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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

SÀI GÒN NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Phong Thu
Tôi xách chiếc giỏ đầy quà đi lên cầu thang. Cầu thang khu chung cư đã
xuống cấp thảm hại. Hai bên sơn đã tróc, rỉ sét. Vách tường cáu bẩn, lem
nhem như một tờ giấy ướt bị trẻ con vẽ ngoằn nghèo những hình ảnh
quái dị. Tôi lần theo từng bậc tam cấp và cố nhớ lại những người hàng
xóm sống trong chung cư. Những hàng cây kiểng, chậu hoa bên lan can
nhà của nhà văn Lưu Linh không còn trổ bông. Nhà của nhà thơ Trang
Ngọc cửa đóng kín. Tôi hỏi thăm người quen mới biết cả hai vợ chồng đã
chết cách đây ba năm vì bệnh ung thư phổi. Nhà của nhạc sĩ Trường
Giang thì các cánh cửa tối om không có ánh đèn. Ông không vợ con chỉ
sống đơn độc một mình. Ông đã dọn đi đâu hay cũng đã đi vào cõi âm? Ở
tuổi trên 60 tại Việt Nam, còn sống sót là may mắn. Rượu, thuốc lá, lo âu,
sầu thảm, bất đắc chí, cô đơn, vô vọng, đói khát, nghèo nàn, bon chen,
giành giựt, đối phó, giẫm đạp lên nhau... là những căn bệnh thế kỷ của
Việt Nam.
Tôi lọc cọc bò lên cầu thang như một con rùa lật ngược. Nhà má Hai ở
tầng lầu thứ 8 không có thang máy. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hai ông bà
già đến bây giờ vẫn còn sống cheo leo trên chót vót tám từng mây. Có thể họ còn yêu mến sự yên tĩnh, hay họ
còn nhớ những kỷ niệm đã trôi qua trong suốt cuộc đời cầm bút. Tôi không còn nhớ tôi quen họ lúc nào, ở đâu?
Nhưng theo thời gian, tôi trở thành người quen thuộc trong gia đình. Có thể vì tôi là dân Nam Bộ, quen ăn ngay
nói thẳng, không úp mở, cong queo, màu mè hoa lá. Con người tôi bộc trực, trơn tuột như cánh hoa giấy, hoa
mười giờ mọc um tùm dưới tia nắng ban mai. Tôi cũng chẳng biết trang điểm sự lừa dối trên khuôn mặt mình
để che giấu cảm xúc. Tôi là vậy, muôn thuở, muôn đời làm cho kẻ yêu, người ghét.
Tôi đứng trước cánh cổng khoá kín. Nhìn quanh, trời mây bao la. Nắng xuân hây hây lay động những hàng cây
trước mặt. Thành phố Sài gòn dưới chân tôi thu nhỏ lại như một tấm bản đồ chi chít những dòng chữ, những
chiếc ô vuông, hình chữ nhật dài ngắn, thấp cao. Giàn hoa giấy cạnh nhà má Hai đã biến mất, những hàng dây
trầu bà có lá xoè to như hai bàn tay đan lại đã không còn rung rinh trong gió. Những giò lan rừng đã khô héo,
quắc queo. Tôi không còn tìm thấy sinh khí, sự sung mãn và sự sống cây cỏ nơi căn nhà tôi đã từng đến viếng
thăm, cư ngụ mỗi khi về thăm vợ chồng má Hai. Một người đàn ông dẫn theo một đứa bé gái độ năm tuổi,
bước đến gần bên tôi, và nói vọng xuống cầu thang:
- Hằng à! Ông bà Hai chưa về đâu em.
Giọng người phụ nữ gay gắt vang lên:
- Tôi đã nói với anh là họ chưa về, bữa khác tới thăm anh không chịu nghe.
Đứa bé nhảy choi choi vòng quanh chân người đàn ông. Nó có vẻ thích thú khi thấy chiếc giỏ của tôi chất đầy
quà có một con búp bê màu hồng nhồi bông, rất xinh xắn. Bàn tay nhỏ của nó khiều nhẹ vào giỏ, và quay sang
người đàn ông nói:
- Ba, con thích con búp bê.
Người đàn ông nắm tay nó, giọng âu yếm:

- Ba sẽ mua cho con.
Cái môi đỏ chót của nó trề ra, đôi mắt chớp chớp như nũng nịu:
- Con muốn bây giờ.
- Bây giờ làm sao mà có.
Cô bé khóc òa lên, đôi mắt nó không rời khỏi con búp bê trong giỏ đồ chơi của tôi. Giọng nói của người mẹ
nghiêm khắc vang lên khiến cô bé im lặng không dám khóc:
- Không được nhõng nhẽo. Không phải thấy cái gì cũng đòi cho được. Hư lắm nhé Trâm.
Tôi ngước nhìn người đàn bà có thân hình nặng nề nên chiều cao đã biến mất. Mái tóc lưa thưa, rẽ đường ngôi
ở giữa đã bạc màu muối tiêu. Khuôn mặt tròn với chiếc mũi xẹp, và đôi mắt nhỏ. Tôi chợt giật mình nhìn kỹ
người đàn ông trước mặt. Có thể nào là Trí? Tôi định thần nhìn lại và bất giác kêu lên:
- Xin lỗi, ông cũng đến tìm ông bà Hai sao? Có phải ông là...là...à...
- Tôi là Trí. Còn bà?
Tôi vui mừng:
- Thương đây. Chắc ông còn nhớ tôi.
Trí ngạc nhiên nhìn tôi một lúc và kêu lên:
- Trời không ngờ gặp Thương ở đây.
Hằng hết nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn Trí và nói:
- Tôi nhớ chị rồi. Tôi thấy hình của chị, và đã gặp chị một lần.
Tôi gật đầu:
- Tôi đi công tác chung với anh Trí. Tôi có nghe nói về chị nhưng tiếc là chưa được làm quen.
- Anh Trí vẫn còn giữ rất nhiều hình của chị.
- Vậy sao? Tôi không hề biết.
Hằng nhìn chồng một lúc rồi đột ngột nắm tay bé Trâm dẫn xuống cầu thang. Bà ta không quên quay sang tôi từ
giã:
- Chào chị. Có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Tiếng con bé khóc hét lên:
- Ba, ba...con không muốn về đâu.
Tôi ngại ngùng trao cho Trí con búp bê:
- Tôi tặng cho cháu làm quà. Anh về đi để chị chờ.
Trí tần ngần nhìn tôi không chớp mắt và nói nhỏ:

- Thương về bao giờ?
- Một tuần rồi?
- Thương sống ra sao?
- Mọi chuyện tốt đẹp. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- Gặp lại Thương, tôi mừng quá! Tưởng Thương sẽ không bao giờ còn trở lại.
- Không ai quên được quê hương đâu anh.
- Chiều mai, Trí muốn gặp Thương.
- Để làm gì. Gặp hôm nay đã đủ rồi. Tôi không dám làm phiền đâu.
Tiếng Hằng gọi giật ngược:
- Đi về. Làm gì mà lâu quá vậy?
Trí ngập ngừng từ giã:
- Tôi về. Hẹn gặp lại.
Anh lật đật bước nhanh xuống cầu thang. Tôi đứng sát lan can nhìn xuống đất. Trí đang ngồi trên chiếc Hon-đa
đời mới, bóng bé Trâm ôm con búp bê vào lòng, và Hằng đang ngồi ôm ngang lưng anh. Mắt Hằng còn nhìn lên
cao nơi tôi đang đứng.
******
Bữa cơm đạm bạc được dọn ra. Trên chiếc bàn gỗ tròn chỉ có một dĩa rau má, một nồi cơm vừa nấu chín.
Những hạt cơm trắng nàng hương thơm lừng bay lên khắp phòng khiến tôi đói cồn cào. Má Hai bưng lên bàn
một cái nồi đất màu gạch nung đã ngã màu đen. Bà mở nắp nồi đất ra, mùi cá bóng trứng kho tiêu bay theo làn
khói, bốc lên thơm phức làm tôi phát thèm:
- Thơm quá! Lâu lắm rồi con chưa được thưởng thức món cá bóng trứng kho tiêu ăn với rau má.
Bới cho tôi một chén cơm đầy, má Hai hỏi:
- Con sống ở bển chắc lạnh lắm! Có nhớ quê không?
Tôi bỏ cá bóng kho vào chén, gấp thêm vài cọng rau má bỏ vào miệng nhai rao ráo. Nuốt xong miếng cơm, tôi
nói:
- Ở bên Mỹ lạnh, nhưng bình yên lắm! Đời sống xứ người văn minh, phồn thịnh nên không có ai sợ chết đói.
Ba Hai ngồi cạnh, thỉnh thoảng ông gắp thức ăn cho tôi. Tôi nhìn mái tóc bạc trắng, dáng người ốm tong teo của
ông mà thương. Ông hiền lành, ít nói và thương tôi như con gái. Ông hỏi:
- Ở bển có cá trê, cá lóc không Thương?
- Cái gì ở Việt Nam có là ở Mỹ có. Người Việt qua Mỹ lâu đời mua thực phẩm bên Thái Lan bán cho các chợ Việt
Nam. Nhưng cá không thơm và ngon như ở Việt Nam, mùi tanh tanh khó ăn lắm!
- Có bán bún riêu, bún ốc như chợ Tân Định không?

- Ba làm con phát thèm. Có bán đủ thứ nhưng cách nấu khác với chợ Tân Định. Bún riêu chợ Tân Định ngon
nhất.
Má Hai cười lớn:
- Ừ! Ngon nhất vì có thằng Trí đi bên cạnh.
Tôi phì cười chống chế:
- Con đâu có đi ăn bún riêu với Trí bao giờ - Tôi chợt nhớ ra chuyện hôm qua - Hôm qua, vợ chồng Trí có đến
đây tìm ba má.
- Sao con biết nó đến?
- Gặp trước cổng. Không ngờ Trí có con còn nhỏ quá!
Ba Hai vọt miệng chen vô:
- Nó có hai đứa con. Đó là nhỏ Út- rồi ông chặt lưỡi, lắc đầu nói tiếp - Cái con vợ nó vừa xấu, vừa dữ hết biết
luôn.
Má Hai nói:
- Hồi đó, tao muốn gài nó cho mầy. Mà coi bộ tướng mày kén chồng quá nên con Chung Vô Diệm đó vớt- Má
Hai thở dài- Ứ hự! Cái thằng mặt mày đẹp trai, tướng tá ngon lành mà lấy cái con thấy phát rầu.
- Duyên nợ của người ta mà má. Tại cô đó yêu anh Trí.
Má Hai khoát tay:
- Trời ơi! Đàn bà con gái thời nay thấy đàn ông là tươm tướp, như ăn cướp. Nó đeo thằng nầy như đỉa, ai dám
nhào vô.
Tôi cười hì hì:
- Nhờ vậy mới câu được cá chớ má. Câu cá thì phải nhử mồi. Nếu không biết ngồi chờ thời thì cá đâu có chịu
cắn câu. Con trai Việt Nam có giá lắm. Nhất là con của các ông cán bộ gộc. Cô nào chịu đeo thì lấy được chồng.
- Ừ! Ai như mầy, thấy gì cũng lấy mắt ngó. Bởi vậy, cuối cùng bỏ nước ra đi biệt xứ. Phải chi mầy ưng nó, bây giờ
ở lại cũng sướng. Nó đi du học bên Úc sáu năm. Bây giờ chức vụ lớn lắm! Con vợ nó y hệt sư tử Hà Đông.
- Vậy sao? Chức vụ lớn bất quá như ba của Trí thôi. Nếu biết ăn cắp thì may ra giàu. Trí hiền và vui tính lắm!
- Nó chửi thằng Trí như con.
Tôi không nói gì thêm, có cái gì đó mặn chát trên đầu lưỡi khi nghe câu chuyện không hay về Trí. Khi đã chọn
bạn trăm năm, có ai ngờ người ngày xưa đeo mình như đỉa, để rồi sau nầy theo mình hành hạ cho bỏ ghét để
trả thù. Ăn hết chén cơm cuối cùng tôi nói:
- Không có ai kho cá ngon như má. Đi đâu cũng nhớ cá bóng trứng kho ăn với rau má sống.
- Vậy về Việt Nam ở luôn đi con.
- Sống ở Việt Nam đủ ngán rồi má ơi! Đất nước nầy có điều gì đó bất an và không bình thường.

Tôi nghe tiếng hai vợ chồng thở dài. Má Hai hiểu vì sao tôi đã rời bỏ quê hương. Hai ông bà không nói gì thêm.
Tôi dọn chén bát đi rửa và nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn năm giờ chiều. Tôi tắm nhanh và rối rít chào hai ông
bà:
- Con đi chùa hái lộc rồi sẽ về sớm.
- Ừ! Đừng có đi tối quá! Nó biết mầy Việt Kiều là mệt đó!
Tôi ầm ừ cho ông bà yên lòng. Xuống cầu thang, tôi gọi tắc-xi rồi đi thẳng đến chùa Vĩnh Nghiêm.
*******
Ngôi chùa đã được sơn phết rất lộng lẫy để thu hút khách thập phương. Hai cánh cổng sắt mở rộng. Những
ngày giáp Tết, người qua kẻ lại rất nhộn nhịp. Ngay bên lề đường, những người bán nhang đèn, vàng bạc kê
những chiếc bàn nhỏ, những cái thùng đựng nhang, trái cây, hoa, bánh, pháo... bày bán la liệt. Tôi vừa bước
xuống tắc-xi đã có hơn chục đứa trẻ rách rưới chạy bu lại chìa vé số, báo, nhang, đèn cầy, trái cây, pháo chuột
ra mời:
- Mua giùm cháu đi bà.
- Mua báo Tết, vé số...
- Mua nhang cúng Phật. Phật phù hộ cho bà.
Tôi đã thủ sẳn một nắm tiền Việt Nam mà tôi hay gọi đùa là tiền "lá mít", tặng cho mỗi đứa mười ngàn đồng.
Đứa nào mặt mày cũng hớn hở, chúng cười toe toét và biến mất trong dòng xe cộ hỗn độn đang lao nhanh như
những dòng thác. Trong sân chùa, người che rạp, kẻ che dù, có nhiều người trải những tấm ni-lon ngồi bệt trên
sân chùa bán nhang, đèn đủ màu. Họ nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lẫm. Tôi chọn mua một bó nhang thơm, một cây
nhang to bằng cổ tay có viền hoa vân một con rồng uốn khúc màu đỏ nổi bật. Tôi trả tiền cho người bán và hỏi:
- Thưa bà, thầy Thích Không Tự còn ở đây không bà?
Người đàn bà già nua đưa đôi mắt lèm nhèm ngước nhìn tôi. Bà đưa tay vịn cái nón lá đã lủng một lỗ phía sau
và nói nhỏ:
- Ông ấy đã bị đổi đi rồi. Ai cũng biết hết trơn. Bộ cô từ nước ngoài về hay sao mà không biết? - Bà nhổ một bãi
nước bọt xuống đất, giọng không vui bà tiếp - cộng sản Bắc Việt tràn vô Nam đầy nghẹt, nơi nào có ăn là chúng
chiếm giữ, không kể gì đến chùa chiền, thánh thất, nhà thờ... Cô vô đó xem, ông thầy tụ trì ngôi chùa nầy là một
người từ ngoài Bắc vô, còn trẻ măng. Có người nói với tôi, ông ấy xuất thân từ công an, mật vụ... còn đám chú
tiểu, các sư cụ, sư bà cũng vậy luôn. Chùa chiền, cơ quan, sân bay, bến cảng, truyền thanh, truyền hình.. .nhà
cửa, ruộng vườn đều là của họ hết trơn. Thôi cô đi đi, tôi càng nói càng tức. Có ngày họ bắt tôi nhốt vô tù chết
rục xương. Miền Nam mạt kiếp, sạch bóng rồi cô hai ơi!
Tôi ái ngại nhìn đôi mắt hum húp, mờ mịt của bà. Từ khoé mắt lấm tấm những giọt nước. Hình như bà khóc.
Nước mắt của những bà mẹ miền Nam cứ âm thầm rơi lẫn lộn với gió bụi cuộc đời đầy lầm than, khốn khổ. Tôi
nắm tay bà vuốt nhẹ như an ủi:
- Cám ơn bà cho tôi biết nhiều điều đã xảy ra. Chúc bà một năm mới bình an, may mắn.
Bà cúi đầu nhìn xuống, chiếc nón lá quay đi che những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Tôi đi ngang qua phòng
tiếp khách, ba chú tiểu mặc áo nâu sòng, mặt còn non choẹt nhìn tôi xoi mói. Ánh mắt họ không thân thiện,
hiền dịu như đôi mắt sư cô Thanh Đàn, Như Nguyện, Tĩnh Tâm... Tôi vái chào và hỏi:

- Xin các vị cho tôi gặp Thượng Toạ Thích Không Tự.
Một chú tiểu trả lời, giọng Bắc đặc sệt:
- Ông ấy không còn ở đây ạ!
- Vậy các vị có biết thầy được chuyển đi đâu không?
- Không. Chúng tôi không rõ.
- Còn các sư cô?
- Đã đổi đi nơi khác.
Tôi đặt lên bàn 50 chục ngàn đồng rồi lui ra:
- Xin cảm ơn.
Tôi đi chầm chậm về phía chánh điện. Cánh cửa chánh điện mở rộng. Dòng người viếng thăm cúng bái đông
nghẹt. Các lư hương đặt quanh chánh điện toả lên những làn khói trắng mờ đục. Anh sáng từ những bóng điện
trên trần nhà trở nên huyền hoặc. Tôi đốt một nắm nhang, đứng dưới bức tượng Phật bằng vàng. Khuôn mặt
Ngài uy nghi, hiền từ, nhân ái như toả xuống muôn người lòng bao dung và sự tha thứ. Tôi chắp tay cầu nguyện
cho thầy và các sư cô được an bình một nơi nào đó. Tôi cầu nguyện cho những người thân yêu được may mắn
và hạnh phúc. Tôi quỳ xuống cúi lạy và đứng lên cắm nhang vào lư hương. Một bàn tay ai đó nắm tay tôi và ấn
mạnh nắm nhang xuống. Tôi thảng thốt quay lại. Trong làn khói mờ mịt, mắt tôi chạm vào khuôn mặt của Trí,
mờ ảo, mông lung... Có phải Trí đó không? Anh đến đây từ bao giờ hay anh đang từ trong giấc mơ nào đó hiện
về trong những năm tháng xa xưa?...
....- Thương về Sài Gòn thăm tôi hả?
- Còn khuya? Người ta đi thăm ba má Hai.
- Thiệt vậy sao?
- Ừ!
- Sao hỏng đi thăm người ta?
- Người ta nào vậy hả?
Trí đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngực mình:
- Người nầy nè.
Tôi chống nạnh lên và đỏng đảnh trả lời:
- Hứ! Làm như mình quan trọng lắm vậy đó. Mỗi lần về Sài Gòn là phải đi thăm sao. Người ta còn có công
chuyện của người ta nữa chứ.
- Thương à! Bộ Thương không thích gặp tôi thiệt sao?
Tôi đưa cái mặt lên trời trả lời:
- Ai dám gặp chớ. Lúc nào cũng có cái đuôi đi sau lưng.

Trí đỏ mặt đáp:
- Tại người ta thích mình thôi Thương ơi!
- Anh không thích người ta sao cứ để người ta đeo theo như đỉa vậy. Nếu không yêu thì cứ từ chối đừng có gặp
mặt.
- Cô ấy là bạn của mình lâu lắm rồi. Tôi không nỡ...
- Không nỡ từ chối đi chơi chung. Không nỡ làm cho cô ấy giận. Trí à! Anh thích nhiều người quá! Vậy, bữa nay
đừng có đi theo tôi có được không?
Mặt Trí buồn thiu. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rất dài, tôi cứ đi bộ thong thả vào những ngày rảnh rỗi. Tôi
muốn đến chùa Vĩnh Nghiêm để cầu nguyện cho tôi, cho gia đình, bạn bè và cho cả Trí. Không hiểu sao, vào
những ngày tháng nầy tôi lại hay đi chùa. Tâm tư tôi bất an, xao động và buồn. Tôi không còn muốn tiếp xúc với
nhiều người, không muốn gặp Trí hay bất cứ ai. Đối với Trí, tôi chỉ là người bạn văn nghệ. Chúng tôi quen nhau
trong những ngày đi công tác chung ở Tân Uyên, Đồng Nai. Trí thường đi theo tôi trêu chọc, hỏi han tôi đủ thứ
chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện công việc ở trường. Tôi không bao giờ nói cho Trí biết gia đình tôi
thuộc chế độ cũ. Ba tôi là một người không cùng chiến tuyến với ba Trí. Bản thân tôi không thích chế độ cộng
sản. Tôi sống nửa giả, nửa thật, giả ngu, giả điếc như bao nhiêu người đang sống quanh tôi. Tôi phải học thuộc
lòng rằng cái gì đúng tôi phải nói sai, và ngược lại. Tôi không muốn mình nói láo, dối gạt Trí. Anh giản dị, dễ mến
không phách lối, kiêu ngạo như những người tôi từng gặp. Ba anh là một nhạc sĩ có uy tín và tiếng tăm, nhưng
khi tôi nói về ba Trí thì anh nói rằng "đó là của ba anh chứ không phải của anh". Mỗi lần anh cười, tiếng cười
dòn tan và thoải mái. Đôi mắt anh to, vô tư, bẽn lẽn mỗi khi tôi nhìn anh. Tình cảm của tôi dành cho Trí chỉ đến
đó. Tôi không muốn đi xa hơn tình bạn. Thấy tôi im lặng không nói gì thêm, Trí hỏi:
- Dạo nầy, Trí thấy Thương hay đi chùa hơn mọi lần.
- Sao anh biết?
- Má Hai nói cho tôi biết mọi chuyện.
Tôi chậm rãi đáp:
- Chỉ còn có chùa là nơi tôi còn tin tưởng thôi Trí ơi!
- Tại sao? Thương không còn tin vào cuộc sống nữa sao?
Tôi nhìn vào mắt Trí:
- Anh có tin không? Tôi thấy anh yêu mến cuộc sống nầy. Có thể vì anh sinh ra ở miền Bắc. Khi vào Nam, anh
thấy cái gì cũng mới và hấp dẫn. Thôi! Đến chùa rồi, Thương vào trong đó thăm các Thầy. Anh có muốn vào
trong không?
Trí gật đầu. Tôi dẫn Trí đến chánh điện và lấy ra sáu cây nhang. Tôi thắp nhang và lâm râm cầu nguyện. Tôi nghe
Trí lầm bầm nho nhỏ:
- Cầu Phật -Trời phù hộ sao cho Thương đừng có giận con hoài. Sao cô ấy khó tính và khó hiểu quá!
Tôi thở ra và thúc vào hông Trí. Nhưng anh vẫn cứ lầm bầm:
- Phật ơi! Cô ấy thúc vào hông con biểu con đừng có nói. Nhưng con vốn thật thà, ăn ngay, nói thẳng. Bởi vậy,
con cứ cầu trời cho Thương đừng có hiểu lầm con. A Di Đà Phật...

Tôi cắm nhang xong là lật đật chạy ra. Trí cũng chạy theo hỏi:
- Cầu nguyện như vậy có được không?
- Anh toàn nói chuyện tầm phào không. Nếu không có anh đi theo thì tôi đã đi thăm các thầy rồi.
Mặt Trí tối sầm lại:
- Vậy tôi là người phá đám sao? Các Thầy quan trọng hơn thằng Trí, bạn của Thương à?
Tôi nhớ lại cảnh cô bạn gái đưa Trí ra xe vào Chủ nhật tuần rồi. Lúc đó, Trí đâu có quan tâm gì đến ai. Tôi trả lời:
- Vậy tôi có quan trọng hơn cô bạn gái của anh không?
Trí không trả lời. Tôi quay lưng bỏ đi. Trí không muốn đi theo tôi nữa. Anh đứng lại một mình bên ngoài ngôi
chùa Vĩnh Nghiêm. Anh nhìn theo bóng tôi. Tôi không nhìn lại. Tôi cao ngạo, đỏng đảnh đến phát ghét...
....- Thương ngạc nhiên lắm sao?
Giọng nói của Trí làm tôi tỉnh hẳn. Tôi lúng túng rút tay về:
- Sao anh biết tôi ở đây?
- Má Hai nói Thương đi chùa và tôi biết Thương sẽ đến đây.
- Lần nầy anh có cầu nguyện gì không?
Có chứ. Tôi đứng sau lưng Thương đã lâu. Tôi cầu nguyện cho Thương đừng quên Sài Gòn, quên quê hương,
bạn bè...
- Cảm ơn anh. Thương còn một cây nhang may mắn. Thương sẽ tặng anh để mang lộc đầu năm về nhà.
Tôi mở giỏ xách ra lấy cây nhang lớn có in hình con rồng ra đốt. Mùi trầm hương ngào ngạt toả quanh những
làn khói trắng. Tôi đi vòng vòng chắp tay van vái lầm bầm. Trí cũng bắt chước theo. Tôi tặng cho anh cây nhang
và nói rằng cây nhang nầy sẽ phù hộ cho Trí may mắn, hạnh phúc. Trí cầm cây nhang ngắm nghía, và nhìn tôi
cười không nói gì. Đi hết một vòng chùa, tôi và Trí ra về. Chúng tôi không đón xe tắc-xi mà đi bộ bên nhau.
Chúng tôi đi dưới những hành cây, những chiếc lá úa vàng bay là đà và cuối cùng rơi xuống mặt đường. Nắng
Sài Gòn đong đầy trong mắt tôi, trong mắt Trí. Và bụi, khói từ các loại xe cuốn lên mù mịt. Trí trao cho tôi một
chiếc khăn tay:
- Thương phải bịt mũi lại. Sài Gòn bây giờ khói và bụi mù trời. Thương có thể sẽ bị bịnh viêm họng.
Tôi đón lấy chiếc khăn nhưng lại nhét vào xách tay. Tôi nói:
- Xe nhiều quá! Nhất là xe gắn máy chạy hỗn loạn. Mấy chục năm rồi, người dân Việt Nam sống giữa thành phố
Sài Gòn không học được một luật giao thông nào sao?
- Cứ vậy mà tiến lên thôi Thương. Đời sống khá hơn hồi xưa. Ai cũng có xe gắn máy mà không phải đi xe đạp.
- Thà đi xe đạp mà không khí không ô nhiễm nặng nề như bây giờ. Chắc mọi người đã quen sống như vậy nên
không nhận ra được điều gì đang xảy ra phải không?
- Mọi người đang bắt đầu tích luỹ tư bản đó Thương.
- Đất nước đi thụt lùi lại phía sau. Đạp đổ tất cả, rồi sau đó bắt đầu lại những gì cách đây đã hơn nửa thế kỷ.

- Tôi cũng thấy vậy.
- Nhưng anh có nghe mấy ông chóp bu nói đến những sai lầm khủng khiếp đó không? Chắc chắn là không rồi.
- Mấy cái bộ óc đó hủ lậu lắm Thương ơi! Thôi đừng nói thêm buồn. Thương đi uống cà phê với tôi nhé!
- Không dám đâu anh Trí. Đi chung như vậy cũng ngại rồi. Dù sao anh cũng đã có gia đình.
- Nhưng Thương cũng là bạn cũ của tôi. Đi uống một ly cà phê đâu có gì quá đáng.
- Anh không sợ, nhưng tôi sợ. Vợ anh ghen lắm! Tôi biết.
- Thương vẫn chưa lập gia đình sao?
Tôi dừng lại nhìn anh. Lòng tôi bâng khuâng, xao động khi nghe anh hỏi. Vâng, tôi vẫn chưa lập gia đình. Thời
thanh xuân chôn vùi tại Việt Nam. Những ngày xa quê hương vật lộn với cuộc sống xứ người. Tôi bắt đầu cuộc
sống mới bằng hai bàn tay trắng. Tôi phải cật lực làm việc để gởi tiền về nuôi dưỡng anh chị em còn kẹt lại Việt
Nam. Mười mấy năm qua, tôi đã mang hết gia đình sang Mỹ, nhiệm vụ lo cho gia đình của tôi chấm dứt, nhưng
tuổi đời không còn chờ đợi. Tôi khô cằn, héo quắt queo như cánh hoa mười giờ sau cơn mưa lớn. Còn ai dám
yêu một người đàn bà đã quá bốn mươi? Tôi lại một lần nữa tự hỏi mình "lấy ai bây giờ? Một ông Tây đã luống
tuổi? Một người đàn ông lỡ dở tình duyên, li dị và có một bầy con riêng? Một ông già lụm khụm tuổi đáng cha
mình?..." Thôi thì sống một mình cũng có niềm vui thì cần chi thứ hạnh phúc hờ hững, với sự ràng buộc trách
nhiệm mà tình yêu đã chết tự bao giờ. Tôi nói:
- Anh nhìn xem, tôi có thể lấy ai?
- Thương không bao giờ biết yêu? Thương chỉ thích đùa.
- Tôi có dám đùa với ai bao giờ.
- Thương đùa với tôi.
- Bao giờ. Bộ tôi có hẹn hò với anh sao?
- Không? Nhưng Thương làm cho tôi... suy nghĩ. Chắc Thương quên, còn tôi thì nhớ những ngày cuối cùng tại Cù
Lao Rùa.
Làm sao quên ngày đó. Nó có xa lắm đâu mà đã vội quên. Nó chỉ còn là kỷ niệm nằm sâu trong tim tôi. Tôi muốn
quên, tôi muốn chôn nó đi như bao nhiêu chuyện khác. Nhưng đôi lúc nó lại hiện về trong tâm thức tôi...
...Ngày đi công tác đã gần kề, tôi cố gắng chấm thi, lên điểm và trao hồ sơ cho phòng giáo vụ. Tôi chuẩn bị nghỉ
hè và dự định đi công tác xa thị xã. Tôi xếp lại sách vở bỏ vào tủ khoá lại, và soạn mấy bộ quần áo nhét vào va-li.
Có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn lên đã thấy Trí đứng trước cửa phòng. Căn nhà tập thể của giáo viên nhỏ nhắn, bề
bộn. Tôi thấy việc Trí đến tìm tôi thật bất tiện và đột ngột. Tôi ngập ngừng mời anh vào phòng:
- Sao anh biết tôi ở đây?
- Hỏi thăm người ta. Đoàn xe đang chờ Thương bên ngoài.
- Mọi người đến sớm vậy sao? Anh chờ chút nhé! Tôi phải đi tắm cái đã.
Trí ngồi nhìn căn phòng tập thể của giáo viên trống trải, nghèo nàn. Ngoài vài chiếc giường cá nhân, cái bàn
nhỏ, sách vở, không có một món đồ gì trang trí cho phụ nữ. Anh tự hỏi vì sao Thương không về nhà mà sống ở
đây một mình. Má Hai nói với anh Thương không có bạn trai. Ngoài những giờ đi dạy học, Thương còn phải viết

tin tức cho các tờ báo địa phương để có thêm tiền nhuận bút. Cô vui đó rồi chợt trầm tư như một bà cụ. Những
ngày đi công tác chung, Trí đâm ra mến tình tình thật thà, vui tươi và hồn nhiên của cô. Trí nhìn tấm hình bán
thân Thương treo nơi đầu giường. Khuôn mặt cô rạng rỡ nụ cười, nhưng đôi mắt đen láy với hàng lông mi dầy
và rậm chứa đựng điều gì u ẩn.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, quần áo tôi đã chỉnh tề. Trí chìa cho tôi tấm hình mà Trí chụp cả đoàn công tác đi
băng ngang ruộng lúa. Phía sau tấm hình là một bài thơ Trí viết tay bằng mực xanh của bút nguyên tử:
Vô đề
Bông lúa vừa được gặt
Bông cau sắp trổ ra
Bông ổi thì bé quá
Bông mía giống bông lau
Chắc bông cỏ cũng có
Nhưng chẳng tìm thấy đâu
Chắc bông chuối cũng có
Nhưng chưa kịp nhú đầu
Trong đoàn người thấy có
Rõ ràng một nhỏ bông!
Không một Bình Bông đấy!
Tặng Thương
Bình Dương 01/ 88
Tôi bật cười hỏi Trí:
- Anh định chọc tôi với ông Bình đó à?
- Ông ấy cứ đi theo Thương hoài. Bộ Thương không thấy sao? Bí Thư Thị Xã chớ đâu phải đồ bỏ.
- Tôi không ham mấy ông bí thư, trung ương, giám đốc gì hết trơn. Anh biết tính tôi mà phải không? Không có
cái gì làm cho tôi ham mê hết. Tôi cảm ơn bài thơ dễ thương của anh. Nhưng nhớ đừng nhắc ông Bình ở đây.
- Mấy ngày đi công tác chung với Thương, ông Bình cứ quanh quẩn theo Thương. Ai cũng thấy hết trơn.
Tôi lườm Trí:
- Cũng như anh vậy thôi. Tối ngày đi theo tôi chọc ghẹo. Đọc mấy bài thơ con cóc...
Tôi thấy mặt anh đỏ như trái gấc nên ngừng lại không nói tiếp. Trí không giận mà cái miệng rộng lại nở một nụ
cười vui thích. Sao tôi cứ nghĩ Trí là anh chàng ngớ ngẩn? Có thể tại anh quá hiền, cù lần lửa và còn có cái tật đi
theo tôi lẽo đẽo.
Khi chúng tôi ra xe, mọi người đang đợi. Má Hai hỏi:

- Sao vô trỏng lâu vậy Trí?
Tôi trả lời thay cho anh:
- Dạ, tại con đang tắm nên Trí phải chờ.
Tiếng một người trong đoàn trêu:
- Thằng Trí mà đi kiếm Thương thì thích ở lâu hơn là ra đây.
Trí tiếp lời:
- Nếu không đi công tác thì ở trong đó một mình với Thương thích hơn.
Cả đoàn cười ầm lên. Tôi đỏ mặt nguýt Trí và đưa một quả đấm về phía anh. Trí cứ tỉnh bơ như không có gì.
Chiều Tân Uyên buồn heo hút. Những cơn gió mùa hè thổi ngang bầu trời mang theo hơi nóng hầm hập. Cù Lao
Rùa bát ngát một màu xanh thăm thẳm của ruộng lúa, vườn cây ăn trái. Những rặng tre dừa, cau lã ngọn, đong
đưa trong ánh hoàng hôn. Cù lao như một hòn đảo nhỏ, xinh xắn, chênh vênh nằm phơi mình giữa một vùng
nước xanh lơ. Con sông chảy quanh cù lao nước mờ đục phù sa. Những đám lục bình trôi bơ vơ, bồng bềnh,
nhấp nhô trên sóng nước. Vài con thuyền độc mộc xuôi dòng, người lái đò già nua, đầu đội nón lá, thân hình
ông in đậm trong ráng chiều vàng vọt. Ông đứng một mình, chơ vơ trên bến vắng, chờ khách sang sông. Tôi
mang quần áo ra sông giặt. Tôi đang ngồi múc nước đổ vào chậu thì Trí từ xa đi lại. Anh ngồi xuống bên tôi nói:
- Để Trí giặt phụ cho.
- Thôi. Có mấy cái mà. Để tôi giặt được rồi. Trí ngồi ôm quần áo cho tôi là tốt rồi.
Tôi lặng lẽ giặt đồ, vắt ráo nước rồi đưa cho anh. Anh ôm quần áo trên hai cánh tay, và ngồi im lặng như vậy
hàng giờ mà không nói câu nào. Đàn ông con trai gì mà ngớ ngẩn đến mức không biết mở đầu câu gì, và kết
thúc câu gì.
Một tuần ở Tân Uyên cũng đã trôi qua nhanh chóng, đoàn nghiên cứu văn học của chúng tôi đã làm xong báo
cáo. Chúng tôi chuẩn bị để trở về tỉnh. Ông chủ tịch huyện Tân Uyên đã mời cán bộ các cấp đến tham dự buổi
chiêu đãi chúng tôi trước khi chia tay. Thế là một bữa tiệc linh đình được dọn ra. Các ông cứ tha hồ uống rượu.
Ai cũng bị ép uống. Tôi không biết uống rượu, sợ rượu nên ăn qua loa một chén cơm, và bỏ trốn ra ngoài. Tôi đi
lang thang nhìn xóm làng trong buổi hoàng hôn. Anh nắng chiều chênh chếch trên những cánh rừng trùng điệp
bên kia bờ. Những đàn dơi giăng ngang bầu trời như những đàn quạ đen. Chúng kêu lên những tiếng kêu chí
chát chói tai. Gió lướt trên mặt sông nhè nhẹ làm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ai có về Tân Uyên, ghé vào Cù Lao
Rùa để lắng nghe âm thanh trầm lắng, hiền hoà và hơi thở của cây cỏ, đất trời. Tôi yêu cái vắng vẻ thanh tịnh
một vùng quê và yêu những người dân cần cù, hiền hoà mà hiếu khách.
Đi một mình đã khá xa, tôi quay trở lại con đường cũ để đến chiếc xe “van” của đoàn. Trong xe, tiếng thở nặng
nhọc của ai đó cứ vang lên. Tôi bước vào phía sau. Trí nằm dài trên băng ghế sau. Mặt đỏ bừng, mùi rượu bay
lên nồng nặc. Anh muốn nôn mửa và hơi thở phì phò. Tôi biết anh không biết uống rượu nhưng bị ép, uống vài
ly đã ngã chỏng cẳng. Tôi đến bên anh, đặt bàn tay lên trán và hỏi:
- Trí có sao không. Hỏng biết uống, ai biểu uống chi cho nhiều.
Trí nổi quạu lầm bầm:
- Kệ tui. Mấy người đừng có làm phiền tui được không?

- Say như chết mà còn làm tàng. Để tôi đi kiếm cái gì cho uống vã rượu.
Tôi nâng đầu Trí lên, và lấy khăn ướt đắp lên mặt anh cho tỉnh. Anh nằm yên không nói gì. Thỉnh thoảng, anh
mở đôi mắt đỏ lừ nhìn tôi một giây rồi nhắm lại như giả vờ ngủ. Thực ra, tôi chẳng biết người say mình phải làm
gì cho họ tỉnh. Tôi có bao giờ chăm sóc cho ai đâu mà biết. Tôi chỉ nghe bạn bè nói là giã đậu xanh thật nhỏ, pha
với nước cho họ uống là họ sẽ tỉnh ngay. Nhưng trong lúc nầy làm gì có đậu xanh. Đi đâu xin bây giờ? Tôi đành
chịu. Tôi ngồi chờ một lát và cúi xuống vuốt trán Trí. Anh chợt mở mắt ra nói:
- Tôi còn tỉnh lắm nghen.
- Tỉnh thì tôi đi. Nằm đó một mình nha?
- Không thích chăm sóc cho tôi nữa sao?
- Tại nói với tôi là tỉnh rồi. Cần chi chăm sóc nữa. Thôi tôi đi.
Tôi để Trí nằm một mình và bỏ vào trong phòng họp. Tôi bực mình vì tự nhiên phải lo cho một người say rượu,
mà người đó cũng chẳng phải là gì...gì của mình. Đêm đó, sau khi tan tiệc tôi về phòng ngủ. Trí đi ngang phòng
tôi, nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
- Xin lỗi chuyện hồi chiều nghen. Tại say quá nên nói năng không lịch sự.
- Anh thấy đỡ chưa hay còn nhức đầu?
- Thương à! Mỗi lần tôi uống rượu là tôi bịnh. Bởi vậy tôi sợ lắm! Nhất là tôi sợ Thương cười tôi.
- Anh không biết uống rượu là tốt đó. Mấy ông cán bộ bây giờ nhậu nhẹt trông phát khiếp. Họ uống cho đến
chết mà không cần biết ngày mai ra sao.
- Thương không thích phải không?
- Mấy ông cán bộ chỉ thích nhậu nhẹt, vui chơi hơn là suy nghĩ đến những điều trọng đại. Anh nghĩ xem, dân
mình nghèo đến đứt ruột mà mình cứ thích ăn, thích nhậu thì còn vui nỗi gì.
- Ai cũng sống như vậy hết trơn. Hơi đâu mà Thương lo.
- Anh Trí à! Tại tôi hay lo chuyện bao đồng đó mà. Thôi anh về ngủ đi. Ngày mai mình đã trở về rồi. Tôi sẽ về Thị
Xã, còn anh và đoàn trở về Sài Gòn.
Trí chưa kịp nói gì thì tôi đã chào anh và bỏ vào trong.
Chiếc xe “van” đưa tôi trở về Thị xã. Trí không muốn ngồi phía trước. Anh đến ngồi băng sau với tôi. Anh vẫn
còn say hay anh tỉnh tôi cũng không biết được. Chỉ thấy giữa trán, hai bên thái dương và cổ bắt gió đỏ chét. Mùi
dầu cù là bay lên nồng nặc. Tôi nhìn mặt anh muốn chọc quê nhưng thấy mọi người bụm miệng cười, tôi đành
im lặng. Anh dựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi không dám đánh thức anh dậy, cũng không dám làm cho
anh phật ý. Có thể, Trí muốn tìm một chút hơi ấm từ cơ thể tôi chăng. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng mỗi lần
anh tỉnh lại, anh nhìn tôi như thôi miên và không hé môi nói một lời nào.
******
Ngày tổng kết đợt nghiên cứu văn học đã qua. Tôi đến tham dự để nghe báo cáo kết quả. Trí ngồi bên tôi im
lặng. Anh chuyển cho tôi một bài thơ viết bằng mực tím. Nét chữ nắn nót rất đẹp. Đây là một bài thơ tỏ tình kín
đáo:

Trời mưa,
Anh căng ô che đầu
Hết mưa,
Ô lặng lẽ xếp vào nhăn nhó
Bị anh vứt lên bàn hay quăng đâu đó
Tình yêu cũng như chiếc ô
Che cho người khác khô
Riêng mình bị ướt
(Ấn Độ - Vô danh)*
Tôi đọc xong cười thầm "bày đặt mượn thơ người để tặng. Muốn gì nói cho rồi. Thật là ngớ ngẩn". Tôi xếp bài
thơ vào cuốn sổ tay, tỉnh bơ như không có gì. Trên sân khấu, má Hai đang nói về thành quả tốt đẹp của công
trình nghiên cứu vừa qua. Sau đó, mấy cô gái của đoàn dân ca Miền Nam cứ hát, đánh đàn, thổi sáo những bài
dân ca trữ tình, lãng mạn và dí dỏm. Trí thì thầm hỏi tôi:
- Chia tay rồi buồn không?
- Buồn chớ. Sẽ gặp lại mà. Đâu có phải là chấm hết đâu.
- Biết làm sao gặp lại?
- Cứ lên thăm.
Trí lại im lặng. Anh giả vờ như lắng nghe các ca sĩ hát. Thực lòng anh đang suy nghĩ mênh mang làm sao có thể
gặp lại Thương. Anh lấy ra thêm một mảnh giấy và viết thật nhanh. Anh đẩy sang cho tôi. Lại một bài thơ tình
không có tựa đề:
Một lần tôi dạo chơi trên bờ xa biển bạc
Vô tình tôi để mất tim mình trong cát sâu
Gặp ai dù ở đâu tôi cũng đều ghé hỏi
Và ai ai cũng nói em đã giấu tim tôi
Với tình yêu lứa đôi và tấm lòng chung thuỷ
Thì ngực tôi không thể thiếu một trái tim
Xin trao em trái tim tôi đó
Còn tim em thắm đỏ thì trao tôi
Trao tôi làm của riêng
(Karmark-Đức)* *

Tôi đọc xong và quay lại nhìn Trí. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lùng khó hiểu. Làm sao anh thấu hiểu lòng tôi.
Làm sao anh biết tôi đang nuôi dưỡng một chuyến đi xa. Tôi muốn rời khỏi đất nước nầy thì những bài thơ tỏ
tình kia còn có nghĩa gì? Suốt ngày hôm đó, tôi không nói với anh một lời nào và chúng tôi chia tay nhau.
Những tháng tiếp theo,Trí có đến thăm tôi một vài lần tại trụ sở mới. Nhưng tôi cũng làm lơ và không quan tâm
lắm! Tôi không muốn giữ lại gì trong tầm tay mình hay gợi cho anh niềm hy vọng. Lần cuối cùng trước khi tôi rời
khỏi Việt Nam, tôi có gặp lại Trí tại nhà má Hai ở Sài Gòn. Anh trách tôi:
- Sao về Sài gòn mà không đến thăm tôi?
- Sợ làm phiền anh.
- Thương đến thăm tôi, tôi mừng lắm!
- Để làm gì mới được?
- Để nhìn Thương một chút thôi.
Tôi phì cười đáp:
- Đúng là ngớ ngẩn.
- Tôi cứ ngớ ngẩn hoài mỗi khi gặp Thương. Có thể tôi không biết phải nói gì cho Thương vui.
Ừ! Anh biết gì về tôi đâu mà biết tôi vui hay buồn. Tôi mang nỗi buồn từ lâu lắm! Nỗi buồn của một người
không biết cuộc sống ngày mai của mình sẽ đi về đâu? Với đồng lương chết đói, với một xã hội đầy tranh chấp,
dối trá làm sao tôi có thể nghĩ đến tình yêu và tương lai. Trong trái tim sôi nổi của tuổi đôi mươi, tôi cũng muốn
tìm cho mình một tình yêu. Nhưng ai dám yêu tôi và tôi còn dám yêu ai bây giờ? Tôi có một hoàn cảnh gia đình
rất đặc biệt mà tôi không dám thố lộ cùng ai. Trên vai tôi không chỉ có cuộc đời tôi. Tôi còn phải cứu vãn gia
đình thoát khỏi cuộc sống khốn khổ hiện tại. Anh nên quên tôi đi. Dù sao, tôi cũng chỉ là một người bạn. Thời
gian qua, tôi và anh cũng chẳng hiểu nhau nhiều. Nó ngắn ngủi và không có kỷ niệm gì sâu sắc đáng nhớ.
- Tôi sẽ đi xa lắm Trí à! Đừng buồn khi hay tin tôi rời khỏi Việt Nam.
- Thật sao? - Trí ngỡ ngàng hỏi.
Tôi gật đầu nhè nhẹ. Trí quay mặt đi. Anh nhìn xuống lầu, nơi dòng xe cộ chạy náo động cả thành phố. Sài Gòn
đẹp lắm sao Thương lại bỏ đi? Thương không còn gì lưu luyến, mong đợi, nhớ thương thành phố nầy sao?
Thương không còn gì để gởi lại mảnh đất quê hương Việt Nam sao? Tôi thấy Thương hay buồn và trầm tư một
mình, nhưng tôi không nghĩ rằng Thương sẽ bỏ mọi người để ra đi. Tôi không là gì trong tâm tư của Thương
sao? Tôi chẳng thể làm rung động trái tim Thương hay có thể giữ Thương ở lại Sài Gòn sao? Trí suy nghĩ bâng
quơ một mình và cuối cùng hỏi:
- Tại sao Thương lại ra đi? Không có gì giữ chân Thương ở lại sao?
Tôi ngập ngừng:
- Tôi không tìm được sự bình yên và hạnh phúc trên đất nước nầy Trí ơi! Làm sao Trí hiểu được tôi đang nghĩ gì
về những điều đang xảy ra cho mọi người và cho quê hương Việt Nam. Nếu có nhiều người vui sướng, hạnh
phúc, được thừa hưởng bao ân huệ mà xã hội ưu đãi, thì cũng có hàng triệu triệu người nghèo khổ, bất hạnh và
tuyệt vọng. Số người nầy lại rất lớn. Hầu như toàn cõi Việt Nam. Anh không thấy sao? Anh có cảm nhận không?
Hay anh biết mà không dám nói.

Trí ngạc nhiên kêu lên:
- Thương suy nghĩ nhiều quá! Mình làm được gì bây giờ. Phải chịu thôi Thương ơi! Thương đi nhớ cho tôi biết
để tôi tiễn Thương ra sân bay.
- Chắc không cần đâu Trí. Anh còn nhiều việc để làm. Nhất là nên chăm sóc cho người bạn gái lúc nào cũng ở
cạnh anh. Đừng bận tâm chuyện tôi đi hay ở.
Tôi đã rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ thành phố nhỏ quê tôi để tung cánh đi về một phương trời xa lạ. Tôi đã vĩnh viễn
xa mọi người tôi thương mến, và tôi đã thực sự xa Trí...
....Trí cắt đứt dòng suy tư của tôi:
- Sao tự nhiên Thương im lặng không nói gì hết vậy?
- Tôi phải về để ba má Hai rầy. Tôi không được đi đến tối. Sài Gòn bây giờ không an toàn đâu.
Trí đưa tôi đến cổng chung cư và ra về. Bỗng tôi thấy bóng Hằng từ đâu hiện ra. Khuôn mặt bà ta hầm hầm. Bà
ta sấn tới trước mặt Trí, giọng giận dữ:
- Anh đi đâu suốt ngày làm tôi phải chờ. Chắc hẹn hò với bà nầy?
Tôi im lặng không trả lời. Trí tái mặt, anh lôi Hằng ra đường:
- Em đừng có nói bậy. Anh gặp Thương trong chùa. Rồi đi bộ về đây chung. Có hẹn hò gì đâu.
Hằng giằng mạnh cây nhanh đang cháy trong tay Trí và ném xuống đường:
- Đừng đem ba cái thứ nầy về. Sao anh không chịu về nhà? Mấy đứa con đang chờ anh về. Anh cứ lang thang
ngoài đường như người không có trách nhiệm.
- Anh về nhà đâu có vui. Mặt em lúc nào cũng hầm hầm. Em la lối, bắt bẻ anh đủ điều. Anh chỉ muốn đầu óc
thanh thản mà em đâu có muốn.
Tôi nghe tiếng Hằng khóc bù lu bù loa và tiếng Trí phân trần. Tôi thấy tội nghiệp cho anh. Thì ra, tình yêu cũng
có sự tính toán, cân đong, đo đếm. Người con gái đeo anh như sam, giờ trở thành một mụ đàn bà đanh đá, bất
lịch sự và ghen tuông vô lối. Tôi cứ tưởng anh lấy được người yêu anh là hạnh phúc, may mắn. Ai ngờ, lấy nhau
xong mới biết được tình yêu đó tồn tại trong bao lâu, và lòng hy sinh cho nhau trong cuộc sống gia đình kéo dài
được bao lâu. Ai cũng tưởng mình tìm được mình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở đâu sao cứ mãi đi tìm?
Ba má Hai đang đứng ở lan can hứng gió, thấy tôi bước vào nhà, má Hai hỏi:
- Con có gặp vợ thằng Trí không?
- Có. Bà ta thật quá quắt! Chưa chi đã mắng chồng như tát nước vào mặt.
- Nó ghen dữ lắm! Thằng Trí đi đâu một chút là nó chửi. Nó chăn chồng như chăn con.
- Tại bà ta yêu chồng nên sợ mất chồng.
- Khi quen nó, thằng Trí đâu có ngờ. Bây giờ hối hận thì đã muộn. Phần nó cũng có đạo đức. Nếu không người ta
đã bỏ rồi.
- Nếu Trí có hỏi thăm về con, ba má đừng cho anh ấy biết. Con không muốn gặp chuyện lôi thôi.

Hai ông bà không nói gì thêm. Suốt buổi chiều và nhiều đêm tôi không còn ngủ được. Tâm tư tôi bất an khi nghĩ
về Trí.
******
Những ngày Tết đã trôi qua từ lâu, nhưng âm thanh vui tươi, ồn ào của Sài Gòn vẫn còn đọng lại trong tôi bao
luyến tiếc, thương nhớ. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người, tôi đứng sắp hàng cân hành lý. Chợt tôi nghe
tiếng gọi của má Hai:
- Thương, Trí muốn gặp con.
Tôi lách mình ra khỏi đám đông:
- Con tưởng ba má về rồi.
Như sợ tôi hiểu lầm, má Hai phân trần:
- Trí gọi điện thoại di động cho ổng. Nó đòi gặp con lần sau cùng. Hình như nó muốn đưa cho con cái gì đó.
Từ xa, tôi thấy Trí đang đi về phía tôi. Khuôn mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Má Hai ôm tôi lần sau cùng và
nói nhỏ:
- Con đi bình an. Ba má luôn nhớ đến con.
Tôi gật đầu cảm động. Tôi có linh cảm ngày trở về sẽ xa vời vợi, và vợ chồng má Hai không biết còn sống hay
không. Trí đến gần tôi, đôi mắt anh đỏ hoe. Giọng anh run run, xúc động:
- Tôi xin lỗi Thương về chuyện vừa qua. Chắc Thương giận tôi.
Tôi lắc đầu cười:
- Tôi sợ làm phiền lòng vợ anh. Tôi với anh chỉ là bạn, nhưng không có người đàn bà nào thích chồng làm bạn
với người đàn bà khác. Tôi thông cảm anh hơn là giận.
Anh nở một nụ cười hiền hậu và nhét vào tay tôi một phong thư dầy cộm:
- Tôi muốn trao lại cho Thương những tấm hình chụp cách đây gần 20 năm. Hy vọng Thương sẽ vui. Tôi sẽ
thường xuyên đến chùa cầu nguyện cho Thương được bình yên và tìm được hạnh phúc.
Tôi lại mỉm cười:
- Anh bắt đầu đến chùa cầu nguyện từ bao giờ?
- Kể từ ngày Thương rời khỏi Việt Nam cho đến nay - Giọng nói của Trí ngập ngừng - Trong cuộc đời, Thương
không biết yêu ai hết sao?
- Có chớ, nhưng lỡ làng, muộn màng. Do đó, tôi mất hết. Không còn ai bên cạnh tôi cả.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh lần sau cùng. Đôi mắt to, vui vẻ hồn nhiên của ngày xưa bây giờ mệt mỏi, đầy
những vết nhăn ngang dọc bao quanh:
- Anh mãi mãi là người bạn đáng nhớ, đáng yêu của tôi. Xin bảo trọng.
Tôi bước vào phòng cách ly, tôi vẫn còn thấy anh đứng nhìn theo. Bóng anh cao lớn in đậm giữa bầu trời đầy
nắng chan hoà.

Chiếc Boeing cất cánh khỏi phi đạo. Nắng Sài Gòn chói chang, sáng rực bao phủ những đám mây to lớn. Thành
phố như thu nhỏ lại, hun hút dưới khoảng trời bao la, rộng lớn đang mở ra trước mắt tôi. Tôi mở phong thư của
Trí ra xem. Những dòng chữ quen thuộc, hơi mờ hiện ra sau từng bức ảnh "Thương cô đơn bên dòng sông Bạch
Đằng", "Thương đang làm thơ bên Cù Lao Rùa". Một tấm khác tôi đang ngồi trên bãi cỏ, tôi đang cười một
mình, tôi và Trí đang nói chuyện với những người nông dân trồng lúa... nước mắt tôi bất giác chảy dài trên má.
Tôi biết mình không còn gì ngoài những ký ức xa mờ. Tôi không dễ dàng trở lại Việt Nam như bao nhiêu người
trông đợi. Cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Những kỷ niệm về quê hương giống như những kỷ vật quý giá
nằm sâu trong trái tim tôi. Tôi thì thầm "Xin gởi lại Sài Gòn một nụ hôn thương nhớ. Tạm biệt Sài Gòn và quê
hương yêu dấu. Xin đừng trách tôi người ơi!"

Phong Thu
Trích trong tập truyện ngắn Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi
Viết để nhớ đến ngày tháng rong ruổi trên khắp nẻo đường quê hương
Chú thích: Hai bài thơ trên tôi không còn nhớ rõ tác giả. Nếu quý vị nào biết, xin cho biết xuất xứ, nguồn gốc và
tựa đề bài thơ.

ÐÊM THÁNH BUỒN

Gió hú vọng về trên tháp cổ,
Phố khuya nghiêng ngả mấy cành khô.
Giáo đường phơ phất chùm hoa tuyết,
Leo lét vầng trăng lạnh duới hồ.
Ðêm thánh Chúa buồn trên máng cỏ?
Cõi trần sao lắm cảnh âu lo!
Thế nhân hờ hững tình sương khói,
Trời đất cuồng xoay chẳng hẹn hò.
Súng nổ thật xa… miền buốt giá,
Hận thù chinh chiến mãi chưa qua!
Máu loang thế kỷ sầu giăng mắc,
Chuông đổ hồn ta chợt nhớ nhà!
Bão tố cuốn đi niềm tuyệt vọng,
Tường xiêu dựng lại những ước mong.
Bình minh rực sáng thềm xuân mới,
Nhân loại hòa chung một tiếng lòng.

Đỗ Bình Paris

ĐÊM ĐÔNG
Rừng lóng lánh tuyết bay bay huyền ảo
Trăng pha lê ngây ngất giấc chiêm bao.
Bên bếp lửa bập bùng mang hương ấm,
Làm sao em thấu cảm nỗi đau thầm ?
Màu hạnh phúc mong manh như nắng lụa
Mảng thời gian cũng tựa chiếc bóng qua.
Thế kỷ mới thêm chuỗi đời đói khổ
Mùa thu đi bỏ lại mấy cành khô!
Đêm gió tuyết từng nẻo về buốt giá
Đường Paris góc tối cảnh không nhà
Kẻ khốn khó, người giàu cùng chung lối,
Vỉa hè khuya nương tạm bước đơn côi.
Đời say tỉnh, được thua đều sống vội
Sacré Cœur tuyết phủ trắng ngọn đồi.
Vẳng trong gió lời kinh cầu xa thẳm
Mảnh bom rơi đêm sa mạc mù tăm
Miền đất thánh rực hận thù vết đạn
Súng rền vang bày se sẻ tan đàn!
Ôi chiến tích, tình yêu và bóng tối
Đời như thơ, cũng là áng phù vân
Hai tay hứng những chùm hoa tuyết đọng
Bông hoa trời một thoáng vẫn hư không!

Đỗ Bình Paris

KỂ CHUYỆN 3 CON KHỈ
Đã sinh làm kiếp con người
Nào ai thoát được cảnh đời xót xa
Nhà Sư Ấn độ Vadjra
Đưa ra triết lý, giúp ta thanh nhàn (*)
Xét rằng đời, vốn đa đoan
Muốn vui sống, phài tịnh an tâm hồn
Như ba con khỉ, mà khôn!
Lấy tay, bịt mắt, bịt mồm, bịt tai
Bịt mắt, ta chẳng nhìn ai,
Chỉ nhìn cái đúng, cái sai của mình,
Diệt trừ : tà sắc, dục tình
Thì buông bỏ được bóng hình đam mê
Bịt mồm, ta chẳng khen, chê
Dối gian chẳng nói, chửi thề cũng không
Hiền như có Phật trong lòng,
Thì buông bỏ được những vòng lợi danh
Bịt tai, chẳng rõ âm thanh
Thấy đời đẹp, tựa bức tranh không lời,
Mở tâm thương mến mọi người
Và buông bỏ hết! … Coi đời hư không!
“Tam Hầu” triết lý phương Đông,
Tuy đơn sơ, lại mênh mông luận bàn
Người xưa, để lại khôn ngoan
Ngàn sau, hồ dễ thế gian tận tường!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Ghi chú: (*) - 3 con khỉ khôn ngoan đáng bực Thầy. Triết lý này phát xuất từ nhà Sư Vadjra (Án độ)
vào thế kỷ thứ 8, lan truyền qua Trung hoa và Nhật. Đến thế kỷ 17, ở Nhật tại Đền thờ Tokugawa có
tượng 3 con khỉ tên chung bức tượng là Sambiki Saru ( 3 khỉ khôn ngoan), Tên Khỉ bịt mắt là Mizaru ; Khỉ
bịt miệng là Mazaru ; Khỉ bịt tai là Mikazaru.

BA TÔI, NGƯỜI ĐÁNH MÁY MƯỚN
Đoàn Xuân Thu
Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết. Thân phụ tôi đang làm Trưởng Ty
Bưu Điện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu Điện Trung Tâm gần Vương Cung Thánh Đường,
dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!
Nhà thì chính phủ cho một căn, ở lầu hai cư xá Bưu Điện trên đường Hai Bà Trưng, nằm trong con hẻm lớn,
đối diện nhà thờ Tân Định.
Rồi năm 63, cuộc đảo chánh 1/11 của các tướng lãnh. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô
Đình Nhu bị giết. Cái chết của Tổng Thống Diệm đã chấm dứt luôn cuộc sống tương đối dễ thở của các công
chức bậc trung.
Nhà đông con, vật giá càng lúc càng tăng, con cái ngày một lớn, tiền ăn, tiền quần áo, tiền trường đè nặng lên
vai Ba. Nên Ba phải làm thêm ‘job’ nữa: đánh máy mướn!
Vốn xuất thân từ thư ký, sau vừa làm, vừa học, thi đậu cải ngạch thành Cán Sự
Bưu Điện, nên Ba đánh máy rất nhanh, chỉ nhìn vào văn bản mà không cần
nhìn vào bàn phím chữ. Đánh bằng mười ngón, tốc độ nhanh, nghe như tiếng
rào rào đổ trên mái tôn. Mưa!
Cuối đường Phan Đình Phùng, đi về phía Chợ Lớn, rồi quẹo tay phải sang
đường Lý Thái Tổ có rất nhiều tiệm Ronéo. Trong tiệm, ngoài giàn máy Ronéo,
còn có vài cái máy đánh chữ, bàn ghế ngồi do chủ tiệm cung cấp. Làm ăn chia,
tứ lục, 6/4.
Muốn in Ronéo, phải đánh trên giấy stencil. Đó là loại giấy có tráng sáp để khi đánh, chữ sẽ khắc dấu trên sáp;
rồi khi đưa vào máy, mực sẽ tràn ra phủ đầy trên những dấu lõm. Dán stencil vào máy, rồi quay bằng tay hay
bằng điện. Bài viết sẽ lần lượt được in ra.
Khách hàng đến là các giáo sư, mướn đánh máy bài giảng ở trường đại học, bán ‘cours’ cho sinh viên.
Khách hàng cũng có thể là các nhà văn chuyên viết truyện dài đăng trên báo hằng ngày mà Miền Nam lúc bấy
giờ gọi là viết “feuilleton” như Dương Hà, An Khê, Ngọc Linh, Sơn Nam… Họ mang những bản thảo viết tay,
thường là khó đọc, đến mướn đánh máy cho rõ ràng để thợ sắp chữ nhà in dễ đọc, dễ sắp chữ trên bản kẽm
rồi in ra thành tiểu thuyết.
Giá cả có khác nhau tùy theo khách hàng thường xuyên như các giáo sư hay các nhà văn. Ngoài ra cũng có
nhận đánh đơn từ các loại.
Mỗi ngày, Ba cỡi chiếc xe đạp đòn dông, đi làm theo giờ hành chánh từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tan sở lại
phải chạy xuống tiệm Toàn Thắng ở cuối đường Phan Đình Phùng để làm cái ‘job’ thứ hai.
Khoảng 9, 10 giờ đêm, mệt mỏi, rã rời sau 16 tiếng đồng hồ làm việc, Ba mới theo đường Phan Thanh Giản, chỉ
cho chạy một chiều, để quay trở về Hai Bà Trưng, Tân Định.

Má vẫn thường chờ Ba cơm tối; nhưng 8 anh em tôi thì đã đi ngủ mất rồi. Hôm nào được lãnh lương hoặc
đánh máy có tiền nhiều, Ba vẫn thường ghé qua xe bán bánh mì Tám Cẩu ở ngã tư Cao Thắng và Phan Thanh
Giản, gần rạp hát Đại Đồng, mua vài ổ bánh mì về cho con.
Về nhà Ba vô giường, bế từng đứa dậy, đặt ngồi ngoài bàn, rồi bảo: “Ăn đi con!”. Ăn thì khoái thiệt nhưng ‘bù
ngủ’ híp con mắt luôn! Em gái tôi cắn miếng bánh mì nhai, chưa kịp nuốt thì gục xuống bàn… ngủ tiếp. Ba lại
bế từng đứa, cho vào giường ngủ.
Người ta thường bảo người mẹ như cánh cò. Cánh cò lặn lội bờ sông… Ba tôi không phải là cánh cò, Ba tôi là
đại bàng nhưng con đông quá, bám vào đôi cánh của Ba nặng trĩu. Ba không bay cao, bay xa được mà chỉ bay
là đà; nhưng vẫn phải ráng mà bay để tìm mồi về cho vợ và con trong thời khốn khó!
Ba chưa từng bao giờ từ bỏ ước vọng là con mình sẽ được ăn học đàng hoàng, tới nơi tới chốn để cuộc đời
không phải vất vả như ba!
Bước ra đời, nếu mình có thành công, có giỏi hơn người khác thường là bị dèm pha, xúc xiểm, ganh tị… nhưng
mỗi thành công dù rất nhỏ trên trường đời của con thì Ba lại tự hào, hãnh diện coi thành công đó là rất lớn và
là chính của Ba luôn?
Năm 63, tôi thi đậu vào Petrus Ký. Đỡ cho Ba không phải lo tiền trường. Vì nếu rớt, phải đi học tư, tốn lắm!
Việt Nam lúc đó đậu vào một trường công lập nổi tiếng như Petrus Trương Vĩnh Ký cho con trai hay Gia Long
cho con gái là rất khó. Trường rất có kỷ luật nên học trò trường công không dám ‘cúp cua’ đi chơi nên thường
học giỏi hơn học trò trường tư dù giáo sư trường tư lại nổi tiếng dạy hay hơn! Vì dạy hay hơn nên mới được
chủ trường tư mời dạy!
Ngày coi kết quả thi vào Petrus Ký, trời đổ trận mưa to. Thầy Trường, dạy luyện thi đệ thất, có danh sách học
trò thi đậu, báo tin vui cho Ba. Ba nhường áo mưa cho con, còn mình đội mưa đến. Thầy và Ba bắt tay nhau, hỉ
hả cười rạng rỡ, dù nước mưa còn chảy ròng ròng trên má. Tôi thấy thương Ba quá trời! Sao mà khổ dữ vậy?
Tôi thấy đậu vô đệ thất, cho dù là của một trường trung học nổi tiếng nhứt miền Nam đi chăng nữa, thì có gì là
lớn đâu? Mấy thằng bạn học chung với tôi cũng thi đậu đó thôi!
Rồi khi thi đậu Tú Tài một rồi hai, Ba cũng mừng như chính Ba thi đậu vậy!
Khi vào đại học, Ba muốn con học Luật Khoa để trở thành Luật Sư chẳng hạn… Có lẽ đường hoạn lộ công danh
của Ba đã từng bị áp bức, bị đối xử bất công quá hay chăng mà Ba không muốn con mình phải gánh chịu. Phải
biết Luật để cho tụi nó sợ mà không dám áp bức lại mình?
Tôi thì thấy chồng ‘Cours’ là đã ‘ớn’. Lại phải tốn rất nhiều tiền để mua nên không muốn đi học Luật; dù
trường đó, con đường Duy Tân đó, thơ mộng và có biết bao nhiêu là con gái, tiểu thơ con nhà giàu chưng diện,
ẹo tới, ẹo lui?
Ba nói một, hai lần thì tôi vẫn giả bộ tảng lờ. Nhưng lần thứ ba thì con Ba, cái thằng bất hiếu, cứng đầu cãi lại:
“Con là con ếch, con nhái mà Ba muốn con to bằng con bò! Không được đâu!”.
Tôi đã nhẫn tâm làm tan nát niềm ước vọng của Ba tôi rồi; mà tôi cứ ‘thản nhiên’ như không? Trời ạ!
Sau nầy vào Đại Học Sư Phạm ra trường, đi dạy, một hôm Ba nói: “Thôi không làm luật sư; làm giáo sư cũng
được!”. Dù tôi chỉ là Giáo Sư Trung Học Đệ Nhứt Cấp ‘quèn’ mà thôi!

***
Rồi 75 đến, nước mất nhưng nhà tôi nhứt định không tan. Cũng sống lầm than mà cũng không nghe Ba một
tiếng thở than? Đi tù cải tạo sáu tháng vì là viên chức ngụy quyền, cấp trưởng ty.
Trong tù, Ba tôi vẫn ăn mặc một cách đàng hoàng, tề chỉnh. Đêm trong trại, Ba xếp quần áo lại, lót dưới gối
trên đầu nằm cho thẳng thớm. Sáng ra, mặc áo bỏ vô quần, mang giày như thuở còn đi làm; dù mấy thằng cán
bộ nhiều lần mỉa mai, phê bình Ba là còn giữ tác phong ‘tiểu tư sản’?
Ba chỉ nói: “Mình mất nước chớ không mất tư cách!”
Ra tù, Ba lại trở về Sài Gòn, ra Lý Thái Tổ ngồi đánh máy mướn để nuôi đàn con: đứa thì đi tù vì là sĩ quan
Ngụy, đứa thì bị đuổi!
Ba vẫn ăn mặc rất đàng hoàng, vẫn áo trắng
bỏ vô quần, vẫn mang giày, dù cũ, ra đánh
máy mướn, làm đơn cho bà con cô bác Sài
Gòn đi thăm nuôi chồng, con đang ở tù cải
tạo.
Cuộc sống cực kỳ khốn khó mà Ba vẫn không
than van; vẫn không phiền trách ai đã làm cho
mình mất nước!
Bà con ở Hố Nai, có thời đi lính Liên Hiệp Pháp, xuống nhờ Ba đánh đơn gởi Tổng Thống François Mitterrand
để xin đi định cư. Là người học chương trình Pháp, Ba viết thơ cảm động làm sao đến nỗi ông Chánh Văn
Phòng của Tổng Thống hồi đáp ngay, rồi Ba dịch ra tiếng Việt cho bà con nghe là: “Tổng Thống Cộng Hòa Pháp
đã nhận được thơ ông và chỉ thị cho bổn chức chuyển hồ sơ qua Bộ Ngoại Giao để làm các bước tiếp theo!”.
Sau đó cũng có vài gia đình được đi Pháp định cư.
Có lần ông chủ một cây xăng ở Rạch Giá bị đánh tư sản, bị đuổi đi vùng kinh tế mới, khổ quá, ông trốn về Sài
Gòn và gặp lại Ba. Ông vẫn còn gọi Ba là ông Trưởng Ty như ngày cũ!
Ông nói vì không có hộ khẩu nên không làm được thông hành và chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ; dù con ông đã
gởi đơn về bảo lãnh. Ba lại giúp ông làm đơn gởi cho bọn Công An, bộ phận xuất nhập cảnh ở đường Nguyễn
Trãi, Chợ Lớn và Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bangkok, Thailand. Đơn thành công và ông được ra đi!
Trước ngày đi, bùi ngùi từ giã, ông nói: “Tôi đi rồi không biết chừng nào mới có dịp gặp lại ông Trưởng Ty” Rồi
rưng rưng nước mắt, bắt tay chào vĩnh biệt!
Raoul Wallenberg (1912 –1947), nhà ngoại giao Thụy Điển, đã cứu hàng chục ngàn người Do Thái ở Hungary
thoát khỏi Holocaust, lò hơi ngạt của Phát Xít Hitler trong Thế chiến thứ hai. Ông đã cấp những thông hành
bảo vệ (Schutz-Pass) và cho những người Do Thái ẩn náu trong những tòa nhà thuộc tòa đại sứ Thụy Điển ở
hải ngoại.
Ngày 17.1.1945, Hồng quân Cộng Sản Liên Xô tiến vào Budapest, Hungary bắt ông giam cầm và ông chết ngày
17.7.1947 trong nhà tù Lubyanka ở Moskva.
Trái tim vĩ đại của một con người nhân hậu đã mãi mãi thôi không đập nữa!

Chủ Nghĩa Phát Xít và Chủ Nghĩa Cộng Sản đều tàn ác như nhau.
Chính bọn chúng đã giết đi những người nhân hậu!
Dĩ nhiên thân phụ tôi không thể cứu được nhiều nạn nhân như ông Raoul Wallenberg đã từng làm; nhưng chí
ít Ba tôi cũng đã giúp được một số người, dù con số đó rất nhỏ nhoi, vượt thoát khỏi gông cùm Cộng Sản.
Chỉ có một trái tim nhân đạo mới dám, mới làm được như thế!
Ba từng nói: “Giúp được ai, dù là chuyện nhỏ, để làm cho họ bớt thống khổ hơn là điều phải làm con ơi!”
***
Năm 81, thằng em thứ 5 của tôi liều chết vượt biên đến được Pulau Bidong, Mã Lai. Về Adelaide, Nam Úc định
cư, nó lần lượt lãnh Ba và các anh em qua. Rồi cả gia đình đoàn tụ!
Đêm nay, ngồi trước bàn phím computer, viết bài nầy do anh Hoàng Định Nam, báo Trẻ Garland Texas đặt bài,
nhân Father’s Day bên Mỹ, tôi lại nhớ đến cái bàn máy đánh chữ của Ba. Nhớ mười ngón tay xương xẩu, cong
vòng của Ba, gõ trên bàn đánh máy mà ngày xưa người ta thường cảnh báo về già sẽ bị đau tim mà chết.
Nhưng Ba không sợ! Mười ngón tay đó của Ba đã nuôi anh em con ăn học, đủ để sống sót và làm lại cuộc đời
nơi đất lạ quê người. Tụi con xin cảm ơn Ba!
Ba bỏ tụi con đi, năm nay nữa là 15 năm chẵn. Tiếng gõ trên bàn máy chữ vẫn rào rào như tiếng mưa rơi… vẫn
còn vang động đâu đây! Nhớ và thương vô cùng cái dáng của Ba còng lưng trên xe đạp trong những ngày
ngược gió.
Nhớ bánh mì Tám Cẩu Ba mua; mà đút vào miệng chưa kịp nhai tụi con đã gục đầu xuống bàn… mà ngủ tiếp.
Nhớ cái bắt tay của Ba với thầy Trường ngày con đậu vào đệ thất.
Người ta cần tới Father’s Day, Chúa Nhựt, tuần lễ thứ ba của tháng sáu như ở Hoa Kỳ hay Chúa Nhựt, tuần lễ
thứ nhứt của tháng chín ở Úc để kỷ niệm ngày từ phụ, để nhớ tới phụ thân! Còn con, con nhớ Ba mỗi ngày, khi
còn sống, cho đến lúc nào đó con sẽ được gặp lại Ba!

Đoàn Xuân Thu (Melbourne, Úc Châu)

Bưu Điện Sài Gòn cạnh Nhà thờ Đức Bà

THI SĨ TÌNH SAY

Ngày xưa thi sĩ lang thang,
Rượu nồng lạc chốn thiên đàng ngẩn ngơ.
Thánh nhân thương kẻ khù khờ,
Ô kìa tiên nữ trong mơ hiện về.
Dáng kiều thơm ngát đê mê,
Nét hoa e ấp như lê ngọt ngào.
Tóc tiên lóng lánh trời sao,
Xiêm y rực rỡ như đào mừng Xuân.
Tiếng oanh thỏ thẻ: “Thi nhân,
Chàng từ đâu đến, vào sân Thiên đình?”
…"Tiên ơi, ta kẻ chung tình,
Nhớ nàng nên dám một mình vào đây.
Yêu Tiên ánh mắt đong đầy,
Tìm nàng rong ruổi thân gầy nhà thơ,
Nhớ Tiên tiếng hát trong mơ,
Thiếu nàng ta mãi bơ vơ mịt mù.
Vì Tiên ta kiếp lãng du,
Mê nàng tiếng hát ngọt ru mộng tình..."
..."Chàng ơi tỉnh giấc lưu linh,
Tìm về cõi tục mặc tình phiêu du
Thiếp, Chàng cách trở thiên thu,
Trở về trần thế ngao du với đời.
Yêu chàng thiếp gởi mấy lời,
Thiên đàng không phải cho người trần gian.
Tình kia xin gởi mây ngàn,
Chàng mau tỉnh mộng rượu tràn Thiên cung..."
... Đời dâu bể, chốn vô cùng,
Nàng ơi ta phải cạn chung rượu nnh
Bóng nàng đáy cốc lung linh...

Đạt Đỗ (Florida)

THƯ HỌA VŨ HỐI
ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG
Tôi ở tù ra, phải đi kinh tế mới ở huyện Bình Long tỉnh Sông Bé, rồi bỏ về Sài Gòn sinh sống. Quãng đời thầm
lặng, mượn tiếng chim, màu hoa khuây khỏa nỗi buồn:
Sân nhỏ, mảng trời, mấy khóm hoa
Lai rai bạn nhớ đến chơi nhà
Mười hai năm ở âm thầm đó
Hỏi đất Sài Thành có trách ta.
(Việt Thao – Lòng Khách)
Dịp Tết, nhà thơ Hồng Tâm, một đồng hương ở huyện Phù Mỹ đến thăm. Anh trịnh trọng đặt cuộn giấy trên bàn
rồi chậm rải trải ra. Mắt tôi hoa lên. Bức tranh thủy mạc, đường cong sông núi? Không! Vẽ hoa? Cũng không! Ồ, chữ viết,
viết ở dạng đặc biệt. Viết như vẽ. Đúng thế. Vẽ chữ, gọi là thư họa (Shu hua).
Tôi đã đọc qua vài tài liệu về thư pháp, đã xem nét viết chữ Việt của Đông Hồ. Nhưng lần này, tôi ngây ngất
trước bức hoành phi này.

H 1: Lần đầu thấy thư họa Vũ Hối.
Mãi say sưa ngắm từng nét, từng chữ, hồi lâu tôi mới hỏi đến xuất xứ. Được biết, Hồng Tâm làm câu đối, nhờ Vũ
Hối viết, mang đến tặng tôi trong dịp đầu Xuân. Cảm xúc tột cùng trước tác phẩm có sự đóng góp của hai người và bái
phục nét bút Vũ Hối, tôi hứng khẩu câu đối:
Tứ thơ kết tụ say thần bút
Hồng - Vũ tương phùng dậy thánh nhân.

Thật vậy, ngày xưa Tô Thức (1036 - 1101) người tỉnh Tứ Xuyên (Si Chuan), mới 20 tuổi đỗ Tiến sĩ, giỏi thư pháp,
nổi tiếng viết chữ đẹp. Đời Tống Thần Tông (1068 - 1085), Tể tướng Vương An Thạch (Wang An Shi) làm nhiều việc táo
bạo. Tô Thức (Su Shi) thuộc nhóm Cựu đảng, phản đối chính sách cải cách. Ông bị cách chức và lưu đày ra đất Hoàng
Châu (nay là Hoàng Giang, tỉnh Hồ Bắc), ở sườn núi phía Đông nên đặt hiệu là Đông Pha Cư Sĩ, người đời gọi Tô Đông Pha
(Su Dong Po). Sau được tha, trên đường từ Hoàng Châu (Huang Zhou) về Bắc Kinh (Bei Jing), mỗi trạm dừng chân nghỉ
đêm, dân chúng sắp hàng từ sáng sớm để đón ông, và xin cho được thủ bút lưu niệm. Ở mỗi trạm, hàng ngàn người chờ
đợi, ông chỉ kịp viết cho mỗi người một chữ, thế mà đêm nào cũng đến khuya mới xong.
Trong nền Văn học Việt Nam cận đại, truyện ngắn Chữ Người Tử Tù trong tác phẩm Vang Bóng Một Thời của
Nguyên Tuân, cũng nói sự kính nể của dân chúng đối với những người có nét chữ tài hoa, mặc dù họ là tên tù trọng tội
của triều đình, chờ ngày hành hình, sách đã dẫn, từ trang 106:
“Trái với phong tục nhận tù mọi ngày, hôm nay viên quan ngục nhìn sáu tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành.
Lòng kiêng nể, tuy cố giữ kín đáo mà cũng đã quá rõ rồi. Khi kiểm điểm phạm nhân, ngục quan lại còn biệt nhỡn đối riêng
với Huấn Cao...
Rồi đến một hôm, quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép hỏi ông Huấn:
- Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm
chước ít nhiều, miễn là ngài đừng làm quá. Sợ đến tai lính tráng họ biết, thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài
muốn gì xin cho biết. Tôi sẽ liệu...
Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng
có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, tổ rệp, đất bừa bãi phân chuột và gián.
Trong một không khí khói tỏa như đám cháy, ánh sáng đỏ ngòm của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu
đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa.
Một tên tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh
ván. Tên tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến
lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài,
buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo:
- Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chỗ ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo
với những nét chữ vuông vắn rõ ràng như thế...Ta bảo thực đấy; thầy Quản nên tìm về quê nhà mà ở đã, rồi hãy nghĩ
đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi...
Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau.
Ngục quan cảm động, vái tên tù một vái và nói một câu mà giọng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào:
- Xin bái lĩnh.”
Đấy, xưa nay người ta quan niệm Thư pháp (calligraphy) không chỉ đơn thuần nghệ thuật mà chính là Đạo, người
Tàu nói “Thư pháp giả đạo,” ở Nhật gọi là “Thư đạo.” Từ đời Hán, thư pháp được liệt vào giáo khoa với lý luận bài bản,

神

gọi là thư học. Ở nước ta, các chữ Nho như: “Thần” ( ), “Phật” (

佛),... được viết đại tự, thờ ở đình, chùa, miếu. Những

người viết chữ đẹp, dân chúng tôn sùng như bậc thánh nhân.
Tôi cũng thế, quá ngưỡng mộ nét chữ tài hoa, câu đối lại cảm tác trong lúc cao hứng, không khỏi tứ thơ có sự
cường điệu. Dù sao, cũng bày tỏ xúc động chân thành của tôi, lần đầu thấy thư họa Vũ Hối.

Vậy Vũ Hối là ai? Trong Văn Học Từ Điển, trang 349 - 350, Thanh Tùng viết về anh như sau:
“Vũ Hối là tên thật. Ông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1932 tại Tam Kỳ Quảng Nam, hiện là Hội trưởng Thi Văn
Đoàn Cao Nguyên, hội viên Trung Tâm Văn Bút Việt Nam và Hội Nhà Văn Việt Nam. Ông là một nhà thơ, một họa sĩ đã
từng là giáo sư hội họa tại trường Trung Học Thủ Đô (Hậu Giang), đã trúng giải nhất Hội Họa Quốc Tế “Kennedy” với sự
tham dự của 32 quốc gia tổ chức tại Hoa Kỳ, được mời vẽ chân dung Tổng thống Kennedy và xuất dương triển lãm tác
phẩm tại các nước Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Anh, Đại Hàn, Phi, Đức. Ngoài ra, ông còn được Trung Tâm Vô Tuyến Truyền Hình
Columbia mời nói chuyện về Hội họa và Thi ca Việt Nam tại thính đường Cựu Kim Sơn năm 1963.”
Tôi thường đến thăm anh tại nhà số 413/ 18b đường Lê Văn Sĩ, tức Trương Minh Giảng cũ, quận 3, Sài Gòn. Với
bản tính hiếu khách, anh niềm nỡ đón tiếp, nói năng ôn tồn, lại vui tính xề xòa. Biết được Vũ Hối vừa ở tù ra, tôi càng
cảm mến, tặng anh 4 câu lục bát, nối tiếp bài viết của Thanh Tùng. Ngồi tiếp khách trong phòng tranh, sẵn bút mực, anh
viết bài thơ ấy qua thư họa, và trao cho tôi xem:

H 2: Viết thư họa dễ dàng như viết chữ thường.
Anh dùng mực Tàu mài trong nghiên. Mực loãng, chữ không sắc nét. Mực keo, đường bút không ngon trớn. Mài
thỏi mực, đòi hỏi cử chỉ thong thả, đều đặn để có nước mực đủ sánh, đủ dẻo, đủ trơn. Chấm mực vào bút lông cũng thể
hiện một phong thái kiệm ước. Bút thấm nhiều mực, khó điều khiển nét lớn nhỏ theo ý muốn, mất vẻ thanh thoát. Bút
thiếu mực, đường bút khô cạn giữa vời, nét chữ xơ xác, phải tiếp mực nối nét mất vẻ tự nhiên. Tùy chữ dài ngắn, mức
độ thấm mực nhiều hay ít, miễn sao mỗi chữ vừa viết xong thì cũng vừa hết mực. Anh lăn tròn bút lông trên nghiên, gạn
bớt mực trên thành nghiên, vê bút no tròn cho đến khi thấy vừa đủ mới bắt bắt đầu viết. Vận bút trải 3 công đoạn: chấm
mực, vê bút, viết chữ đã thành thói quen, nhuần nhuyễn, khiến anh có phong thái an nhiên tự tại với quan niệm “tri túc,
đãi túc.” [1].

Dạo ấy, chúng tôi làm được bài thơ ngắn nào đều nhờ anh viết vào giấy, vào lụa. Tôi được xem nhiều mẫu thư
họa của Vũ Hối trên trướng, trên hoành, trên khổ giấy sách vở và cả trên đĩa. Anh có một thư pháp vững vàng, nhất quán
với một số quy tắc: Mỗi chữ một lần lấy mực. Mỗi chữ là một nét liên tục. Và không bao giờ sửa nét.
Đức tính đó, nét bút của anh trôi chảy tự nhiên, lúc mềm mại như mái tóc huyền, lúc cứng và sắc như một thanh
gươm, lúc uyển chuyển bồng bềnh như dải mây trời, lúc huyền ảo tuyệt vời như đêm trăng hạ huyền.

H3: Vũ Hối trong phòng vẽ, tại nhà 413/18b Lê Văn Sĩ, Sài Gòn.
Ngày tháng trôi nhanh, được tin anh sắp xuất cảnh. Trước khi chia tay, tôi hân hạnh được anh trao tặng thiếp
thư họa đầy ý nghĩa lưu niệm đề ngày 22 tháng 6 năm 1992. Đó là bài thơ Ru Trăng của tôi, được anh viết bằng que cọ
tự tạo vì văn phòng tứ bảo, anh đã đóng gói trong hành lý rồi. Lại một lần nữa tôi ngạc nhiên, thư họa của anh vẫn điêu
luyện, đường bút vẫn tài hoa, tuy không được sắc nét vẹn toàn so với ngòi bút lông.
Tôi cảm tạ và bùi ngùi tiễn anh qua bài thơ:
Cánh chim về với đất trời
Rồng mây gặp hội thỏa lời ước mong.
Ngàn trùng trái đất nửa vòng
Mừng cho chim đã thoát lồng bay cao [2].

H 4: Ảnh chụp tại nhà Vũ Hối (Sài Gòn), năm 1992, từ trái sang phải:
Hồng Tâm, Vũ Hối, Đào Đức Chương, Nha (em Vũ Hối).
Tháng 7 năm 1993 gia đình tôi sang Mỹ định cư tại San Jose, anh từ tiểu bang Maryland gửi tặng tôi thiếp thư
họa 2 câu thơ đượm vẻ nghĩa tình:
Tha hương lại gặp cố tri
Bá Nha xưa với Tử Kỳ là đây.
Phần lạc khoản anh ghi: Thân tặng anh Đào Đức Chương (bên trái), Vũ Hối 93 (bên mặt). Cả hai đều có ấn
chương màu đỏ bên trái đi kèm.
Xứ lạ quê người, gặp được bạn thân ngày xưa, nỗi mừng không xiết. Lại được bạn tặng thơ, quý hóa vô cùng;
nhưng nhân vật Tử Kỳ quá lớn, làm sao tôi dám nhận. Anh ơi!
Tháng 6 năm 2001, tôi gửi tặng anh bài Nguyên Đán Tân Tỵ Cảm Tác. Anh biết tôi thích thư họa, nên viết lại bài
ấy tặng tôi và kèm theo thư có đoạn:
“Với nét bút này, Vũ Hối mãi mãi có mặt trong tập Vần Thơ Xướng Họa Lưu Niệm của Việt Thao.”
Nhận được thư anh kèm theo bản thư họa, tôi viết thư cảm ơn đề ngày 6 tháng 8 năm 2001, có đoạn:
“...Nhìn bài thư họa Anh viết, tôi thấy đủ 10 hình thái trong luật thư pháp. Từ nét dương đá lên, bút lực Anh
mạnh mẽ ngang tàng. Ức là nét nhấn xuống, sắc cạnh như một thanh gươm. Đốn là nét dè dặt, đường bút Anh không
chút ngập ngừng rụt rè. Tỏa là nét hạ xuống, nhẹ nhàng như cánh chim sà bãi đáp. Trì là nét chậm rãi, Anh biểu lộ sự
khoan thai. Hoàn là nét trả, điêu luyện như thân rồng uốn khúc. Tốc là nét nhanh, Anh phóng bút như lằn chớp giữa trời
không. Khẩn là nét vội vã gấp gáp nhưng tầm bút Anh không bao giờ quá đà, đuối sức. Trọng là nét nặng, Anh dùng cho
dấu nặng và tận cùng của nét nhấn, tựa hồ như quả tạ nghìn cân. Khinh là nét nhẹ phớt, ở cuối chữ Anh kéo dài tầm bút
nhạt dần như dải tơ trời mất hút cuối trời xa. Tôi biết lúc Anh dùng thư họa viết bài thơ tôi, Anh vì tình tri kỷ mà cảm xúc
tột cùng:

Hoa tiên sông núi rồng bay lượn

Dòng chữ tâm tình bạn gửi thăm [3].
Anh đã đạt đến độ Tâm bút hợp nhất, khoảnh khắc đó thuật ngữ thư pháp gọi là Xuất thần. Cám ơn
Anh đã gửi tặng tôi thiếp thư họa quý giá ấy.”

H 5: Thư họa Vũ Hối ở hải ngoại.

Tháng 2 năm 2002, con gái tôi trúng giải Hoa Hậu Áo Dài Bắc California. Trong ngày lễ đăng quang, anh đến dự
và tặng cho gia đình tôi hai câu thơ do anh sáng tác và viết thư họa trên đĩa:
Tóc cài vương miện long lanh,
Dáng duyên tà áo đậm tình Việt Nam.
Trình bày trên đĩa, càng bị ràng buộc bởi khuôn khổ. Ví như một võ sĩ múa kiếm trong căn phòng chật chội,
vướng mắc đồ đạc. Anh chia chữ, ghép nhóm, ngắt câu, xoay xở trong lòng đĩa cố định. Mỗi hàng, tùy khuôn khổ, các
con chữ phải đạt sự cân đối và cách đều. Ở mỗi cuối hàng, trong hoàn cảnh bó buộc này, anh vẫn an nhiên tự tại đưa
tầm bút cong vút vừa tạo sự hài hòa vừa trang sức cho con chữ thêm phần duyên dáng.
Tưởng rằng, với diện tích tròn, hẹp, khó cho nhà thư pháp “hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay.”
[4]. Thế nhưng, anh đã vượt qua dễ dàng, lại còn tỏ ra hứng thú trước sự khó khăn. Hai câu thơ lục bát hay thất ngôn, đủ
cho anh thể hiện tài hoa trong lòng đĩa, vừa trang trọng vừa quý phái, xứng đáng trưng bày ở phòng khách.

H 6: Mẫu thư họa trình bày trên đĩa.
Ngày xưa, có Vương Hy Chi (303 - 361), người thời Đông Tấn, nổi tiếng viết chữ Hán theo lối hành, đẹp nhất
Trung Hoa, được người đời tôn “Thiên Hạ Đệ Nhất Hành Thư.” Theo Phan Thế Phiệt, ngày 3 tháng 3 năm 353, Vương Hy
Chi (Wang Xi Zhi) cùng Tạ An (Xie An), Tôn Xước, nhóm 10 người tụ tập ở Lan Đình [5] làm thơ ngâm vịnh, gom thành Lan
Đình Tập. Bài tự tập thơ này do Vương Hy Chi viết, gồm 28 hàng, 324 chữ, người đời gọi là Lan Đình Tự. Nguyên bản
thiếp Lan Đình là báu vật của Trung Hoa, được vua Đường Thái Tông (627 - 649) đưa vào nội phủ. Khi Thái Tông mất,
nguyên bản cũng mất [6].
Sau có nhiều người theo trường phái Hành Thư, cũng nổi tiếng như: Vương Hiến Chi (Wang Xian Zhi) đời Đông
Tấn (317 - 420), Lý Ung và Nhan Chân Khanh đời Đường (618 - 907), Dương Ngưng Thức đời Ngũ Đại (907 - 960), Tô
Đông Pha đời Bắc Tống (916 - 1125), Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên (1279 - 1368). Sang đời Thanh (1664 - 1911) trường
phái Hành Thư có Chúc Duẫn Minh, Đổng Kỳ Xương, Hà Thiệu Cơ, Hoàng Đạo Chu, Lưu Dung, Nghê Nguyên Lộ, Tống
Khắc, Văn Chính Minh đều thành công rực rỡ, nhưng không ai vượt trội Vương Hy Chi, vì Nhan Chân Khanh khá nhất
trong nhóm cũng chỉ đạt được danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhị Hành Thư.”
Với Vũ Hối cũng thế, trước anh có vài người đem thư pháp vào chữ Việt như Đông Hồ, Trụ Vũ nhưng phải đợi
đến Vũ Hối sáng lập trường phái Thư họa, mới phô bày hết cái tinh hoa vào thư pháp chữ Việt. Hiện nay có nhiều người
theo lối thư họa của anh, như Song Nguyên, Phương Nam, nhưng chỉ đạt được dạng tự, còn thần tự không thể sánh
bằng anh được. Mặc dù phong trào thư pháp chữ Việt đang lên, xuất hiện nhiều cây bút tài hoa như Chính Văn, Mặc Vị
Nhân, Thanh Sơn, Tuấn Hải, Y Sa mỗi người một vẻ nhưng thư họa Vũ Hối vẫn có giá trị lịch sử như thiếp Lan Đình Tự
của Trung Hoa.

H 7: Trong những lần Hội Tết, đồng hương đến xin thư họa Vũ Hối.
Quảng Nam có 5 hòn núi tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, kết thành Ngũ Hành Sơn, nổi tiếng vùng
Địa linh nhân kiệt, xuất hiện nhiều nhân tài. Khoa Mậu Tuất (1898), niên hiệu Thành Thái thứ 10, tỉnh Quảng Nam có 5
người đỗ đại khoa, được phong danh hiệu Ngũ Phụng Tề Phi, gồm:
- Phạm Liệu, người xã Trừng Giang huyện Diên Phước, đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, lúc 26 tuổi.
- Phan Quang, người xã Phước Sơn huyện Quế Sơn, đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, lúc 26 tuổi.
- Phạm Tuấn, người xã Xuân Đài huyện Diên Phước, đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, lúc 47 tuổi.
- Ngô Truân, người xã Cẩm Sa huyện Diên Phước, đỗ Phó bảng lúc 26 tuổi.
- Dương Hiển Tiến, người xã Cẩm Lâu huyện Diên Phước, đỗ Phó bảng lúc 33 tuổi.
Quảng Nam, đại khoa cùng lúc đến 5 người, nhưng trường phái thư họa chỉ có Vũ Hối khởi xướng. Xin tặng anh
và xứ Quảng địa linh nhân kiệt câu đối:
Ngũ phụng đăng khoa còn vọng tiếng
Nhất danh thư họa mãi ngời tăm [7]

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG

H 8: Vũ Hối từ Maryland đến San Jose, ghé thăm (11- 2- 2012). Nhà văn Ngọc An (bên trái),
và Vũ Hối ngồi giữa vợ chồng tôi.
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[1] Thơ Nguyễn Công Trứ trong bài “Chữ Nhàn” có câu:
Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc,

知 足 便 足, 待 足 何 時 足,
Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?
知 閒 便 閒,待 閒 何 時 閒?

Nghĩa là:
Biết đủ tức là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ,
Biết nhàn tức là nhàn, đợi cho nhàn biết bao giờ mới nhàn?
[2] Lấy ý trong ca dao.
[3] Thơ Việt Thao trong bài Cảm Họa Mến Tặng Vũ Hối (6- 8- 2001)
[4] Thơ Vũ Đình Liên trong bài Ông Đồ.
[5] Tên của ngôi đình, một danh thắng trên núi Lan Chữ ở Cối Kê (Hui Qi).
[6] Phan Thế Phiệt; Thư Pháp Trung Hoa Dành Cho Người Việt Nam (Sài Gòn, nxb Đại Học Quốc Gia TP/HCM,
2001); trang 10.
[7] Xem ghi chú số 3.
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Texas, tác giả xuất bản, 2000.
- LÊ ĐỨC LỢI; Tự Điển Thư Pháp; Sài Gòn, nxb Văn Nghệ và Trung tâm Nghiên Cứu Quốc Học, 2000.
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LIFE IS A TRAIN TRIP

You say life is a train trip
It is hard to say goodbye
At each station of your life
When someone has to get off
If that someone is a friend

I give you everything I could do
I wish you everything I care for
I’ll miss you if you ever leave
And my love does not stop then
And my love will never cease

You watch people come and go
You meet people as you dine
You sit across a stranger
Who becomes a friend
Holding a place in your heart

My train trip will not be the same
If you are no longer on it
I will treasure every moment
We laugh and cry together
For who knows what tomorrow will bring us

You want to hold on so dearly
Everything love has to give
You want to touch so closely
The people who are so near
The people who share your journey

I pray that we are granted
With much time on earth to share
Time to give and time to heal
Time to live and time to spend
Time to feel the wonder of love life offers

It is strength that you are after
It is love that you’re yearning for
It’s a miracle that you dare hope for
To keep everything the same
To make everything better

For you are the person I met
In the good fortune of my life
Who became a dear friend of mine
Who gives me so much I feel blessed
You will forever be in my heart

Diệm Trân
July 2013

Trích: “LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT”
Của soạn giả: TP. Nguyễn Văn Thành (1923)
Suốt 17 tháng vừa qua, kể từ ngày 16.10.1998, giới truyền thông và báo chí trên thế giới, đặc biệt tại Âu Châu, không
ngớt đưa tin và bình luận về nhà cựu độc tài Chí Lợi (Chile) Augusto Pinochet, 84 tuổi, đến Anh quốc chữa bệnh rồi bị
giam giữ do trát nã bắt quốc tế (un mandat d'arrêt international) của thẩm phán Tây Ban Nha Baltasar Gapzon ghi 35
điều cáo buộc Pinochet về các tội như những tội phạm chống nhân loại, diệt chủng, tra tấn, bắt cóc, thủ tiêu những nhà
đối lập... trong 17 năm cầm quyền từ 11.09.1973 đến năm 1990.
Nhiều tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho nhân quyền như Ân Xá quốc tế (Amnesty International), Theo dõi nhân
quyền (Human Rights Watch) có đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng như những nhà điều tra Chí Lợi do
thẩm phán Juan Guzman cầm đầu và các báo chí Tây Phương đưa ra con số nạn nhân gần giống nhau được liệt kê như
sau: trên 3.000 người bị giết, hơn 1.000 mất tích và hàng trăm người bị tra tấn, trong đó có cả người Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và
Tây Ban Nha. Dựa vào các tài liệu mật và những bức hình bí mật chụp được trong 4 trại tập trung, cảnh tra tấn và bắn bỏ
những nhà đối lập, tuần báo Paris Match ước tính ít nhất 5.000 người bị giết hoặc mất tích.
Những nạn nhân còn sống sót và gia đình những người xấu số bị sát hại hoặc mất tích cũng như những nhà tranh đấu
cho nhân quyền, đã tổ chức rầm rộ những cuộc biểu tình trước Dinh Tổng Thống La Moneda (nơi Pinochet làm cuộc đảo
chánh đẫm máu lật đổ Tổng Thống dân cử SalVador Allende tại Santiago đêm 11.09.1973) và nhiều nơi tại Âu Châu như
Ba Lê (Pháp), Brussels (Bỉ), Luân Ðôn (Anh)... đòi chính quyền Anh cho dẫn độ Pinochet tới Tây Ban Nha để bị can ra Tòa
đền tội trước công lý.
Trái lại, những người bênh vực Pinochet như Hội cựu sĩ quan do chủ tịch Herman Bionez hướng dẫn, những người
trong cơ sở Pinochet Foundation cũng xuống đường dữ dội và quyết liệt chống lại sự dẫn độ Pinochet tới Tây Ban Nha.
Theo họ, Pinochet có công rất lớn đã cứu nước Chí Lợi khỏi họa cộng sản. Pinochet đã chặn đứng sự bành trướng của
cộng sản Nam Mỹ xâm nhập vào quốc gia Chí Lợi trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng Thống Chí Lợi Eduardo Frei cũng
ráo riết vận động nhà cầm quyền Anh phóng thích Pinochet để nhà cựu độc tài này trở về Santiago ra Tòa án có thẩm
quyền tại Chí Lợi.
Cũng cần trình bày thêm Bà Magaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh nổi tiếng với “bàn tay sắt bọc nhung”, trong thời
chiến tranh lạnh, được chính trị gia Mỹ Steve Forbes xếp trong danh sách cùng với Tổng Thống Lincoln, Washington,
Reagan và Thủ Tướng Anh Sir Churchill, là một trong những người lớn tiếng ủng hộ Pinochet. Bà Magaret Thatcher đã
đến thăm Pinochet trong khi nhà cựu độc tài này bị giam giữ tại một biệt thự vùng ngoại ô Luân Ðôn, được cảnh sát
canh gác nghiêm ngặt, ngày 24 trên 24 tiếng, để chờ ngày dẫn độ. Chẳng những vậy, bà Magaret Thatcher còn gửi nhiều
bài viết cho báo Times of London nói rõ quan điểm của Bà cũng như công khai tuyên bố bênh vực Pinochet về quyền đặc
miễn truy tố. Ðộng cơ thúc đẩy Bà có lập trường như vậy, vì một phần, theo các nhà phân tích và bình luận, Pinochet là
bạn chí thân của Bà đã cùng Bà sát cánh trong cuộc chiến tranh lạnh, và phần khác, Pinochet đã tích cực giúp Bà trong
cuộc chiến tranh với Argentina để tái chiếm quần đảo Falkland Islands ở Nam Mỹ Châu, diện tích 4.615 dặm vuông với
dân số 5.000 người, trong thời gian Pinochet cầm quyền.

Có người chống Bà đã đề nghị với chính quyền Anh dẫn độ Magaret Thatcher thì thích hợp nhất thay vì Pinochet, trong
bài viết mang tựa đề "Hãy quên Pinochet, dẫn độ Thatcher " (Forget Pinochet, extradite Thatcher. Washington Post,
Thursday, January 13, 2000.)
Quả vụ Pinochet (The case Kingdom of Spain V.
Pinochet) gây khó khăn không ít liên quan tới ba ngành
lập pháp, tư pháp và hành pháp Anh quốc. Thẩm phán
Ronald Bartle thuộc Tòa Magistrates' Court (Tòa này,
theo hệ thống tư pháp Anh, ở dưới Tòa Crown Court Tòa Crown Court giống như Tòa Sơ Thẩm) ban ra một
quyết định cho rằng Anh quốc có thể dẫn độ Pinochet
tới Tây Ban Nha một cách hợp pháp. Nhưng quyết
định này không phải là một lệnh của Tòa cho phép dẫn
độ. Trái lại, Tòa Thượng Thẩm (The High Court of
London) bác án của Tòa dưới và phán quyết việc bắt
giữ Pinochet là trái luật vì bị cáo được hưởng quyền
đặc miễn truy tố (immune from prosecution).
Cuối cùng, Tòa Án Tối Cao Anh gồm 5 vị thẩm phán
chuyên nghiệp nằm trong Viện Quý Tộc (Britain's
Highest Court- The Law Lords of the House of Lords),
phán quyết “Một vị nguyên thủ quốc gia bị cáo về tội
lạm dụng nhân quyền có thể bị đưa ra Tòa xét xử gần
như bất cứ ở đâu” (A former head of state charged
with abuse of human rights can be brought to trial
almost anywhere).
Không còn phương cách nào khác trong thủ tục thượng cáo, dàn luật sư danh tiếng biện hộ cho Pinochet được sự hỗ
trợ mạnh mẽ của phe bảo thủ Anh và đặc biệt của Magaret Thatcher cùng Tổng Thống Chí Lợi Eduardo Frei, cố gắng cứu
Pinochet khỏi bị dẫn độ tới Tây Ban Nha qua lá bài sức khỏe và nhân đạo. Theo giám định y khoa của 4 bác sĩ, trong đó
có 2 bác sĩ Anh, Pinochet 84 tuổi, bị bệnh tiểu đường, bệnh tim đã ngất xỉu hai lần khi bị giam giữ, bộ não bị tổn thương,
một chân phải gần như tê liệt, hàng ngày phải uống thuốc an thần, không thể chịu đựng nổi thủ tục pháp lý lâu dài tại
Tòa Án Tây Ban Nha. Phía biện hộ xin chính quyền Anh phóng thích Pinochet và trả về Chí Lợi để bị cáo ra Tòa Án có
thẩm quyền.
Theo luật dẫn độ Anh quốc, Tòa Án không có thẩm quyền ra lệnh cho dẫn độ, chỉ có Tổng Trưởng Home Secretary
Jack Straw mới có quyền cho dẫn độ hoặc phóng thích Pinochet. Quyền hành của Tổng Trưởng Straw xấp xỉ tương
đương với quyền của Tổng Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ (roughly equivalent to Attorney General of The United States).
Thấy lá bài nhân đạo có vẻ thắng thế, bốn nước Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ yêu cầu Tổng Trưởng Home
Secretary Jack Straw ngưng phóng thích Pinochet và đòi cứu xét hồ sơ giám định y khoa của Pinochet. Tổng Trưởng
Straw bác thỉnh nguyện của 4 nước nói trên và ngày 02.03.2000 phóng thích và trả Pinochet về Chí Lợi với lý do hoàn
toàn nhân đạo.
Sáu tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và những người trong phe chống đối sự phóng thích Pinochet đã biểu tình tại
Luân Ðôn ngăn chặn chuyến bay chở Pinochet về Chí Lợi đã không thành công vì đến hơi trễ. Pinochet đã đáp máy bay
Boeing 707 của không lực Chí Lợi, chỉ sau quyết định của Tổng Trưởng Straw có 2 tiếng đồng hồ, đang bay trên bầu trời
Luân Ðôn trực chỉ Santiago, không dám đáp bất cứ nước nào sợ bị bắt lại, ngoại trừ một hòn đảo nhỏ thuộc Anh quốc để
tiếp tế nhiên liệu.
(BBC News: The Pinochet case- Pinochet:The politics of torture by O'shaughness - Justice and the Law - Foreign &
Commonwealth Office London)

Ðể làm sáng tỏ phiên tòa lịch sử đã tạo một tiền lệ vô cùng quan trọng làm nền móng cho nguyên tắc pháp lý về tài
phán quốc tế đưa ra tòa tại hầu hết các quốc gia trong cộng đồng thế giới, cựu nguyên thủ quốc gia xâm phạm Hiệp Ước
về nhân quyền hoặc vi phạm những tội phạm chống nhân loại, người viết xin trình bày 3 mục dưới đây:
(1) VÀI HÀNG VỀ AUGUSTO PINOCHET

1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
Augusto Pinochet chào đời ngày 26.11.1915 tại cảng Valparaise thuộc vùng duyên hải Thái Bình Dương. Ông Augusto
Ugarte, thân phụ của Pinochet, làm việc tại sở quan thuế Valparaise. Thân mẫu Pinochet mong muốn Pinochet theo con
đường binh nghiệp. Sau khi thành hôn với Lucia, ái nữ của một nhân vật chính trị nổi tiếng, thúc đẩy chồng gia nhập
quân đội, Pinochet theo học khóa Sĩ quan tại quân trường danh tiếng tại Chí Lợi. Ðương sự được tôi luyện theo truyền
thống quân đội Phổ (Prussian traditions) đặc biệt chú trọng về kỷ luật và lòng
trung thành với Hiến Pháp.
Vào thập kỷ 1970, Pinochet tiến vào hàng tướng lãnh khá nhanh, dưới
chính quyền cánh tả do Tổng Thống Salvador Allende lãnh đạo. Tháng 6 năm
1973, tướng Pinochet được Tổng Thống Allende tin cậy bổ nhiệm giữ chức
Tổng Tư Lệnh Quân Ðội. Chỉ vài tháng sau, đêm ngày 11.09.1973, Tướng
Pinochet làm cuộc đảo chánh gây kinh hoàng chẳng những cho dân tộc Chí
Pinochet & Salvador Allende
Lợi mà cho cả Thế giới về hành vi tàn bạo bóp nghẹt nhân quyền và tiêu diệt
những nhà đối lập (Pinochet, March 08, 2001).
2. CUỘC ĐẢO CHÁNH ĐẪM MÁU
Ngay từ những phút đầu tiên của cuộc đảo chánh, Pinochet ra lệnh không chấp nhận bất cứ một sự chống đối nào,
một sự phê bình dù là nhỏ nhặt nhất.
Quân đội tiến chiếm bằng bom đạn dinh Tổng Thống La Moneda, bắt 77 nhà đối lập đưa tới La Villa Grimaldi, một
trong bốn trung tâm tra tấn tại Santiago (L'un des quatre centres de torture de Santiago) và những nhà đối lập đó không
bao giờ trở về nhà cả. Theo thông cáo của phe đảo chánh, phu nhân Tổng Thống bị chết vì bom nổ và Tổng Thống
Allende tự vẫn ngay đêm đảo chánh 11.09.1973. Cái chết của hai nhân vật này hãy còn nằm trong sự nghi vấn. Hàng
trăm người bị xúc lên xe bít bùng đưa vào doanh trại quân đội. Lực lượng an ninh (La Dina) coi họ như súc vật sắp đưa
vào lò sát sinh giống như dưới chế độ Ðức quốc xã vậy.
3. CỨU TINH HAY BẠO CHÚA
Vào thập niên 1970, cộng sản Nam Mỹ đã xâm nhập rất mạnh vào Chí Lợi, trong khi đó, Tổng Thống dân cử Allende
đã ngả theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Cán bộ cộng sản và cố vấn ngoại quốc bí mật đưa một số vũ khí đáng kể vào Chí
Lợi qua vùng duyên hải chạy dài 2.630 dặm từ Bắc tới Nam.

Thấy xã hội bất ổn do lòng dân chia rẽ, nền kinh tế suy thoái trầm trọng, nạn tham nhũng lan tràn lại cộng thêm sự đe
dọa hiển hiện của cộng sản có thể đưa tới cuộc nội chiến, Ðại Tướng Pinochet giải tán Quốc Hội, cấm mọi hoạt động
chính trị và nắm chức Tổng Thống tự phong vào năm 1974, lúc 59 tuổi, cai trị một đất nước có nhiều tài nguyên phong
phú (nổi tiếng về kỹ nghệ đánh cá, chăn nuôi cừu, quặng mỏ, sản xuất đồng đứng hàng thứ nhì trên thế giới), diện tích
292.135 dặm vuông (736.626 cây số vuông) với dân số 13 triệu rưỡi, kiểm tra năm 1992.
A. Nhà ái quốc
Pinochet tự coi mình như nhà ái quốc đã cứu đất nước Chí Lợi sắp rơi vào tay cộng sản, đã đem lại an ninh và trật tự
từ thành thị tới thôn quê hẻo lánh. Không còn những sự xáo trộn chính trị và sự đe dọa của cộng sản chẳng những nhắm
vào Chí Lợi mà còn muốn bành trướng tới các lân bang của Chí Lợi như Argentina, Bolivia, Peru.
Vào thập niên 1970, đa số dân chúng Chí Lợi hỗ trợ mạnh mẽ và chia sẻ quan điểm trên đối với Pinochet. Ðặc biệt nền
kinh tế, sau nhiều thập kỷ bị suy thoái trầm trọng, đã được phục hồi và sự ổn định đã trở lại khá vững vàng khắp mọi nơi
trên xứ sở Chí Lợi. Tuy nhiên, thời "vàng son" đó không kéo dài được bao lâu do chế độ tàn bạo của Pinochet gây ra.
B. Tử thần làm im tiếng các nhà đối lập
Pinochet đánh giá thấp sự chống đối ngấm ngầm của người dân cũng như đảng phái chính trị. Tử thần không khóa
được miệng các nhà đối lập.
Ðầu thập kỷ 1980, đảng xã hội tập họp và tổ chức các cuộc xuống đường phản đối cuộc khủng bố của chế độ độc tài,
trong khi đó, có một số đơn vị trong quân đội đã ám sát hụt Pinochet.
Quân đội đã làm áp lực buộc Pinochet tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Năm 1988 Pinochet bị thua với số phiếu 55%
chống 43%. Dân Chí Lợi đẩy Pinochet ra khỏi Dinh Tổng Thống để nhường quyền lại cho chính quyền dân sự.
Năm 1990, Pinochet miễn cưỡng rời khỏi chức vụ Tổng Thống nhưng đòi hỏi nắm chức Tổng Tư Lệnh Quân Ðội. Dựa
vào sức mạnh của quân đội, Pinochet yêu cầu ân xá cho tất cả nhân viên trong lực lượng an ninh kể cả đương sự, đã vi
phạm nhân quyền trong 17 năm dưới chế độ độc tài. Một năm sau, Pinochet rời khỏi quân đội và giữ chức Thượng Nghị
Sĩ trọn đời.
Vụ Pinochet đã chia rẽ công luận của người dân Chí Lợi mà còn khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhân vật Chí Lợi nhận
định phe đối lập cũng như chính quyền Pinochet, mỗi bên đều có sự sai lầm.
Pinochet có nhiều tham vọng cá nhân và chưa trưởng thành về mặt chính trị. Theo Gladys Marin, ứng cử viên Tổng
Thống hiện là Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Chí Lợi, nói: “kẻ chủ mưu trong cuộc đảo chánh là Hoa Kỳ” (The true coup
plotter was the U.S.A.). Còn Thượng Nghị Sĩ Jaime Gazmuri thuộc đảng xã hội dựa vào các tài liệu qua cuộc tiếp xúc với
cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger, cho rằng: "Chính quyền Allende đã không phù hợp với quyền lợi của Hiệp Chủng
Quốc Hoa Kỳ" (The Allende government was incompatible with the interests of the United States.)
(Derechos Chile-The military coup, 25 years ago-The Pinochet regime in Chile by Mary Helen Spooner-Chile under
Pinochet: Recovering the Truth by Mark Ensalaco.)
Tưởng cũng cần đề cập thêm nhật báo Washington Post ngày 23.03.2000 đưa tin vụ ám sát cựu Ðại Sứ Chí Lợi
Orlando Letelier, nhà đối lập, ngày 21.09.1976 tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, nằm ngủ yên gần 24 năm, bây giờ lại được
chính quyền Mỹ khơi dậy nhằm cáo buộc Pinochet đã ra lệnh cho nhân viên mật vụ gài bom ở xe du lịch giết chết cựu
Ðại Sứ Letelier và gây thương tích nặng nề cho một công dân Hoa Kỳ Ponni Moffitt, bạn của Letelier, ngồi cùng xe. Bốn
tháng sau, Moffitt chết về thương tích đó.

Trong thời gian cầm quyền, Pinochet đã từng sát cánh với Anh và Mỹ ngăn chặn cộng sản xâm nhập vào Chí Lợi cùng
các nước ở Nam Mỹ Châu. Trong khi đó, cũng vào thập niên 1970, Mỹ trải mìn, một hành động chiến tranh mà không
tuyên chiến, khóa chặt các cửa biển của Nicaragua để cộng sản quốc tế không thể đổ vũ khí tiếp vận cho chính quyền
cộng sản do Augusto Cesar Sandino lãnh đạo đe dọa cả vùng Trung Mỹ như Costa Rica, Honduras, Elsavador... Vụ trải
mìn này đã bị đưa ra Tòa Án Quốc Tế xét xử. Theo phán quyết ngày 27.06.1986, Mỹ phải bồi thường thiệt hại cho
Nicaragua.
Vai trò chống cộng của Pinochet quả không phải là nhỏ trong thời kỳ chiến tranh lạnh lên đến cao độ tại Trung và
Nam Mỹ Châu vậy.
(2) CUỘC CÁCH MẠNG CỦA CÁC THẨM PHÁN
(THE REVOLUTION OF THE JUDGES)
Sau khi Tòa án quân sự quốc tế Nuremberg xét xử xong vào năm 1946, những phạm nhân Ðức Quốc Xã, ta thấy có
hiện tượng lạ đã xảy ra khắp nơi trên thế giới như tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Do Thái, Senegal kể cả một vài nước
Cộng Sản cũ như Lithuania... Ðó là các Tòa Án và thẩm phán độc lập tại các quốc gia tự do, đã truy lùng, nã bắt và xét xử
những phạm nhân Ðức Quốc Xã còn sót lại chạy trốn khắp nơi trên thế giới hoặc những người vi phạm những tội buôn
lậu ma túy, rửa tiền, tổ chức giết người trong đường giây ma túy quốc tế.
Hiện tượng nói trên được các nhà nghiên cứu và luật gia coi như cuộc “cách mạng của các thẩm phán”. Trường hợp
của Pinochet cũng nằm trong hiện tượng đó. Việc bắt giữ Pinochet, theo sự nhận xét của luật gia nổi tiếng trên thế giới
Samuel Pisar, trả lời cho “sự đòi hỏi phổ quát ngày nay là những kẻ phạm tội chống nhân loại phải bị truy lùng tới tận
cùng trái đất, bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào, có thể tìm thấy họ để đưa họ ra xét xử trước công lý” (The arrest of
Pinochet, observed jurist Samuel Pisar, answers: “an almost universal clamor today that those who commit crimes
against humanity must be persued to the ends of the world, whenever and wherever they can be found, and brought to
justice”.)
Từ nhiều thập niên vừa qua, có hai vụ án đáng được lưu ý được coi như cùng loại vụ bắt giữ Pinochet:
1. VỤ ÁN ALDOLF EICHMANN
Aldolf Eichmann, chuyên viên “tử thần” của Hitler, nằm trong bộ máy giết 6 triệu người Do Thái
tại Âu Châu (1939-1945), bị nhân viên mật vụ Do Thái bắt cóc năm 1960 tại Argentina và giải về
Jerusalem xét xử về những tội phạm chống nhân dân Do Thái và những tội phạm chống nhân loại.
Bị can đáng lẽ phải ra tòa Nuremberg nhưng đã dùng nhiều lý lịch và thông thành giả trốn tránh tại
nhiều quốc gia và cuối cùng bị mật vụ Do Thái phát giác và bắt tại Argentina.
Trong phiên xử ngày 11.12.1961, Tòa Án Jerusalem Do Thái tuyên án phạt Eichmann tử hình
bằng cách hành quyết treo cổ. Cũng cần trình bày Eichmann phạm tội vào thời điểm 1939-1945, lúc
đó chưa có quốc gia Do Thái. Nước này được chính thức thành lập vào ngày 14.05.1948, dựa vào
Nghị quyết của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc ngày 29.11.1947.
Căn cứ vào đạo luật Do Thái ban hành có tính cách hồi tố vào năm 1948 (luật hình có hiệu lực về quá khứ) trừng phạt
những người cộng tác với Ðức Quốc Xã và Án Lệ (Jurisprudence) của Tòa Án Quốc Tế trong vụ án nổi tiếng "Lotuscase"
minh định nguyên tắc về lãnh thổ không giới hạn quyền của các quốc gia xét xử những tội phạm nghiêm trọng, Tòa Án
Jerusalem đã tuyên bản án như đã đề cập ở trên. (The Attorney General of the Government of Israel V. Eichmann District Court of Jerusalem - Judgment of Dec.11, 1961).

2. TƯỚNG MANUEL ANTONIO NORIEGA
Ngày 20.12.1989, quân đội Hoa Kỳ hành quân tại Panama bắt được Tướng Namnuel Antonio
Noriega trong một cuộc xung đột vũ trang (Armed conflict) giữa Panama và Hoa Kỳ. Tướng
Noriega là nhà lãnh đạo dân cử bị bắt coi như tù binh nhưng còn can tội “Rửa tiền và buôn lậu ma
túy” (money laundering and drug trafficking charges).
Viện dẫn lý do phòng phụ trách nhà giam, theo sự qui định của Công Ước Geneva III, 1949,
không bảo đảm được sự an toàn nơi giam giữ Noriega, Mỹ chuyển tướng Noriega về nhà lao tại
Miami, Florida và đưa ra Tòa Án Liên Bang xét xử. Năm 1992, Tướng Noriega bị phạt 30 năm tù
giam về tội rửa tiền và buôn lậu ma túy (United States of America V. Manuel Antonio Noriega- The
Laws of War by W. Michael and Chris T. Antoniou.)
Hai vụ án nói trên, mặc dầu bị chỉ trích về thẩm quyền tài phán, đã đáp ứng sự đòi hỏi của cộng đồng thế giới mong
muốn có sự canh chừng thường xuyên và xét xử kịp thời những người làm sai trái gây bao tai họa cho tập thể, cho dù đó
là buôn lậu ma túy hay tội diệt chủng.
Ðặc biệt, phán quyết của Tòa Án Tối Cao Anh đã thiết lập, cho dù vụ Pinochet chưa kết thúc, một tiền lệ về tài phán
quốc tế vô cùng quan trọng áp dụng trong tương lai. Các nhà độc tài không còn vui thú được hưởng quyền đặc miễn truy
tố nữa. Luật quốc nội cần được viết lại và lý thuyết về tội hình quốc tế đáng được tái cứu xét để canh tân guồng máy tư
pháp đi vào giai đoạn thiết lập “Luật thế giới” (Droit mondial) trong một tương lai không xa. Ðó là các đề tài sẽ được khai
triển ở mục dưới đây.
(3) MỘT TIỀN LỆ LỊCH SỬ
(A HISTORIC PRECEDENT)
Vụ truy tố Pinochet, nhà cựu lãnh đạo quốc gia Chí Lợi, ra Tòa không phải là điều mới lạ. Tòa Án Hình Sự quốc tế tại
Bosnia (trong Liên Bang Nam Tư cũ) do Hội Ðồng Bảo An thiết lập ngày 25.05.1993 đã cáo buộc cựu Tổng Thống Bosnia
Karadzic và đương kim Tổng Thống Serbia Milosovic về tội diệt chủng và những tội phạm chống nhân loại nhưng các bị
cáo chưa bị bắt để đưa ra Tòa xét xử. Với thẩm quyền hạn hẹp bị giới hạn trong vùng Bosnia và lãnh thổ quốc gia
Rwanda, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế cũng còn được gọi là Tòa Án Liên Hiệp Quốc đã không đáp ứng được sự đòi hỏi của
cộng đồng quốc tế muốn thẩm quyền tài phán của tòa này phải bao trùm khắp thế giới, độc lập không lệ thuộc vào Hội
Ðồng Bảo An trong cuộc điều tra cũng như xét xử những kẻ phạm pháp đang sống ngoài vòng pháp luật.
Vì lý do trên, Hội Nghị Quốc Tế gồm 120 nước họp vào tháng 7 năm 1998 tại La Mã, Ý Ðại Lợi, đã dự thảo một Hiệp
Ước để thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Thường Trực nhưng Hoa Kỳ không ủng hộ, trong khi đó Nga ký và một số đồng
minh của Mỹ cũng ký. Về mặt chính trị, chính quyền Clinton không tán thành vì e ngại quân nhân Hoa Kỳ trong lực lượng
gìn giữ hòa bình trên thế giới có thể bị đưa ra Tòa xét xử về trách nhiệm hình sự quốc tế. Như vậy, không biết đến bao
giờ mới có thể thành hình Tòa Án vừa đề cập mặc dù có một số nước đã phê chuẩn.
Các nhà tranh đấu cho nhân quyền cũng như các thẩm phán độc lập trong các nước tự do, dân chủ không còn kiên
nhẫn chờ đợi sự ra đời của Tòa nói trên và cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm trầm trọng luật
nhân quyền. Họ đã tự tìm lấy nhiều đường lối để lựa chọn sự truy tố và trừng phạt thích đáng kẻ phạm pháp.
1. ÐƯỜNG LỐI RIÊNG
Thẩm phán Tây Ban Nha Baltasar Gapzon quan niệm lạm dụng nhân quyền là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình. Là
một thẩm phán đấu tranh cho nhân quyền, ông tin tưởng sự tiến triển của cơ cấu pháp lý quốc gia sẽ chấp nhận và mở
rộng thẩm quyền tài phán bất cứ ở Tòa nào và bất kỳ ở đâu để xét xử vi phạm nhân quyền cũng như những tội phạm
chống nhân loại.

Ðơn thương độc mã, thẩm phán Gapzon đã mở cuộc điều tra dưới nhiều hình thức, vụ thủ tiêu trên 10.000 nhà đối
lập tại Argentina và 5.000 người tại Chí Lợi. Ông đã thất bại tại Argentina vì Tòa Án Argentina đã tổ chức các phiên Tòa
xét xử những kẻ phạm tội giết và thủ tiêu 10.000 người. Trái lại, tại Chí Lợi, những thủ phạm trong vụ tra tấn và thủ tiêu
5.000 nhà đối lập đã được ân xá kể cả Pinochet. Nhà cựu độc tài Pinochet tin tưởng rằng, với tư cách Thượng Nghị Sĩ
trọn đời và cựu nguyên thủ quốc gia sẽ được đặc miễn truy tố về trách nhiệm cá nhân khi làm nhiệm vụ quản lý đất
nước.
Biết thói quen của Pinochet, thẩm phán Gapzon giăng mẻ lưới. Pinochet thường đến Anh nghỉ hè hoặc chữa bệnh,
mỗi năm 2 lần. Vào ngày 16.10.1998, Pinochet cùng gia đình đến Anh quốc để chữa bệnh. Ðương sự cư ngụ tại một biệt
thự ở ngoại ô phía Nam Luân Ðôn. Ðêm 16.10.1998, Cảnh sát Anh bất ngờ xuất hiện để tống đạt trát nã bắt Pinochet về
tội tra tấn và thủ tiêu các nhà đối lập. Cũng từ đêm đó cho đến ngày 02.03.2000, Pinochet bị giam tại gia để chờ ngày
dẫn độ tới Tây Ban Nha như đã đề cập diễn tiến ở phần mở đầu.
Tòa Án Tối Cao Anh Quốc đã giải quyết điểm tiên quyết quan trọng nhất (nội dung và tình tiết vụ án thuộc thẩm
quyền Tòa Án Tây Ban Nha hoặc Tòa Án Chí Lợi) có thể coi như then chốt của vụ án. Ðó là Pinochet có được hưởng
quyền đặc miễn truy tố không? Tòa Án Tây Ban Nha có thẩm quyền xét xử Pinochet không?
Phán quyết của Tòa Án Tối Cao trên minh định cựu nguyên thủ quốc gia không được hưởng quyền đặc miễn truy tố
nếu phạm tội lạm dụng nhân quyền và có thể bị đưa ra Tòa xét xử hầu như bất cứ ở nơi nào. Như vậy, Pinochet sẽ bị dẫn
độ tới Tòa Án Tây Ban Nha tại Madrid.
Ðó là một tiền lệ lịch sử qui định về “tài phán quốc tế” đối với những người can tội lạm dụng nhân quyền.
2. TÀI PHÁN QUỐC TẾ (UNIVERSAL JURISDICTION)
Theo thủ tục thông thường, mỗi khi thiết lập một Tòa Án quốc nội, ta thấy cần có một Ðạo Luật, và với cộng đồng
quốc tế thì phải có sự thỏa hiệp giữa các quốc gia dưới hình thức một Công Ước hoặc Hiệp Ước hay một Quy Chế minh
định thẩm quyền tài phán cho cơ quan xét xử. Tiền lệ của Tòa Án Tối Cao Anh Quốc quy định về thẩm quyền tài phán
quốc tế đã vượt ra khỏi khuôn khổ thủ tục vừa đề cập, nhưng đã được đón nhận nồng nhiệt khắp mọi nơi trên thế giới,
ngay cả trên đất nước Chí Lợi.
TỪNG BƯỚC
Khi Pinochet bị giam giữ tại Luân Ðôn, các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Chí Lợi đã gây sức ép buộc nhà cầm
quyền Chí Lợi tổ chức các phiên tòa xét xử những người nhúng tay vào vụ tra tấn và thủ tiêu các nhà đối lập. Trước đó,
không có một thủ phạm nào bị truy tố cả. Vì vậy, có 17 tướng tá và một số can phạm đầu não trong lực lượng an ninh (La
Dina) đã bị truy tố và xét xử. Ngoài ra, đã có 29 vụ xin bồi thường thiệt hại. Con số can phạm bị đưa ra tòa cũng như đơn
xin bồi thường ngày một gia tăng.
Sau chiến tranh vùng Vịnh 1991, Hoa Kỳ đã thất bại không đưa được Saddam Hussein ra Tòa nhưng đã, từng bước,
tìm cách đưa những phụ tá chóp bu của Hussein ra Tòa Án quốc gia thuộc đồng minh của Mỹ tại Âu Châu. Có trong tay
các bằng chứng tỷ như cuộc hành quân ANFAL 1988, quân đội Iraq đã tàn sát 50.000 dân thiểu số Kurds, Mỹ sẵn sàng
chuyển hồ sơ cho thẩm phán Âu Châu bắt giữ nhân viên cao cấp Iraq đi du lịch, chữa bệnh hoặc đi dự Hội Nghị quốc tế
tại Âu Châu.
Ibrakim Douri, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Cách Mạng Iraq, sang Áo chữa bệnh, vội vã trốn về nước ngày 28.10.1999 khi
được tin Mỹ sửa soạn chuyển hồ sơ cho thẩm phán Áo để bắt giữ. Cựu ngoại trưởng Tariq Aziz hiện giữ chức Phó Thủ
Tướng Iraq, dự định đi dự hội nghị La Mã, đã phải hủy bỏ chuyến bay vì cũng sợ bị thẩm phán Ý bắt.

Nhà cựu độc tài Chad Hissence Harbre, đang sống lưu vong tại Senegal (Phi Châu), đã bị giam giữ tại gia ngày
04.02.2000 ở Dakar, do lệnh của thẩm phán Senegal để điều tra về các vụ tra tấn và thủ tiêu các nhà đối lập trong thời
gian cầm quyền. Ðây là lần đầu tiên, ta thấy một vị nguyên thủ quốc gia Phi Châu bị giam giữ về tội lạm dụng nhân
quyền. Những nạn nhân gọi Habre “Africa's Pinochet”.
Người ta tự hỏi, bao giờ sẽ đến lượt các nhà cựu độc tài khác đang sống lưu vong trên thế giới? Chẳng hạn như nhà cựu
độc tài Idi Amin, Uganda, sát hại hàng ngàn nhà đối lập, đang sống lưu vong tại Saudi Arabia. Cựu tổng thống Mengistu
Haile Mariam, giết người hàng loạt tại Ethiopia, đang sống lưu vong ở Zimbabwe và Jean Claude Duvalier, Haiti, được
không lực Mỹ chở qua Pháp đang sống an toàn tại miền Nam nước Pháp.
Các sự kiện trình bày ở trên đã nói lên sự đoàn kết quốc tế và lương tâm tập thể không chấp nhận sự miễn trừng phạt
đối với những người vi phạm nhân quyền và những tội phạm chống nhân loại. Ðã tới lúc luật quốc nội cũng như quốc tế
cần được tái cứu xét sao cho phù hợp với sự tiến triển của guồng máy tư pháp trong cộng động thế giới hiện nay.
CANH CẢI
Có 120 nước tham dự Hội Nghị La Mã vào tháng 7 năm 1998, đã thỏa hiệp thiết lập một Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
Thường Trực và yêu cầu các nước ký kết nên viết lại luật quốc nội. Ngoài ra, lý thuyết hình phạt hình sự quốc tế cũng cần
được tái cứu xét tỷ như vấn đề đòi bồi thường thiệt hại cũng cần đưa vào văn kiện pháp lý.
Từ nhiều năm nay, một số đông luật gia chuyên về luật quốc tế đã đưa ra nhiều dự thảo luật như “Luật liên quốc gia”
(Transnational law), “luật toàn cầu” (Global law), “luật thế giới” (world law-droit mondial)… Phần đông các nhà nghiên
cứu thiên về ý niệm “luật thế giới”. Theo quan điểm của luật gia Kotaro Tanaka, cựu thẩm phán Tòa Án Quốc Tế, luật thế
giới bao gồm những thông luật quốc gia, tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế (world law comprises common national
laws, private international law, and public international law.)
Vụ án Pinochet cho thấy luật quốc nội và quốc tế gần như không còn ranh giới. Luật quốc nội đã vượt biên cương quốc
gia đi vào trào lưu tiến bộ của nhân loại trên mọi lãnh vực, trong đó có địa hạt pháp lý, trong việc truy tầm và nã bắt
những người vi phạm nhân quyền cùng luật nhân đạo quốc tế.
Việc khai sinh ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Thường Trực nhằm mục đích thay thế hai Tòa Án Hình Sự Quốc Tế tạm thời
tại Bosnia và Rawnda. Ðặc biệt Tòa Án Rwanda, Phi Châu, gặp khó khăn về tài chánh cũng như nhân sự. Các thẩm phán
Tòa Rwanda chưa theo đúng chuẩn mực (norm) đòi hỏi của Tòa Án Quốc Tế nên cuộc điều tra và xét xử mắc phải nhiều
sai lầm đáng tiếc. Nhưng dù sao định chế quan trọng nhất trong thế kỷ 20 là Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thành
lập được Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, lần đầu tiên trong lịch sử, đặt nền móng thiết yếu cho sự ra đời Tòa Án Hình Sự Quốc
Tế Thường Trực vậy.
Cựu tổng thống Jimmy Carter ủng hộ sự thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Thường Trực. Theo quan niệm của ông, Tòa
này sẽ bảo đảm phẩm chất, sự hữu hiệu, nhanh chóng và công bằng không có tiên kiến trong cuộc điều tra và trừng
phạt. Ông tán thành sự tham gia của Hoa Kỳ nhưng chính quyền Clinton, vì lý do chính trị, đã không ký kết Hiệp Ước.

Tóm lại sự giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân quyền có tính cách thiết yếu chung cho cộng đồng quốc tế, sẽ
dẫn tới, không thể tránh khỏi, sự ra đời luật thế giới trong một ngày không xa vì theo câu châm ngôn “ở đâu
có cộng đồng, ở đó có luật” (ubi societas, ibi jus-where there is a community, there is law.)
(Kataro Tanaka, "Esquisse d'une théorie de Droit mondial," - "Du droit international au droit mondial," Retribution, reparation - Sanctioning Alternatives in International Criminal law by George S. Yacoubian J. A
Permanent International Criminal Court Should be created by Jimmy Carter.)

KẾT LUẬN
Ra Tòa hay không ra Tòa Chí Lợi, Pinochet chỉ là cái bóng mờ trên chính trường quốc tế cũng như quốc nội
bởi vì uy tín đã bị sứt mẻ và thanh danh bị hoen ố sau 17 tháng bị giam giữ tại Anh về trách nhiệm hình sự
trước luật pháp quốc tế trong thời gian cầm quyền. Nhưng tên tuổi Pinochet sẽ mãi mãi được nhắc nhở khi đề
cập tới tiền lệ của Tòa Tối Cao Anh Quốc đối với những nhà độc tài vi phạm nhân quyền.
Về mặt pháp lý, Pinochet đáng lẽ phải ra Tòa Án có thẩm quyền tỷ như Tòa Án Hình Sự Quốc Tế xét xử, thì
nay gần như tất cả các Tòa Án quốc gia trong cộng đồng thế giới đều có thể truy tố và xét xử những vụ giống
như trường hợp Pinochet. Phi Châu đã áp dụng tiền lệ này đối với nhà cựu độc tài Chad Hissence Harbre đang
sống lưu vong tại Senegal. Bị can bị giam giữ ngày 04.02.2000 tại Dakar do lệnh tống giam của thẩm phán
Senegal để đưa can phạm ra Tòa Án Senegal về tội tra tấn và thủ tiêu các nhà đối lập tại quốc gia Chad.

THẾ KỶ ÐẪM MÁU
Mở đầu thế kỷ 20, ta thấy Ðế Quốc Thổ Nhĩ Kỳ (Ottoman Empire) đã tiêu diệt 1.500.000 dân thiểu số
Armenian khiến Hội Quốc Liên phải can thiệp. Ðệ Nhất Thế Chiến giết và gây tàn tật 30 triệu người. Hitler cùng
Trục phát xít Ý, Ðức, Nhật xâm lược các lân bang gây ra Ðệ Nhị Thế Chiến giết gần trăm triệu người chết và tàn
tật, chưa kể hàng triệu người - chết và bị giết về nguyên nhân khác. Xin đơn cử một vài vụ trong hàng trăm vụ
chưa được ghi vào thống kê.
Binh sĩ Liên Sô bị giết như con sâu cái kiến, trong số 6 triệu tù binh Liên Sô bị Ðức bắt, chỉ còn một triệu sống
sót. Ðến lượt Liên Sô bắt giữ 3 triệu rưỡi tù binh Ðức, có một triệu rưỡi không bao giờ trở về Ðất Mẹ. (Tuần
báo Life kỷ niệm 50 năm 1945-1995).
Quân phiệt Nhật bắt nông dân Việt nhổ lúa trồng đay phục vụ chiến tranh cho trục phát xít, đã gây ra nạn
đói năm Ất Dậu (1945) giết 2 triệu dân. Hàng trăm ngàn người lại bị gục ngã trong các cuộc đấu tố về chính
sách cải cách ruộng đất dưới chế cộng sản Bắc Việt…
Theo các nhà nghiên cứu và sử gia, thế kỷ 20 là thế kỷ của khoa học và kỹ thuật. Ngược lại, có nhiều nhà tư
tưởng lại coi thế kỷ 20 là thế kỷ dân chủ và dân quyền.
Dưới lăng kính pháp lý, thế kỷ 20 là thế kỷ tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử thế giới. Tội phạm Pinochet
cũng nằm trong hành vi tàn bạo và man rợ bị lên án trong thế kỷ. Luật gia Pháp Pisar, một trong những luật gia
danh tiếng trên thế giới, từng đưa ra sự nhận xét về vụ bắt giam Pinochet đề cập ở Mục II nói trên và khi Tòa
Án Tối Cao Anh đưa ra tiền lệ lịch sử về tài phán quốc tế, đã nói về thế kỷ 20 như sau: “Thế kỷ đã vấy máu và
nhuốm máu ngay từ buổi ban đầu. Những người Armenian, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Bosnia, Người Kurd,
Người Chechnyan, Người Algerian, Người Kosovar, Và tất nhiên cả những người Do Thái... Chúng ta cần làm
sao để chắc chắn rằng những gì đã xẩy ra ở thế kỷ man rợ này sẽ không tái diễn trong thế kỷ tiếp theo.”
Sự nhận định của luật gia Pisar đã đi theo vào chiều hướng của lời hứa dưới đây.
LỜI HỨA
Hơn nửa thế kỷ sau khi phạm nhân chóp bu Ðức Quốc Xã được xét xử xong vào cuối năm 1946, ta thấy chỉ
ba năm sau, có bốn Công Ước Geneva ra đời quy định luật chiến tranh và luật nhân đạo quốc tế thể hiện lời

hứa ngăn ngừa những hành vi tàn bạo và man rợ không còn tái diễn nữa. Lời hứa “không bao giờ xảy ra nữa”
(never again) gặp trở ngại do cuộc chiến tranh lạnh kéo dài gần nửa thế kỷ suýt đưa nhân loại vào Thế Chiến
Thứ III.
Biết bao thủ phạm can tội tra tấn, bắt cóc, thủ tiêu, giết người hàng loạt khắp nơi trên trái đất, không bao
giờ bị truy tố và đưa ra tòa xét xử cả. Phải chờ cho đến khi bức tường Bá Linh sụp đổ và khối cộng sản tan rã,
ta mới thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, sự khai sinh ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế báo hiệu lời hứa sắp trở lại.
Vụ Pinochet bùng nổ cùng với sự thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Thường Trực (Hội Nghị La Mã) đã giúp
thực hiện lời hứa. Ðó là một thực tế.
Trước hai sự kiện vô cùng quan trọng vừa trình bày ở trên, thiển nghĩ có lẽ không ai có đủ thẩm quyền hơn
Bà Louis Arbour, cựu Trưởng Phòng Công Tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế tại Bosnia, nhận xét về lời hứa năm xưa.
Bà nói: “Như vậy tôi có thể nói thực tình rằng ‘không bao giờ xảy ra nữa’. Không phải là những sự việc đó
không bao giờ xảy ra nữa. Nó vẫn xảy ra hàng ngày. Nhưng là để nói rằng, từ nay trở đi tình trạng miễn trừng
phạt sẽ thực sự chấm dứt.” (Then I think we can really say "Never again". Not that these things won't ever
happen again. They happen every day. But it will be the end of impunity.)
Quả “không bao giờ xảy ra nữa” “never again” đã đáp ứng khát vọng muôn thuở của loài người - muốn
được sống an toàn, không còn lo sợ những sự tàn bạo và man rợ nữa, để được hưởng những quyền căn bản
xứng đáng với nhân phẩm của con người, trong một nền hòa bình vĩnh cửu, dưới một mái nhà của đại gia đình
các dân tộc trên hành tinh này vậy.
“Không bao giờ xảy ra nữa - Never again” sẽ trường tồn với Nhân Loại.

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

TANGO TÌNH BIỂN
Làn gió nhẹ lay tà áo trắng
Hồn em xao xuyến nắng về trưa
Tình yêu vừa chớm mơ thầm lặng
Tim nhịp rộn ràng phút đón đưa.

Ngày anh từ giã lìa xa biển
Hình bóng người xưa giữ đáy tim
Biền biệt chân mây mờ cánh nhạn
Chia ly vời vợi biết đâu tìm.

Ngọn sóng nhớ ai sóng bạc đầu
Hoa rơi tan tác lạc dòng ngâu
Ngậm ngùi nuối tiếc đêm thao thức
Giữ trọn riêng mình mộng thắm sâu.

Anh sẽ trở về thăm xứ biển
Trời mây man mác dáng người thương
Chuyện đời dâu bể trôi miên viễn
Hoài niệm xuân thì mãi vấn vương.

5-16
ĐT Minh Giang
(Mời nghe ca khúc “Tango Tình Biển” do nhạc sĩ Quốc Thái phổ nhạc)

CHIỀU CUỐI NĂM
Không khí chiều cuối năm cũng có vẻ một chút gì nôn nao. Đồng nghiệp ở sở ra về chúc nhau Happy
New Year! Năm cũ sắp qua và ai cũng mong năm mới sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp.
Tiếng còi tàu rúc lên từ xa rồi các toa tàu rần rật băng ngang đường. Tôi nối giòng xe ngừng lại giữa
cầu ngắm nhìn khúc sông quen thuộc. Cây rừng cao trần trụi soi bóng gầy guộc trên sông. Năm nay
mới đầu mùa đông nhưng trời đã khá lạnh, sông chảy chậm như co lại để giữ ấm cho mình. Tôi cũng
đang muốn co rút lại, đắm chìm về những giòng sông yêu dấu của ngày xưa.
Sông có biết một người yêu sông vô cùng đang cầu mong cho sông trôi một đời hạnh phúc bình yên.
Chúc sông
Sông giấu mặt sắt se ngày năm cuối
Nhìn giòng trôi nhìn lại bóng đời nghiêng
Em sóng nhỏ co lòng ôm lấy gió
Chúc sông mình năm mới được bình yên.

Ý Anh
(Tự Nhiên, 2017)

Ảnh: ĐTMH

Ra Mắt Sách của nhà văn Lê Mộng Hoàng
Thứ Bẩy 9 tháng 12 năm 2017, Annandale Virginia USA

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ LÊ MỘNG HOÀNG

Diễn giả: Trương Anh Thụy

Kính thưa quý trưởng thượng
Kính thưa quý vị quan khách,
Kính thưa quý văn thi hữu,

Ban Tổ Chức giao cho tôi công việc nói về tác giả, dĩ nhiên là tôi không từ chối, vì đó là một vinh dự,
nhưng sau đó tôi tự hỏi không hiểu sao một người như nhà văn Lê Mộng Hoàng, một khuôn mặt quá thân
quen đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta vùng này, bà lại là chủ tịch biết bao nhiêu hội, nào là Hội Quảng Đà,
Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng HTĐ, Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA… bà cũng cộng tác với nhiều báo
chí, Nhà Việt Nam, Hội Người Việt Cao Niên, Hội Cựu Học Sinh Gia Long, Văn Bút Hải Ngoại Miền Đông Hoa
Kỳ…vv…và… vv… sao bà không mời quý vị trong các Hội này?
Sau tôi nghĩ… có lẽ tại bà khiêm tốn, mời các thành viên của Hội mình, sẽ rất có thể xẩy ra cảnh “mặc áo thụng
vái nhau” mà bà không muốn. Để tôi là người ngoài nói, có thể tôi có cái nhìn khách quan hơn. Nghĩ như vậy
nên tôi đã không quản ngại mà nhận lời lên đây thưa chuyện cùng quý vị.
Thưa quý vị, câu ca dao:
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Là bốn câu thơ 6/8 mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng từ hồi mới biết đọc, chúng ta đã mang theo từ
khi bị bứng ra khỏi nước chạy tán loạn đi khắp năm châu bốn bể, và chắc chắn sẽ còn mang theo khi chúng ta
đi về cõi vĩnh hằng. Các câu thơ này biểu hiện thứ văn hóa “biết ơn”, biết ơn trước hết là đấng sinh thành, rồi
từ đó cũng biết ơn tất cả những gì chúng ta được nhận từ Trời, từ Đất, từ Người… Câu “cám ơn”đã tự nhiên
trở thành thứ văn hóa, ăn sâu vào cỗi rễ mỗi người Việt chúng ta.
Ở Nhật Bản, một trong những văn hoá nổi bật của người Nhật là “văn hóa cám ơn và xin lỗi”. Người
Nhật ra đường, hay đến những nơi công cộng họ rất thận trọng lời ăn tiếng nói, trong đó câu “xin lỗi”, “cám

ơn” luôn luôn được xử dụng đúng nơi, đúng lúc, đúng việc. Ai đã có kinh nghiệm bước vào một cửa hàng bách
hóa, hay một tiệm ăn Nhật, dù tại nước Nhật, hay ở bất cứ nơi nào, lúc bước ra, chúng ta cũng được mấy phụ
nữ Nhật mặc Kimono chỉnh tề đứng ngay cửa cúi rạp đầu nói câu “cám ơn.”
Văn hoá “cám ơn” phản ánh văn hóa của một nước, giáo dục của một gia đình, tư cách của một người
đứng đắn, phong nhã… Một người nói câu cám ơn với tất cả lòng thành cuả mình, nó còn thể hiện người ấy có
cái mà người Mỹ gọi là “positive thinking” (sự suy nghĩ một cách tích cực). Những người này luôn nhìn đời qua
cặp kính màu hồng, không than van, không hờn oán, không đòi hỏi gì hơn… mà chỉ thấy mình được rất nhiều
và muốn nói câu “cám ơn”. Câu “cám ơn” được thốt lên tự đáy lòng, thật sự đã gây ra và duy trì được sự hài
hòa trong mối quan hệ hằng ngày giữa người với người.
Thưa quý vị,
Tại sao tôi lại phải dài dòng nói về những nét đẹp trong cái văn hoá “cám ơn” ở ta, rồi ở Nhật? Thưa là
vì theo sự nhận xét của tôi, nhà văn Lê Mộng Hoàng của chúng ta cũng là một người được giáo dục trong cái
“văn hoá cám ơn” như vậy.
Sau đây tôi xin phép được gọi nhà văn Lê Mộng Hoàng bằng chị Mộng Hoa cho được thân mật và hợp
với không khí câu chuyện tôi kể dưới đây:
Chị Mộng Hoa làm việc cộng đồng, xã hội, văn hóa rất nhiều, song tôi chỉ có duy nhất một sinh hoạt
chung với chị, nhưng lại kéo dài suốt gần 10 năm trời. Đó là lớp tập thể dục Càn Khôn Thập Linh của Hội Từ Bi
Phụng Sự. Không biết chị có được hưởng “cái lợi ích” của sự tập tành hơn chúng tôi hay không, nhưng chị luôn
luôn nói lên sự biết ơn các huấn luyện viên, cám ơn Hội, cám ơn Thầy Hằng Trường là người sáng lập ra môn
tập thể dục này.
Trong lớp học, bất cứ dịp tụ họp ăn mừng nào như Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, Tết, sinh nhật… chị Mộng
Hoa cũng tiên phong đứng ra, trân trọng cám ơn Hội, cám ơn thày, cô huấn luyện viên. Nhiều khi chị còn kèm
theo một phong bì tặng cho Hội nữa.
Nói đến phong bì, tôi phải công nhận chị Mộng Hoa là người rất hay đóng góp. Từ những ngày đầu di
tản, khi chúng tôi thành lập Vietnam Refugee Fund rồi đến Boat People S.O.S, lúc nào cũng được anh chị
Huyền-Mộng Hoa tham gia ủng hộ. Rồi những việc làm văn hóa chúng tôi làm chung với cố giáo sư Nguyễn
Ngọc Bích, không lần nào thiếu vắng chị Mộng Hoa và anh Huyền. Nói chung, chị Mộng Hoa là người luôn luôn
đóng góp công sức và tiền bạc vào các việc công ích. Đóng góp tiền của, theo tôi, trước hết là cái tinh thần biết
trọng sự “công bằng”, đem chia sẻ cái may mắn của mình do Trời cho quá nhiều cho những người kém may
mắn.
Chị cũng luôn luôn chia sẻ những “lời hay, ý đẹp” của các danh nhân, hay những mẩu chuyện cảm động
bởi một tấm lòng vàng nào đó, mà chị lấy được trên Internet hay ai đó gửi cho chị, rồi đem phát tán cho mọi
người trong danh sách bạn chị… Trong chỗ bạn bè, giao tiếp, chị luôn luôn nói đến “tình thương”. Chị tin chắc
nịch rằng “tình thương chân thành” sẽ cảm hoá được lòng người. Mình thương người với cả tấm lòng thành
thực thì rồi người cũng sẽ thương mình… Tôi không biết triết lý sống này đúng được bao nhiêu phần trăm,
nhưng tôi tin chắc rằng, người sống với quan niệm như thế, là người sung sướng nhất.
Thưa quý vị,
Người Tây phương có câu nói nổi tiếng là “Sau lưng người đàn ông thành công, bao giờ cũng có một
người đàn bà.” Trường hợp chị Mộng Hoa thì phải nói ngược lại, “Sau lưng người đàn bà thành công, bao giờ
cũng có một người đàn ông.” Người đàn ông đó không ai khác là anh Huyền, chồng chị. Anh Huyền là người
rất ít nói, tuy nhiên học chung lớp với anh đến ngót 10 năm, mà tuần nào cũng gặp nhau từ hai đến ba lần
suốt bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì tôi không thể nào không để ý đến anh Huyền, nhất là hằng năm cứ đến
mùa Xuân, mùa Hạ, là thấy anh Huyền kìn kìn bưng những chậu hoa nở rực rỡ, những cây rau xanh tươi anh
triết ra trồng vào chậu đàng hoàng mang tặng cho bạn bè, đủ thấy anh cũng có tinh thần chia sẻ. Quý hóa biết
chừng nào!

Có nhiều người, trong đó có tôi (!), mang cây hoa anh cho về nhà trưng. Mùa sau chẳng thấy nó ra hoa,
lại mang đến lớp gọi “Anh Huyền ơi! Sao năm nay cây chẳng ra hoa nữa! Xin anh làm ơn cứu nó giùm!” Anh
cười hiền… Bữa sau đến lớp anh lại mang cho một cây mới đang trổ hoa tươi tốt. Hôm nay tôi xin được chính
thức và công khai cám ơn anh Huyền!
Nói về chị Mộng Hoa thì chắc là đứng đây chiếm cả buổi cũng không thể nào nói hết. Cuộc sống gia
đình, cuộc đời tình cảm… cuả chị đã được chị mô tả tỷ mỉ trong sách. Sách là phạm vi của luật sư, nhà văn Ngô
Tằng Giao, người có thẩm quyền nói về tác phẩm. Tôi chỉ xin thêm một câu, mà tôi chắc tôi nói không sai đâu,
là: Một người con có hiếu với cha mẹ, thì chắc chắn người đó cũng phải là người Mẹ Hiền, người vợ tốt.
Chương trình hôm nay còn rất dài và phong phú lắm. Tôi không dám làm mất nhiều thời giờ cuả Ban Tổ
Chức. Tôi xin kết thúc bài này tại đây bằng một bài thơ tôi làm tặng chị. Bài thơ sẽ gói ghém tất cả những gì tôi
nghĩ về chị:
THƠ ĐỀ TẶNG
TÁC GIẢ NHỚ MẸ ÂM THẦM
Trời đông lưu lạc giữa quê người
Nhớ Mẹ Âm Thầm dạ chẳng nguôi
Mất nước cháu đành trôi tứ xứ
Tan nhà con phải dạt muôn nơi
Năm châu lòng mở tìm thêm bạn
Bốn bể tay dang góp với đời
Văn hóa mang theo gìn giữ mãi
Hoa dù trong Mộng vẫn còn tươi.

Trương Anh Thụy
Virginia ngày 9/12/2017

Trương Anh Thụy, ÔB Lê Khắc Huyền & Mộng Hoa

Đọc tác phẩm “NHỚ MẸ ÂM THẦM”
của Lê Mộng Hoàng
Diễn giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Cách đây 21 năm nhà văn Lê Mộng Hoàng đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay có tiêu đề là “Chìa Khoá Mở
Cửa Hạnh Phúc Gia Đình”. Sau đó tác giả tiếp tục viết cho các báo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và ở khắp nơi, viết
khá đều và khá nhiều tuy cầm bút chỉ là một nghiệp dư đối với bà. Trong bài “Tâm Tình Của Một Người Cầm
Bút Nữ Ở Hải Ngoại” bà đã ghi lại hơn 21 năm đeo đuổi công tác “cầm bút tài tử” của mình.
Tác phẩm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” là cuốn sách thứ hai của tác giả. Một cuốn album kỷ niệm góp nhặt những
hình ảnh, hồi ký, bút ký, tâm tình, lời cảm tạ, tình thương và triết lý Phật Giáo v.v… Sách gồm có 3 phần là
“TÌNH THƯƠNG”, “GIA ĐÌNH” và “CỘNG ĐỒNG”.
Tác giả chọn tiêu đề là “Nhớ Mẹ Âm Thầm” vì trong tác phẩm này bà đã kính dâng trọn vẹn những lời
thương nhớ của mình tới người Mẹ là cụ bà Tống Khuyến (Vương Thị Em).
Tác giả trân trọng lưu giữ những giòng chữ viết tay “Lưu Bút Của Má” và luôn ghi khắc hình ảnh Mẹ nơi lòng
mình trong bài “Mẹ Là Niềm Vui Nuôi Lớn Nụ Cười”. Trong bài “Mười Năm Tình Vẫn Còn Đầy” tác giả ghi lại
những buồn vui của gia đình bà mà bà gọi là một gia đình Quảng Nam ở xứ người. 10 năm trước gia đình đã
hớn hở, vui sướng lên phi trường Dulles để đón Mẹ và các em từ Việt Nam sang. “Hôm nay chúng con tụ họp
lại đây để ăn mừng 10 năm Mẹ đến miền đất tự do. Mẹ hãy nhìn xung quanh bàn ăn đi, các con, các cháu đều
tươi cười, hớn hở vì bà ngoại khỏe và vui.”
Nhân lễ Thượng Thọ 90 của Cụ Bà tác giả viết bài “Lời Biết Ơn Chân Thành” của con gái dâng lên Mẹ và sau
đó là bài “Những Ngày Còn Mẹ” ghi dấu “93 năm qua Mẹ đã tận tụy suốt đời lo cho chồng và đàn con 8 đứa
từng ly từng tí!” Khi thân mẫu qua đời tác giả viết bài “Lời Nguyện Đầu Năm” kính dâng hương linh Mẹ nhân
dịp Tết Nguyên Đán.
Và đặc biệt là bài “Nhớ Mẹ Âm Thầm” để “thân mến tặng các người con phải nhận đóa hoa màu trắng vào
lễ Vu Lan” mà không được cài đóa hoa màu hồng tươi thắm biểu lộ niềm tự hào “Còn Mẹ.”
Bài “Tâm Tình Của Người Con Mất Mẹ Vào Ngày Cho Mẹ” tác giả coi như mình đại diện nói lên tấm lòng của
tất cả các người con đồng tâm cầu nguyện và thành kính “Ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của qúy bậc hiền
mẫu.”

Trong bài “Bà mẹ tuyệt vời của bạn tôi” tác giả ghi lại những hình ảnh của bà cụ thân sinh ra người bạn thân
của mình là Quỳnh Hoa, bạn từ những năm 1956 ở Huế cho tới ngày nay. Tác giả tâm sự: “Bác đã lo cho gia
đình con như là Má con vậy! Trong 14 năm trời con ở xa mẹ, bác đã là Bà Mẹ thứ hai của con.” Chính vì thế
nên trong tác phẩm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” ngay trang đầu tác giả đã ngỏ lời thành kính ghi nhớ công ơn của “Mẹ
thứ hai (ở MỸ): bà Trần Thị Uyển (Bác Thơ).”
Không chỉ âm thầm tưởng nhớ đến bà cụ Mẹ mình, tác giả còn thành kính viết bài nhắc tới “Người Thầy Tôi
Không Bao Giờ Quên”, đó là thầy Tống Khuyến dạy Pháp văn. Vâng, tác giả vừa là con ruột của ông cụ lại vừa là
học trò trong chốn học đường. Chỉ xin ghi lại vắn tắt tâm tình của bà tưởng niệm về ông cụ thân sinh: “…người
đàn ông tình cảm, thông minh, và tuyệt vời nhất trong đời tôi.” Bà khó quên hình ảnh cũ mãi ghi khắc trong
lòng mình: “Cho đến ngày ba tôi đột ngột qua đời, sau khi đọc kinh Phật và ngồi thiền ông gục xuống rồi đi
luôn, chiều hôm ấy Mồng Một tháng Mười năm 1979, ba má tôi sống bên nhau 41 năm.”
Một nhà văn Mỹ, đã nói: “Giây phút tuyệt vời nhất mà bạn có được là giây phút bạn trải qua trong gia đình”
chính vì thế tác giả Lê Mộng Hoàng cũng đã không quên nhắc tới ông chồng và các con.
Tác giả đã thổ lộ tình cảm chan chứa khi nói lời cảm tạ ông chồng “thầy Huyền đã đem tình “yêu thương
thật lòng” sưởi ấm trái tim giá băng và khiến cuộc sống 40 năm qua của tôi được thăng hoa, an lạc.”
Tác giả ghi lại niềm vui sướng hạnh phúc của gia đình mình khi thấy 2 người con, một trai một gái, đều
trưởng thành và lập nghiệp ổn cố trong xã hội Mỹ. Cô con gái đã được bà già chồng khen ngợi là “biết cách
nuôi con và biết cách dạy con”.
Riêng với cậu con trai tác giả tỏ đôi lời tâm sự trước ngày con bước vào đường sự nghiệp và lập gia đình
trong bài “Thư Của Mẹ”. Sau đó lại cẩn thận viết bài “Nói Với Con Nhân Ngày Lễ Thành Hôn Của Con” với
những lời thiết tha “ngày vui sướng nhất đời của tôi, ngày con trai út của tôi cưới vợ. Cháu Sâm và cô bạn tốt
của nó đã cử hành hôn lễ theo nghi thức cổ truyền Việt Nam…” mặc dù cô vợ của Sâm là người Mỹ…
Bà khuyên các con: “Ít cãi vã, hôn nhiều, cười nhiều” thì cuộc sống vợ chồng sẽ được hạnh phúc bền lâu.
Nhân dịp đón mừng lễ Tạ Ơn Thanksgiving cùng với gia đình nhỏ (chồng và các con) và gia đình lớn (các em,
các cháu, các chắt) tác giả thổ lộ lòng tri ân của mình trong bài “Cám Ơn Đời Cám ơn Người.”
Lê Mộng Hoàng cũng không quên nhắc tới các bằng hữu chốn học đường của mình thuở trước. Bà tỏ ra rất
tâm đắc với câu “Rất nhiều người đến rồi đi trong đời tôi duy chỉ có bạn thân sẽ lưu lại dấu tích trong tim tôi.”
Và “Bằng hữu cũng giống như rượu vang, càng lâu năm càng ngon” nên bà hào hứng ghi lại nhiều dấu ấn.
Trước hết là kỷ niệm khi tác giả còn đi học với các bạn cùng lớp Đệ Nhất trường Quốc Học từ năm 1959
được nhắc tới nhân cuộc Hội Ngộ “Hội Huế Mùa Hoa Đào 2011” trong bài “Hẹn hò gặp nhau sau nửa thế kỷ”.
Kế đến là kỷ niệm khi tác giả còn là sinh viên ở Đại Học Xá Viện Đại Học Đà Lạt 1963-1966. Kỷ niệm với Cha
viện trưởng trong bài “Ăn Tết Ở Đại Học Xá Đà Lạt”. Rồi đến các kỷ niệm khi tác giả còn làm cô giáo với tình
nghĩa Thầy Trò với các em học trò cũ trường Trung Thu dấu yêu thuở xa xưa v.v…
Các bằng hữu chốn văn thơ tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ cũng đươc tác giả ghi dấu lại với lòng cảm phục và kính
mến. Tác giả thắp lên nén hương lòng hoài niệm để nhớ đến hai thân hữu đã qua đời là nhà thơ Hà Bỉnh Trung
của Câu Lạc Bộ văn Học Nghệ Thuật vùng thủ đô, trong bài “Đừng Gọi Tôi Bằng Bác” và nhà thơ Quỳnh Anh
người bạn thơ dễ thương, dạt dào tình cảm của gia đình Kỷ Nguyên Mới, trong bài “Thương Nhớ Bạn Hiền”.
Tác giả cũng đặc biệt vinh danh nhà thư họa Vũ Hối hiện còn đang tiếp tục đóng góp văn học nghệ thuật
cho cộng đồng Việt Nam với các biệt tài vẽ đẹp, làm thơ truyền cảm, viết thư họa thần tình.
Về mặt tâm linh tác giả ghi lại những kỷ niệm liên quan tới hoạt động tôn giáo của mình. Nào là Đại Hội
Quán Âm” (mà tác giả gọi là “Đại Hội Tình Thương”). Nào là Pháp Hội Di Đà 2014 (mà tác giả gọi là “10 ngày
cuộc sống thăng hoa”.) Kế đến là Pháp hội Quán Âm Sám & Mạn Đà La Viên Dung (mà tác giả gọi là món quà
Tâm linh quý giá).

Rồi còn đến buổi cơm chay mừng 25 năm thành lập hội Phật Giáo Mỹ Châu trong bài “Hoa Sen Và Hoa Tình
Thương Nở Thắm Tại Chùa Hoa Nghiêm”. Và bài “Ba Thế Hệ trong gia đình họ Lê chung Một Niềm Vui: Tập Càn
Khôn Thập Linh” mà trong đó người già nhất đã 93 tuổi và người trẻ nhất chì mới có 2 tuổi ½ v.v...
Tất nhiên trong cuộc đời tỵ nạn tại xứ người Lê Mộng Hoàng nhớ mãi cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bà viết
bài “Làm Sao Quên Được Nỗi Đau Dai Dẳng” để nhớ chuyện trốn thoát khỏi VN, nhớ chuyện di tản trong ngày
tang thương đó. Trong bài “Câu Chuyện Của Cô Giáo Việt Nam Tỵ Nạn” tác giả trang trọng gởi lời cảm tạ chân
thành đến quốc gia Hoa Kỳ và dân tộc Mỹ” 40 năm về trước đã “mở lòng, mở cửa” đón nhận người tỵ nạn.
Cuối cùng có lẽ phải nhắc lại nơi đây tâm sự của tác giả “Thưa quý vị lúc còn là 1 hướng đạo sinh 8 tuổi ở
Hội An đẩy chiếc xe gỗ cọc cạch đi quyên góp quần áo cũ giúp nạn nhân lũ lụt tôi đã có ước mơ được thành lập
một hội Từ Thiện, để đem quà đến tặng cho các người nghèo khó”.
Và giờ đây thì “giấc mơ của cô bé hướng đạo sinh người Quảng Nam quê mùa, ngây ngô năm xưa biến
thành sự thật tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn rộng lớn xa hoa của cường quốc Hoa Kỳ nầy”. Đó là Nhóm Từ Thiện
Tình Thương Virginia thành lập năm 2005. Tác giả gọi là “đứa con cầu tự yêu quý” gồm một nhóm “bé tí tẹo”
có tính cách gia đình chỉ gồm con cháu, bà con bằng hữu.
Mục tiêu của nhóm là: “Quan Tâm và Chia Xẻ với Tình Thương”: Trợ giúp người vô gia cư & gia đình nghèo
tại Mỹ. Đóng góp cho công tác từ thiện của các hội bạn cùng mục tiêu tại Mỹ. Phát triển văn hóa Vietnam - Mỹ
qua các hoạt động xã hội, cộng đồng. Phát triển Phòng Đọc Sách Tiếng Việt Thư Viện Thomas Jefferson. Đóng
góp tịnh tài giúp công trình xây dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân. Trợ giúp các thương phế binh VNCH. Cấp
phát học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Gây quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Thết đãi cơm trưa cho các
người vô gia cư. Gửi quà Tết cho các trẻ mồ côi, các cụ già neo đơn tại các tỉnh v.v…
Tác phẩm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” của Lê Mộng Hoàng thật quả đã ghi lại nhiều dấu ấn trong tâm khảm người
đọc vì không những tác giả chỉ tưởng niệm tới thân mẫu, thân phụ mà còn nhắc tới chồng, con, bằng hữu cũ
và mới cùng các hoạt động sôi nổi về xã hội, tâm linh v.v… đúng theo như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói:
“Tình Thương và lòng Từ Bi của con người như là một tôn giáo phổ biến toàn cầu bởi lẽ Tình Thương bao la sẽ
là chất liệu nuôi dưỡng giúp cho tâm chúng ta An Lạc và Hạnh Phúc.”

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Virginia, 9 tháng 12 năm 2017)

Lê Mộng Hoàng & Tâm Minh Ngô Tằng Giao

NHỚ MẸ ÂM THẦM
Lê Mộng Hoàng
***
Để tưởng niệm Mẹ tôi nhân ngày Giỗ Mẹ năm thứ 10 (3/2007-3/2017)
*** Trích trong tập truyện “Nhớ Mẹ Âm Thầm” ***
Mẹ kính yêu,
Còn một tuần lễ nữa là đến rằm tháng 7, lễ Vu Lan. Hằng năm cứ đến ngày nầy con thường đưa Mẹ đến chùa
Hoa Nghiêm để dự lễ cúng Phật ngoài trời; rồi ăn cơm chay và được gắn hoa hồng khi các em gia đình Phật tử cử hành lễ
“Bông Hồng Cài Áo.” Con luôn cảm thấy vui sướng khi mình đã qua đồi “lục tuần” được người khác gọi bằng bác, bằng
bà mà vẫn còn có Mẹ, để ôm má Mẹ mà hôn mỗi chiều đi làm về, để được cài đóa hoa màu hồng tươi thắm biểu lộ niềm
tự hào “Mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, Mẹ tôi vẫn còn đây.” Nhưng lễ Vu Lan năm nay thì khác hẳn, Mẹ đã xa con rồi! Hiện tại
con đang ngồi tại bàn giấy của Mẹ, vẫn chiếc ghế nhung màu xám, chiếc bàn gỗ màu nâu, trên tường vẫn còn nguyên
tấm hình hai mẹ con đứng trước hồ sen nhỏ đằng sau vườn. Con dùng căn phòng của Mẹ làm phòng làm việc cho con,
suốt ngày con ngồi thiền, đọc sách, viết lách, tập thể dục nơi đây. Mẹ luôn ở bên cạnh con với nụ cười hiền hòa—vì khắp
nơi đều có hình Mẹ: hình Mẹ chụp với các em ở Sàigòn trước ngày qua Mỹ (1989), hình Mẹ chụp với dì Loan Anh--chắc
giờ nầy Mẹ đã gặp lại dì phải không?, hình Mẹ chụp với cả gia đình lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Virginia. Con còn nhớ anh
Huyền nói: "Đây là Christmas vui nhất vì đông đủ mọi người, sau nầy chưa chắc có thể họp mặt đủ các gia đình như vậy.”
Đúng như thế ; khi mọi người đã có việc làm, rồi phân tán nhiều nơi, rồi bận bịu vướng mắc vào guồng máy sinh họat
của xã hội tân tiến nầy nên cơ hội “ngồi lại với nhau, sum họp một nhà” thật quá hiếm hoi.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cũng không ngờ đã 67 tuổi đầu, đã làm bà ngoại rồi mà con vẫn còn CẦN CÓ MẸ như thế nầy!
Từ bao nhiêu năm nay con luôn cầu nguyện đức Phật Quán Thế Âm phù hộ cho Mẹ: "Sống thì khỏe mạnh, ra đi thì thanh
thản.” Điều mong ước của con đã thành sự thật. Mẹ đã từ trần bình an, yên lặng trong giấc ngủ sáng ngày 29 tháng 3
năm nay, 2007.
Trong suốt thời gian 49 ngày sau khi Mẹ nhắm mắt, con chú tâm vào việc đọc kinh cầu siêu, nhờ các sư cô các
chùa làm công tác từ thiện bố thí và góp lời cầu siêu cho hương linh Mẹ. Sư cô Minh Bảo chùa Từ An ở Huế vừa rồi có
bảo con rằng: "Theo lời một nhà ngoại cảm ở chùa Từ An thì hương linh cô Đốc rất AN LẠC. Hương linh nầy thông minh,
sáng suốt nên theo dõi lời kinh của các ni sư chuyên cần và vui vẻ.” Con rất mừng khi nghe Sư cô kể như vậy. Tám ngày
sau khi Mẹ mất, con nằm mơ thấy Mẹ và Mẹ cười nói: "Má vui lắm con!” khi con trao Mẹ hai bao lì xì có đựng tiền mới
để Mẹ cúng dường cho quý Thầy.
Con cứ ngỡ Mẹ đã già rồi, 93 tuổi; lúc sau nầy Mẹ không đi laị được vì đau chân nên phải ngồi xe lăn hoặc nằm
trên giường và ngủ nhiều, việc Mẹ ra đi nhẹ nhàng, không sợ sệt, không la ré đau đớn gì cả là một phước lớn cho Mẹ và
cho chúng con, nhưng thực tế thì không như vậy! Sau khi nghỉ một tuần để lo đám tang cho Mẹ, con trở lại sở làm. Con
nhớ Mẹ xót xa, cơn nhớ đến thình lình khi con nhìn lên tấm hình Mẹ treo cạnh computer ở sở. Con phải cắn môi lại vì
không muốn bạn đồng nghiệp biết rằng “một bà già 67 tuổi laị khóc nhớ Mẹ như đứa trẻ lên 3.” Trí nhớ của con sút kém
rất nhiều! Con quên nhiều thứ đến nỗi con phải nói với ông trưởng nhóm (Team Leader) là: "Ông nên coi chừng, trí nhớ
của tôi lúc nầy tệ lắm, sợ việc tôi làm không chính xác.” Ngày nầy qua ngày khác, cơn nhớ không bớt đi mà tật quên thì
tăng thêm. Con quyết định hoàn tất việc nạp đơn xin hưu trí; rồi con đi nghỉ hè ở Tampa, Florida. Khi họp mặt với các
bạn cựu học sinh Đồng Khánh, đứa nào cũng đều làm bà ngoại, bà nội cả; phần đông đã mất mẹ lâu rồi nên con cố gắng
sinh hoạt bình thường, cũng cười cũng nói, cũng ăn ngủ, vui chơi như mọi người. Mỗi đêm trước giờ ngủ, con đều cầu
nguyện Phật độ trì cho Mẹ, đó là lúc con nhớ Mẹ da diết! Con bây giờ làm việc gì cũng chậm chạp, ngu ngơ, vì tật hay
quên. Con hy vọng những ngày họp bạn ở nhà QH tại Tampa được gặp các bạn ngày xưa (1956) của trường Đồng Khánh

Huế, được nói cười xưng “mi tau” tự do, được chủ nhà thức khuya dậy sớm nấu các món Huế ngon và lành cho cả bọn
thưởng thức thì con sẽ từ từ khôi phục lại trí nhớ, trở lại tình trạng hoạt bát linh động như những ngày còn Mẹ bên con.
Ngày Chủ Nhật 24 tháng 6, chúng con rời Tampa trở về Virginia, có cháu Sammy ra đón tại phi trường Dulles. Thằng bé
rất ngoan, đến đón đúng giờ, laị nhớ mua hai chai nước lạnh mát rượi để ba mẹ uống. Con thầm cám ơn Trời Phật đã
cho con được hưởng đôi “Giây Phút tuyệt vời” khi nhìn thấy Sammy cười tươi xách vali của vợ chồng con bỏ lên xe rồi
đưa chúng con về nhà; đây là biểu tượng của TÌNH THƯƠNG chân thật. Tuổi già của Mẹ thường vui và ấm cúng vì Mẹ
rất may mắn: Mẹ được các con gái thương yêu chăm sóc, mà các chàng rễ cũng thương Mẹ không kém, rồi đến con trai
con dâu và các cháu ngoại, lúc nào cũng lo cho bà ngoại. Tuấn, tuy luôn bận bịu ở phòng nha khoa và 3 con dại vẫn hằng
tuần đến thăm bà ngoại và không quên mang món bánh bèo tôm chấy của Saigon Café mà bà ưa thích. Con chỉ ước sao
cho con được 1/10 của tình thân thương ấy từ gia đình lúc tuổi già cũng đã mừng rồi.
Mẹ ơi, ngày 24 tháng 6 vừa qua con vừa thoát một tai nạn xe hơi khủng khiếp mà bây giờ nghĩ lại con vẫn không
hiểu vì sao đã xảy ra cái “chớp mắt định mệnh” ấy?
Sau lúc Sammy đưa vợ chồng con từ phi trường Dulles về nhà, con ăn trưa và dọn dẹp hành lý, đến 4 giờ chiều
con bảo anh Huyền: "Em đi ra Eden mua thức ăn, trái cây và gôị đầu luôn thể để ngày mai đi làm lại.” Đây là tuần cuối
cùng con làm việc với IRS trước khi nghỉ hưu sau 20 năm và 6 tháng cặm cụi cần cù. Con lái xe đi trên đường Sleepy
Hollow; con đường nầy rất quen thuộc con đã từng đi tới đi lui biết bao nhiêu lần. Con nhìn bảng bên lề đường phía mặt
ghi “25MPH” (25 dặm mỗi giờ, tốc độ giới hạn.)
Con ngó đồng hồ xe thì nó chỉ 30 dặm. Con nghỉ thầm: "Như vậy là tốt rồi!” Ở tiểu bang Virginia sắp áp dụng luật phạt
tiền rất nặng, cả ngàn đồng cho người dân Virginia nào chạy quá tốc độ. Đang nghỉ miên man như thế con không hiểu vì
sao lạc tay lái và chỉ nghe tiếng RẦM rất lớn. Xe con tông vào một xe màu xanh lá cây đậu bên lề đường. Xe nầy tông vào
xe đậu sau nó. Một cô người Mỹ trẻ la lên “STOP! STOP!”. Con nghe theo lời cô ấy đạp thắng và dừng xe. Cái AIR BAG
(túi hơi an toàn) bung ra, bốc khói. Con nghe cô kia bảo: “Get out of the car!” (Ra khỏi xe ngay); có lẽ cô ấy sợ xe bốc
cháy. Tuy nhiên con không biết làm sao để ra khỏi xe, con quên bấm dây nịt an toàn; cũng phải vài phút sau con mới ra
được. Một bà Mỹ khác chắc ở gần đó chạy đến hỏi: “Are you OK?” (Bà có sao không?) Con đáp: "Yes, I am OK!” rồi được
dẫn đến ngồi bên lề đường. Cô người Mỹ, chủ chiếc xe Van màu xanh lá cây bị xe con tông đã rất tử tế gọi xe cứu
thương đến cấp cứu. Khi xe ambulance đến, họ hỏi con: "Do you want to go to the hospital?” (Bà có muốn đi tới bệnh
viện không?) thì con lúc đó chẳng biết gì cả. Con trả lời: "I don’t know!” (Tôi không biết!). Họ nói tiếp: “You need to make
decision right away!” (Bà phải quyết định ngay bây giờ!) Vào giờ phút cấp bách ấy giống như hương hồn của em Ý Nhi đã
về ở trong con. Con nhớ lại ngày Ý Nhi bị tai nạn xe hơi năm 1993, 14 năm trước, mình mẩy em không bị trầy trụa gì cả,
được đưa vào bệnh viện Alexandria, nhưng sau đó họ cho về nhà bảo là không can chi. Sáng hôm sau ngủ dậy Ý Nhi
bước xuống giường đi vào phòng tắm bị té ngã, sau đó đưa vào bệnh viện Fairfax, bác sĩ bảo là bị internal bleeding (chảy
máu bên trong) và em đã qua đời sau 3 ngày mê man! Hình như có tiếng nói bên tai con: "Phải đi bệnh viện!” nên con
trả lời: "Please take me to the hospital!” (xin chở tôi đến bệnh viện.)
Mẹ ơi! Có phải Mẹ đã vẫn ở bên con che chở cho con và nhắc nhở con không? Khi nằm trên “băng ca” để đến
nhà thương con thầm cầu nguyện Phật Quán Thế Âm và hương linh Mẹ cứu độ cho con. Không biết con có bị chấn
thương ở đâu không? Lúc ấy chỉ nghe đau tức ở ngực và choáng váng, xây xẩm thôi. Một nữ cảnh sát viên theo vào bệnh
viện để “hỏi cung” con vì sao gây ra tai nạn? Con trả lời: "Thật tình tôi không hiểu rõ là tôi bị ngất xỉu trong vài phút hoặc
là tôi nhắm mắt vì mệt nữa.” Bà nầy đối xử rất lịch sự, chúc con được bình an và chỉ phạt lổi “Failure to control the
vehicle” (không kiểm soát được xe của mình.) Con ngủ thiếp đi độ nửa giờ, khi mở mắt ra thấy Rachel (con dâu của con)
mừng rở kêu: "Mẹ, how do you feel?” và ôm chầm lấy con, thật dễ thương! Rachel được anh Huyền chở đến bệnh viện
để trông chừng con trong lúc anh ấy và Sam lo trao đổi giấy tờ bảo hiểm với hai chủ nhân của hai chiếc xe kia và lo kéo
chiếc Toyota Camry về đậu tạm ở nhà mình. Xe nầy hư hại hoàn toàn: nắp xe phía trước cong lên, kính xe rạn nứt, hai
airbags bung ra trông thật ghê sợ! Con ở lại bệnh viện ba ngày để cho các bác sĩ chuyên môn khám nghịêm bằng các
phương pháp tối tân (Scan, MRI, EKG, EEG, XRay) tim, đầu, cổ, bao tử của con; con chỉ biết cầu nguyện chư Phật và mẹ

độ trì cho con: "Lúc sống thì khỏe mạnh, lúc chết thì an bình.” Con rất sợ phải nằm một chổ cần có người săn sóc đở đần
về lâu về dài. Tình trạng nầy xảy ra rất thường chung quanh con; vừa phiền hà cho người thân trong gia đình, vừa xót xa
cho chính bản thân, nhất là với bản tính thích hoạt động như con. Cuối cùng tối thứ ba 27 tháng 6, bác sĩ tổng kết mọi
khám nghiệm kết quả BÌNH THƯỜNG (NORMAL) nên cho phép con về nhà. Con mừng đến chảy nước mắt. Xin CẢM TẠ
TRỜI PHẬT và MẸ đã cứu độ con. Xin muôn vàn CẢM TẠ những thăm hỏi đầy tình thương mến của gia đình, bằng hữu.
Có nằm trong bệnh viện mới thấu hiểu NIỀM VUI của mỗi buổi sáng thức dậy, khỏe mạnh an toàn đi làm việc, nói cười
vui vẻ. Con cũng biết ơn các bác sĩ và y tá tại Fairfax INOVA; họ cư xử với bệnh nhân dịu dàng, thân mật. Ngày đầu tiên
con nằm nơi đây có một cô y tá tên Rosie đến hỏi chuyện con để biết “trong trường hợp nguy hại đến sinh mạng thì con
ước muốn gì? Tôn giáo của con là gì? Gia cảnh ra sao?” để lập hồ sơ bệnh nhân. Cô làm việc nầy lúc 2 giờ sáng mà vẫn
tươi cười hòa nhã. Con rất ngạc nhiên nên bảo cô ấy: "Bây giờ đã là 2 giờ khuya, tôi không ngủ được nhưng khuôn mặt
tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ của cô giúp tôi cảm thấy bớt lo lắng và dễ chịu hơn. Cám ơn cô!”
Ngay sau khi cô ấy rời phòng, con vội ghi mấy giòng trên tấm giấy nhỏ để CẢM TẠ TỪ TÂM rất quí giá của Rosie.
Sáng hôm sau 6/25, có mấy bạn đồng nghiệp ở IRS (sở Thuế) vào thăm con. Bạn con bảo: "Tôi vừa đọc nét chữ của Hoa
trước khi đến đây.” Con ngạc nhiên hỏi: "Ở đâu?” Bạn Susie cho biết: "Trên tường của thang máy, your thank you note
to the nurse!” Như thế là cô Rosie và các bạn đồng sự đã có được đôi phút hài lòng vì sự tận tâm, lòng nhân ái trong
công việc hàng ngày nhọc nhằn của họ đã được cảm nhận. Mẹ thấy chưa; dù “Mẹ đã như cánh hạc bay”, con vẫn luôn
nhớ lời Mẹ dặn:
Sớm đem cho người thêm niềm vui
Chiều giúp người bớt khổ
Mỗi ngày con đều đọc KINH PHƯỚC ĐỨC mà Mẹ đã nắn nót chép lại cho các con, các cháu 4 năm về trước (2003):
Có học có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức tốt nhất
Mẹ dấu yêu, xin phù hộ cho cơn nhớ Mẹ trong con lắng dịu, bớt xót xa để con chú tâm vào các công tác từ thiện cộng
đồng con đang làm dang dở. Con nguyện luôn noi gương Mẹ cố gắng phát triển từ tâm :
Tâm từ như suối triền miên
Thấm vào mạch sống, mọi miền an vui
Tâm từ làm gốc vun bồi
Cho người cao thượng, cho đời vinh hoa
Thấy người khổ nạn khó qua,
Lòng mình đau xót như là khổ chung
Thấy người hạnh phúc thành công
Lòng mình sung sướng như cùng vui theo
(Kinh Từ Bi Tâm)

Có một anh bạn của con đã viết trong bản nhạc về Mẹ :
« Nếu một mai Mẹ sẽ qua đời
Con không biết khóc ít hay khóc nhiều? »
(Rồi Mẹ Như Cánh Hạc Bay - Nghiêu Minh)

Con đã gồng mình khóc trong âm thầm, yên lặng để làm gương cho các em các cháu. Con khuyên chúng nó :
"Đừng khóc, nên niệm A DI ĐÀ PHẬT để hương linh Mẹ được siêu thoát,» tuy nhiên, con lại thấy khi mình đè nén không
cho niềm đau được tuôn trào thì nỗi nhớ lại mọc ra dai dẳng, xốn xang, triền miên. Mẹ ơi ! Ước gì con được ôm Mẹ mà
hôn như những mùa Vu Lan năm trước. Bây giờ thì con chỉ biết hôn chiếc áo len trắng cụt tay mà Mẹ thích mặc và lạy
Mẹ mà thôi !
Con âm thầm nhớ Mẹ xót xa Mẹ ơi, bà Mẹ hiền hòa đặc biệt, tuyệt vời của con. Cầu xin chư Phật độ trì cho
hương linh Mẹ được phiêu diêu miền TỊNH ĐỘ.
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EM LÀ…
Hải Bằng.HDB
*

Em là thiếu nữ trời cho đẹp
Đôi mắt long lanh nét gợi tình
Làn tóc thơ ngây tơ liễu rủ
Vành môi chúm chím, nụ cười xinh
Năm ấy, em vừa tròn đôi tám
Má hồng mơn mởn trái đào non
Sân trường cánh phượng phô mầu thắm
Ba tháng xa nhau thấy mỏi mòn
Năm kế khai trường vắng bóng em
Thơ tình ấp ủ mở ra xem
Xem rồi nước mắt nhòe trang giấy
Em đã sang ngang bỏ lại đò
Quá nửa đời người gặp lại nhau
Tưởng đâu quên được mối tình đầu
Sao lòng vẫn thấy chơi vơi quá
Tình đậm nhưng môi đã nhạt màu

THƯƠNG TIẾC BẠN HIỀN

Ngỡ ngàng nghe được hung tin

Trách trời trách đất nghiệt oan

Chao ơi! như sét đánh xuyên ngang đầu

Gây ra sự thể ly tan thế này

Mắt nhoà giọt lệ tuôn mau

Cuộc đời là những đổi thay

Nhớ hình dáng bạn âu sầu ruột gan

Dễ ai biết trước đường xoay ngược chiều

…Ngày nào tôi, bạn gian nan

Hôm nay trong cảnh tiêu điều

Trên vùng đất lạ lo toan gia đình

Tiếc thương nhớ bạn hồn siêu phách tàn

New Mexico là xứ an bình

Bạn đi rũ nợ trần gian

Tạo nên cơ hội chúng mình định cư

Riêng tôi nhớ bạn tâm can bần thần

Thế rồi ngày tháng thoi đưa,

Vái van Phật Tổ ân cần

Con tôi, con bạn cũng vừa thăng hoa

Đưa hương linh bạn về gần Cõi Thiên!

Công danh sự nghiệp chói lòa
Gia đình hạnh phúc nhà nhà an vui

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Cháu nội cháu ngoại chào đời
Tăng thêm phước lộc cho đôi bạn già

(Vô vàn thương tiếc chị Nguyễn Thành Ca,

Tiếng cười tiếng nói chan hòa

khuê danh Trần Thị Đạm, pháp danh Nguyên
Thanh, qui Phật ngày 30 tháng 11 năm 2017
tại San Diego, California)

Ông ông, cháu cháu, bà bà, con con
Cuộc đời chẳng đươc vuông tròn
Khiến tôi mất bạn héo mòn tâm can

Ỷ Nguyên - Nguyễn Thị Yến
Maryland, Giáng Sinh 2017

ĐINH CƯỜNG, MỘT TÀI HOA CỦA HỘI HỌA VIỆT NAM
Phan Anh Dũng
****
Sáng thứ sáu 8/1/2016 được tin từ Lê Hân bên San Jose, California (em của nhà thơ Luân Hoán) báo tin họa sĩ Đinh
Cường vừa qua đời hôm qua. Tôi thật bất ngờ và xúc động vì mới gặp anh cách đó mấy tuần ở thương xá Eden

Center, thành phố Falls Church, Virginia. Hôm ấy, Đinh Cường đi ăn trưa với một nhóm bạn. Tình cờ gặp, tôi
đến bắt tay và thăm hỏi vì đã lâu không gặp mặt từ khi anh lâm trọng bệnh và quyết định chữa theo hóa trị
(chemotherapy). Tôi nhận thấy ngoại hình anh không đến nỗi tiều tụy, chỉ trừ đầu không còn tóc nhưng nụ
cười mỉm chi vẫn còn đó, lời nói nhỏ nhẹ và cái xiết tay thân tình khiến tôi vui mừng và không khỏi nghĩ rằng
sức khỏe của anh đang hồi phục. Khi viết "Lá Thư Mùa Đông" cho số Cỏ Thơm 73 vào tháng 12, tôi đã vội vàng
thông báo "tin vui" này đến văn thi hữu bốn phương.
Trong thời gian Đinh Cường chữa trị ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer), tôi vẫn liên lạc với anh qua
email, theo dõi sinh hoạt và dự đoán sức khỏe qua các bài thơ, biên khảo, tranh, hình ảnh họp mặt... của anh
đăng ở blog của nhà thơ Phạm Cao Hoàng, một người bạn sống khá gần và thường xuyên tiếp xúc với anh
những năm gần đây. Tôi có gởi thư kèm vé mời anh đến dự ngày họp mặt thường niên của Cỏ Thơm vào tháng
6, 2015. Tuy không đến được nhưng anh vẫn lịch sự cảm ơn, gởi tiền ủng hộ và thiệp chúc mừng Cỏ Thơm tròn
20 tuổi! Lại nữa, khoảng tháng 9, 2015 sau khi xuất bản quyển "Đi Vào Cõi Tạo Hình I ", anh đã thân ái gởi tặng
và cũng nhờ tôi sưu tầm, điều chỉnh cho đẹp và rõ hơn một số tranh để anh đăng vào quyển "Đi Vào Cõi Tạo
Hình II " trong tương lai. Rất tiếc việc này chưa thực hiện được thì anh đã qua đời.
Ngoài nhóm bạn trong giới hội họa, Đinh Cường quen rất nhiều người trong giới văn nghệ sĩ khắp nơi. Lý do
cũng dễ hiểu là vì anh yêu văn học nghệ thuật kể từ khi học “ban C” văn chương ở Trung Học Petrus Trương
Vĩnh Ký, Sài Gòn. Anh yêu quý sách vở, viết biên khảo, tùy bút và nhất là sáng tác thơ đều đặn. Anh được bạn
bè thương mến vì anh thành thật quan tâm và chẳng quên một ai! Đinh Cường là người sống nhiều về nội tâm.
Anh thích họp mặt bạn bè để thăm hỏi, và có thể chỉ để nhìn và nghe tiếng nói thân thương, chứ anh ít khi
"góp chuyện". Có khi anh ngồi lặng yên giữa nhóm đông người nhưng trong lòng vẫn vui vẻ và đặc biệt nhất là
vẫn có thể tập trung để vẽ phác họa hay sáng tác thơ tại chỗ! Vào ngày cuối tuần, nhà văn gốc Hội An Phạm
Thành Châu thường đến chở anh ra quán Phở Xe Lửa ở Eden Center của cựu Luật sư Nguyễn Thế Toàn để gặp
bạn bè. Anh Châu cho rằng Đinh Cường là người họa sĩ hào phóng nhất vì chuyên vẽ "chùa" các bìa sách, bìa
băng nhạc không tính tiền cho bạn bè - thân cũng như sơ! Chỉ cần một lời cảm ơn của tác giả, kèm theo vài
quyển sách, CD… là Đinh Cường thấy thú vị rồi!
Tính tình của anh điềm đạm thật hiếm có. Tôi chưa từng nghe anh nói xấu về ai hay chê bai tác phẩm của
họ. Năm 2009, họa sĩ Trịnh Cung - người bạn "nối khố" từ thuở học Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế - viết một
bài "Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị", trong đó ngoài chỉ trích nhân vật chính Trịnh Công Sơn, anh còn
kéo thêm tên Đinh Cường - cho rằng tình bạn giữa Trịnh Cung và Đinh Cường không thành thật như mọi người
đã nghĩ từ bấy lâu nay! Bài viết này của Trịnh Cung gây nhiều tranh luận trong giới văn nghệ sĩ. Tôi có dịp hỏi
Đinh Cường chuyện thực hư ra sao vì không thấy anh lên tiếng! Anh chỉ trả lời nhỏ nhẹ: "Có lẽ Trịnh Cung
trong lúc nóng giận đã viết hơi quá đáng. Mong rằng thời gian sẽ làm anh ấy suy nghĩ lại. Tôi thấy lời qua tiếng
lại lúc này cũng vô ích thôi, anh Dũng à". Và quả y như Đinh Cường dự đoán, cuối năm 2015 Trịnh Cung đã viết
một bài về Đinh Cường, một người bạn thật đôn hậu như sau: "... Từ khi tôi đi lính rồi đất nước lâm vào khói
lửa khủng khiếp, chúng tôi không còn gần gũi như những ngày thanh bình. Đinh Cường và Trịnh Công Sơn có
điều kiện gắn bó và duy trì tình bạn vốn rất đẹp đẽ còn tôi lênh đênh theo đời lính nên không còn giữ được
những gắn bó tuyệt vời như thủa 20-30 tuổi. Thậm chí, những năm sau ngày 30-4-1975, chính tôi đã làm đổ vỡ
tình bạn hiếm có ấy như một người đã đập vỡ chiếc bình cổ tuyệt tác vốn là trời cho. Nay, tuổi chỉ còn vài năm
nữa là đến 80, Trịnh Công Sơn đã yên nghỉ nghìn thu, Đinh Cường thì bỏ giận tôi, về Việt Nam cách đây 4 năm,
nhờ Thân Trọng Minh nhắn rủ tôi đi ăn cơm, để tôi chọn chỗ. Tôi đã xách đến một chai rượu cognac loại quý

để uống mừng sự tái hợp của hai chúng tôi. Lẽ dĩ nhiên là cuộc cụng ly tay ba này không dừng ở đây mà tôi
còn mời Đinh Cường dùng bữa tối với vợ con tôi, vợ chồng Dương Nghiễm Mậu, vợ chồng Nguyễn Quang vào
tối hôm sau, trước khi Đinh Cường về Mỹ. Và, chắc các thân hữu đã biết, Đinh Cường gần đây đã nhiều lần làm
thơ đề tặng tôi và thường nhắc đến tôi trong các bài viết của anh. Đáng yêu thay và đáng biết ơn thay Đinh
Cường, một người bạn lâu đời hết sức đôn hậu.Cầu cho bạn mau bình phục, tôi hy vọng sẽ về DC thăm bạn vào
mùa Giáng Sinh này."
Khi trở bệnh nặng vào những tuần cuối cùng, tuy sức khỏe rất yếu nhưng Đinh Cường vẫn cố gắng phấn
đấu. Anh nhờ con trai giúp gõ chữ và vẫn gởi bài đăng lên các trang mạng để bạn bè yên tâm. Tuy nhiên, dấu
hiệu sức khỏe không được tốt của anh đã khiến cho người trong gia đình cũng như một số bạn bè ở xa đã cố
gắng đến thăm để vận động tinh thần anh, một điều quan trọng khi chữa trị ung thư.
Họa sĩ Đinh Cường đã ở trong Ban Biên Tập của Cỏ Thơm từ số đầu tiên phát hành năm 1996, với bài biên
khảo rất chi tiết "Tưởng Nhớ Một Họa Sĩ Bậc Thầy: Lê Văn Đệ". Trong 20 năm cộng tác với Cỏ Thơm anh đã
đóng góp nhiều bài biên khảo giá trị về Hội Họa, Việt Nam cũng như thế giới. Anh cũng không quản ngại cho
Cỏ Thơm chọn và dùng các tranh anh đã vẽ và nếu cần, anh vẽ minh họa thêm cho tờ báo được đẹp mắt và
tăng tính chất mỹ thuật.
Đinh Cường ra đi vào tuổi 76 là một mất mát lớn cho Hội Họa Việt Nam nói chung và Cỏ Thơm nói riêng.
Ngày 12/1/2016 một số văn thi hữu Cỏ Thơm đã đến chia buồn với gia đình của Họa sĩ Đinh Cường ở nhà quàn
Fairfax Memorial Funeral Home. Chúng tôi đã tỏ lòng tri ân sự đóng góp quý báu của anh đến bà quả phụ Đinh
Cường (chị Tuyết Nhung), 2 con trai Đinh Trường Giang, Đinh Trường Chinh và con gái Đinh Thị Dạ Châu.
Chúng tôi sẽ nhớ mãi một người bạn đầy nghệ sĩ tính, chân tình, hiền hòa, đôn hậu và sẵn lòng giúp đỡ mọi
người. Cầu mong anh được an nghỉ vĩnh viễn nơi đất Phật.

TIỂU SỬ ĐINH CƯỜNG
Tên thật là Đinh Văn Cường, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1939 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xứ sở của đồ
gốm và sơn mài, với trường Mỹ Nghệ Thủ Dầu Một do người Pháp thành lập từ 1901.
1951-1957: học sinh Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký (Sài Gòn), ban Văn Chương.
1963: tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.
1964: tốt nghiệp Sư Phạm Hội Họa Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn.
1962: Huy Chương Bạc với bức "Thần Thoại", Triển Lãm Hội Họa Mùa Xuân Sài Gòn.
1962: Giải thưởng với bức "Nhà Thờ", Đệ Nhất Triển Lãm Mỹ Thuật Quốc Tế Sài Gòn của Toà Đại Sứ Trung Hoa
Dân Quốc.
1963: Huy Chương Bạc lần thứ hai với bức "Chứng Tích", Triển Lãm Hội Họa Mùa Xuân Sài Gòn.
1969-1971: Uỷ viên Kiểm soát Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam.
1963-1967: Giáo Sư Hội Họa trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Huế.
1967-1975: Giáo Sư trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.
Đinh Cường đã sống ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn với một thời tuổi trẻ đi và sống lang thang khắp miền đất nước cho
đến khi sang định cư ở Mỹ từ 1989. Nơi cư ngụ cuối cùng là thành phố Burke, tiểu bang Virginia.
Đinh Cường đã có hơn 20 cuộc triển lãm tại Việt Nam (qua nhiều thành phố Đà Lạt, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng,
Nha Trang, Pleiku) và ngoài nước như Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ba Tây, Tunisie, Ấn Độ, Singapore... Theo một
brochure Triển Lãm Đinh Cường, tính cho đến 2005 Đinh Cường đã có 24 lần triển lãm tranh riêng và 21 lần
cùng với các hoạ sĩ khác.

Sách đã xuất bản:
"Cào lá ngoài sân đêm", thơ, NXB: Thư Ấn Quán Hoa Kỳ 2014
"Tôi về đứng ngẩn ngơ", thơ, NXB: Quán Văn Sài Gòn 2014
"Đi Vào Cõi Tạo Hình I", tiểu luận hội hoạ, NXB: Văn Mới California 2015

VÀI KỶ NIỆM VỚI ĐINH CƯỜNG
1. Tranh của Đinh Cường:
Khi website Cỏ Thơm bắt đầu năm 2006, tôi đã biên soạn một trang về Họa sĩ Đinh Cường và đăng một số
họa phẩm tiêu biểu của anh ở đó:
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=53
Tranh của Đinh Cường phần lớn dùng sơn dầu trên vải bố (canvas) với nhiều đề tài và thể loại. Trong trang
website của anh: http://dinhcuong.com, một số tranh chọn lọc được xếp loại theo: trừu tượng, Phật giáo,
chân dung, thiếu nữ, âm nhạc, minh họa, cảnh vật và tĩnh vật ... Những năm gần đây, anh còn thích vẽ phác
họa khi có cảm hứng bất chợt: trên giấy báo, giấy napkin và dùng bút chì, bút bi, chấm phá với màu từ nước
uống khi ngồi ở các quán cà phê, nhà hàng ... Khi về đến nhà, đôi khi anh chỉnh sửa lại trước khi scan và gởi
đăng ở websites! Đinh Cường cũng nổi tiếng vẽ chân dung các thân hữu theo trí nhớ (par mémoire). Bộ tranh
về nhà thơ Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn được giới hội họa khen ngợi, không phải vì "giống như đúc" mà vì đã
lột tả được cá tính cũng như tình cảm của họ một cách tài tình! Tranh về "loại âm nhạc" có bóng dáng của đại
hồ cầm (contre bass) và hắc tiêu (clarinet), hai nhạc cụ mà Đinh Cường yêu mến qua nhạc jazz.

Bùi Giáng – Tranh: Đinh Cường

Trịnh Công Sơn – Tranh: Đinh Cường

Riêng tôi, rất mê các tranh vẽ về thiếu nữ của Đinh Cường, nhất là thiếu nữ với chiếc áo dài tha thướt, có vẻ
bí ẩn, liêu trai. Vì Đinh Cường yêu nét vẽ của họa sĩ gốc Ý Modigliani nên thiếu nữ trong tranh của anh cũng có
cái cổ cao và bàn tay thon dài khác thường! Anh cũng thích vẽ thiếu nữ nghiêng người bồng bềnh như bay trên
mây, điển hình là bức "Huế, Dòng Sông Bay Trong Trí Nhớ". Cảm hứng từ bức tranh đó, thi sĩ gốc Quảng Trị

Phan Khâm đã sáng tác bài thơ "Trong Trí Nhớ Dòng Sông" và nhạc sĩ gốc Huế Huy Lãm đã phổ nhạc bài thơ có
ấn tượng này. Thật là một duyên văn nghệ thú vị ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Mời quý vị xem thêm chi tiết ở đây:
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=47

Thi sĩ Phan Khâm, Nhạc sĩ Huy Lãm, Họa sĩ Đinh Cường

Khoảng năm 1985, khi còn ở Sài Gòn, anh Nguyễn Văn Bá (người phụ trách kỹ thuật cho website Cỏ Thơm)
đã đến gặp họa sĩ Đinh Cường tại tư gia ở Tân Định mua vài bức tranh, trong đó có "Thiếu Nữ trên đồi
Domaine de Marie" để gởi tặng cho vợ chồng tôi. Bức tranh với gam chủ đạo màu xanh, thiếu nữ với đôi mắt
khá huyền bí, trên tay cầm đóa hồng màu đỏ ... Bức tranh này tôi treo ở phòng khách, có vài chỗ sơn bị rạn
nứt nhẹ. Năm 2008, khi đã quen biết nhiều với anh Đinh Cường, tôi có đề cập đến bức tranh này và anh yêu
cầu đem đến để anh xem lại. Tôi còn nhớ rất rõ vào
một buổi chiều mưa, anh lịch sự tiếp đón 2 vợ chồng
tôi và khui một chai rượu vang ngon để mừng buổi
họp mặt. Ngoài chúng tôi, anh không quên mời rượu
đến 2 người bạn yêu quý đã khuất bóng, đó là Bùi
Giáng và Trịnh Công Sơn (có bàn thờ trên kệ sách). Sau
đó, anh mời chúng tôi dạo xem studio, ngắm các tranh
anh đã và đang vẽ. Anh cũng xem kỹ bức tranh tôi
mang theo. Anh xúc động cho biết anh vẽ bức tranh
“Thiếu Nữ trên đồi Domaine de Marie" vào năm 1985,
thời điểm đó thật khó khăn vì mọi thứ khan hiếm. Tiền
không kiếm ra thì làm sao mua nổi những ống màu để
vẽ, mà dù có tiền cũng không biết mua ống màu ở
đâu! Khổ tâm nhất là người họa sĩ không thể ngừng
cầm cọ khi có xúc cảm! Anh giải thích thêm về cách
chuẩn bị tấm vải bố trước khi vẽ, lúc đó cũng không
được như ý muốn, vì thế sơn đã có vài chỗ rạn nứt.
Tuy nhiên, anh đề nghị cứ để y nguyên như thế và nếu
muốn, anh sẵn sàng đổi một bức nào chúng tôi ưng ý
trong studio! Sau này, tôi biết có những bức tranh
mang nhiều kỷ niệm anh đã tìm và mua lại, như bức
“Thiếu Nữ Xanh”, treo ở quán cà phê Tùng, Đà Lạt từ
bao nhiêu năm.

2. Tình cảm với bạn bè và nhạc của Trịnh Công Sơn:
Như đã viết ở đầu bài, Đinh Cường là người sống nội
tâm và ít nói. Tuy nhiên, khi đã quen biết anh và gặp gỡ
riêng có 2 người thì anh rất cởi mở, vui vẻ, sẵn sàng chia
xẻ kiến thức về những văn nghệ sĩ anh quen biết. Anh
cũng không ngại yêu cầu tôi giúp đỡ về kỹ thuật
computer, tìm kiếm hình ảnh hay các bản nhạc xưa mà
tác giả nhờ anh minh họa. Tôi còn nhớ đã photocopy 3
bản tập nhạc "Ca Khúc Trịnh Công Sơn" (do nhà xuất bản
An Tiêm ấn hành năm 1966) tặng cho anh, nhà thơ
Hoàng Xuân Sơn và ca sĩ Khánh Ly. Những ca khúc này
được hát trong một buổi triển lãm tranh chung với họa
sĩ Nguyễn Đình Thuần đầu năm 2008 tại Houston, Texas.
Anh rất vui vì không ngờ bản gốc quyển nhạc này vẫn
còn tồn tại ở hải ngoại!
Một kỷ niệm khó quên nữa là anh đã giúp tôi nhiều
tài liệu về ca khúc "Tuổi Đá Buồn" của Trịnh Công Sơn để
thực hiện một trang khá đầy đủ về lai lịch bản nhạc này:
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=1188&Itemid=1
Anh cũng tự nguyện giúp nối dây liên lạc với chị Dao
Ánh, hiện cư ngụ ở California, một trong những người
mà Trịnh Công Sơn đã có tình cảm sâu đậm, thư từ qua lại trong nhiều năm lúc còn trẻ. Đinh Cường xác nhận
Dao Ánh là nguồn cảm hứng để Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc "Tuổi Đá Buồn" vì chính anh đã vẽ minh họa
bài này khi ở thị trấn Dran gần Đà Lạt và Trịnh Công Sơn đã gởi đi tặng Dao Ánh ở Huế.
3. Thơ của Đinh Cường:
Nhiều người không biết là Đinh Cường đã sáng tác thơ từ
thời trẻ và gần đây bạn bè khuyến khích cho ra đời 2 tập thơ
"Cào Lá Ngoài Sương Đêm" và "Tôi Về Đứng Ngẩn Ngơ" – có
phụ bản nhiều tranh của Đinh Cường trong đó. Anh cho biết:
"tôi thích thơ, cả thơ tân hình thức, không làm nghệ thuật xếp
đặt được, chỉ làm với xúc động của riêng mình, một cõi riêng
chân chất dù cũ kỹ, mà có cũ kỹ gì đâu, nghệ thuật như biển
rộng có nhiều con sóng ...".
Tôi thích 2 bài thơ sau đây của nhà thơ Đinh Cường: "Vĩnh
Viễn" - sáng tác năm 1964, để tặng cho người yêu Tuyết
Nhung, sau này là hiền thê của anh; và "Tạ Ơn" - sáng tác
cuối năm 2015:
VĨNH VIỄN
Anh vẫn trở về đêm khuya thắp hàng bạch lạp
Tách nước trà nguội như căn phòng có nhiều vết loang
Anh đồ lên thành khuôn mặt em hai mắt to đen
Là Nh… với chiếc trâm cài lên tóc

Con đường buổi chiều là tấm thảm
Anh đưa em về với tiếng hát của Trang
Sương mù vữa trên dãy núi xa còn lại một tí mặt trời
Sáng dịu như màu áo dài xanh non em phơi rồi để quên
Là Nh… với dáng vai gầy bắt được
Làm sao anh nói ra lời lẽ giản dị như ca dao và tình yêu
Hồn nhiên như rừng núi, hồn nhiên như hơi thở em
Anh lắng nghe bằng tiếng tim
Là Nh… với đêm dài mộ huyệt
Cho anh gọi em một lần rất nhỏ như phi lao
Như tiếng sao vỡ nửa khuya
Em ngửa mặt cười nghe lệ rơi
Là Nh… với bản Serenata buổi chiều buồn hơn bao giờ
Là Nh… với niềm sầu đau vĩnh viễn …
(Tạp chí Mai số 40, ngày 15.4.1964 / Trong tập thơ "Cào Lá Ngoài Sân Đêm" - Thư Ấn Quán 2014)
Ghi chú: T.NH là Hồ Thị Tuyết Nhung, hiền thê của HS Đinh Cường
TẠ ƠN
Thiên thu lời tạ bên lời (Bùi Giáng)
Nghĩ là ta tạ ơn ai
tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều
kể từ chập chững liêu xiêu
đến khi già yếu phải dìu bước đi
tạ ơn. còn nói năng chi
chắp tay mà vái. thầm thì niệm Kinh
bàn tay Phật chỉ anh minh
tưởng trăng là bóng của mình là sai
bóng ta từ lúc đổ dài
đường chiều qua mấy ngõ đầy lá thu
bóng ta từ sớm suơng mù
tạ ơn Trời Đất đền bù. nắng lên …
Virginia, Thanksgiving 2015
Đinh Cường

Phan Anh Dũng và Họa sĩ Đinh Cường ở quán Starbucks Coffee, thành phố Burke

Tháng 7 năm 2014, có dịp từ Richmond lên Burke, tôi ghé thăm Đinh Cường. Anh lại dẫn tôi xuống studio xem
bức tranh mới vẽ "Mùa Hoa Quỳ Rừng" tuyệt đẹp, vẫn gam chủ đạo màu xanh, thiếu nữ nghiêng nghiêng áo
dài xanh, hoa quỳ rừng vàng óng ả trong khung cảnh núi đồi thơ mộng và "nhà thờ con gà" xa xa phía sau ...
Anh cũng chia xẻ thêm về bức tranh mà ông chủ cà phê Tùng Đà Lạt đã mua từ một triển lãm đầu tiên khi anh
chưa nổi tiếng. Sau đó, chúng tôi ra quán cà phê Starbucks, nơi anh thường đi bộ đến mỗi ngày để nhâm nhi
cà phê, lấy cảm hứng viết thơ, vẽ minh họa hay gặp gỡ bạn bè. Tôi có nhận xét nhỏ là anh không chịu nổi môi
trường trống vắng, quá yên tĩnh ở tư gia. Anh đã từng tâm sự trong một bài thơ:
“Các bạn nói dạo này tôi …làm thơ nhiều
tôi có lời xin lỗi vì không là …nhà thơ
tôi vẽ tranh, khi những bức tranh chưa khô
tôi gõ mấy hàng ghi vội, gõ cho có tiếng động.
vì suốt ngày cứ nhìn ra cánh rừng im vắng
đôi khi cũng có những trận gió lớn
hay cơn sấm sét giông chiều dữ dội…”
Sau khi chia tay với Đinh Cường, tôi đến thăm Mẹ tôi ở gần đó. Sáng hôm sau đã thấy email của anh cho biết
đã sáng tác bài thơ tặng tôi như sau:
CHIỀU THỨ NĂM
gởi Phan Anh Dũng
Người bạn ở Richmond thủ phủ của Virginia
lái xe về ghé thăm. anh nói bị kẹt xe mất đến
ba tiếng. cùng kéo nhau qua Starbucks ngồi
đưa phone cho anh thăm Phạm Cao Hoàng
anh nói vào xem blog Trần Thị Nguyệt Mai
vào xem blog Phạm Cao Hoàng rất thích
anh cũng có làm website Cỏ Thơm công phu
thì ra bây giờ là sinh hoạt trên những trang web...
cũng vui thôi. nhanh chóng nhìn chữ nhìn hình
tôi vẫn thích những bức hình chụp Scibilia xóm tôi
đồng cỏ thì xanh. mây thì vần vũ. mây và tôi như
có nhiều tâm sự. không thấy gì chỉ thấy có mây trôi [1]

chia tay người bạn. bạn qua thăm mẹ. còn mẹ là nhất
nhớ xưa hay đọc bông hồng cài áo của Thầy Nhất Hạnh
những ngày mùa hè bông crape myrtle nở hoài không tàn
một người vẫn đi về trên con đường rừng. luôn nhớ mẹ...
Virginia, July 31, 2014
Đinh Cường
[1] thơ Hoài Khanh
Nhà thơ Du Tử Lê trong buổi tưởng niệm Đinh Cường ngày 30/1/2016 ở tòa soạn Việt Báo California đã
nhận định như sau: "Không cần phải động não nhiều, chúng ta cũng thấy thơ Đinh Cường thơ mộng, lãng mạn,
đẹp, như tranh của ông. Nói cách khác thơ Đinh Cường là tranh, được ông vẽ bằng những con chữ đầy hình
ảnh và, cảm xúc… Hai tố chất cần thiết cho một bài thơ. Vì thế, với tôi, Đinh Cường đã có những bài thơ hay.
Những bài thơ được viết bằng tâm-thái của một thi sĩ, đích thực. Kính thưa quý vị và, các bạn: Vài năm trước
khi từ trần, họa sĩ Đinh Cường làm thơ hầu như mỗi ngày. Có ngày ông làm được nhiều hơn một bài thơ. Như
thể ông viết nhật ký, bằng thơ, liên tục mỗi ngày. Tuy nhiên, tất cả những bài thơ có tính nhật ký của ông, với
tôi đều có nhiều hình ảnh và đầy thi tính. Tôi gọi đó là “Tính chất thi sĩ trong nhật ký thơ Đinh Cường”. Qua
hàng trăm bài nhật-ký-thơ của Đinh Cường, người ta thấy bất cứ điều gì ông thấy, ông gặp, ông nghe, ông nhớ
trong ngày, cũng có thể thành thơ. Những dòng thơ tự nhiên, nếu không muốn nói là hồn nhiên, như trẻ thơ- Hiểu theo nghĩa: Thấy gì ghi nấy, nhớ gì, nói nấy."
Để tạm kết thúc bài viết về người tài hoa Đinh Cường, tôi xin mượn lời của nhà văn, họa sĩ Trương Vũ trong
bài "Lá Mùa Thu" viết tưởng niệm Đinh Cường, đăng ở blog của Phạm Cao Hoàng và website Cỏ Thơm dưới
đây:
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=53
“... Người vẽ tranh, người làm thơ Đinh Cường chắc chắn có được một niềm hạnh phúc lớn khi bằng nỗi đam
mê, tài năng, trí thông minh, và sức làm việc kiên trì để tạo nên những tác phẩm để đời, ưng ý. Niềm hạnh
phúc đó không mấy ai khác có được. Tuy nhiên, khi tập tễnh bước vào cái thế giới của nghệ thuật, tôi cũng bắt
đầu hiểu ra rằng mọi thứ không hẳn đơn giản như thế. Không hẳn chỉ có cái hạnh phúc đó. Nó còn có đau đớn,
dằn vặt. Nó phải như thế nào để có chuyện Van Gogh tự cắt lỗ tai ông. Đam mê càng lớn, ước vọng càng cao,
càng dễ thấy cái giới hạn của sức lực mình. Ráng tạo một tác phẩm như ý rất thường khi không khác như lao
đầu vào một cuộc chiến của nội tâm. Dù xung quanh có bao người thân yêu, có bao bạn bè tốt, cuối cùng cũng
chỉ có một mình mình thôi phải đương đầu với nó. Nỗi cô đơn rất khó tả…
Thường tình là như vậy, huống chi, khi biết mình mắc thêm một chứng bệnh trầm kha. Lúc đầu, bạn tôi vẫn giữ
nguyên cái an nhiên, tự tại thường tình, và tin tưởng nhiều vào khả năng của y học. Vẫn vẽ nhiều, vẫn viết
nhiều, vẫn gặp gỡ bạn bè thường xuyên, như không có gì xảy ra. Chấp nhận những đau đớn của chemo như
điều không thể tránh. Cho đến khi, cơ thể yếu hẳn dần .... Họa sĩ Đinh Cường đã cống hiến cho hội họa Việt
Nam một tài sản lớn. Nhà thơ Đinh Cường đã làm thơ rất nhiều, như một cách thể hiện cái vi tế và phong phú
của đời sống, rất đặc thù, Tôi nhớ, có một câu nói ở đâu đó, "nhân tài như lá mùa thu". Một chiếc lá mùa
thu rất đẹp vừa rơi xuống! ”

PHAN ANH DŨNG
Richmond, Virginia

Phan Anh Dũng thăm studio của Họa sĩ Đinh Cường tháng 7/2014,
trước bức tranh "Mùa Hoa Quỳ Rừng"anh vừa mới vẽ xong,
kệ sách phía sau: trên cao là bàn thờ Phật, Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng.

Họa sĩ Đinh Cường trước bức tranh "Thiếu Nữ Xanh", đem về từ Quán Cà phê Tùng Đà Lạt

"Mùa Hoa Quỳ Rừng" - sơn dầu trên canvas 30 x 30 in - Tranh: Đinh Cường (6 - 2014)

NGUYỆT SAN CỎ THƠM ONLINE
SỐ 4 – NĂM 2018

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

