy gân máu, mồm nồng nặc mùi rượu, bước đi chuếnh choáng. Ông đập bàn, chỉ tay vào mặt đôi nam nữ lớn tiếng thóa
mạ và trói buộc họ những tội danh ghê gớm. Nào là phản bội tổ quốc, nào là bám đít đế quốc, vân vân và vân vân. Hai
thanh niên cương quyết phủ nhận lời vu khống. Cô gái lên tiếng chỉ trích hành động tàn bạo của công an và đòi phải đưa
họ đi bệnh viện cấp cứu, nhất là chàng thanh niên, cánh tay sưng to vì bị đánh bằng dùi cui.
Cảnh hỏi cung, truy bức cung và khám xét, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không đem lại kết quả gì. Mệt
mỏi, tức giận, tên thủ trưởng lạnh lùng ký lệnh tống giam hai người vào ngục tối chờ sáng mai điều tra tiếp.
Nhìn đôi thanh niên nam nữ lầm lũi bước vào phòng giam, ánh mắt họ tràn đầy vẻ chán nản và thất vọng, người
ta hiểu ngay rằng, nhà cầm quyền hiện hữu đã hoàn toàn đánh mất thiện cảm và niềm tin trong lòng hai người trẻ tuổi
trí thức đầy nhiệt huyết, ngay từ lúc nầy.

7- Thành phố đã lên đèn. Những âm ba tiếng động vang từ đường phố náo nhiệt vọng vào tận đến nhà giam.
Ngồi trong căn phòng tù chật chội, hôi hám, đầy ruồi muỗi kinh khiếp, người thanh niên phải tựa vào tường, gồng mình
cố chịu đựng những cơn đau nhức như những lằn roi điện quất thẳng vào não bộ. Anh nghĩ, xương tay có thể bị gãy rồi.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Cơn đau càng lúc càng gia tăng. Anh thấy nóng, mồ hôi vã ra như tắm. Lát sau lại thấy
lạnh, lạnh phát run lên. Không chịu nổi, anh cất tiếng gọi người cai tù. Cố gắng nhiều lần nhưng vô ích. Tiếng anh vang
động rồi tan loãng qua những bức tường giam âm u, mờ mờ ánh điện vàng vọt. Văng vẳng đâu đây có tiếng thở dài não
ruột, ai oán của những người tù nhớ nhà, nhớ Tết. Cứ thế, thời gian trong nhà tù xã hội chủ nghĩa nhận sâu người thanh
niên vào mớ cảm giác bềnh bồng, hỗn loạn của cơn sốt. Người anh lả đi, tai ù lên. Anh từ từ chìm vào cơn mê sảng.
Không biết đến bao lâu, bỗng có tiếng khua động lẻng kẻng của dây xích sắt kéo trên cánh cửa tù vừa được mở
ra. Có thêm tù mới. Anh mơ mơ màng màng nghĩ thế. Mãi tới lúc có ánh đèn pin chiếu sáng lòa vào người, anh mới giật
mình chợt tỉnh. Tiếng cai tù gọi tên anh bảo đi ra ngoài. Anh ôm cánh tay đau gượng đứng lên, bước lảo đảo ra khỏi nơi
tăm tối của cuộc đời. Trong trạng thái mơ hồ, anh lờ mờ nghe tiếng nói và hình bóng nhiều người đứng lố nhố. Một cô
gái bổ nhào đến ôm chặt anh, bật khóc nức nở. Anh nhận ra đó là Betty. Một người đàn ông da trắng cao lớn, đứng tuổi,
có bộ râu quai nón bao quanh cằm bước vội đến, vừa kịp lúc giữ anh khỏi té ngã. Ông đặt tay lên trán anh rồi nói nhanh
bằng tiếng Pháp:
- Phải đưa François đi bệnh viện cấp cứu gấp. Anh ta đang bị lên cơn sốt cao độ.
Người thanh niên trước khi lịm vào cơn mê vẫn còn kịp nhận ra tiếng nói của ông già Bernard, người đại diện
chính thức của Trung tâm Unesco, được kẻ chủ nhà cầm quyền mời đến để nghiên cứu về lịch sử và phong tục, văn hóa
Việt Nam.

8- Bắt tay chào từ giã những người bạn đồng nghiệp đa quốc gia của trung tâm đặc trách nghiên cứu văn hóa
Liên hiệp Quốc, đôi thanh niên nam nữ Việt Nam lên đường trở về Pháp. Khác với lần trở về thăm quê hương trước đây
vào năm 1975, lần nầy Betty và François ra đi mà lòng trĩu nặng nỗi buồn đau mênh mang.
Cùng tốt nghiệp Tiến sĩ Nhân văn học, chuyên khoa lịch sử Ðông phương, cả hai đã đi đến nhiều quốc gia Châu Á,
đã làm công việc chuyên môn và họ trở thành đôi vợ chồng người Pháp gốc Việt rất thành công ở xứ người.
Sau chiến tranh, nước VNDCCH được ủy ban phục hồi văn hóa thế giới Unesco tài trợ ngân sách; Và theo lời đề
nghị của ông già Bernard, trưởng ban điều hành trung tâm văn hóa Thái bình Dương, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã
khẩn khoản thỉnh cầu hai vợ chồng François - Betty trở về quê hương làm việc, vì sự hiểu biết chuyên môn uyên bác và
thông thạo tiếng mẹ đẻ của họ.

Từ lâu ấp ủ ước muốn cao đẹp là phục hoạt lại nền lịch sử, giáo dục và văn hóa với những tác phẩm giá trị,
những thiên sử thi tầm cỡ mang đậm nét dân tộc tính của quê hương, nên cả hai đã vui vẻ nhận lời. Ðôi vợ chồng trẻ
được phép đi đến mọi miền đất nước, được quyền thu thập, trưng dụng và nghiên cứu tất cả các tài liệu, sách vở, báo
chí. phim ảnh của Việt Nam và thế giới... không kể thời đại, chế độ, thể chế chính trị để thống kê, đúc kết và hoàn tất sử
liệu quốc gia. Tình yêu, tài năng, tâm huyết và hoài bảo xây dựng lại quê mẹ sau chiến tranh, thúc đẩy hai người tuổi trẻ
bất chấp gian khổ, kiên trì đi khắp mọi nơi để góp nhặt những tác phẩm văn học may mắn còn rơi rớt lại, sưu tầm những
sự kiện lịch sử, thân thế và sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc... và họ đã phải đối đầu với biết bao khó khăn, trở ngại
khi tiếp xúc làm việc với những cán bộ cách mạng thiển cận, hẹp hòi, ít học nhưng đầy định kiến, đố kỵ và quan liêu. Họ
đã viện dẫn nhiều lý do để tự an ủi, dằn tâm bỏ qua tất cả. Họ đã hết lòng với quê hương, với dân tộc.
Tuy nhiên lần nầy thì khác. Sự việc xảy ra có tầm mức quá nghiêm trọng. François thầm nghĩ: "Giá hôm đó Betty
cũng giống như anh, quên mang theo thẻ chứng minh công tác của Ban Lịch sử trung ương cấp và ông già Bernard không
tình cờ có mặt tại văn phòng, để xác minh lý lịch hai người thì hậu quả sẽ rất bi đát, có thể dẫn đến chết người do cơn
sốt đột biến hoặc cánh tay sẽ bị tàn tật vĩnh viễn vì không được cứu chữa kịp thời".
Ðại diện Trung ương đảng Cộng sản tại Hà Nội và Thường vụ đảng ủy Sài Gòn đã có mặt ngay ngày hôm sau để
xin lỗi. Tên thủ trưởng kiêu căng và các nhân viên công an hung dữ, thường xuyên hà hiếp dân lành bị đình chỉ công tác
tức khắc và phải nhận lãnh mức phạt kỷ luật tối đa hầu làm hạ cơn giận của ông già Bernard và vợ chồng François-Betty.
Nhưng, mặc kệ những lời van xin, năn nỉ ỉ ôi của tay thủ trưởng và những tên công an quen thói đánh người, hai vợ
chồng François cương quyết hủy bỏ hợp đồng có lý do chính đáng trước thời hạn, để trở về Pháp với cánh tay bó bột
treo toòng teng trước ngực.
Hôm tiễn đưa hai người tại phi trường, lúc có mặt đông đảo những nhà khoa học trong và ngoài nước, trước
những người lãnh đạo quốc gia hiện tại, François phát biểu: "Ðiều nguy hiểm nhất cho dân tộc chúng ta là bị đóng cũi
quá lâu trong một chế độ khép kín, chỉ do một guồng máy quyền lực độc đoán thống trị. Một quốc gia trong thời loạn có
thể cần thiết một nền cai trị bá đạo để nắm giữ quyền lực và bảo vệ thành quả. Nhưng một khi đã chấm dứt chiến tranh,
hòa bình được lập lại rồi, thì nên áp dụng một thể chế chính trị vương đạo. Tự do, dân chủ, tôn trọng đạo đức, thực thi
quyền dân sinh thì tổ quốc sẽ phồn vinh, dân tộc được an lạc, quê hương sớm loại bỏ những hậu quả khốc liệt do chiến
tranh gây ra và chắc chắn còn để lại nhiều di chứng dài lâu. Ðó mới chính là đắc sách. Ngược lại khi chiến tranh chấm
dứt, thanh bình đã vãn hồi rồi mà các ông vẫn còn tiếp tục áp đặt nền cai trị bá đạo lên đầu nhân dân thì chẳng khác nào
đã đẩy dân tộc đi đến một thảm họa khác, còn khủng khiếp hơn cả sự hủy diệt của chiến tranh." Cuối lời phát biểu,
François nêu ra trường hợp của anh là bài học cảnh giác cho các bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho
những con người may mắn có được chiến thắng bất ngờ.

9- Phi cơ nghiêng cánh đảo một vòng trên thành phố Sài Gòn như luyến lưu chào giã biệt. Betty ngả vào lòng
François trong dòng nước mắt thổn thức. Há chẳng phải cô vừa mất đi tình yêu quê hương dân tộc, một thứ tình cảm
thiêng liêng trong tâm hồn thanh cao của người con gái trí thức Việt Nam sống ly hương đó sao? Betty hụt hẫng, thất
vọng như tâm trạng một cô gái dậy thì đang háo hức được yêu bỗng dưng bị tước đoạt mất đi tình yêu. Cứ nghĩ là sẽ
chẳng bao giờ trở lại quê hương, cô cảm thấy quặn thắt, đau nhói trong lòng.
François cũng đang suy nghĩ về những kẻ có trách nhiệm lèo lái con thuyền quốc gia dân tộc trước đầu sóng
ngọn gió, phải vượt qua cơn bão táp của đói nghèo, lạc hậu và sự đe dọa sinh tử tồn vong của tổ quốc trước họa bá
quyền phương Bắc. Họ đang dốc tâm lo toan hay vẫn an nhiên thụ hưởng những thứ quyền lực và tài sản sẵn có, mặc kệ
nỗi khát khao tự do, no ấm, bình an chính đáng của một dân tộc luôn bị áp bức, thống khổ?
Còn nữa, còn những người bạn chuyên gia của họ. Những con người cao quý từ năm châu bốn bể đến Việt
Nam giúp chủ nhà viết nên những trang lịch sử. Họ là những kẻ có trí tuệ, thừa tâm huyết, đầy đủ tâm thành, nghị lực và

hết lòng tận tụy với công việc lợi ích chung của nhân loại, liệu họ có còn kiên nhẫn chịu đựng nỗi khi phải làm việc và
sống chung với một bầy lang sói mang mặt nạ người? hay rồi cũng phải ra đi như vợ chồng họ?
François và Betty cúi nhìn quê hương thân yêu đang khoác chiếc áo mùa xuân xinh đẹp, lòng họ thầm nghĩ, mùa
Xuân sẽ không bao giờ trở lại nếu tổ quốc, dân tộc vẫn còn tiếp tục bị nhuộm đỏ./Atlanta, 2003

Tiên Sha Lê Luyến
(1)

- Doãn quốc Sỹ: Tử hình hay chung thân.
- Hoàng hải Thủy: Chung thân – 20 năm.
- Dương hùng Cường: 8 năm.
- Lý thụy Ý: 15 năm.
- Nguyễn thị Nhạn: 12 năm.
- Hiếu Chân Nguyễn Hoạt: 10 năm.
- Khuất duy Trác: 8 năm.
- Trần ngọc Tự: 8 năm.
( Theo hồi ký "Những tên Biệt kích cầm bút" của nhà văn Hoàng hải Thủy )

LÀM SAO GIẢI NGHĨA

ÂM THẦM MƯA
Em về gọi nắng sau hè
Lâu rồi nắng cũng chẳng về với em
Con Chim làm tổ vườn bên
Cũng bay mất dạng từ đêm bão lùa ...

Làm sao giải nghĩa được thơ
Từ trong tâm thức ngẩn ngơ lòng mình
Vào thơ ai trải tâm tình
Có hạnh phúc, có điêu linh, đủ đầy
Thơ là Gió, Thơ là Mây
Thơ là tất cả vơi đầy tha nhân
Thơ bay bổng, thơ xuất thần
Thơ tĩnh lặng, thơ phân vân lạ kỳ ...
Là muôn vạn trạng huyền vi
Làm sao giải thích được gì ! về thơ
Thơ là Thực, Thơ là Mơ
Là Hương là Gió thắm bờ nhân gian
Là áng mây trong chiều vàng
Là lời Chung Thủy hân hoan cõi người
Thơ là Tâm Ý tuyệt vời
Phổ vào cung bậc cho đời thơm hoa ...
Thơ cho người, thơ cho ta
Thơ là nắng lụa, thơ là bình minh
Thơ là chia xẻ tâm tình
Thơ là tri kỷ cho mình Niềm Tin
Thơ, Giòng Suối Mát Triền Miên ...

Tuệ Nga

Lệ người nhỏ lạnh sông mưa
Em ngồi đợi nắng đong đưa sợi buồn
Nhưng sao nắng vẫn biệt tăm
Em tôi hong tóc, Âm Thầm Mưa bay ...
Quê Hương ! Sao mãi đọa đầy !
Trùng trùng thăm thẳm ... phương mây u hoài ...
Cuối vườn còn sót Nụ Mai
Cánh Hoa hay cánh Sầu dài trong em
Ngồi đây hồn những hắt hiu
Trong chiều tịch mịch ... trong chiều lưu vong
Em về gọi nắng bao mùa
Lâu rồi nắng cũng chẳng lùa vào song
Một giòng sông nhớ mênh mông
Mi em ngấn giọt, lệ đời thương thân
Chiều mưa, âm thầm mưa ...
Hồn em âm thầm mưa !
Chút gì còn lại trong em,
Chút gì còn lại trong tôi
Chút hồn luân lạc sầu phơi cuối đời ...

Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng - Oregon Mùa Thu 1990

(Mời nghe ca khúc “Âm Thầm Mưa” do nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ nhạc)

KHI GIA ÐÌNH TÔI SUM HỌP
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
*** Phần 1 ***
___________________________
Gia đình tôi định cư tại Virginia từ năm 1972, nghĩa là trước khi Cộng Sản Bắc Việt bức chiếm Sài Gòn, 30
tháng tư, năm 1975, trước khi làn sóng người Việt di cư ồ ạt tới nước Mỹ. Nhờ ông chồng là nhà ngoại giao
Hoa Kỳ, nên chúng tôi may mắn không phải lâm vào cảnh vượt biên kinh hoàng, không phải sống dưới chế độ
Việt Cộng bất nhân.
Hành trang của chúng tôi đem theo từ Sài Gòn, ngoài những kỷ vật quý báu của gia đình, có bộ salon mây,
có tranh sơn dầu, sơn mài, hai cặp voi, vài lọ hoa đồ gốm, bát, đĩa, chén, muỗng, đũa Việt Nam. Một thùng
bánh tráng, bánh phở, bún, miến, tôi không quên bỏ vào mấy chai nước mắm Phan Thiết. Gia đình có ông chủ
là người bản xứ, còn lại bà vợ và bốn đứa con “made in Việt Nam” thì làm sao bỏ được món phở, món chả giò
và thiếu nước mắm? Cũng may, nước mắm không bị bể chai trên đường phiêu lưu xuất ngoại.
Món ăn dân tộc không thể thiếu trên bước đường xa quê. Nó là nguồn gốc giống nòi làm cho kẻ tha
hương có cảm tưởng gần gũi nơi chôn nhau cắt rún và ấm lòng mỗi khi được thưởng thức hương vị quê nhà.
Không gian, thời gian và hình ảnh kỷ niệm thường xuất hiện bồi hồi tâm trí mỗi khi làm, hay ăn một món dân
tộc. Tuy nhiên tôi không nỡ lòng nào bắt ông chồng phải ăn món Việt mỗi ngày. Tôi vừa tập nấu món ăn bản
xứ, vừa sáng chế món ăn Việt theo vật liệu mua được ngoài chợ Mỹ.
Tôi quên không kể, tôi đem theo cả một bịch hạt giống: ngò, tía tô, kinh giới, húng cây, húng quế, hẹ,
hành. Tôi gieo hạt giống ngoài vườn liền nên có các gia vị này vài tháng sau, tạm đủ vị cho phở, chả giò, bún
chả, bún riêu, bánh tôm, bún bò xào... Ông chồng dễ tính, dễ nuôi và các con đang tuổi lớn, ăn uống thỏa thê
các thức ăn tôi nấu nên bữa cơm nào tôi cũng được chồng con cảm ơn rối rít, tít mù!
Trong những thùng đồ đạc được di chuyển từ Sài Gòn còn có cả mấy cái khuôn bánh tôm nên mới có đồ
nghề làm món này. Sau này có người mách tôi dùng chảo teflon nhỏ nhất để đổ một cái bánh tôm lớn, chiên
cho giòn. Khi ăn cắt bánh ra làm nhiều miếng nhỏ vừa miệng. Có thể đổ bánh trước, khi nào ăn cắt ra miếng
nhỏ rồi bỏ lò cho nóng giòn lại. Ý kiến thật hay và làm cách này có thể đãi tiệc lớn cũng được.
Mới đặt chân tới Virginia, tôi rất ngạc nhiên, người Mỹ cũng rất thích ăn cua hấp với muối ớt thật cay. Họ
có những crab house rất lớn chỉ bán cua hấp và bia. Vợ chồng con cái tôi ăn bằng thích. Tôi còn mua thêm
cua hấp, bóc vỏ lấy thịt cua trộn trứng thả vào nước dùng gà, cà chua hộp, làm món bún riêu. Không có cua
đồng, nấu như vậy cũng tạm ăn cho đỡ thèm. Về sau, tôi bắt chước một người bạn trộn thịt cua với thịt heo
bằm và trứng. Nước riêu cua đậm đà đầy đủ chất bổ. Buổi trưa, phải lo ăn cho gia đình đông con, hay thết
bạn bè, chỉ cần ăn một món đó và miếng bánh tráng miệng với ly nước trà hay cà-phê là đầy đủ, không phải
nấu nướng nhiều món vất vả. Bây giờ, trong mùa rau muống, tía tô nhiều, tôi thường dùng cua hộp trắng
thơm, thịt gà bằm tinh khiết nấu riêu cua cho đỡ mệt cái thân già.
Hồi còn Ông Thiệu là Tổng Thống miền Nam, ở vùng Arlington, giáp ranh Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, may mắn
có một tiệm thực phẩm Việt Nam, tôi tìm được tạm đủ các gia vị, và vật liệu nấu món quê hương. Bởi vì vẫn
có Tòa Ðại Sứ Việt Nam Cộng Hòa và nhiều Việt kiều dạy tiếng Việt cho quân nhân và các nhân viên ngoại giao
Hoa Kỳ có công tác, quân vụ tại miền Nam. Ngoài ra còn có nhiều sinh viên Việt Nam đi du học.

Tôi liên lạc được với vài người quen từ Sài Gòn nên thỉnh thoảng điện thoại, gặp gỡ họ, học hỏi kinh
nghiệm sống, kinh nghiệm nấu ăn tại xứ người. Người Việt họp mặt thường đãi nhau ăn những món quê
hương. Vài món Việt đầu tiên được sáng chế trên xứ người mà tôi được thưởng thức tại nhà thân hữu là món
nem chua làm bằng “ham“ ngâm giấm, đường, tỏi, được cuộn với bánh tráng và rau. “Ham“ là thịt đùi heo ép,
hun khói cho chín và để nguội bán ê hề ngoài chợ Mỹ.
Một món nữa là món nộm bì heo, trộn với green beans luộc, mè và nước mắm chanh ớt, giả nộm rau
muống cũng ngon đáo để. Chồng con tôi không thích ăn da heo nên tôi thay vào thịt heo nạc. Tuy nhiên, hai
món này không được chiếu cố cho lắm trong gia đình tôi.
Một bà bạn học của chị tôi, có chồng phóng viên, nhiếp ảnh nhà báo Mỹ. Chị nấu ăn giỏi nên ông ghiền
món ăn quê vợ. Tôi học được cách làm giò chả, xay thịt heo với cái máy xay Moulinex, chứ không giã bằng
chày. Nhất định là không giòn, không thơm vì không có lá chuối, không ngon được bằng giò chả Hàng Buồm,
Hàng Giấy Hà Nội và Ðường Hiền Vương Sài Gòn. Nhưng các con tôi hớn hở ngồi vào bàn, ăn tì tì món giò chả
của bà mẹ làm. Ðó cũng là món Việt Nam mà cháu nội, cháu ngoại nửa Việt, nửa Mỹ của tôi bây giờ thích nhất
để ăn với cơm, chúng còn đòi tưới thêm nước mắm nữa. Chúng không chịu nói câu tiếng Việt nào nhưng
tiếng “giò” thì nói rõ lắm!
Chồng con tôi cũng rất thích món bánh xèo tôi tráng, dù không có rau cần, rau cải non như ở tiệm bánh
xèo Ðường Ðinh Công Tráng, Tân Ðịnh, Sài Gòn. Cũng may thực khách của tôi không “care” mấy thứ rau đó.
Phải nói rằng bánh xèo làm ở nhà dầy hơn, không mỏng như tờ giấy vì hà tiện bột như ở tiệm và tôm, thịt cũng
nhiều hơn nên ăn thật đã. Bánh xèo ngoài tiệm thường được độn toàn giá.
Nước mắm giấm ớt tỏi đường cũng làm cho món bánh xèo và chả giò thêm phần khoái khẩu. Không biết
quý vị pha nước chấm thế nào, riêng tôi có cái công thức rất dễ nhớ: một mắm, một giấm, một đường, một
nước, một nhánh tỏi. Khi ăn cho thêm ớt, tiêu tùy thích hay thêm vài giọt chanh tươi vào chén cho thêm vị
thanh khiết hơn. Công thức này rất hợp khẩu vị tôi và chồng con. Khi trưởng thành, con trai, con gái tôi đã
mang theo công thức pha nước mắm này khi ra ở riêng có vợ, có chồng. Ðôi lần chúng hỏi tôi:
“Sao mẹ không sáng chế nước mắm pha này và cho vào chai bán như salad dressing của Mỹ?”
“Làm thương mại nhiêu khê lắm. Bà mẹ của các con đây không có đầu óc làm ăn và cũng không muốn vất
vả.”
Thực vậy, làm bà nội trợ cho một ông chồng ngoại giao và bốn đứa con đang tuổi ăn học ở đất Mỹ, lại
không có người giúp việc cũng đủ mệt rồi. Sau này quả nhiên tôi thấy trong chợ Việt Nam có bán một thứ
nước mắm giấm ớt, tôi mua về dùng thử, nhưng ô hô ai tai! Làm sao ngon được bằng home made?
Bà bạn của chị tôi, sau này mở nhà hàng ở Georgetown, cho tôi công thức pha bột làm bánh cuốn. Nhưng
bà ta tráng bột trên miếng vải căng trên miệng nồi nước sôi. Lích kích quá, cái độ “muốn ăn thì lăn vào bếp”
của tôi chưa siêu lắm, nên tôi đành bỏ qua. Thỉnh thoảng đến nhà hàng của bà bạn mới được ăn món bánh
cuốn nhân thịt nóng hổi vừa ăn vừa thổi đó. Nấu ăn cũng là một nghệ thuật và có bằng cấp hẳn hoi. Ở Nước
Mỹ và các nước văn minh khác, các ông bà chef có bằng cấp nấu ăn được các chủ nhà hàng o bế như ông trời
và trả lương rất hậu. Bây giờ, bánh cuốn nhân thịt hay không nhân (bánh ướt) được bán từng pound, từng
khay tại khắp các chợ Việt Nam. Các bà nội trợ không phải mỏi gối, chồn chân đứng tráng, hơi nồi nước cũng
hấp luôn cả mặt.
Thế rồi một hôm, đi shopping ở một Department Store lớn tại Tysons Shopping Mall gần nhà, tôi thấy
người ta quảng cáo và biểu diễn tráng trứng, đổ pancake trên chảo teflon, mới được bán ra thị trường. Ðược
tráng không cần dầu hay bơ, cái trứng và pancake thật mỏng, không bị xát và trơn tuột trên chảo. Tôi chợt
nảy ý định thử tráng bánh cuốn với cái chảo này xem sao và tôi mua ngay một cái nhỏ nhất. Về nhà, tôi thực

tập liền. Lúc đầu, cái thì dày, cái thì nát, cái thì cháy. Nhưng dần dần có kinh nghiệm, tráng bột đều tay, để
lửa vừa nóng, bánh vừa mềm, vừa mỏng, vừa dai, thêm nhân thịt, hành, tiêu, nước chấm. Thế là có bánh
cuốn ăn. Nhưng chồng con tôi lại thích ăn kiểu bánh ướt miền Nam cơ! Nên tôi thường tráng bánh cuốn
không nhân thịt, rồi bỏ thêm giò hay chả, giá trần, dưa leo và rau ngò. Các ngài ăn như điên và khi chưa kịp
làm đã nhắc nhở đòi ăn món này. Tôi phải mua thêm một cái chảo nữa và múa cả hai tay mới kịp cho gia đình
và khách ăn. Vâng, khi đã tráng bánh cuốn thành công, tôi cũng muốn khoe với bạn bè nên mời họ thưởng
thức. Những thực khách khó tính nhất cũng cho đầu bếp Ngọc Dung số điểm trên trung bình.
Một món ăn Việt tôi chưa nhắc tới và chồng con tôi mê điên đảo nhất là món thịt bò nhúng giấm đặc biệt
miền Nam. Thực ra tất cả những món tôi vừa kể đều do sự thèm thuồng của chính bà bếp nên chồng con bà
mới được thưởng thức. Nếu bà không thích, không thèm, chưa chắc chồng con đã biết, đã nhớ mà đòi ăn.
Trước khi rời Sài Gòn, con cái tôi mới từ 7 đến 12 tuổi. Chúng tôi được đại gia đình có bà mẹ, có anh chị em và
các cháu, đãi một bữa thịt bò bẩy món tại Bar Ánh Hồng, Ðường Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuận. Tiệm rất
bình dân, nhưng rộng lớn. Mấy chục bàn ăn được đặt ra cả ngoài sân gạch.
Trong bẩy món thịt bò của Bar Ánh Hồng, tôi thích nhất món bò nhúng giấm. Tôi không được ai chỉ dẫn,
không có sách dạy nấu ăn, nhưng ôn lại những vật liệu và gia vị trong món đó rồi nghĩ cách làm. Tôi không
biết người ta dùng loại thịt bò nào, nhưng tôi đã chọn flank steak, loại được dùng làm thịt bò xào, hay thịt bò
tái thì mềm và đậm đà nhất. Tôi để nguyên miếng lớn có bề ngang bằng gang tay và cố gắng thái ngang thớ
thịt từng miếng thật mỏng, nhưng chẳng bao giờ mỏng được như ở tiệm. Tuy nhiên flank steak dù được thái
dầy, nhúng tái ăn cũng không dai.
Nước nhúng của tôi là dứa nghiền hộp được pha thêm nước dùng xương bò, giấm, muối và bỏ vào cái nồi
nhỏ đặt trên bếp điện để bàn thay vì hỏa lò than dân tộc như ở Bar Ánh Hồng. Không có mắm nêm, không có
xả tươi, xả khô thì đành chịu. Nước nhúng và nước chấm của tôi chỉ là nước mắm giấm trộn dứa xay nhuyễn,
cũng như rau sống không có giá, chỉ có rau salad, dưa leo, cà-rốt bào, hành xanh chẻ, rau thơm, ngò, húng
trong vườn, cũng tạm đủ. Ông chồng tôi chiếu cố tất cả các thứ rau tôi bầy trên bàn nhưng các con tôi chỉ ăn
được rau riếp, cà-rốt, dưa leo mà thôi. Tôi phải biểu diễn món thịt bò nhúng giấm cho chồng con tự cuốn lấy
mà ăn. Thứ nhất, nhúng bánh tráng nhỏ vào tô nước ấm và trải bánh tráng lên đĩa. Thứ nhì, đặt các thứ rau
thích ăn lên bánh tráng nhưng mỗi thứ một cọng thôi thì mới cuộn hết vào bánh tráng được. Thứ ba, dùng nĩa
xiên hai ba miếng thịt và nhúng vào xoong nước. Nhúng độ một phút cho thịt tai tái hồng hồng thôi, rồi trải
thịt dài trên rau. Lúc này bánh tráng đã mềm và cuộn tròn rau thịt rất dễ và gọn gàng chấm nước mắm giấm
bỏ miệng ăn ngon lành. Chỉ có cậu con lớn Nguyên Thủy, 12 tuổi có vẻ háu ăn và thành thạo, tự làm lấy ngay.
Ông chồng tôi, và ba cô cậu kia lóng cóng vụng về. Cái cuốn nào cũng lòi rau, lòi thịt và rơi lả tả. Kết cục tôi
phải luôn tay cuộn bánh cho các vị ấy ăn. Rồi còn cái nạn người này cầm nhầm xiên thịt của người kia, tranh
nhau giỡn đùa chí chóe! Kết cục bữa đầu tiên làm bò nhúng giấm tôi ăn nhiều lắm được hai, ba cuốn. Nhìn
chồng con hớn hở ăn uống, tôi cũng đủ no rồi! Có lẽ đó cũng là cảm tưởng hả hê của các bà mẹ, bà vợ yêu
chồng, thương con.
Mỗi lần làm thịt bò nhúng giấm tôi không khỏi liên tưởng tới tiệm thịt bò bẩy món Bar Ánh Hồng Ðường
Nguyễn Minh Chiếu Phú Nhuận của Thành Phố Sài Gòn cũ. Góc đường Nguyễn Minh Chiếu và Trương Tấn Bửu
là nơi tôi và mấy cô bạn áo trắng học trò, đón xe buýt đi học trường Trưng Vương lúc còn học nhờ Trường Gia
Long. Tiếng chuông nhà thờ Phú Nhuận tại ngã ba Trương Tấn Bửu và Võ Tánh Phú Nhuận như còn vang vọng
trong tiềm thức tôi. Cái ngõ nhỏ la đà khóm tre sau nhà thờ dẫn về cư xá Công Chức Trước Bạ, nơi gia đình tôi
đã ở từ khi mới di cư từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hình ảnh cha mẹ, bà nội, bà ngoại, bẩy chị em đông đúc trong

căn lầu hai tầng còn rõ rệt trong tâm trí tôi. Hương vị thuần túy Miền Nam thường đưa tôi về một thời dĩ vãng
thân thương không bao giờ quên.
Thế rồi người Việt di cư ồ ạt tới Virginia sau ngày 30 tháng 4, 1975. Chợ Việt Nam, tiệm ăn Việt Nam và
Trung Hoa mở cửa rần rần. Trong số người di cư có rất nhiều người Hoa hay gốc Hoa. Các thứ rau, trái và gia
vị cho món ăn Việt được nhập cảng từ Thái Lan, Hồng Kông, Trung Hoa lục địa, không còn hiếm nữa. Việt kiều
tìm thấy đủ gia vị cần thiết cho món ăn quê hương. Món bò nhúng giấm không còn thiếu mắm nêm, xả và giá
sống nữa. Cà cuống cũng được bán cho thêm vị ăn bánh cuốn, bún thang của dân Bắc-cờ rau muống luộc. Tuy
nhiên, gia đình chúng tôi vẫn dùng nước mắm giấm chấm bò nhúng giấm. Chúng tôi không chịu được cái mùi
mắm tôm, mắm nêm trong nhà máy lạnh, máy nóng, đóng kín cửa. Cho đến một hôm đi dự một cái tiệc của
người Mỹ, tôi được nếm vài món khai vị appetizers có vị mắm nêm mới lạ chứ! Tôi hỏi chủ nhà, thì được biết
đó là anchovy paste, một thứ cá cơm muối mặn được xay nhuyễn và đóng hộp nhỏ. Trước lần làm bò nhúng
giấm sau đó, tôi đi chợ Mỹ và tìm được anchovy hộp để nguyên con với dầu olive. Khi dùng, tôi trộn anchovy
với dứa hộp và xay nhuyễn, thêm giấm, chanh, đường và nếm thử. Nước chấm anchovy không tanh, không
nặng mùi, “có vẻ” tinh khiết, để chấm thịt bò nhúng giấm thì đậm đà tuyệt diệu. Chúng tôi cảm thấy yên trí
thả giàn dùng nước chấm anchovy mới sáng chế. Thực khách của tôi bây giờ đã thành thạo cuộn bánh tráng
với thịt bò nhúng giấm và các thứ rau sống, không cần tôi trợ giúp. Có lần tôi dùng chảo teflon thay thế nồi
nước giấm và nghĩ mùi thịt bò ướp sả sẽ thơm lừng nhà cửa, ăn uống thú vị hơn. Nhưng thực khách háu ăn
của tôi đều chê vì phải không muốn “vất vả” lăn tới lăn lui miếng thịt trên chảo, trong khi nồi nước nhúng sôi
làm việc nấu chín rất nhanh.
Thời điểm này tôi được bà con di cư nhắc nhở, tiệm bò bẩy món ở Sài Gòn có cả món tôm nhúng giấm
nữa. Ừ nhỉ, làm cả hai món bò và tôm, ăn thay đổi, ngon miệng hơn! Tôi hỏi ý kiến chồng con, thực khách của
tôi đều nhao nhao lên, muốn thử ăn tôm nhúng nhưng thịt bò vẫn là món chính. Nghĩa là các vị muốn ăn cả
hai thứ đấy! Tôi đi chợ mua thứ tôm trung bình độ 25 con một pound (nửa ký), bóc vỏ, xẻ đôi theo sống lưng
tôm tới gần đuôi thì “stop”, không xẻ hết đuôi tôm. Khi ăn, tôi lại biểu diễn cho chồng con, trải tôm dài theo
cái cuốn với đủ các thứ rau muốn ăn. Mỗi cuốn chỉ cần một con tôm là đủ và cái cuốn thật gọn gàng, thanh
cảnh. Chồng con tôi mê tôm nhúng giấm không kém món thịt bò.
Hơn một năm sau ngày một triệu dân miền Nam chạy trốn nạn Cộng Sản và di tản khắp hoàn cầu, chồng
tôi có chức vụ tại Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Brussels, Vương Quốc Bỉ. Chúng tôi có quyền đem tất cả đồ đạc, quần
áo, sách vở, đồ dùng nhà bếp. Chúng tôi quen vài gia đình người Việt ở Brussels, ở Pháp nên đã hỏi được tình
hình thức ăn Việt Nam ở Âu Châu. Tôi không phải đem theo một thứ thức ăn khô hay một chai nước mắm nào
như khi rời Sài Gòn năm 1972. Tôi tìm được đầy đủ các vật liệu, gia vị và rau nấu, rau ăn sống cho thức ăn
Việt Nam tại xứ Bỉ. Bổn cũ sao lại, tôi lần lượt cho chồng con thưởng thức lại những món đã từng thực tập
trên đất Mỹ. Các con tôi đều học trường của Mỹ dành riêng cho con cái các quân nhân và nhân viên ngoại giao
Mỹ làm việc ở Bỉ. Bạn bè chúng đến chơi vào bữa ăn hay ở lại qua đêm cũng được mời ngồi vào bàn ăn với
chúng tôi. Các cô cậu mắt lõ mũi xanh ăn như máy những món phở, chả giò, cơm chiên... Chúng nói rằng các
con tôi được may mắn có mẹ nấu cơm nóng hổi cho ăn hằng ngày. Tôi cũng làm vài món Việt tiếp khách Bỉ,
Mỹ và quốc tế của chồng, nhưng tuyệt nhiên tôi không làm món thịt bò và tôm nhúng giấm. Tôi không cảm
thấy hứng thú làm món này thết đãi ai ngoài chồng con tôi.
Một ngày kia chúng tôi đến dự một bữa tiệc tại nhà một vị ngoại giao Bỉ. Giữa bàn hors d’oeuvres tôi thấy
có món boeuf fondu với một cái nồi tráng men đựng dầu nóng đặt trên một cái kiềng sắt dưới có hộp nhiên
liệu cháy, le lói ngọn lửa. Xung quanh nồi có một đĩa thịt bò được cắt thành miếng vuông mỗi bề độ 3/4 inch

với những cái xiên dài, một đĩa những lát bánh mì nhỏ và nhiều chén đủ loại sốt như cà chua, mu-tac
(mustard), mayonnaise, curry, sốt chua ngọt... để chấm thịt bò sau khi được nhúng vào dầu nóng. Tôi đã từng
biết đến món này từ khi đi những đám tiệc của người Mỹ nên có lần đã bắt chước mua cái nồi fondu về dùng
cho món bò nhúng giấm. Khi đổ nước giấm vào đun sôi lên, tôi ngửi thấy mùi lạ, nếm thử một chút, có mùi
han sắt. Thì ra người ta dùng nồi sắt đó để đổ dầu hay bơ nhúng beef fondu thì được, chứ không thể dùng cho
món bò nhúng nước giấm. Lần đó tôi đã phải đổ cả nước nhúng và vứt nồi đi, làm lại một nồi nhúng khác.
Khi trông thấy cái nồi fondu có tráng men, tôi mừng thầm trong bụng, sẽ phải lùng mua nó. Vài ngày sau
đó tôi lái xe xông pha ra phố Brussels, đến một tiệm bách hóa lớn trong thủ đô Vương Quốc Bỉ để tìm nồi
fondu. Cũng may, bên Âu Châu chấp nhận bằng lái xe của Hoa Kỳ nên tôi chỉ cần thuộc đường là có thể lái xe
phăng phăng. Vốn liếng tiếng Pháp mấy năm trung học, mấy tháng trước khi đi Bỉ được đem ra thực tập lung
tung với tiếng Anh lẫn lộn. Tôi qua được hết các cửa... chợ của nước Bỉ.
Tại tiệm bách hóa, tôi mừng húm khi trông thấy bộ nồi fondu có tráng men hoa màu vui mắt lại thêm 6 cái
xiên nhôm dài. Ðầu mỗi cái xiên có một màu xanh, hay đỏ, cam, vàng, trắng và xanh lá cây. Như vậy thì “anh”
nào nhớ màu xiên của “anh” nấy, không cầm nhầm xiên của “anh” khác. Tôi mua luôn hai bộ đem về nhà. Từ
đây bàn tiệc gia đình của chúng tôi có hai lò fondu với sáu cái xiên sáu màu khác nhau thay thế hai cái bếp điện
để bàn, có dây lòng thòng rất nguy hiểm, nếu đạp phải dây có thể kéo đổ luôn nồi nước nhúng sôi sùng sục.
Các con tôi bắt đầu gọi món bò nhúng giấm là Vietnamese beef fondu dễ dàng hơn bằng tiếng Việt của chúng
đã dần dần mất dấu.
Sau Bỉ, chồng tôi đổi đi làm việc tại Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ ở Ðức Quốc. Bầu đòan thê tử chúng tôi lại di chuyển
đến Bonn. Cậu con lớn Nguyên Thủy ở lại Mỹ, đi Ðại Học VCU ở Virginia. Xin thưa ngay rằng đó là Virginia
Commonwealth University chứ không phải là Ðại Học Việt Cộng đâu! Ðóng cả tiền ăn ở trong trường cho con,
tôi vẫn tội nghiệp con không được ăn những món mẹ làm ở nhà. Vắng một đứa con cũng khiến tôi không có
hứng làm món bò nhúng giấm nữa. Ông chồng tôi và ba cô cậu chưa đi đại học cũng không bao giờ nhắc đến
món ăn thích khẩu này.
Bỗng nhiên sắp đến ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới, cô cậu ở nhà nhao nhao lên đòi:
“Khi Thủy về mẹ làm bò nhúng giấm nhé!”
“Lâu lắm mẹ không làm beef fondu, con thèm quá.”
“Chắc là Thủy cũng thèm món này lắm!”
Quả nhiên trước khi về nhà ở Brussels, cậu cả cũng gọi điện thoại từ Virginia:
“Từ ngày con đi đại học, mẹ có làm bò nhúng giấm không?”
“Không, mẹ đợi Thủy về mới làm!”
“Thật hả mẹ! Hay là mẹ sợ con nhớ món đó, mẹ có làm mà mẹ không nói.”
“Mẹ nói thật. Nhà không đủ mặt anh em ăn với nhau, mẹ nghĩ rằng ăn món đặc biệt đó không thấy ngon
nữa. Mẹ để dành khi Thủy về mẹ làm cho cả nhà ăn, vui hơn!”
“OK! I love you, mom!” Cậu cả của tôi reo lên từ đầu dây bên kia bờ Ðại Tây Dương.
Hai năm sau, Trường Sơn, cậu con thứ hai của tôi đi Ðại Học Maryland tại Munich. Rồi đến lượt Ngọc Hân,
cô con gái độc nhất của tôi đi Ðại Học Arlington, Texas. Khi chúng tôi trở lại Virginia thì Thần Phong, cậu con
út của tôi cũng đi Ðại Học VCU, cùng trường với anh lớn. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng cu ky, đi ra đi vào với

nhau. Hằng ngày chúng tôi thay đổi món ăn Mỹ, Việt thông thường. Khi có khách ngoại giao hay bạn đồng
hương, tôi cũng chỉ làm món chả giò là thịnh soạn nhất. Tôi vẫn đợi những khi các con nghỉ hè, nghỉ học ngày
lễ về nhà mới làm món Vietnamese beef and shrimp fondu cho gia đình quây quần ăn uống đông đủ, mới cảm
thấy vui hơn và ăn ngon hơn.
Lúc này, nhà người Việt nào cũng có một vườn rau đủ thứ húng cây, húng quế, hành, răm, ngò, rau
muống, rau cần, giàn bàu, giàn mướp, thấy mà mê. Thế là nhà ngoại giao của tôi cũng phải ra vườn cuốc đất,
trộn phân bón làm một mảnh vườn rau cho vợ. Chẳng bao lâu rau mọc không kịp ăn. Bầu, bí, mướp leo đổ cả
hàng rào. Tuy nhiên cái vườn của tôi không thể so sánh được với cái vườn của một bà ở Falls Church. Hình
như nhà bà ta có bao nhiêu đất đều được bới lên để trồng đủ các loại rau, không khác gì những vườn rau ở
Ngã Tư Gò Vấp hay Ngã Ba Ông Tạ, Vườn Trầu Bà Ðiểm... Bà ta thuê thợ làm vườn “full time”, phân phối rau
cho tất cả các tiệm thực phẩm Việt trong vùng. Việt kiều vào nhà bà mua rau như đi chợ, ai cũng phục lăn.
Xa quê hương, nhớ quê hương, người ta muốn xây dựng một khung cảnh quen thuộc yêu dấu của quê
xưa, làng cũ, để được nhìn thấy hằng ngày và cảm thấy gần gụi với quê hương ngàn dặm xa xăm. Vì thế mới có
những tiệm mang tên Sài Gòn, Cần Thơ, Gò Công, Nha Trang, Little Saigon và những khu buôn bán sầm uất
Little Saigon... Người ta làm những món ăn dân tộc này nọ vì nhớ hương vị quê xưa vẫn tiềm ẩn trong dạ dầy,
mạch máu... Người ta có thể bỏ quê hương, nhưng không thể bỏ món ăn dân tộc.
(Trích trong tác phẩm MÓN ĂN THEO BƯỚC DI TẢN với Nhà văn Hồ Trường An, Phong Thu, Tiểu Thu, Tôn
Nữ Mặc Giao, Vũ Nam và nhiều tác giả khác.)
(Còn tiếp)

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Virginia 01/12/2009

CUỐI NĂM NGỒI NGHĨ VẨN VƠ
Nối điêu bài: "Đã cuối Năm Rồi" của nữ sĩ Huệ Thu

Tập lịch vơi rồi, sắp hết năm
Bầy chim se sẻ nói thì thầm
Nhi nhô bướm lượn quanh bờ dậu
Sóc vạch đường xưa bới dấu chân
Cúc nở vàng sân hong nắng mới
Nắng hồng khơi nụ cụm hoa đào
Ngâm bài tứ tuyệt thương Thôi Hộ
Cổ sử, văn chương mở ngõ vào...
Nắng mấy tuần nay, trời vẫn lạnh
Lạnh tàn Đông, lạnh tuốt sang Xuân
Gió ru hồn thức câu "...y cựu..."
Chiêu niệm tình thơ, kính cổ nhân.
*
Người xưa hay được: - "Kiều": - di tích
Tiên Điền không dặn chỉ: "...mua vui..."
"Ao thu lạnh lẽo..." xưa sao nhỉ (?)
Yên Đỗ buông câu lại ngắm trời...
Tôi thích " Mê Hồn..." tình tuyệt đẹp!
Thoáng chút liêu trai thấm thía buồn
Nghĩa đời huyền ảo ... và bèo bọt
Mà cả người dưng cũng tiếc thương!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

ĐÃ CUỐI NĂM RỒI
Đã cuối năm rồi! đang cuối năm...
Thời gian vẫn bước, bước âm thầm!
Vườn tôi, con bướm bay bờ giậu
Bướm nhớ hoa tìm ai dấu chân?
Bướm nhớ nắng không, mùi nắng mới
Là hương hoa mận hay hoa đào?
Còn mươi hôm nữa là năm hết
Ngang ngõ nhà tôi ai ngó vào?
Đã cuối năm rồi, đang gió lạnh
Gió mùa Đông hẹn gió mùa Xuân?
Gió nào ve vuốt hoa đào nhỉ
Y cựu đào hoa vọng cố nhân?
Có nhiều bài thơ như cổ tích
Đem tình hiện đại đổi cho vui...
Nếu mà quay ngược thời gian nhỉ
gọi được người xưa tận cuối trời?
Thơ chẳng có tình, thơ chẳng đẹp
Mà đem tình trải, thấy thơ buồn!
Xưa nay... tình thấy như bèo bọt
Mà lạ! Ai lòng cũng nhớ thương...

Huệ Thu

Năm xưa em nữ sinh
Mắt huyền lung linh
Còn anh, ngang tàng áo lính
Say khát men tình
Lắng nghe anh kể chuyện tình
Có người thề chỉ yêu mình em thôi …
Tặng N.N O. (Richmond, VA)

LÒNG MẸ VỚI CAO, ĐỜI CON ĐỔ NHÀO
Hải Bằng.HDB
(Viết theo lời kể của N.N.O.)
*
Gặp Em
Tôi tới nhà Tố Liên như đã hẹn vào lúc 3 giờ chiều để trao những cuốn sách luyện thi Tú Tài. Tôi quen nàng từ trong lớp
luyện thi mà tôi dạy ở đó. Nhà nàng là một biệt thự nhỏ tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Bấm chuông môt hồi
thì có một bà cụ ra mở cửa. Tôi đoán chừng bà là mẹ của Tố Liên. Tôi cúi đầu chào:
- Thưa Bác.
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:
- Không dám. Chào cậu. Cậu muốn gặp ai?
- Dạ, cháu muốn gặp Tố Liên để trao mấy cuốn sách.
- Cậu là sinh viên trường Thuốc phải không?
- Dạ, thưa Bác, không. Cháu học Đại Học Khoa Học.
- À, mà em nó đi vắng rồi. Cậu đưa sách cho tôi trao lại em.
Tôi “dạ, vâng” và đưa túi sách cho bà. Bà nhận túi sách rồi đóng ngay cánh cửa lại.
Tôi cảm thấy hơi bất mãn về thái độ lạnh nhạt của bà. Bâng khuâng, tôi lên xe phóng đi và nghĩ rằng bà cụ đã nói dối vì
Tố Liên và tôi đã có hẹn trước.
Tuần sau gặp lại Tố Liên tại trung tâm luyện thi. Nàng kéo tôi vào một chỗ vắng và nói:
- Hôm nọ anh đến trao sách. Em ở trên gác. Mẹ em không muốn em có bạn trai nếu người đó không phải là sinh
viên y khoa. Bố mẹ em chỉ muốn con rể tương lai phải là bác sĩ, là đốc tờ, và em phải là bà đốc tờ. Em xin lỗi
anh và xin anh đừng giận mẹ em nhé. Khổ lắm, giấc mơ của mẹ em là em phải có chồng là đốc tờ. Mẹ em con
nói: “mấy bạn của con còn xấu hơn con mà có chồng bác sĩ đấy. Con cũng phải lấy chồng bác sĩ. Để đấy, bố mẹ
lo cho con. Thế nào con cũng phải có chồng làm đốc tờ.”
Tôi chờ nàng nói hết một hơi rồi tôi mới hỏi:
- Thế còn em, em cũng muốn lấy chồng bác sĩ chứ?
- Không, em lấy ai cũng được miễn là người đó em yêu và người đó cũng yêu em. À, hay là anh đổi sang học Y
được không?
- Không được, anh đã học PCB (dự bị Y Khoa) rồi. Anh sợ thấy máu nên chuyển qua học Toán. Như vậy chuyện
của anh và em khó thành lắm. Chúng ta nên sớm chia tay thôi.
Nghe tôi nói vậy, Tố Liên sụt sùi khóc. Tôi lấy khăn mù-soa thấm những giọt mắt mà lòng buồn khôn tả. Tiếng chuông
reo vào lớp. Tố Liên uể oải đứng dậy, lấy kính râm ra đeo để che dấu ngấn nước mắt. Nàng nói trong tiếng nghẹn và
đưa những ngón tay búp măng lên vẫy: “Hẹn nhau tuần sau nhé!”

Nhập Ngũ
Khi tôi tới thì Tố Liên đã ngồi ở đó rồi. Mặt nàng hơi xanh mặc dầu có lớp phấn hồng. Tôi ngồi xuống bên cạnh nành và
nói:
- Tố Liên à, cuối tháng này anh phải nhập ngũ rồi, Khoá 16 Thủ Đức.
Tố Liên ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh không xin hoãn dịch vì lý do học vấn?
- Không được đâu em à. Không miễn trừ cho ai cả. Thôi anh nghĩ cũng là dịp để chúng ta xa nhau. Đời lính, anh
không muốn vướng bận gia đình. Em an tâm lập gia đình theo bố mẹ em sắp xếp.
Tố Liên bật khóc:
- Sao kỳ vậy. Em sẽ chờ anh khi anh giải ngũ.
- Chờ anh? Không được đâu. Chiến tranh chưa chấm dứt, sao giải ngũ được? Vả lại em không nên là tan vỡ giấc
mơ của bố mẹ em. Mỗi người có một giấc mơ. Người mẹ nào cũng mơ con có chồng danh giá, có chồng là bác
sĩ, kỹ sư. Em phải hy sinh, đừng để giấc mơ đó tan vỡ. Anh cũng phải chấp nhận hy sinh để gia đình em không
bị mất hạnh phúc.
Tố Liên thổn thức nghe tôi nói rồi nàng ngồi quay đối mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
- Như vậy là em sẽ phải xa anh và sẽ lấy một người mà em không yêu, bởi vì em chỉ có một trái tim để trao cho
người mình yêu, và trái tim đó, em đã dành cho anh. Trời ơi, thời buổi này vẫn cảnh phải lấy một người mà
mình không yêu sao?
- Chỉ còn cách đó thôi nếu em thương bố mẹ em hết lòng. Không ít người con gái đã phải hy sinh tình yêu để làm
vừa lòng cha mẹ. Và bởi vậy mới có những câu thơ: “Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng. Trời ơi người ấy có buồn
không?” hay “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Aí ân lạnh lẽo với chồng tôi.” Những sự hy sinh đó làm cho tâm hồn
họ vượt lên cao và họ tồn tại. Như anh đã nói, mỗi người có một giấc mơ. Mẹ cũng có một giấc mơ; chúng ta
cũng có một giấc mơ. Chúng ta phải âm thầm chấp nhận hy sinh thôi em ạ. Âu cũng là số mệnh, là duyên số.
Anh sẽ giữ mãi hình ảnh em cho hết cuộc đời. Đây là chuyến gặp gỡ nhau lần cuối. Em hãy vui cho bố mẹ em
khỏi buồn.
Tố Liên nức nở khóc rồi đưa cho tôi tấm khăn mù sao còn đẫm nước mắt, nói:
- Anh hãy giữ tấm khăn này nhé.
Thế rồi tôi phải lên đường nhập ngũ.
Trước ngày vào trại tiếp chuyển Quang Trung, tôi bỏ ra một buổi chiều lang thang một mình trên các hè phố thân quen
như Lê Lợi, Catinat, Nguyễn Huệ, … như là để một lần cuối từ giã cuộc sống bình thường để rồi sẽ dấn thân vào con
đường binh nghiệp không biết sống chết sẽ ra sao, tuy đã nhận được nhiều hung tin bạn bè báo lại cho biết một vài bạn
mới khoác chinh y đã vội vã hy sinh tại chiến trường mà phần lớn là ở miền cao nguyên như Thiệu, sinh viên dự bị Y
Khoa, Lâm râu, Thiếu úy Thiết giáp mới ra trường. Tôi có cảm giác như cả thành phố như nghiêng đảo dưới mỗi bước
chân tôi và dòng người xuôi ngược như thật mơ hồ xa lạ …
Khi ra trường, tôi may mắn được giữ làm tại Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn 18 Bộ Binh vì khi đọc hồ sơ, vị Tướng đã
nhận ra tôi là con của một cố ân nhân.
Một hôm khi mới vừa hoàn tất một chuyến bay quan sát và ngồi nghỉ ở câu lạc bộ sĩ quan thì một hạ sĩ quan tới báo có
người nhà muốn gặp.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng khi nhận ra người đó chính là Tố Liên. Nàng gặp tôi, nước mắt dơm dớm, nói:
-Em đường đột đến thăm anh, mong anh giúp cho một việc.
Tôi mỉm cười, gật đầu, hỏi:
-Việc gì vậy Tố Liên?

Nàng nói ngay:
-Em có người em trai bị nhập ngũ hạ sĩ quan, ra trường rồi và được chuyển về sư đoàn nay. Em xin anh cho nó phục vụ
ở đây, không bị đổi ra chiến trường.
Tôi nói:
-Được, để anh cố gắng giúp.
Nghe nói xong, Tô Liên lấy ra một gói quà trao cho tôi và nói: “Ba mẹ em có chút quà tặng anh.”
Mở gói quà ra, tôi thấy có xấp bạc cỡ 100.000$ và một túp thuốc lá 555.
Tôi giật mình, chưng hửng, trả lại gói quà và nói:
-Anh không dám nhận đâu. Em đem quà về và nói anh cám ơn hai bác.
Tô Liên cứ năn nỉ tôi nhận.
Tôi phải nói:
-Nếu không đem quà về thì anh sẽ không giúp cho em được đâu.
Cuối cùng Tố Liên gạt nước mắt nói:
-Thôi được, em sẽ đem về lại cho ba mẹ. Nhưng anh nhận cho gói thuốc như là món quà của em vậy.
Tôi gật đầu và lấy mùi-soa lau mặt, cố gắng nén những giọt nước mắt muốn trào ra.
Tố Liên đăm đăm nhìn vào mắt tôi. Thú thật tôi chưa bao giờ được thấy mắt nàng trong sáng như vậy. Dường như
những vầng sáng của tất cả các buổi bình minh gom lại cũng không rực sáng bằng đôi mắt của Tố Liên. Tôi hiểu đó là
ngọn lửa tình yêu trong trái tim nàng đang bùng cháy trước khi tắt lịm.
Tố Liên rút trong ví cầm tay ra chiếc khăm mù soa lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuối đôi môi nhợt nhạt của
nàng, hôn nó, và rồi dúi chiếc khăn vào tay tôi nói: “Xin anh hãy giữ mãi chiếc khăn này nhé.” Rồi nàng vội vã quay lưng
chạy ra ngoài.
Ngoài sân trại còn nắng gắt. Tôi nắm chặt chiếc khăn mù soa và thấy lòng tràn dâng lên một mối thương cảm lạnh buốt.
Trong một phút giây, tôi nhớ lại hết những hình ảnh những ngày nàng trong tà áo trắng trinh nguyên chăm chỉ ghi chép
những lời giảng bài của tôi và nàng đã đáp trả lời thơ tỏ tình của tôi gửi cho nàng:
Tôi thấy tình yêu tươi đẹp quá
Những ngày xa vắng bóng em yêu
Gặp nhau trong khoảng khắc
Mà tình yêu như đã kết từ bao giờ
Chì có mình tôi biết
Em là cả một bài thơ …
Thế rồi ngày 30 tháng tư ập tới. Tôi theo dòng người di tản và định cư ở Hoa Kỳ. Vài năm sau, tôi tình cờ gặp lại người
em trai của Tố Liên và được biết Tố Liên sau lần gặp tôi đã lấy chồng, một dược sĩ do ba mẹ Tố Liên chu cấp tiền ăn học
và họ đã có hai trai, một gái. Nhưng đúng vào ngày di tản thì chồng Tố Liên đã dẫn cô bồ lên tầu vượt biên bỏ mẹ con Tố
Liên ở lại. Biết được tin Tố Liên, tôi rất vui mừng và gửi một số tiền cho nàng qua người em của Tố Liên.
Ít năm sau, tôi được tin gia đình Tố Liên đã được bảo lãnh qua Mỹ.
Người em trai kể lại rằng anh ta đã tổ chức một bữa tiệc tại một tiệm ăn và có mời người anh rể hụt lại ăn. Trong lúc
đang ăn thì Tố Liên và ba người con xuất hiện khiến anh rể dược sĩ tái mặt.
Tố Liên tiến ra nói: “Tôi đến đây chỉ với mục đích cho các con chúng gặp mặt bố. Và đây là đứa con gái lúc anh bỏ đi, nó
còn trong bụng mẹ và chưa biết mặt bố nó.”
Nói xong Tố Liên gọi con gái ra và nói: “Đó là cha con đó. Con chào đi, rồi về.” Đứa con gái còn ngây thơ cúi đầu chào
rồi Tố Liên dẫn các con ra cửa.
Tôi qua Mỹ, có được công ăn việc làm vững chắc rồi thì tôi lập gia đình và cũng có được hai trai, một gái. Nhưng chẳng
bao lâu, vợ tôi qua đời và tôi lâm vào cảnh gà trống nuôi con, chúng được học hành tới nơi tới chốn nhưng chẳng đứa
nào chịu lập gia đình cả.

Quả đất tròn: gặp lại người yêu thuở ban đầu
Một hôm tôi đang ở trong một tiệm sách thì bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc . Nhìn ra thì thấy là Tố Liên. Cả
hai chúng tôi đều mừng rỡ khi nhận ra nhau. Chúng tôi kéo nhau vào một tiệm phở. Tố Liên kể nàng hiện là một kỹ sư
điện toán, đã tái hôn, và người chồng sau này đã qua đời. Tôi cũng cho nàng hay là vợ tôi cũng qua đời và tôi đang làm
cho hãng AT&T. Chúng tôi cùng dự tính chắp nối lại tình xưa.
Tố Liên tổ chức một bữa tiệc gia đình để giới thiệu lại tôi với mẹ nàng. Bỗng trong bữa ăn, mẹ nàng phát biểu: “Này có
mấy bác sĩ muốn hỏi Tố Liên đấy.” Thấy tôi nhăn mặt, Tố Liên vội nói: “mẹ nói mấy ông bác sĩ già ấy hả?”
Tôi ra về mà lòng buồn bực vì bị chạm tự ái. Tôi gọi điện nói với Tố Liên: “Mẹ em vẫn ôm giấc mơ có con rể là bác sĩ.
Thôi em hãy hy sinh và chiều ý mẹ em. Chúng ta đừng nên giết chết giấc mơ của mẹ em. Chúng ta không có duyên để
chung sống thì phải chịu vậy thôi.”
Sau đó tôi xin sở chuyển tôi đi làm ở tiểu bang khác và từ đó không được tin tức gì của Tố Liên nữa.

Trở thành bác sĩ không bằng cấp
Tôi không lấy được Tố Liên nên cũng chẳng muốn để ý tới ai nữa mặc dầu nhiều người thân trong gia đình đã nhiều lần
muốn làm mối và cũng có nhiều bà chưa có chồng hay góa muốn kết nghĩa với tôi.
*
Vâng, sau một thời gian sống ở Richmond, VA, tôi cảm thấy buồn nản, chán chường. Các con khuyên tôi di du lịch ngoại
quốc. Tôi bèn chuẩn bị hành trang qua Canada thăm bạn.
Tuyết ở Canada nhiều hơn ở Mỹ và hình như không hợp với tôi nên tôi bị ngã bịnh phải vào nhà thương. Ở đây, tôi được
một nữ bác sĩ người Việt tên là Nguyệt Minh điều trị nên tôi cảm thấy dễ chịu. Chồng bà đã qua đời. Bà sống độc thân
và không có con.
Khỏi bịnh, tôi mời bà ta đi ăn và càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết. Nguyệt Minh ấy rất thích đánh quần vợt,
mê coi các trận đấu, và đặc biệt là thích du lịch. Chúng tôi đã cùng đi Alaska. du lịch nhiều nước ở Âu Châu. Nguyệt
Minh rất vui và như trẻ lại.
*
Vào môt ngày đẹp trời, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân và tất nhiên các con của tôi vui mừng lắm. Chúng sắp xếp
ngày nghỉ để tham dự đám cưới của chúng tôi tổ chức tại Canada.
Trước đám cưới, tôi trở về Mỹ thăm mộ vợ trước và xin nàng cho phép tôi tái hôn.
Bạn tôi lại có bài thơ:
NGƯỜI CHỒNG và CHA TỪNG CÓ BAO GIỜ
*
Tặng N.N.O. (Richmond, VA)
Em!
Em nằm xuống năm xưa...
Các con còn nhỏ dại.
Anh một thân ở lại...
Bao năm dài cảnh gà trống nuôi con
Tháng năm tròn vẫn một lòng thương nhớ
Vẫn nhang thắp cho bàn thờ ấm cúng
Ngoài buổi làm, lo phụng mẹ, dưỡng con
Ngoảnh nhìn lại ...

Quãng thời gian còn miệt mài sách vở
Nợ tang bồng, đành bỏ dở bút nghiên
Ta từng mơ một mái ấm, nhà êm
Vợ hiền, con thảo: đói no cùng có
Các con đã ra đời từ ngày đó
Vợ chồng mừng như báu vật trời cho
Các con hỡi!
Nay mẹ mất, mình cha lo chiu chắt
Ngàn dặm đường về hiu hắt lái xe
Bóng đêm dầy mà lòng nghe thanh nhẹ
Nơi Ngàn Thu: hẳn hồn mẹ an vui
*
Tôi muốn thăm Tố Liên, nhưng không biết giờ đây nàng ở đâu. Tôi vẫn thầm cầu mong nàng yên bề gia thất.
Nhớ lại hồi quen Tố Liên, hai chúng tôi tìm đến thầy bói mù ở Tân Định xem tử vi. Thầy bấm ngón tay xong rồi nói ngay:
hai cô cậu có duyên gặp nhau mà không có số ăn ở với nhau vì bị hai sao Tuần và Triệt án ngữ. Hai người chỉ có thể là
bạn với nhau thôi.
Tôi hỏi: “Thế có cách nào chuyễn đổi số mệnh không?” Thầy nói: “Không. Số đã định rồi thì không thể thay đổi được.
Cụ Nguyễn Du có câu: “Có Trời mà cũng có ta”, cũng chỉ là để an ủi thôi. Bởi vì sau đó cụ có nói thêm:
Mới hay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
Vâng, đã gọi là số thì không thể cưỡng lại số được, ngoài Trời ra.
Thôi cô cậu nên về ráng tu tâm, sửa tánh, làm việc phúc đức đi để may ra kiếp sau có cơ duyên kết hợp phu thê. Đừng
có nghe tôi hay thầy khác nói rằng: “Xưa nay nhân định thắng Thiên cũng nhiều.”
Chúng tôi chào thầy ra về. Thấy Tố Liên có vẻ buồn man mác, tôi vội nói: “Cuộc đời còn đó, để xem ứng nghiệm thế
nào.”
Và kết quả là cuộc đời chúng tôi đã diễn ra đúng như những ngôi sao trên lá số tử vi: cuộc đời của chúng tôi đã không
cùng một hướng và cùng không trên cùng một chuyến đò xuôi. Nhưng mối tình của chúng rất đẹp, rất trong sáng. Có
thể vì vậy mà có câu thơ: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” chăng?

Hải Bằng.HDB

BÊN BỒI BÊN LỞ

VƯỜN XUÂN HOÀI NIỆM

Có một dòng sông tuổi nhỏ
êm đềm chảy giữa hồn tôi
và có trăng vàng bến cũ
đi theo tận cuối chân trời

Mùa xuân này em có về quê mẹ
Thăm giùm anh vườn cũ có còn xanh
Tới gốc mai từng trúng đạn bao lần
Xem có nở nụ hoa nào kịp Tết

khúc sông bên bồi bên lở
khó nghèo ai bỏ làng đi
tình quê chan hòa muôn thuở
ngọt ngào bên nớ bên ni

Ra giếng nước cạnh bên cây bồ kết
Thử múc lên em nhé một đôi gàu
Uống giùm anh cơn khát đã chờ lâu
Anh biết mạch vẫn ngon như ngày trước

làng tôi triền sông nước xiết
vực sâu khó nối nhịp cầu
bên kia làng em thân thiết
đò ngang mấy bận tìm nhau

Mé đầu sân xưa là hàng thược dược
Trồng mỗi năm anh đón kịp xuân về
Em ngỡ ngàng vì ngói đổ rêu che
Mảnh chậu vụn trong um tùm cỏ dại

ngược xuôi dòng đời gió bụi
ngày về bến đá rêu phong
sóng xao đôi bờ tiếc nuối
lở bồi người cũng vắng không

Nhà anh đó cái nền hoang trống trải
Hãy bước vào xông đất sáng Xuân nay
Chỗ bàn thờ là khóm sậy lung lay
Thắp nén nhang em nói lời mừng tuổi

có phải dòng sông quằn quại
từ khi cơn lũ trút về
sông đau vết hằn để mãi
mấy khúc sông buồn lê thê

Cố nén nghe em đừng sa giọt tủi
Sợ đầu năm đầu tháng “mất may xưa”
Dù cây đa bến cũ chẳng còn lưa
Lời giản dị người quê mình vẫn đẹp

***
gặp em chiều hoang xứ lạ
chuyện xưa bên lở bên bồi
người xưa chia lìa mấy ngả
riêng mình vực thẳm đơn côi

Ra vườn sau có con đường cong hẹp
Lũy tre già phủ bóng buổi trưa êm
Nhớ Xuân xưa về rộn rã bên thềm
Lạt bánh chưng anh tìm tre khẳm lá

nguyễn vô cùng

Em chỉ thấy hầm bom và đạn phá
Vết thương thời chinh chiến chẳng liền da
Mùa Xuân về gió réo khúc bi ca
Cho tấy buốt cơn đau đời dâu bể
Em thấy bây giờ Mùa Xuân Quê Mẹ
Thành cổ tích và nỗi nhớ rưng rưng
Chén rượu mừng năm mới chốn quê hương
Tưới giùm anh lên mảnh vườn hoài niệm!

nguyễn vô cùng

NHỮNG NGƯỜI MẸ
Hoangdungdc
Vừa book máy bay cho ông anh cả xong, thì Đào gọi rủ đi shopping.
Chời ơi! tôi ghét nhất là shopping, vừa tốn tiền vừa mất thì giờ, nhưng không hiểu tại sao, mười lần như một, hễ người
rủ kiên trì nói tới lần thứ ba là tôi ừ, đồng ý cái rụp. Ai mời ăn cũng vậy:
“ăn đi…không! ăn đi…không! ăn đi… ờ…thì ăn…
Tôi không thể chịu được nếu phải nghe họ lập lại tới lần thứ tư, thế đấy… tôi chán tôi ghê.
Lần này thì không phải đi shopping thông thường, mà là đi Shopping với một người bạn mới từ Florida lên dự đám cưới
của người bà con, và rất thích shopping.
Cô ta được một người bạn khác gởi gấm, và nhờ Đào đưa đi giùm. Đào đưa cô ta đi cả buổi sáng rồi, ghé ăn trưa, nhưng
chưa đã muốn đi tiếp. Đào là nữ hoàng shopping mà cũng phải chịu thua, đành gọi tôi đi theo cho có bạn, còn dụ tôi là
đi Shopping xong rồi đi ăn, làm như tôi thích ăn lắm vậy.
Cô bạn mới tên Thúy, cũng không còn nhỏ nhít gì đã hơn năm mươi, cô trông thật xinh xắn vui tươi, cô nói huyên
thuyên, ngôn ngữ miền Bắc, giọng Bùi Chu Phát Diệm, bình dân, thân ái. Đi shopping nhưng điện thoại của cứ cô reo inh
ỏi, hết cú này tới cú khác, miệng thì nói cười thoải mái, tay thì lựa áo quần, mắt thì liếc xa liếc gần, thoáng thấy cái áo,
cái quần nào đẹp là cô chụp lấy, ướm vào người của tôi và nói rằng, tôi mà mặc vào sẽ trở nên đẹp lộng lẫy, làm tôi phì
cười.
Không những mua cho mình, cô còn mua những cái áo mà cô cho rằng sẽ hợp với những người bạn đang ở xa cô ngàn
dặm.
Nghe cô nói chuyện với bạn bè, với chồng với con thì hiểu ngay ra rằng cô là người bạn tốt bụng, người vợ đáng yêu và là
người mẹ tuyệt vời. Đi shopping với cô đâm ra vui, mặc dầu tôi chỉ mua được cái áo giá 4 đồng.
Cô có vẻ hào phóng, rộng rãi dành mua cà phê cho tôi uống, lại còn dành nhau với Đào trả tiền nhà hàng. Cả hai đều ăn
như mèo, và cuối cùng tôi cứ phải nghe:
- chị ăn đi, chị ăn đi, chị…
tôi không muốn nghe ai lập lại một câu nói quá nhiều lần, nên tôi đành phải ăn… cả phần của hai con mèo kia. Nên tôi có
lên cân thì đừng có than nha.
Trên đường đưa cô về khách sạn, chúng tôi hỏi thăm chồng con cô, giọng cô bỗng chùng xuống:
- Chị phải cầu nguyện cho con em đấy. Em có bốn thằng con trai, thằng con lớn của em là nha sĩ đang làm việc
ngon lành, em đang chuẩn bị mở phòng khám tư cho nó. Bỗng một hôm, con em bị nhức đầu một cách kỳ lạ, đi
bác sĩ thì phát giác ra là nó bị ung thư màng óc, chằng biết sống chết như thế nào? cả năm nay em chẳng làm ăn
gì được, chỉ ở nhà chăm sóc cho cháu, chị nhớ cầu nguyện cho con em nha chị.
Cô nói với giọng tắt nghẹn.
Ôi ! tôi nghe mà choáng váng cả mày mặt, miệng như bị khoá cứng, không nói được nên lời. Mà nói gì bây giờ !!! Nói
không đúng câu, nói không đúng chỗ, sẽ làm cho cái vỏ mong manh đang bảo vệ cô kia, nó sẽ vỡ vụn ra, cô sẽ ngã gục…
Chuyện của cô, khiến tôi nhớ tới người bạn thân của tôi, biết nhau từ lúc bảy tám tuổi tới giờ. Bạn tôi cũng có thằng con
trai, mới được ba mươi tuổi, hôm nó lấy vợ tôi có đi dự đám cưới. Thằng bé tôi đã từng bế nó khi nó còn mặc tã, lớn lên
đẹp trai vô cùng. Một hôm chắc giận vợ giận con gì đó, về nhà bố mẹ ngủ và than nhức đầu, nó cứ nằm ngủ li bì. Bạn tôi
nghĩ chắc nó buồn nên cứ để cho nó ngủ vùi, nó than nhức đầu thì cho nó uống Tylenol.
Nhưng linh tính của một người mẹ rất mạnh mẽ, bạn tôi cứ cảm thấy trong dạ bồn chồn, bức rức làm sao ấy, bèn tới
đánh thức nó dậy, lay mãi mà nó cứ nằm yên, lúc đó mới hốt hoảng gọi ambulance chở nó vào nhà thương. Tới nơi bác
sĩ khám xong, nói nó bị sưng màng óc và… trễ quá, không cứu được nữa rồi.

Bạn tôi chôn cất nó, không báo với tôi một lời. Tôi trách:
- Sao bà không cho tôi hay biết gì hết vậy?
- Tôi không mở miệng được, thì làm sao mà báo cho bà biết đây!
Tôi cảm thấy thật là kinh khủng, làm sao mà bạn tôi lại có thể chịu nổi cái cảnh, thằng con yêu quý của mình bỏ mình ra
đi ngay trước mắt của mình như thế chứ!
Sáng nay tôi đi Gym tập thể dục, trong lúc lái xe tôi lại nhớ tới hôm qua, đi shopping với một người mẹ tươi vui yêu đời,
mà lòng dạ thì thật héo hon. Tôi lại nhớ tới bạn tôi, một người mẹ vì con ra đi bất ngờ đến độ không mở miệng ra được.
Tôi lại nghĩ đến anh Hai Cường của tôi, người anh cả mà bỗng dưng biến mất trong tầm mắt của má tôi, khi anh chưa
tròn một tuổi. Tôi đặt tôi vào địa vị của má tôi lúc đó và tôi bỗng rùng mình, sợ hãi, khóc nức lên!
Tôi tội nghiệp cho má tôi quá, người ta đã nói với má tôi rằng:
- thằng bé đã bị bệnh và chết rồi!
Lúc đó má tôi bệnh nặng, nhờ một bà chị trông hộ, bà ta đã đem anh tôi đi cho người ta làm con nuôi, và nói với má tôi
rằng nó chết rồi !*
Giống như tôi đã từng có lần, khi tôi vừa cho ra đời một bé gái, còn nằm trên bàn sanh trong nhà thương, tôi nghe bác sĩ
nói nhỏ bên tai:
- Thôi! để đẻ đứa khác nha!
Lúc đó tôi chẳng hiểu bác sĩ nói gì…, tôi chỉ biết tôi không được ôm trong tay đứa con tôi hằng mong đợi suốt tám tháng
trời. Chồng tôi nói với tôi, nó không đủ ngày tháng nên... đã chết rồi! Nghe đến thật kinh hoàng!
Miệng tôi như có ai đó khoá lại, tai tôi không còn nghe được một tiếng động nào nữa cả, tôi nằm im thin thít trên giường
bệnh, trong một cái nhà thương rất lớn, sức chứa lên đến mấy ngàn người, nhưng sao tôi thấy chung quanh tôi như
chẳng có ai, tối om, lạnh lẽo.
Thế rồi tôi cứ ở lì trong nhà thương, không muốn về vì nếu về thì
tôi sẽ ở xa con tôi lắm, mặc dù họ không cho tôi nhìn thấy nó bao
giờ, nhưng tôi đã có sẵn cái tên cho nó, một cái tên thật đẹp
Hoàng Lê Duyên.
Nhà thương cũng chiều theo ý tôi, cho tôi ở lì trong đó, họ cứ để
cho tôi được nằm yên, tới lui chăm sóc cho tôi thật nhẹ nhàng,
nói năng nhỏ nhẹ, chắc họ sợ động mạnh, tôi sẽ vỡ ra.
Nhưng… sắp Tết rồi! Bác sĩ Đệ nhỏ nhẹ nói với tôi, ông lúc nào
cũng nói với tôi bằng lời thì thầm, chắc ông cũng sợ nói lớn tôi sẽ
vỡ ra mất:
- Thôi ngày mai là Tết rồi, về nha Dung.
Tôi về mà đau lòng quá sức, ai cũng biết mà, tôi rất thích con…
tôi đã mang nó trong lòng của tôi suốt tám tháng trời, vậy mà
bây giờ trống không, không có gì, làm sao mà chịu cho thấu đây!
Ôi, Những bà mẹ thật đáng thương!

Hoangdungdc
* Chuyện anh Cường và má của tôi là cả một câu chuyện dài, sẽ kể trong “Những Kẻ Lạc Loài” quý bạn tìm đọc nha.

MA XÓ
Hà Bỉnh Trung

Chiếc thuyền tam bản ghé vào bến khi tới địa phận Châu Quỳnh Nhai. Cách đó độ 300 thước là bản Tu Ma,
một ngôi làng nhỏ, gồm có 5 gia đình ở trong 5 căn nhà sàn rải rác. Chung quanh là rừng cây cao vút trên
những sườn núi dốc nghiêng. Con sông nhỏ chảy xiết giữa thung lũng. Nước trong nhìn thấy đáy.
Thúc và Chinh nhảy lên bờ, và đi về phía làng miền sơn cước. Thức là bạn học của Chinh, nghỉ hè được mời
lên chơi nhà bạn. Chinh là con trai ông Xã Ðoàn ở bản sở tại Châu Quỳnh Nhai. Hai người định vào mua ít thức
ăn đỡ đói lòng trong khi chờ người nhà đem ngựa xuống đón. Nhưng không may, các cư dân đều đi làm vắng.
Hai chàng đành trở lại bờ sông, anh lái đò nhanh nhẩu nói:
- Noọng Linh vừa đến tìm hai cậu.
- Ðâu? em nó đâu rồi, chú Lân?
Vừa lúc đó một cô gái dắt 2 con ngựa ở trong lùm cây bước ra:
- Em đây. Anh mới về tới?
Chinh quay lại bảo Thức:
- Em gái tôi đấy, Noọng Linh. Ðây là anh Thức, bạn anh.
Thức và Linh gật đầu chào nhau. Linh hỏi trước:
- Anh Thức lên chơi với anh Chinh bao lâu?
- Tôi định ở chơi một tháng. Chắc sẽ làm phiền ông bà và cô nhiều đấy.

Noọng Linh cười giòn giã:
- Anh nói chơi đấy chứ, bố mẹ em và em rất vui mừng được đón tiếp khách quý mà anh.
Chinh xen vào:
- Thôi đừng khách sáo nữa. Mình ở xó rừng này không có bạn buồn đứt ruột. Thức lên chơi với mình thực là
may mắn vì mình vừa có bạn nói chuyện, vừa bàn nhau học hành thêm nữa, còn gì quý bằng.
Thức im lặng, lén nhìn Noọng Linh. Nàng đẹp mộc mạc, giản dị trong bộ y phục màu chàm. Tóc búi cao đằng
sau gáy, để lộ dóng cổ trắng hồng. Trong khung cảnh rừng núi xanh biếc, nàng sơn nữ quả là một đóa hoa tươi
thắm tô điểm cho vùng thâm sơn cùng cốc. Chinh chợt lên tiếng làm Thức giật mình:
- Thôi mình về chứ, chiều xuống rồi. Linh cưỡi con Kỳ Lân, còn anh và Thức cưỡi con Nga Mi. Thức chưa biết
cưỡi ngựa, để anh ấy ngồi sau, anh còn có chỗ vịn cho khỏi té.
Con Kỳ Lân theo lịnh giây cương của Noọng Linh rảo bước đi trước. Tiếng vó câu lóc cóc nhịp nhàng trên
đường đá nghe thật vui tai. Thức ngồi sau lưng Chinh, tay ghì chặt vai bạn, nhưng mặt luôn luôn nhìn về phía
Noọng Linh. Hình dáng thon nhỏ của cô gái miền núi đã làm Thức suy nghĩ. Hai vai tròn xuôi như bờ dốc, tiếp
đến là dải lưng mềm mại, hiện rõ trên mình ngựa. Ðúng là một tác phẩm thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
Tuy trời đã ngả bóng, nắng chiều vẫn hừng nóng vì không có gió. Thức đã thấy trong người râm rấp mồ hôi.
Vừa lúc Chinh lên tiếng:
- Thức ngồi vững nhé, tôi thúc ngựa chạy kiệu cho mát một chút.
Thức chưa kịp trả lời, con Nga Mi đã giằng cương, chạy răm rắp. Cái nước băm của ngựa làm Thức xóc tức
bụng. Thế ngồi không còn vững, có khi tưởng như sắp tuột yên ngựa nhào qua phía trái, đến khi cố lấy lại
thăng bằng, lại cảm thấy như sắp bật qua phải, khiến chàng sợ quá kêu lên ơi ới:
- Úi cha, đau bụng quá Chinh ơi. Ðứng lại đi! Ðứng lại không tôi sắp té đến nơi rồi nè.
Noọng Linh nghe nói cười khanh khách:
- Không sao đâu, anh Thức à. Rồi nó quen đi mà!
- Không, tôi nói thực đấy. Tôi sắp tuột xuống đất rồi, anh Chinh!
Chinh cũng phì cười, ghì cương ngựa. Linh nói:
- Mình đi cũng được một đoạn rồi. Hay là anh Chinh cho ngựa xuống bờ suối dưới kia nghỉ mấy phút rồi hãy đi
cũng kịp chán.
Chinh gật đầu tán thành. Nhất là Thức, nghe nói mừng quá:
- Phải đấy. Ta nghỉ một chút đi. Cô Linh có ý kiến hay đấy.

Chinh cười thầm trong bụng. Chàng biết rõ bạn mình sợ ngã ngựa trước mặt người đẹp. Và chàng cũng đoán
biết bạn đã có nhiều cảm tình với cô em gái xinh đẹp của mình.
Ba người kéo nhau xuống lội suối. Nước trong như lọc. Những hòn đá tròn trịa nằm liền nhau thật hiền, để
mặc những con cá tung tăng bơi lội xuôi dòng nước mát lạnh. Chinh lên tiếng:
- Suối này là từ những mạch nước ngầm tuôn ra
ở lưng chừng núi nên rất sạch và trong lành.
Cách đây độ hơn 20 cây số có con suối nước rất
độc, người ta bảo uống vào là bị ngã nước. Tôi
nghĩ có lẽ đầu nguồn có một khu rừng chàm, lá
cây rụng xuống ối đọng lâu ngày ải ra thành
phân màu xanh làm nước cũng xanh ngắt như
rêu. Chỗ đó suối lại không chảy xiết nên càng ứ
đọng những độc tố.
Thức góp chuyện:
- Thầy mẹ tôi không muốn cho tôi lên chơi mạn
ngược. Các cụ cứ bảo miền Sơn La, Lai Châu là vùng nước độc, nhiều người chết vì bệnh sốt rét. Các cụ lại còn
bảo có nơi có dòng suối nóng, khói bốc lên mù mù như cảnh ma quái. Ai lội xuống có thể tuột lông chân ghê
lắm. Không biết có đúng thế không, anh Chinh?
- Ðúng đấy. Mà đó là sự thường. Thức cũng biết ở nhiều nơi trên thế giới đều có suối nước nóng. Thành phần
cấu tạo có thể là nhiều chất vôi, lân, hay diêm sinh. Và nhiệt độ cũng có thể thay đổi. Ví dụ nước nóng khoảng
chừng 50 độ có khói bốc lên mà ta lội xuống, chắc chắn là da thịt phải đỏ rực dù chưa đến nỗi phỏng, nhưng
có thể tuột lông chân được chứ! Còn bịnh sốt rét rừng là do loài muỗi gây ra, rồi lây truyền từ người này qua
người kia, chứ đâu có phải tại nước, trừ khi ta uống ở những nơi nước tù đọng.
Noọng Linh nhìn Thức cười nói:
- Anh Thúc đừng sợ. Em sinh trưởng ở đây đã 19 năm rồi mà có bịnh gì đâu? Mình chỉ cần giữ cho muỗi khỏi
chích là chẳng sao hết. Nhà em nhiều mùng màn lắm cơ, anh yên chí.
- Cô Linh biết không, ở dưới kinh chúng tôi ai cũng ngại đi mấy vùng sơn cước như Sơn La, Lai Châu, Hà Giang.
Còn những vùng khác như Cao Bằng, Lạng Sơn ai cũng thích. Riêng tôi, tôi có cảm tình nhất với vùng Lạng Sơn,
Cao Bằng. Có lẽ vì có nhiều bài hát dân gian nói về hai miền này chăng? nào là:
Con cò lặn lội bờ sông,
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.
Nàng về nuôi cái cùng con,
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng.
Nào là:
Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.

- Anh Thức nói chuyện hay quá, nghe mấy lời hát ngày xưa thật là thấm thía, vừa buồn lại vừa êm dịu rất có
tình.
Chinh nói xen ngắt lời:
- Chà! Cô Linh bữa nay lém lỉnh ghê. Chắc lại muốn trổ tài văn chương với anh Thức hả? Cô không biết Thức là
học sinh giỏi Việt văn nhất trường Sư Phạm sao?
Linh đỏ mặt, đập vào vai Chinh:
- Anh này lúc nào cũng muốn độc quyền, độc đoán. Không muốn người ta nói thì thôi từ giờ đừng có hỏi gì
nữa đấy nhé!
Chinh vội cười xòa:
- Thôi mà, anh nói đùa chơi cho vui, chứ mình là bạn cả mà.
Thức hiểu ý vội đổi câu chuyện qua đề tài khác:
- Tôi còn nghe nói ở mạn ngược có lắm sự lạ lắm nữa kìa. Nào là Ma Cà Rồng, ma gà, nào là bùa ngãi ghê lắm,
không biết có đúng không?
Chinh toan nói, nhưng chợt nghĩ đến cô em gái, anh lại thôi. Không muốn để câu hỏi của Thức đi vào
khoảng trống, bắt buộc Linh lại phải lên tiếng:
- Những chuyện này em chỉ nghe nói, chứ thực sự chưa thấy bao giờ. Mẹ em có kể chuyện về một anh lính
Tây, khi ở đây có lấy một bà làm vợ. Ngày trước, cứ hai năm, Tây lại được phép về thăm nhà 3 tháng. Bà vợ kia
sợ ông Tây về xứ sẽ bỏ mình không sang nữa, bèn làm 2 quả trứng gà cho ông ấy ăn trước khi lên đường. Ðúng
3 tháng sau, ông Tây còn nấn ná, vì vướng mắc với một bà đầm trẻ, đã định xin ở lại cưới vợ. Nhưng tự nhiên
cứ thấy bụng mình nổi lên hai cái bướu to bằng 2 quả trứng gà đau lắm. Ði chiếu quang tuyến thì chẳng thấy
gì. Ông đau lên đau xuống, ngày không ăn được, đêm ngủ nằm mơ toàn thấy ma quái, rồi lại có hình ảnh người
vợ miền núi hiện ra. Thế là ông ta hiểu và nhớ lại lời vợ nhắn nhủ. Ông bèn lại phải khăn gói lên đường trở về
Việt Nam, và bịnh đâu tự nhiên tiêu tán cả. Rút cuộc từ đấy về sau không bao giờ ông còn nghĩ đến việc nghỉ
phép hồi hương nữa, mà ở lại với bà vợ vùng núi mãn đời.
Thức nhìn theo dòng suối chảy vẻ lơ đãng nói:
- Chuyện kỳ lạ quá nhỉ, nghe mà sợ luôn.
Linh cười nhạt:
- Thì cũng phải có bà như thế mới trị nổi mấy bọn đàn ông bạc tình. Chỉ biết chiếm được người ta, rồi lo mau
mau quất ngựa truy phong. Cho đáng kiếp!
Thức cuời lớn:
- Ô hay nhỉ? Sao cô lại buộc tội đàn ông nặng nề thế. Ðàn ông ta khác đàn ông Tây chứ.

Chinh và Noọng Linh cùng cười theo vui vẻ. Chinh đưa tay xem đồng hồ kêu lên:
- Thôi ta phải đi về ngay mới kịp chứ còn la cà mãi tối xập đến bây giờ.
Ba người lại vội vã lên ngựa, nhưng chỉ đi bước một. Gió chiều bắt đầu thoảng nhẹ, đôi khi thành cơn, với
luồng hơi thổi mạnh. Một giờ sau họ băng qua một con suối cạn đi vào bản. Trước cổng, ông Xã Ðoàn Ðèo văn
Cầm đang đào măng. Thấy con về, ông gọi với vào trong nhà:
- Bà xã ơi! Các con nó về đây rồi. Có khách tới nữa đấy, bà ơi!
Một bà thấp nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn từ trên nhà sàn chạy xuống. Noọng Linh bảo Thức:
- Mẹ em đấy. Còn đây là bố em. Ðây là anh Thức.
Thức cúi đầu chào hai người:
- Nghỉ hè con lên chơi thăm ông bà và gia đình chắc sẽ làm phiền ông bà nhiều.
Ông xã Cầm gạt đi:
- Ðừng khách sáo như vậy, cậu Thức. Chúng tôi coi cậu như em Chinh, đừng câu nệ gì hết.
Ngôi nhà sàn khá lớn, cột gỗ vững chắc, mái tranh. Kiểu nhà ba căn liền nhau, hai bên là nơi kê giường ngủ,
giữa là phòng khách có bếp lò đun củi ở giữa và kế đến là bộ trường kỷ.
Bà xã đoàn vồn vã hỏi Thức:
- Tôi đã đặt xong nồi cháo gà. Ði đường xa mệt chỉ ăn cháo là khỏe, nhẹ người. Nhưng cũng có cả cơm đấy, các
cậu muốn ăn thêm thì ăn.
Thức nhanh nhẩu đáp:
- Bà cho con ăn cháo thôi. Con rất thích cháo vì con trước ở giáp giới Tàu nên nhiễm cái thói thích cháo hoa.
Nay được ăn cháo gà còn gì hơn nữa.
- Ô, thế à, thế trước cậu ở tỉnh nào rồi?
- Con ở Móng Cái, giáp Ðông Hưng.
- Cậu đã ở mạn ngược bao giờ chưa?
- Thưa ông bà, đây là lần đầu tiên con lên miền rừng núi. Mặc dù con sinh ra tại Cao Bằng nhưng rời đi từ hồi
nhỏ. Con thấy phong cảnh ở đây thực khác lạ, thật hùng vĩ và khí hậu cũng nhẹ nhàng mát mẻ lắm.
Chinh bảo Thức: - Thôi mình đi ăn cháo thôi rồi đi ngủ sớm. Mai còn dậy đi lên châu lỵ chơi chứ.
Mọi người ăn uống vui vẻ. Họ cầm chén cháo nóng húp quanh, chứ không dùng thìa muỗng gì cả. Những
tiếng húp cháo xùm xụp, đối với nhiều nơi khác là kém lịch sự, nhưng ở đây là thói quen, là cái thú để thưởng
thức cái ngon của tô cháo nóng bỏng.

Nhưng bất chợt, Thức đặt tô cháo xuống sàn, mắt đờ đẫn, như bị nuốt nghẽn, tắc thở. Chàng ngã vật
xuống, miệng ú ớ không ra tiếng.
Cả nhà sợ hãi cuống quít. Chinh tìm chân tóc mai của Thức túm lấy giật giật gọi bạn:
- Thức ơi Thức, sao vậy, tỉnh dậy đi, Thức.
Noọng linh xanh mặt luống cuống, nhưng chẳng biết làm gì, đứng ôm mặt im lặng. Ông xã đoàn lấy một
chén không, quay ra phía ngoài tiểu tiện vào đó, rồi bưng chén nước tiểu lại, nâng Thức ngồi lên cho uống.
Nhưng vừa lúc đó Thức đã bừng tỉnh lại, gạt chén nước ra, nhìn Chinh, vẻ ngạc nhiên hỏi bạn:
- Chuyện gì thế, Chinh? Sao tôi lại ngồi trong lòng bạn thế này?
- Ồ, hay quá, Thức tỉnh lại rồi. Vừa qua Thức bị cảm ngất xỉu. Cả nhà lo quá.
Thức cãi:
- Tôi đâu có sao? Vừa rồi có người khách lạ tới gặp tôi, rồi đòi tôi trả nợ. Tôi cãi lộn với hắn. Hắn cứ bảo tôi ăn
vụng ba miếng sắn nhà hắn. Hắn dọa giết tôi. Tôi vùng vẫy chống lại thì hắn bỏ đi.
Mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói có phần mê sãng của Thức. Nhưng Chinh chợt cau mặt, vẻ suy nghĩ.
Noọng Linh cũng như tỉnh mộng, ngồi xệp xuống cạnh Thức hỏi dồn:
- Anh Thức, hồi chiều anh vào bản Tu Ma, có vào nhà ai lấy gì không?
Thức nhìn Linh sẽ gật đầu:
- Có, tôi đói quá, có ăn mấy miến sắn luộc và tôi có để lại ba đồng để trả gia chủ.
Noọng linh vỗ đùi chép miệng:
- Thôi chết anh rồi. Anh bị...
Nàng ghé vào tai Chinh nói rất nhỏ:
- Ma... xó!!!
Chinh giật mình hỏi bạn:
- Anh ăn lúc nào vậy. Sao không bảo tôi?
- Tôi vào căn nhà chót, trong khi anh đang ở căn kế bên.
- Anh thấy sao?
- Tôi đói quá. Thấy dĩa sắn ngon, mình ăn thử một miếng thì nghe như có tiếng người đếm một, ăn miếng nữa,
lại nghe như có tiếng đếm hai, rồi... đến miếng thứ ba lại nghe vẳng tiếng người đếm ba. Tôi nhìn quanh chẳng
thấy ai. Lạ quá nhưng khi ra cũng để lại gần đấy 3 đồng để trả tiền mua sắn.

Chinh và Noọng Linh, ông bà xã đoàn cùng thở dài nói một lượt:
- Ma xó rồi! Nhà lão Mường Xủi nổi tiếng về ma xó.
Thức sợ hãi:
- Ma xó là thế nào, Chinh?
Noọng Linh cướp lời:
- Nhà đó có người chết, họ không chôn, để trong một thân cây rỗng dựng ở xó nhà làm thần giữ của. Ai vào
nhà lấy gì nó đếm. Lấy một đếm một, lấy hai đếm hai, tức là nó bắt vía người ta. Ðàn bà thì có ba hồn chín vía.
Ðàn ông có ba hồn bảy vía. Khi nó đếm và bắt đủ bảy vía, là nạn nhân phải chết. Nay anh không may đã bị nó
bắt ba vía rồi, nguy lắm. Nhưng cũng may mà biết ngay. Mình phải lo đi chuộc vía liền mới kịp.
Ông bà xã đoàn cùng nói:
- Ðúng rồi. Con đi kiếm ngay đủ lễ vật đi. Như thế này là phải làm lễ tam sinh để chuộc ba vía. Bố sẽ đem tới
nhà lão Mường Xùi xin nó nhận lễ và tha tội cho anh Thức. Tội nghiệp anh mới lên, không biết gì nên đã phạm
lỗi vì quá thực thà.
Thức ngồi nghe, không biết nói gì, vẻ mặt lo lắng và ngơ ngác, đầu tóc bơ phờ, trông già xọm. Chinh an ủi
bạn:
- Thức đừng sợ. Bố mẹ Chinh sẽ lo chuộc vía, Thức sẽ hết nạn.
Thức thở dài, khẽ nói:
- Tôi không ngờ câu chuyện mình nghe đồn về ma xó, ma gà ở mạn ngược nay lại có thật, và xảy ra ngay vào
mình, xui quá!
- Ðây cũng là lần đầu tiên Chinh thấy. Ở thời đại văn minh tiến bộ, mà có chuyện này, mình không thể nào tin
là thực. Nhưng biết đâu đây chỉ là chuyện tình cờ? Vừa rồi có thể Thức bị đói quá sức, nên chợt xỉu đi chốc lát,
chứ chẳng phải ma xó bắt vía gì cả.
- Nhưng... sao Noọng Linh quả quyết...
- Ừ thì có kiêng, có lành. Mình cứ tạ lễ xin chuộc vía, đâu có mất gì. Chẳng qua một con gà, một con vịt và một
con cá là xong. Mình không làm, lỡ có chuyện gì lại ân hận.
Thức gật đầu ra vẻ tán thành.
Trong khi đó ông bà xã đoàn, và Noọng Linh đã xách giỏ lễ vật, lên ngựa đi băng đêm tối trở ra bản Tu Ma
để cấp tốc xin lễ tạ chuộc vía cho người khách quý.
Một tháng sau, Thức hoàn toàn khỏe mạnh vui đời trở lại. Chàng và Noọng Linh ngày càng trở nên thân
mật. Trong khung cảnh rừng thiêng nước độc, nếu đời sống cô đơn chắc Thức cũng bị ám ảnh hoài về chuyện
quái dị khó tin, để một ngày nào đó phải hao mòn tinh thần và thể chất cũng nên. Nhưng thực may là có một
khuôn mặt nhu mì chất phác, hiền hậu, luôn luôn xuất hiện ở trên đường Thức đi, ở ngay cả trong những sinh

hoạt hàng ngày, khiến Thức dễ khuây khỏa, mau lại sức.
Ngày nghỉ hè qua thực mau. Khi Chinh và Thức trở về miền xuôi đi học, Noọng linh lại đưa tiễn ra tận bến
đò. Nỗi buồn man mác, quyến luyến, day dứt mãi suốt dọc hành trình theo dòng nước lặng lờ, ngấn sóng, thả
buông con thuyền đưa đôi bạn về chốn phồn hoa. Riêng Noọng Linh khi trở về một mình đã phải mím môi
ngăn dòng lệ nhớ nhung. Nàng sẽ bảo con Kỳ Lân:
- Anh ấy hẹn hè sang năm sẽ lại lên thăm chúng mình đấy Kỳ Lân ạ!
Con ngựa nghe hiểu, bước chậm lại, đầu cúi xuống san sẻ nỗi lòng cùng cô chủ.
Thời buổi này, khi người ta đã tính chuyện đi lên sao Hỏa và sao Kim, tôi còn viết lại câu chuyện hoang
đường ma quái này. Thật cũng lỗi thời. Nhưng đã có những cổ tích xưa từ hàng ngàn năm, nay vẫn dùng để
tìm hiểu và giải trí được thì chuyện này cũng chẳng lấy gì làm xưa lắm. Hồi trẻ đi chơi mạn ngược ở Việt Nam,
được nghe kể những chuyện ly kỳ, nay viết kể lại cho những nguời sau, nghĩ cũng là một điều khác lạ có ích.

Hà Bỉnh Trung

VỀ THĂM
Từ xứ lạ ta về

Và Sài Gòn có những đêm thâu

Thăm người xưa cảnh cũ

Đèn xanh, đèn đỏ

Dòng đời như cơn lũ

Bạn bè ta ở đây, ở đó

Cuốn mãi đời ta đi...

Tìm nhau trong cơn say

(Hoàng Song Liêm)

Chờ nhau trong quán nhạc

Có những con đường trên khắp nẻo quê hương

Bốn phương, tám hướng xum vầy...

Vẫn đong đầy kỷ niệm

Bấy nhiêu năm xa cách đã bao ngày

Của một thoáng đời trai

Từ xứ lạ, ta về đây chốn cũ

Chí những toan dời non, lấp biển

Nhìn cho rõ mặt mày

Mùa từng mùa chinh chiến điêu linh.

Bạn xưa còn mấy đứa?

Có những con đường Sài Gòn rợp bóng cây xanh
Của những chiều hẹn hò
Tay đan tay còn vương mùi áo trận
Vai kề vai còn thơm áo học trò...
Có những con đường Sài Gòn rợp lá me bay
Của những chiều cuối tuần
Trên những hè phố cũ
Tay trong tay người yêu bé nhỏ
Đầu đường góc phố tìm nhau...

Ôi, tóc trắng đã như mây
Mộng đời thôi đã lỡ
Gọi một cơn say mong được cười
nghiêng ngửa
Sao nước mắt ngươi đầy,
Sao nước mắt ta chan?
HOÀNG SONG LIÊM
(Virginia, USA)

TUYẾT ĐẦU MÙA
Minh Châu VA
Tuyết tuần đầu tháng 12 ở Richmond?
Có lẽ do ảnh hưởng khí hậu từ phía Bắc chăng?
Ở Virginia thường thì qua tháng Giêng mới có tuyết hoặc bị một cơn bão tuyết bất ngờ nào đó ghé thăm.
Học sinh nhốn nháo chờ xe buýt, co ro trong chiếc áo khoác mùa thu. Tất cả mong sớm về nhà để thỏa thích
đùa nghịch với tuyết và làm người tuyết trong sân nhà.
Nhân viên các sở xôn xao nghĩ đến lúc phải lái xe dưới trời tuyết hoặc phải ngồi chờ trong xe khi đường xá bị
nghẽn vào giờ tan tầm.
Tuyết đầu mùa ở đâu cũng đều đẹp. Cảnh vật đột ngột thay đổi với nhiều hình dạng sống động tùy theo sức
gió, chiều tuyết bay hoặc số lượng tuyết rơi.

Ảnh của Minh Châu
Hãy lái xe qua các cánh đồng trắng xóa mênh mông mù tịt. Cây khô bên bìa rừng ẩn hiện qua màn tuyết lả lơi
trong gió lạnh buốt xương đã khoác lên chiếc áo trắng ¦nh như để đi dự đại hội mùa đông. Tuyết bay lất phất
trước kính xe. Tuyết lướt nhanh ở hai bên đường như những sợi kẹo bông (cotton candy) kéo ra từ que gỗ.
Một cảm giác êm ái, lắng đọng, bình an ... Thiên nhiên như mời gọi người lữ hành dừng lại bên đường ngắm
tuyết xuyên qua cánh rừng thưa hay trải dài trên những cánh đồng hiu quạnh. Tuy nhiên không phải lúc nào
cũng níu thời gian lại để ngắm khung cảnh thơ mộng này được vì đầu mùa đông nhiều người vẫn còn lái xe
kiểu mùa hè. Không mấy ai giảm tốc độ hay để ý đến lớp tuyết ướt trên đường đang xào xạc dưới bánh xe
trông như những lằn dài trên cát ướt. Có thể có chỗ trơn như khi trời mưa, nhất là những đoạn đường ngoằn
ngoèo ở ngoại ô thành phố.
Tối đến nhiệt độ sẽ xuống dưới 0. Tuyết trên mặt đất sẽ đông cứng thành đá bóng lượn và đường xá sẽ trở nên
trơn trượt. Nhân viên thành phố sẽ vất vả vì phải lái xe đi rải cát pha muối cho tan lớp băng ẩn mình dưới lớp

tuyết dày bị nén trên mặt đường và các bãi đậu xe, rất nguy hiểm cho xe cộ lẫn bộ hành. Cũng may ngày hôm
sau là cuối tuần nên giao thông cũng giảm bớt.
Các cây thông trong thành phố đã trĩu nặng dưới nhiều lớp tuyết rơi liên tục cả buổi chiều. Các cành cây trụi lá
bọc tuyết hoặc băng long lanh bên ánh đèn trông như san hô dưới biển hoặc thạch nhũ trong động. Cụm Nam
Thiên Trúc cao hơn đầu người cũng như các cụm cây xanh có cành mảnh mai đều bị sức nặng của tuyết dí sát
mặt đất.

Ảnh của Minh Châu
Ôi cảnh vật dưới trận tuyết đầu mùa thật đẹp không thể tả!
Có mấy khi tuyết ồ ạt đổ vội vã ở đây trong một buổi chiều đầu đông như hôm nay!
Nhìn tuyết trắng xóa cả không gian không thể không liên tưởng đến các con dốc quanh co trong rặng Rockies ở
Alberta, Canada với hàng "icicles" toòng teng quanh nóc nhà gỗ trong khu nghỉ mát ở miền núi, hoặc hàng xe
nối đuôi nhau vào khu rừng dành riêng cho dân đến chặt cây thông về chưng trong mùa lễ cuối năm.
Trong khoảnh khắc này không gì thú hơn là ngồi bên lò sưởi ngắm tuyết
qua khung cửa kính với ly trà nóng hay ly cà phê thơm phức.
Như một đoạn phim quay chậm, hình ảnh những giọt mưa rơi thành từng
vòng tròn trên mặt hồ Xuân Hương lần lượt hiện ra theo vị đắng của ly cà
phê bốc khói ...
Chỉ chậm hai tuần nữa là Richmond sẽ có một Giáng Sinh trắng xóa.
"I’m dreaming of a White Christmas..."

Minh Châu VA

ĐÓN XUÂN
Vô hình là cái thời gian,
Tự nhiên xực nhớ, lan man đôi lời.
Tưởng rằng ngày tháng buông lơi,
Cuối năm như thể giữa trời gần xa.

Ô kìa! Từ tháng ngày qua,
Không mờ, không ảo cũng là bấy nhiêu!
Quanh co sông núi mỹ miều!
Bỗng dưng thêm cả Em yêu, hẹn thề.

Ôi đẹp thay! Dắt nhau về!
Mái tranh sớm tối, phu thê ra vào,
Tơ duyên khăng khít thuở nào,
Nàng tiên e lệ, đón chào thư sinh...

Thời gian trôi, cứ vô hình,
Cầu mong mãi mãi ân tình bên nhau.

Nguyễn Phú Long
(Dec. 2017, Richmond, VA.)

TÁM KHỔ TÁM MƯƠI…
Nhìn lại, vô tư... có mấy lời,
Học hành, làm lụng, lúc rong chơi.
Câu thơ góp mặt làng văn nghệ,
Thi hữu, thi huynh ở khắp nơi.
Từ lúc quê hương bừng khói lửa,
Như thuyền neo bến phóng ra khơi.
Lên đường gìn giữ dù gian khổ,
Chung sức, một lòng sống chết thôi!
Hưng phế nơi đâu thì cũng vậy!
Thanh bình, loạn lạc, lúc đầy vơi.
Tang bồng hồ thỉ đi chinh chiến,
Bổn phận người trai đẹp tuyệt vời.
Là bởi cùng con Hồng cháu Lạc
Bây giờ thành thực gửi nơi nơi
Dù đang sống tạm xa quê cũ
Vẫn muốn Việt Nam mãi rạng ngời.
Vẫn cầu đen tối thành tươi sáng,
Xóm dưới làng trên hết rối bời.
Trai gái hẹn hò duyên thắm thiết,
Vợ chồng âu yếm, lại... “Mình ơi!”
Bây giờ tuổi tác, còn hăng hái,
Mong giữ nếp nhà được thảnh thơi.
Với chút tình riêng cùng góp sức,
Bài thơ, nhắc mãi dám buông lơi.
Tám mươi, tám chục...và còn tiếp!
Vui quá! Cũng may chửa trọn đời.
Leo đến mức này giờ ngó lại,
Ôi! Mong chi nữa. Cảm ơn Trời.
Cảm ơn tất cả. Cảm ơn nhé!
Mai mốt quay về chốn nghỉ ngơi,
Trước lúc nhổ neo nghe sóng vỗ,
Thuyền đầy kỷ niệm nước trôi trôi.

Nguyễn Phú Long
(Dec. 2017, Richmond, VA.)

RƯỢU VANG
Nguyễn Quý Đại
Hơn 50 quốc gia trên thế giới trồng nho và sản
xuất rượu nho (Wein, Wine, Vin), người Việt gọi là
rượu vang. Sản xuất rượu phải chọn giống nho
thích hợp theo Thổ nhưỡng và thời tiết, trong
năm nắng ấm ít nhất 1500 giờ, lượng nước mưa
khoảng 500 ml, độ khoáng chất đầy đủ dinh
dưỡng và ánh sáng đều cho cả vườn nho. Chủ
vườn chăm sóc từng luống nho rất cẩn thận và
theo dõi để biết khi nào có thể thu hoạch một
cách tốt nhất để rượu vang sẽ có phẩm chất thơm
ngon.
Các quốc gia trồng nho và sản xuất rượu nhiều nhất thế giới là:
-Tây Ban Nha (Spanien) vùng La Mancha trồng nho khoảng 450.000 Hektar/hectare (1 ha = 10.000m²) vườn
nho và các khu vực khác có diện tích tổng cộng 1,4 triệu ha. Sản xuất các loại rượu vang có phẩm chất được
công nhận nguồn gốc: Denominación de Origen (DO) và Denominación de Origen Calificada (DOCa)
-Ý (Italy) có lịch sử lâu đời từ 2200 năm thời đế quốc La Mã, (1) hơn 20 vùng rộng lớn trồng nho tổng số diện
tích hơn 1 triệu ha. Các loại rượu được công nhận: Denominazione di Origine Controllata (DOC) và
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)
-Pháp (Frankreich) vùng Midi với hơn 400.000 ha vườn nho, khu vực này lớn nhất là vùng đồi của
Langwedoco-Roussillon là 260.000 ha. Ở vùng trồng nho làm Champagne, cây nho muốn tồn tại được phải
sống qua thời kỳ băng giá và tuyết lạnh, nhờ đất có đá vôi là chất lọc tốt, nhiều khoáng chất nên cây nho từng
sống qua mùa đông băng giá đều có những trái nho thượng hạng. Pháp nổi tiếng là vùng Bordeux- St- Émilion,
Côtes du Rhône, diện tích tổng cộng 900.000 ha, Merlot là giống nho đỏ hảo hạng nhất được trồng tại
Bordeaux bên dòng Marne, kế đến là nho Cabernet, Sauvignon. Các loại rượu có phẩm chất khác nhau được
công nhận như: Vin Délimité de Qualité Supérieure (VDQS, Appellation Contrôlée (AC); chỉ có loại Die
Appelation d’Origine Controlée (AOC) nổi tiếng ngon. Ở Paris có viện nghiên cứu về rượu vang: Institut Natinal
des Appelation d‘ Origine des Vins et Eaux de Vie (INAO),
-Mỹ đất rộng thời tiết nóng từ thế kỷ thứ 16 người ta tìm được nho rừng hoang dã ở phiá đông, sau đó họ
nhập nho giống từ Âu Châu về trồng nhiều vườn nho ở Cali phần lớn sản xuất tại thung lũng Napa và Sonoma.
Vùng Napa gần San Francisco có hơn 300 cơ sở sản xuất rượu vang (wineries/ Welcome to this world framous
wine growing region). Theo tài liệu thì năm 1851, Jean-Louis Vignes người vùng Bordeaux mang 40.000 cây
nho nhập từ Pháp và sản xuất 120.000 lít rượu/năm. Năm 1852, Charles Lefranc thành lập vườn nho Almaden.
Năm 1854, John Patchett trồng vườn nho đầu tiên tại thung lũng Napa và vườn nho ngon nhất của nước Mỹ ra
đời. Năm 1857, Agoston Haraszthy trồng vườn nho đầu tiên tại Sonoma (vùng gần Napa). Ông cũng là cha đẻ

của nghề trồng nho hiện đại tại California. Các tiểu bang khác cũng trồng nho: Washington, Oregon, New York,
Virginia, Texas, Pennsylvania, Ohio River, Ontariosee, Michigan và Missouri.
Rượu vang ở Mỹ được chia làm 2 loại: giống nho chính (varietal) và với giống nho pha (gerneric). Rượu vang
với giống nho chính như: Chardonnay, Cabernet, Sauvignons, Pinot noir, Zinfandel, Chenin blanc,
Gewuerztraminer, Riesling… Loại nho pha thường được đặt tên theo màu sắc như: Rose hay được đặt theo
các vùng hoặc địa phương sản suất ra như Burgundy, Sherry, Rhine… Năm 1978, Mỹ ban hành luật về “xuất xứ
rượu vang” AVA (American Viticultural Area).
Luật AVA của Mỹ quy định:
•Rượu vang phải làm từ giống nho in trên nhãn chai.
•Rượu trong chai phải làm từ những cây nho trồng theo tiêu chuẩn AVA
•Rượu vang phải làm từ nho được hái trong năm thu hoạch in trên nhãn chai.
Nước Đức có diện tích trồng nho/Weingarten
(Weinbau) của 13 vùng tổng số là 105.340
Hektar/hectare nhiều nhất là vùng
Rheinhessen 27.000 ha. Rượu vang ở Đức có
hai loại phẩm chất ngon đặc biệt được công
nhận đúng theo qui định luật sản xuất. Luật
rượu vang Đức (WeinG 1994) chia các loại
rượu vang Đức thành 4 loại chỉ dựa trên hàm
lượng đường cần thiết (theo tiêu chuẩn
Oechsle) phải qua qúa trình của cơ quan kiểm
nghiệm (Qualitätsweinprüfung) nguồn gốc của
rượu được phân loại, hàm lượng cồn tối thiểu, màu sắc, mùi hương vị và sự hòa hợp đặc biệt của từng giống
nho, khu vực trồng và thu hoạch theo từng vụ mùa. Thì được công nhận theo qui định là rượu có phẩm chất
ngon nơi trồng và sản xuất/ Qualtätswein bestimmter Anbaugebiete viết tắt (QbA) và vang thượng hạng/die
Qualitätsweine mit Prädikat (QmP). Cùng các loại: Landwein, Tafelwein bắt buộc phải ghi rõ trên nhãn chai
wein.
Các giống nho của Pháp trồng ở Rheinhessen, Pfalz, Baden là: Chardonnay, Sauvignon blanc, Cabernet,
Sauvignon, Merlot … Giống nho Merlot được hái sớm hơn giống nho Cabernet Sauvignon vì có vỏ mỏng được
hái sớm từ trên cây nên quá trình ủ nho cũng mau hơn các loại nho khác. Khi giống nho Merlot chưa chín thì
có hương vị của dâu đen (Black Cherry) và khi chín mọng thì hương vị có mùi mận ngọt (Sweet Plum).
Rượu vang của các quốc gia như: Bồ Đào Nha (Portugal), Áo, Thuỵ Sĩ, Nam Phi (South Africa), Argentina, Úc.
Chile, Tiệp …cũng nổi tiếng thế giới
Chế biến rượu vang
Nước cốt nho phải đạt tối thiểu 125 độ Oechsle, đây là một loại rượu vang thượng hảo hạng, qúy hiếm của
Đức. Oechsle được đặt tên theo nhà phát minh Ferdinand Oechsle là thước đo trái chín, đo trọng lượng

đường của nho thời gian cuối hè sang thu, các chủ nông trại cùng nhân viên cơ quan kiểm định đi kiểm nghiệm
các cánh đồng nho, đo hàm lượng đường để thẩm định độ chín của nho để có thể xác định được tỷ trọng của
nước cốt qua đơn vị độ Oechsle. Với thông số này các nhà làm rượu có thể tính trước được lượng alcohol. Thí
dụ nước cốt có tỷ trọng là 1080 g/l sẽ có 80 độ Oechsle, sau khi lên men hoàn tòan loại rượu này sẽ chứa
khỏang 80 g alcohol tinh chất trong 1 lít rượu. Bí mật của các nhà chế rượu để tạo nên những loại vang đa
dạng của các loại, nhưng phải theo đúng luật sản xuất. Mỗi quốc gia đều có luật để bảo vệ, an toàn thực phẩm
cho thương hiệu rượu vang của họ bán ra thị trường thế giới.
Trocken/ chát: rượu lên men hàm lượng đường tối đa 9 g/l.
Halbtrocken/chát dịu: có lượng đường gấp đôi cho đến 18 g/l.
Lieblich/dịu: hương vị ngọt lượng đường trên 18 g/l đường, tối đa 45 g/l.
Rượu vang sủi bọt (Sekt, Champagne):
Extra Brut hay Brut de Brut lượng đường từ 0 - 6 g/l đường.
Brut: có lương đường dưới 15 g/l.
Extra Trocken (Extra sec, Extra Dry): lương đường từ 12 đến 20 g/l.
Trocken (Sec, Dry): lương đường từ 17 đến 35 g/l.
Halbtrocken (Demi-sec): lượng đường từ 35 đến 50 g/l.
Lieblich (Doux): lượng đường trên 50 g/l.
Các loại nho được ép làm rượu tùy theo thời gian vụ mùa có độ Oechsle khác nhau
Kabinett: là nho chín mọng từ 73 độ (Oechsle) trở lên
Spätlese: nho chín mọng hái trễ mùa từ 85 độ trở lên
Auslese: nho được chọn lọc từ những lứa hái trể từ 95 độ
trở lên
Beerenauslese: nho chọn lựa hái lúc chín gần khô, từ 125
độ trở lên
Trockenbeerenauslese: từ những chùm nho chín trong
trạng thái khô héo. từ 150 độ trở lên. Rượu nho hảo hạng
có thể đạt đến 200 độ Oechsle. (hình vườn nho vào mùa
thu lá vàng, đỏ).
Rượu vang đỏ được làm từ những loại nho đậm màu nho đỏ hoặc đen khác nhau. Vang đỏ thường có màu
đậm pha trộn giữa màu đỏ, đen và tím. Quá trình làm rượu vang đỏ thì vỏ nho cũng được nghiền nát ra nước
ép rồi lên men (ủ) thành rượu. Rượu đỏ ủ chưa đủ thời gian thường chứa nhiều tannin. Theo thời gian tannin

giảm bớt và hòa quyện hài hòa với các thành phần khác của rượu chính vì vậy rượu vang đỏ thường để ủ lâu
hơn rượu vang trắng.
Băng Tuyết/ Eiswein
Loại rượu Eiswein được sản xuất nguồn gốc ở Đức, từ
làng Dromersheim, Bingen am Rhein của tiểu bang
Rheinland-Pfalz: mùa đông năm 1830 nhiệt độ -22 ° C
thời tiết sương mù giữa mùa đông băng đá. Các chủ
vườn nho thu hoạch mùa nho trể, lúc đầu họ nghĩ mùa
nho bị hư phải lấy nho làm thức ăn cho gia súc, nhưng
họ phát hiện ra nho ngọt tuyệt vời, họ ép nho lúc bị
đóng băng đá làm rượu cho mùa Đông "Eiswein", tiếng
Việt có thể gọi là "Rượu Nước Đá/ Rượu Tuyết" tiếng
Hán - Việt thì "Băng Tửu“. Là là loại rượu hảo hạng đắt
giá có phẩm chất hương vị ngọt thơm ngon, từ đó nhà
sản xuất rượu Binger bán ra một loại rượu quý. Cho tới
thế kỷ 18 thế giới mới biết đến, từ các nhà sản xuất
rượu ở vùng Rheingau (Đức). Đến năm 1962 thì loại
rượu tuyết sản xuất phổ biến ở Châu Âu. Các quốc gia
mùa đông có tuyết phủ họ bắt đầu sản xuất loại rượu nầy từ đó có tên như: Ice wine, Vin de Glaciere...
Các giống nho trồng tại Đức
Các chủ vườn nho làng Dromersheim ở Đức trồng 75% nho xanh và 25% giống nho đỏ là: Frühburgunder (màu
đen), Spätburgunder (vùng Rheingau trồng từ thế kỷ thứ 13). Dornfelder (năm 1955). 30% giống nho trắng
Riesling (được trồng từ năm 1463 hơn 644 năm, diện tích cả nước Đức trồng Riesling 49.833 ha nhiều nhất thế
giới, Silvaner (năm 1659). Màu xám và trắng là: Burgundy, Chardonnay, Müller-Thurgau (năm 1882) Huxelrebe
(năm 1927), Gewürztraminer (năm 1500); Kerner (năm 1929) và Scheurebe (năm 1916) loại nho: Riesling và
Gewürztraminer là thích hợp nhất để làm rượu tuyết. Riesling thuộc giống nho trắng, có lớp vỏ dày, nên trái
nho bám vững chắc vào cây nho hơn và giữ được trọn vẹn nồng độ đường của nho trong thời tiết lạnh băng
giá của mùa đông. Những người yêu thích rượu vang cho rằng nho Riesling làm ra
những chai rượu vang trắng ngon bậc nhất thế giới. Gewürztraminer là giống nho
đỏ, mặc dù có tên Đức nhưng nguồn gốc giống nho này lại có nguồn gốc từ Ý
(Tyrollean Alps, vùng Alto Adige, Italy), rượu làm từ giống nho này có mùi thơm
đặc biệt. Rượu vang đỏ cũng có một số mùi vị đặc trưng như mùi anh đào, mùi
nho khô, mùi dâu tây, mùi cam thảo …Mùa Vọng chợ Giáng Sinh bán rượu
Glühwein có nguồn từ thời Trung cổ là rượu nho hâm nóng trong mùa đông. Từ
năm 1845 người ta nấu rượu vang đỏ với ít vỏ quế được nướng thơm, theo thời
gian thì người ta pha chế nấu thêm như: cam, chanh, hồi, táo… (cùng bí mật nhà
nghề cách nấu!), tuỳ theo số lượng nhiều ít để có hương vị thơm ngon hợp với độ
chua, chát, ngọt (được phép ngoại lệ cho thêm ít đường), nhiệt độ tối thiểu 78 °C,
độ cồn từ 7 % đến tối đa 14,5 %.

Các loại rượu vang truyền thống chế biến theo phương pháp „cha truyền con nối“ do quá trình điều chỉnh lên
men nhanh hay chậm, ....thường pha trộn các loại nho để tạo ra một hương vị đặc trưng, kỹ thuật sử dụng
thùng gỗ sồi, hầm để cất rượu…, cũng như băng tửu lúc nho chín được hái bằng tay và thường thì ngay sau lần
lạnh đầu tiên (the first frost) của thời tiết hàng năm từ tháng 11 đến giữa tháng Giêng, vào buổi sáng (trước 10
giờ sáng) và nhiệt độ lý tưởng để hái nho phải độ âm -10°C đến -13°C, trái nho đóng băng một cách tự nhiên
và mất đi một phần lượng nước sẵn có, đồng thời lượng đường, lượng acit cũng cô đặc hơn. Nho phải được
ép lấy nước ngay trước khi tan đá là những trái nho đã chín hết cỡ đóng băng trên cành. Nho đông lạnh xảy ra
trước quá trình lên men. Đường và các chất khác chứa trong nho không bị mất đi, nhưng lượng nước bị cô lại
khiến chất nho càng ngọt.
Để sản xuất được băng tửu phải giữ nho chín trên cành càng lâu càng tốt, mỗi giống nho trái chín theo từng vụ
mùa khác nhau, giống Riesling phải đến cuối tháng Mười hoặc Mười Một. Cái khó cho việc sản xuất băng tửu
phải có „Thiên thời điạ lợi“ Chủ vườn phải dùng lưới che để chim khỏi ăn và đợi đợt đông giá đến, họ không
dùng kỹ thuật nhân tạo làm đông đá trái nho. Mùa hái nho sớm hay muộn để giữ nho chín trên cành càng lâu
càng tốt tùy vùng canh tác, để băng tửu có hạng: QbA, Spätlese, Auslese, Trockenbeerenauslese. Trong thời
gian trên nếu thay đổi thời tiết mưa, bảo không có băng tuyết xem như mất mùa! Bởi vậy việc sản xuất băng
tửu bị giới hạn, nên rượu rất đắt tiền. Phẩm chất rượu vang đỏ/Rotwein, trắng Weißwein, hồng/ Roséwein ở
Đức được phân loại theo vị giác độ ngọt của đường tính Gramm/ lit (g/l) ghi rõ trên chai rượu. Là loại rượu
quý hiếm trên toàn thế giới và được đánh giá là một trong những loại rượu vang ngọt tự nhiên. Băng tửu
thường bán dưới dạng nửa chai 375ml hay 300ml, loại nổi tiếng sản xuất từ giống nho Riesing của Đức (Bless
Ferber Riesling Leiwener Klostergarten 300ml giá bình dân 30€), thưởng thức băng tửu phải ướp lạnh từ 1012°C. dùng với loại ly thanh nhã và nhỏ để uống loại ly tên là "The Vinum Extreme Ice Wine".
Nước Đức sản xuất băng tửu đầu tiên rồi đến các
Quốc gia: Áo (Autria), Luxembourg, Úc (Australia),
Tiệp (Czech Repulic), New Zealand... cũng sản xuất
một số lượng ít băng tửu. Từ năm 1975 Canada là
quốc gia sản xuất băng tửu nhất thế giới, vùng gần
Niagarafälle trồng giống nho: Vidal Blanc, Chenin
Blanc và Riesling, sản xuất loại rượu thượng hạn,
các hãng rượu sản xuất băng tửu phải theo đúng
qui định của VQA (Vintners Quality Alliance). Tất cả
các nhà trồng nho và hãng làm rượu tuyết phải ghi
danh với VQA. Các nhà sản xuất rượu phải dự cuộc
họp về tiêu chuẩn của băng tửu (Icewine Standards
Seminar) do VGA tổ chức mỗi năm.
Ở Đức hàng năm ở Bayern/ Bavaria có lễ hội Bier Tháng Mười Octoberfest thời gian cuối tháng 9 đầu tháng
Mười khoảng 15 đến 17 ngày. Họ tuyển chọn một thiếu nữ còn độc thân là con của các hãng Bier làm
Münchener kindl mặc áo dòng đen có viền vàng đi diễn hành. Những vùng trồng nho làm rượu cũng có những
tuần lễ rượu vang (Weinfest) theo truyền thống, họ chọn một „Weinprinzessin“ Công chúa rượu Vang phải là
người còn độc thân, ít nhất là 16 tuổi, không nhất thiết phải là con nhà sản xuất rượu vang. Mỗi 3 năm được
tuyển lựa một lần, các cô phải ghi danh và sẽ được một Hội đồng tuyển chọn, nếu được đăng quan làm „Công

Chúa Rượu Vang“ sẽ được đào tạo để am hiểu về lịch sử về trồng nho và sản xuất rượu. Trang phục truyền
thống lễ hội đều được Hiệp hội rượu vang cung cấp, „Công chúa“ nầy thường tiếp xúc với giới truyền thông.
Nghệ thuật uống rượu vang
Nghệ thuật uống rượu vang khác với uống bier hay
rượu mạnh, uống rượu vang cũng là nghệ thuật như
uống trà. Màu sắc của rượu, giống nho, độ tuổi của
rượu. Khi thưởng thức vang người ta thường lắc nhẹ
ly rượu để quan sát màu sắc. Các loại ly uống, có
chân cao, lớn nhỏ khác nhau tùy theo loại rượu vang,
đỏ, trắng, hồng và băng tửu, nhiệt độ C (Celcius) từ
7°C đến 18°C, dù chúng ta không phải là giới sành
uống rượu, nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi uống
rượu vang bỏ nước đá hay uống ly loại khác! thông
thường thưởng thức rượu vang ngon phải đúng độ
lạnh và đôi lúc có loại phải mở nút chai trước. Theo thói quen người ta uống rượu vang trắng (Wießwein)
nhưng có màu vàng ăn với hải sản, rượu vang đỏ (Rotwein) ăn với thịt…
Nhiệt độ thích hợp uống rượu vang
Rượu vang trắng, nhiệt độ từ 7-14°C; Spaetlese, Auslese 10-12°C; Rockenbe erenauslese; Eiswein 12-14° C
Rượu vang đỏ; Rosé 6-8°C loại thường 10-14 °C
Rượu vang đỏ có độ chát đậm 14-16°C
Rượu vang sủi tăm mở nút chai nổ cái bốp như Champagne, Sekt: nhiệt độ 5-8 °C
Theo các nhà khoa học nghiên cứu rượu vang có hợp chất chống oxy hóa polyphenol có ảnh hưởng đến sự cân
bằng các loại vi khuẩn đường ruột. Được biết, một số tác dụng có lợi khác của hợp chất polyphenol được
chứng minh như giảm huyết áp, giảm triglyceride, tăng cholesterol HDL. Sau bửa ăn uống một ly nhỏ rượu
vang tốt cho sức khỏe. Rượu vang đỏ chứa nhiều hợp chất chống ôxy hóa giãn mạch, chống huyết khối, phòng
ngừa bệnh tim mạch nhờ một loại protein gây co mạch máu... Người không uống rượu vang thì ăn nho cũng
bổ dưỡng.
Những chai vang các loại: Barbera, Sangiovese, Zinfandel, Pinot Noir, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Shiraz... đắt tiền phải để lâu năm dưới hầm với nhiệt độ thích hợp, loại rượu ngon cần phải hiểu nó sản xuất
năm nào? năm ấy khí hậu ra làm sao, có tuyết, sương mù không? độ dày của vỏ nho độ ôxy hóa của nó. Chai
vang Château Mouton Rothschild năm 2016 đắt giá 3.641,40 €. Dù chúng ta ở hải ngoại có đủ điều kiện tài
chánh cũng không dám chơi các loại rượu đắt tiền trên 100€, nhưng sẵn sàng mở hầu bao giúp cho trẻ em
nghèo, người tàn tật ở quê nhà. Rượu cũng như xe Autos ở Việt Nam giá đắt gấp 3 lần ở Đức, nhưng một số tư
bản đỏ xài các loại rượu đắt giá hảo hạng, xe bậc nhất thế giới. Người nghèo cả đời không có tài sản bằng một
chai rượu trong bữa tiệc của thiên hạ thật là bất công.

Nguyễn Quý Đại

Tài liệu tham khảo
-Wein & Speisen (mit Profi-Tipps vom Sommelier) nhà xuất bản Lingen
-Hình trên Internet.
Các loại rượu vang đắt nhất thế giới tiếng Đức
https://glossar.wein-plus.eu/teuerste-weine-der-welt
http://bit.ly/2kLqWE8
1

/ Lịch sử rượu vang hơn hai ngàn năm trước nghề trồng nho và làm rượu đã có ở vùng Cận Đông trước khi
sang Châu Âu. Chúa Jesu trong bữa Tiệc Ly là bữa ăn sau cùng, là sự kiện Chúa Jesu thiết lập hai bí tích: Thánh
Thể và Truyền chức thánh. Chúa Jesu dùng bánh không nem và rượu vang chia xẻ với các môn đồ trước khi
ngài bị đóng đinh... Theo truyền thuyết, Tiệc Ly được tổ chức tại một nơi ngày nay gọi là Căn phòng Tiệc Ly
trên núi Zion, ngay bên ngoài bức tường của Cổ thành Jerusalem. Ngài phán "Hãy lấy ăn đi, (bánh) này là Thân
thể Ta, vỡ ra vì các ngươi. Hãy lấy chén và uống; (rượu nho) này là Huyết Ta, đổ ra cho nhiều người để được
tha tội". "Hãy làm điều này để nhớ đến ta", (1 Cor 11.23-25). Hòa rượu với nước trong thánh lễ
http://bit.ly/2kxUYep
Video Clip vùng Die Rheinhessenstraße in Dromersheim
http://bit.ly/2kydC5K

CHRISTMAS LOVE

TÌNH YÊU MÙA GIÁNG SINH
Hàng năm tới lễ Giáng Sinh

At Christmas time I think of all the gifts
That bring me great delight and sweet surprise,
But nothing in this world can bring such joy

Em thường nghĩ tới quà mình được trao
Khiến em vui sướng biết bao
Ngạc nhiên thích thú từ lâu nay rồi
Tuy nhiên quả thực trên đời

As you do, when you look into my eyes.

Không gì mang lại nguồn vui dạt dào

And when I contemplate what Christmas means,

Hơn tình anh tặng ngọt ngào

The caring and the giving-- I confess,

Khi anh âu yếm nhìn vào mắt em.

You've given me the things I want the most:

Giáng Sinh ý nghĩa vô biên

Your love, your touch, your kiss, your warm caress.
The Christmas tree reminds me, with its lights
That just the thought of you sets me aglow;

Em từng nghĩ tới những niềm thương yêu
Chăm lo, săn sóc, nuông chiều
Nhưng em thú thật bao điều cầu mong
Anh tặng, em đã thoả lòng:

You light me up from deep within my heart,

Nào tình yêu chất ngất từng trời xanh

Because I cherish you, and love you so.

Vòng tay ve vuốt chân thành

With you it's Christmas all the time, sweetheart.

Nụ hôn say đắm, lời tình dịu êm.

I treasure every hour and every minute.

Cây Giáng Sinh rực ánh đèn

Your love is all I'll ever want because,
My life is so fulfilling with you in it.

Joanna Fuchs

Lại khơi kỷ niệm khiến em bồi hồi
Nhớ về anh mãi khôn nguôi
Lòng em thắm sắc rạng ngời đẹp thêm
Anh khơi rực rỡ trong em
Tận cùng tâm khảm sáng lên tuyệt vời
Vì em yêu mãi anh thôi
Tình yêu chan chứa trùng khơi mặn mà.
Với anh thời khắc thăng hoa
Tháng ngày luân chuyển luôn là Giáng Sinh
Tâm em trân quý thật tình
Từng giờ từng phút đôi mình bên nhau
Tình anh chan chứa từ lâu
Em cho là đủ, mong cầu chi thêm
Có anh quả thật thần tiên
Đời em trọn vẹn trong thiên đường tình.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)

NGƯỜI KHÁCH CHIềU GIÁNG SINH
Hồng Thủy
Sáng nay tôi cùng ông xã ra phi trường đi Cali ăn cưới người cháu, luôn tiện dự buổi họp mặt mừng sinh nhật
75 tuổi của nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 54-61 do Xinh, cô bạn ở Houston về Cali tổ chức.
Đến phi trường, sau khi qua các thủ tục kiểm soát. Tôi đang kéo hành lý đi tìm cổng D1 thì nghe tiếng gọi thật
lớn ‘Tweety’, nickname Mỹ của tôi ở beauty shop. Các nhân viên trong tiệm và khách hàng quen thuộc vẫn gọi
tôi là con chim Tweety suốt 40 năm tôi hành nghề làm tóc trên đất Mỹ. Tôi giật mình quay lại, một người đàn
ông mặt mũi hơi méo mó vì đầy sẹo do bị phỏng nặng, từ một tiệm cà phê trong phi trường chạy ra, mừng rỡ
ôm chầm lấy tôi. Tôi nhớ ông là một khách hàng của tôi vì khuôn mặt đặc biệt, nhưng bất ngờ quá nên tôi
chưa nhớ ra tên.
- Bà còn nhớ tôi không? Steve John. Bà cắt tóc cho tôi ngày Christmas Eve cách đây lâu rồi đó.
- Tôi nhớ chứ, lúc này ông thế nào?
- Tôi có vợ rồi và có một đứa con.
Nói rồi ông quay nhìn vào tiệm cà phê, vẫy tay gọi vợ và con ra giới thiệu với tôi. Vợ ông trông thật tươi tắn dịu
dàng, và chú bé con thì quá đẹp trai.
Tôi trầm trồ:
- Con trai ông đẹp quá!
Ông cười rạng rỡ:
- Nó rất giống tôi lúc chưa bị tai nạn.
Bà vợ âu yếm xoa đầu con trai và nhìn chồng với nụ cười thật tươi:
- Nó cũng sweet giống như Steve vậy.
Nhìn họ tôi cảm nhận được ngay một gia đình rất hạnh phúc.
- Mẹ ông lúc này ra sao?
Giọng ông ngậm ngùi:
- Mẹ tôi chết hơn một năm rồi.
Nói chuyện một lúc, tôi hỏi xin số phone và địa chỉ của ông rồi phải cáo từ vì sợ trễ giờ máy bay.
Tôi còn nhớ khoảng 6 năm về trước, chiều Christmas Eve, tiệm tôi làm rất đông khách. Ai cũng mệt nhoài, chỉ
mong xong việc để còn về. Làm xong người khách chót, tôi nói với cô receptionist: tôi mệt quá, về còn phải lo
nấu ăn thật lẹ rồi đi nhà thờ. Sau lễ các con cháu sẽ về nhà tôi ăn mừng lễ Giáng Sinh và mở quà.
Khi tôi sửa soạn ra về thì một người khách mặt mũi méo mó đầy sẹo với mớ tóc dài cẩu thả, nhìn là biết lâu
ngày không được chăm sóc. Ông có bề ngoài làm người ta nhìn là cảm thấy sợ. Ông ta bước vào tiệm, nói với
cô receptionist là ông cần cắt tóc. Cô ta trả lời:
-Mọi người đang rất bận và sắp tới giờ đóng cửa nên không thể nhận thêm khách.

Mặt ông khách trông thật buồn, ông nhìn cô receptionist với đôi mắt cầu khẩn:
- Cô không thể nào nhận thêm tôi được sao? Tôi đã đi mấy tiệm trong mall đều bị từ chối vì không hẹn trước.
Tôi rất cần cắt tóc để về ăn Giáng Sinh với mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi mệt mỏi và xấu xí thế
này.
Tôi mủi lòng nói với cô receptionist:
- Tôi sẽ ở lại cắt tóc cho ông ta.
Cô receptionist nhìn tôi hai mắt mở to ngạc nhiên, cô nhắc tôi coi chừng trễ giờ đi nhà thờ. Tôi cười trả lời cô:
- Tôi biết là sẽ bị trễ rồi, nhưng tôi tin Chúa sẽ hài lòng và tha tội cho tôi.
Trong khi tôi cắt tóc, ông tâm sự: Ông là lính cứu hỏa tình nguyện, trong một đám cháy vì cố gắng cứu một cụ
già ngồi xe lăn nên ông đã bị phỏng nặng.
Sau khi được cắt tóc, ông nói bằng một giọng thật xúc động: ông rất may mắn khi được tôi nhận lời cắt tóc cho
ông, ông gọi tôi là cái kéo thần, đã biến ông thành một người mới trông khỏe mạnh và khá hơn rất nhiều. Tôi
trả lời ông:
- Tôi mới là người may mắn vì đã được cắt tóc cho một thiên thần.
Ông nhìn tôi xúc động:
- Có lẽ bà là người độc nhất gọi tôi là thiên thần. Tôi nghĩ với cái bề ngoài ghê sợ thế này, mọi người thấy tôi
như một ác quỉ, cho nên không ai chịu cắt tóc cho tôi cả!
Sau lễ Giáng Sinh, ông ghé lại Beauty Shop tặng tôi hình thiên thần nhỏ xíu bằng bạc mạ
vàng có gắn cái ghim để cài vào ve áo. Ông nói của mẹ ông gửi tặng tôi và bà gửi lời cám
ơn tôi đã cắt tóc cho con trai bà. Tôi ngạc nhiên và cảm động đến lặng cả người. Ông
chào từ giã tôi và nói ông sẽ về Texas sống gần mẹ.
Hôm nay không ngờ được gặp lại ông, tôi mừng quá. Nhất là thấy ông có một gia đình
hạnh phúc. Tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩ, tôi sẽ dành cho con trai ông một ngạc nhiên thích
thú. Gần lễ Giáng Sinh, tôi sẽ mua một món quà thật đẹp gửi tặng chú bé với tấm thiệp
viết những hàng chữ sau đây: ”Tặng chú bé đẹp trai, đã may mắn có ông bố là một thiên thần mà tôi vẫn hằng
ngưỡng mộ”.

Hồng Thủy

TUYẾT RỤNG ĐƯỜNG HOA
Mùa Đông vừa bước tới gần
Đã đầy tuyết phủ trắng ngần đường hoa
Cây buồn đứng lặng bờ xa
Gió bâng khuâng thổi vỡ oà lẻ loi.
Câu thương tình đắn đo lời,
Đôi dòng ngôn ngữ buồn vui ấm nồng.
Tuyết rơi nhớ quá vô chừng
Đem cung bậc cũ hoà cùng hồn thơ.
Cho nhau lời đợi câu chờ
Sợ hoàng hôn rụng trước giờ nắng xuân
Yêu thương tròn vẹn đôi vần
Phân vân phủ kín mấy phần riêng tư.
Nắng mưa hun hút mơ hồ
Ân này nghĩa nọ tình cờ sớm hôm
Duyên nào phận nấy mỏi mòn
Hương thơ sưởi ấm nỗi buồn trăm năm.
Thương về đâu vọng âm thầm
Mạch sầu một nét hoa trầm lời ca,
Ví dầu sương gió phôi pha,
Lòng riêng giữ trọn thiết tha mộng về.

Hoa Văn

GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN

Giai điệu mùa xuân yêu từng con chữ
Đưa anh vào cõi hạnh của tình thương
Có em đi cùng chung hướng chung đường
Cùng tiếng nhạc cùng lời thơ bất tận
Giai điệu mùa xuân đời thêm vương vấn
Đẹp cuộc đời và đẹp cả không gian
Em yêu ơi chi nữa chẳng mơ màng
Đời còn lại một mùa xuân chờ đợi
Giai điệu mùa xuân lòng thôi thúc gọi
Từ tình hồng cho đến giấc mơ xanh
Cho nghĩa ân cho nỗi nhớ long lanh
Giữa cuộc sống tình thương đầy tha thiết
Thời gian trôi đời hao mòn cạn kiệt
Bàn tay nào níu lại được thời gian
Trời đất bao la hương sắc phai tàn
Hoa nào cũng chỉ một lần nở rộ
Anh biết em mùa hoa vàng rực rỡ
Bỗng tình yêu nẩy nở giữa mùa xuân
Chỉ mơ thôi trông nét đẹp vô ngần
Biết nói gì thêm cửa đời khép mở
Giai điệu mùa xuân tình yêu trăng tỏ
Giấc mơ nào không có những nhiêu khê
Chữ ân tình trang trải nỗi đam mê
Hồn thơ nhạc quyện hoà trong tâm thức
Giai điệu mùa xuân hương tình hoa cúc
Dù tình nào sớm muộn cũng chân mây
Chữ yêu thương duyên phận đã an bày
Nên xuân đến hoa lòng yêu khó nở
Cuộc tình mình chỉ để thương để nhớ
Phương trời xa mãi mãi vẫn trời xa
Giai điệu mùa xuân thơ ý đậm đà
Xuân có đến vẫn là xuân trong mộng

Anh gửi cả tình yêu về em đó
Chuyện hôm nay còn đẹp đến bao giờ
Mùa xuân hồng còn lại chút mộng mơ
Giai điệu mới tiếng thơ lòng réo gọi
Xuân đã tới một mình anh một lối
Anh đi tìm đâu đó cõi thơ hoa
Có tình em thật êm ấm hiền hoà
Trong yêu thương không cần nhiều ngôn ngữ

Gọi tên em tâm hồn anh rung động
Niềm mong nào cũng hy vọng bay cao
Em yêu ơi anh nhớ lại thuở nào
Mến lời nói yêu nhạc tình trao gửi
Giai điệu mùa xuân chờ ngày mở hội
Mong ân tình có đèn mắc hoa giăng
Chữ thương yêu kết lại đẹp như trăng
Vẫn một nghĩa trăm năm tình trong mộng.

Hoa Văn
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** CHIM Đỏ (Cardinal) - Sơn dầu trên canvas 30” x 40” - Tranh của Họa sĩ Đinh Cường **

