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bút đang định cư trên xứ CANADA, nơi mà LÁ PHONG 

là biểu tượng của quê hương thứ hai của chúng ta. 
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Vẫn nợ 

Mùa Thu 
 

 Vẫn nợ mùa thu chiếc lá buồn 

 Lòng tôi tha thiết những hoàng hôn 

 Gió bay, mây nổi về muôn phía 

 Tôi với mùa thu chung nỗi buồn 
  

  Vẫn nợ mùa thu một tiếng cười 

  Nhưng lòng chưa kịp vén màn vui 

  Để cười với nắng vài ba nụ… 

  Và mang hớn hở đến bên người 
 

 Sương chan trong nắng hoà trong gió 

 Nghe khúc thu buồn đến ngẩn ngơ 

 Hái đóa cúc vàng ngoài sân vắng 

 Để ru hồn mộng với trời mơ… 
 

  Tôi với mùa thu vẫn nợ nhau 

  Lá vàng từ đó chẳng rơi mau 

  Tình tôi ngày ấy còn nguyên đó 

  Chẳng biết nợ thu món nợ nào? 

 
       Sương Mai 
       15/10/2019 
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Lời Nắng 
 

Nắng sưởi ấm cho người người cây cỏ 

Cho hoa thơm, cho đồi núi xanh tươi 

Cho chim muông để tô thắm cuộc đời 

Cho cây trái đơm hoa và kết nụ 

  

Mang ánh sáng muôn loài trong vũ trụ 

Đem cỏ xanh cho bầy thú nhởn nhơ 

Chú cừu non nằm bú mẹ khù khờ 

Con nai nhỏ bước theo từng bước mẹ 

 

Nắng buổi sáng, ánh vàng vương tỏa nhẹ 

Và buổi trưa nắng sưởi ấm nhân gian 

Buổi chiều kia nắng lại tỏa ánh vàng 

Trải trên khắp núi đồi kia trùng điệp 

 

Nắng yêu lắm trần gian này tha thiết 

Yêu sông dài, yêu biển rộng mênh mông 

Yêu loài người, yêu muôn thú vô cùng 

Mang áng sáng rải khắp cho nhân loại 

 

Sương Mai
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Chuyện 20 năm xưa 

 

 

 

 

 

 

"Thôi em nhé, mình đừng đi ngõ đó 

Chị thấy hoài một đôi mắt nhìn theo 

Hay mình tránh hãy bước về hướng khác 

Đôi mắt chi, chị thấy rất… lạ lùng!" 

  

Rồi từ đó tôi cố đi lối khác 

Mỗi ngày qua đi học, cứ ngó chừng 

Mà lòng đâu kềm được những bước chân 

Vẫn len lén ngó nhìn qua ngõ ấy … 

  

 

 

 

 

Đôi mắt kia vẫn nhìn sâu lay láy 

Làm tim tôi muốn lọt tuốt xuống đường 

Bước chân run, rồi quên hết cửu chương 

Và toán học, Pháp văn… quên tuốt luốt  

  

Hai mươi năm, bước về thăm ngõ trước 

Đôi mắt xưa đâu còn nữa… mong chờ 

Không biết người năm ấy có còn mơ 

Còn không nhỉ, nhớ một người năm cũ ? 

  

Sương Mai 
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Hải Phong sưu tầm 
 

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài 

đường rụng nhiều và trên không có 

những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại 

nao nao" những kỷ niệm mùa thu của hơn 

40 năm về trước.  

Năm nào cũng thế, sáng ra đi làm mà thấy 

gió lành lạnh thổi lùa trong tóc, thấy "buổi 

mai đầy sương thu và gió lạnh", thấy mây 

trắng lãng đãng trên nền trời, thấy "lá 

ngoài đường rụng nhiều" tung mình cuốn 

theo ngọn gió, quấn quít chân đi, và mây 

thu từ đâu kéo nhau về lãng đãng, lờ lững 

bay qua những vườn phong ngập lá, muôn 

màu muôn sắc, tôi lại hồi tưởng năm nào 

khi mới sang Canada, tôi đã từng đi nhặt 

lá, phơi khô, gửi về cho gia đình và bạn 

bè, mỗi nơi một cánh lá vàng, một cánh 

đỏ. Nào ngờ những cánh lá khô của tôi đã 

đem lại niềm mơ ước cho bao nhiêu người 

đang còn ở quê nhà.  

Cách đây vài năm, tôi có người bạn ở Việt 

Nam, đọc thư tôi ca tụng mùa thu Canada, 

nên cô ấy cũng ráng lần mò sang xem mùa 

thu đẹp đến cỡ nào. Sang đến nơi, bạn tôi 

mới nói Canada đẹp hơn sự tưởng tượng 

của cô nhiều. Tôi hỏi cô tưởng tượng 

Canada như thế nào? Cô bạn trả lời: 

- Hải Đường tưởng Canada là xứ lạnh thì 

người ta phải sống trong những nhà bằng 

đá, những igloo như thấy trên hình ở Bắc 

Cực! 

Quí độc giả đọc đến đây cũng đừng nên 

nổi giận, người ở Việt Nam tưởng tượng 

đất nước Canada của chúng ta như thế đấy. 

Tưởng tượng xa hơn nữa là: 

- Tội nghiệp, Canada lạnh nên không nuôi 

được bò. Người dân phải ăn cá! 

Tôi nghĩ bụng, cá đâu ra mà ăn? Hay là: 

- Người ta nói mùa đông đường xá, nhà 

cửa ở Canada đông đá hết, không ai đi ra 

ngoài cả.  

Tôi nghe mà mắc cười, mới nói: 

- Thời buổi "in tờ lét" mà, cứ "neo nên" 

internet là cái gì cũng có tại sao lại có sự 

tưởng tượng hủ lậu đến thế? 

Thì cô bạn trả lời tỉnh bơ: 

- Không xài máy vi tính và internet vì sợ 

bị… hư mắt! 
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Ấy thế mà cô ấy vẫn đeo cái kính dày sụ 

không bao giờ rời, trong khi tôi thì lái xe 

phoong phoong chở cô ấy đi chơi mà 

không cần đeo kính, dù đã xài máy vi tính 

từ mấy chục năm nay!  

Trên đường đi, hai bên đường ngập tràn 

màu sắc rừng thu, cô bạn tôi lặng người, 

thốt lên: 

- Đâu cần phải đi đâu xa để tìm tiên cảnh! 

Câu nói của cô bạn làm tôi liên tưởng đến 

một người bạn khác, ở lại thiên đường CS 

hơn 10 năm, khi sang đến Canada, lần đầu 

tiên được đi ngắm lá mùa thu, cũng đã thốt 

lên: 

 

Đúng vậy, tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao 

mùa thu ở Canada lại muôn màu vạn sắc 

như thế? Trước đây tôi chỉ nghe tả lá thu 

vàng, "trận gió thu phong rụng lá vàng". 

Sau đọc truyện Quỳnh Dao, bà có tả "đến 

mùa thu, lá phong chuyển màu, nhuộm 

hồng cả thung lũng", tôi đã lấy làm lạ, sao 

lá thu lại hồng? Sang đến Canada, tôi mới 

lại thấy thêm là không những lá thu có 

màu vàng, màu hồng mà còn nhiều màu 

sắc khác nữa. Tại sao lại lạ thế? 

Tôi tò mò tìm hiểu thì ra cây phong không 

phải chỉ có một loại duy nhất mà trên thế 

giới có tới 160 loại cây phong khác nhau 

lận.  

Mỗi loại vào mùa thu lại chuyển màu khác 

nhau, đó là lý do mà mùa thu Canada có 

muôn màu vạn sắc. 

Ở Canada, chỉ có hơn mười loại cây phong 

thông dụng mà ta thường gặp nhất, ở 

những vùng như phía tây của bắc bán cầu, 

vùng Đại Hồ, vùng Saint-Laurent và ven 

biển miền đông Canada. Những loại khác 

thì mọc lẻ tẻ không đáng kể. Ta có thể kể 

đến các loại cây phong chính sau đây:  

 

Cây phong lá bạc  

Màu xanh nhạt ở mặt trên của lá, và màu 

bạc óng ánh ở mặt dưới, thường mọc ở 

phía nam tỉnh Quebec, ở Ontario, phía 

đông nam của New-Brunswick, và vùng 

Richelieu chạy dài xuống tận Florida.Vào 

mùa thu, lá chuyển màu vàng nhạt, hoặc 

đôi khi có màu đỏ.  

Loại cây phong này thích hợp ở những 

vùng ẩm ướt. Sirop của cây này không 

ngọt như loại sirop của cây phong đường, 

nhưng trái và búp non có thể ăn được. Cây 

dễ mọc và mau lớn.  

 

Cây phong dã thảo  

Rất đẹp mắt, có thể cao tới 10 hoặc 15 mét, 

lá rậm rạp, mỗi lá chia thành năm nhánh, 

lá màu xanh xẫm và trơn, xen lẫn với lá 
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xanh nhạt 

hơn và phủ 

lớp lông 

phơn phớt. 

Thông 

thường thì 

cây ra hoa 

trước khi có 

lá. Mùa thu 

lá chuyển 

thành màu 

vàng óng rất 

đẹp. Gỗ của 

cây phong này rất nặng và cứng, thường 

đuợc dùng để làm bàn ghế, và làm nhạc 

cụ, như đàn violon. Khởi nguồn từ Âu 

Châu và Á Châu, loại phong dã thảo này 

cũng lan tràn sang Canada, mọc tại những 

vùng quê, nhất là vùng đồng bằng, ngay cả 

những vùng đất khô cằn.  

 

"Giàn" phong  

Loại cây phong này có hình dáng lạ, thân 

cây thấp, nhánh cây có thể mọc ngang, 

trông như một giàn nho, và khi nhánh cây 

chạm đất thì có thể ra rễ và mọc thành cây 

mới. Cây có hoa màu hơi đo đỏ hoặc tím, 

có thể ra quả. Lá thuôn dài hình răng cưa, 

có chừng sáu hoặc bảy nhánh, chuyển màu 

vàng ánh lộng lẫy vào mùa thu, do đó rất 

được ưa thích và được coi như một loại 

cây để trang trí.  

Cây này mọc nhiều ở vùng Bristish 

Columbia, ở những vùng đất ẩm ướt, hoặc 

dọc theo các nhánh sông.  

 

Cây phong có nhánh  

Loại cây này có hình dáng lạ. Các nhánh 

mọc tủa từ dưới và vươn lên cao. Đặc biệt 

là màu lá vào mùa thu trông đỏ thắm rất 

đẹp và rực rỡ, thường được trồng để làm 

cảnh tạo nét đặc sắc cho căn nhà. Cây mọc 

nhiều ở vùng Saskatchewan, trải  đến tận 

Maritimes, thường mọc ở ven sông.  

Lá cây hình tam giác, thường chia ra thành 

ba nhánh hay năm nhánh, mặt trên lá màu 

xanh ngả vàng, mặt dưới màu trắng, gân lá 

màu đỏ, do đó cây trông rất đẹp ngay cả 

lúc chưa vào thu. Cây thường ra hoa vào 

tháng sáu, sau khi cây đã có lá, và kết trái 

vào lúc cuối mùa hè, trước khi lá chuyển 

http://www.google.ca/imgres?q=%C3%A9rable+%C3%A0+%C3%A9pis&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1680&bih=928&tbm=isch&tbnid=68F6R69_6kzVtM:&imgrefurl=http://plantes-et-bonsai.blogspot.com/&docid=dKramkAFD9ng7M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-AF_vJkkFPh8/UCpaf8ubzgI/AAAAAAAAJAk/Q7pBZSzrzIw/s1600/Acer_rubrum1.jpg&w=245&h=326&ei=xiF6UPHNCeen0AGnqoHoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1442&vpy=463&dur=244&hovh=259&hovw=195&tx=171&ty=130&sig=118202301195123593853&page=2&tbnh=142&tbnw=105&start=41&ndsp=49&ved=1t:429,r:69,s:20,i:354
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sang màu đỏ. Loại cây này không mọc cao 

lắm, chỉ chừng 5 mét và mọc trên đất ẩm, 

dọc bờ suối, hoặc trên sườn đồi có đá, và 

chịu được những vùng thiếu ánh sáng, như 

trong rừng rậm chẳng hạn, hễ cứ có chỗ 

nào có đất trống trong rừng thì có bóng 

dáng của cây phong này.  

 

Cây phong lá to 

Như tên gọi của nó, loại cây này không 

những có lá to mà cả cây cũng rất vĩ đại, 

có thể cao tới 30 mét, làm thành một vòm 

tỏa rộng cả một vùng. Lá cây có thể đo tới 

60 cm. Cây được tìm thấy ở phía đông 

nam Colombie-Britanique, và ở 

Vancouver. Từ lâu người da đỏ đã dùng 

gỗ của cây phong này để làm dụng cụ săn 

bắn cũng như dùng để làm củi sưởi vì khi 

đốt lên không ra khói. Một thân cây thôi 

có thể cung cấp củi sưởi cho nhiều năm 

trời. Nhựa của cây phong này không ngọt 

nên ít thông dụng trong việc dùng để chế 

tạo sirop, nhưng những búp non thì lại 

thơm ngon hết ý. Lá cây này cũng được in 

trên các đồng tiền để bán cho du khách đến 

thăm Canada. Bạn có thể nhận ra rằng tuy 

cây có dáng to và thô nhưng lá tuy to mà 

hình dáng lại rất thanh tao, yểu điệu, nhất 

là hoa kết thành chùm rất đẹp.  

 

Cây phong lùn  

Lan tràn ở vùng Colombie-Britanique và 

phía đông của Alberta, xuống tận New 

Mexico và California, đặc biệt là ở các 

vùng núi. Cây phong lùn có đặc điểm là gỗ 

rất bền bỉ và mềm dẻo, thường được dùng 

làm cung tên để săn bắn.  

Cây không cao quá 7 mét, vì các nhánh 

cây cũng có khuynh hướng mọc ngang. Lá 

chỉ cỡ từ 7 đến 10 cm, chia làm năm nhánh 

răng cưa, có hình dáng điển hình của lá 

phong mà ta thường thấy trên sách báo. Lá 

màu xanh xậm vào mùa hè, chuyển thành 

màu đỏ cam vào mùa thu.  

 

Cây phong lá kép  

http://www.google.ca/imgres?q=%C3%A9rable+grandifoli%C3%A9&um=1&hl=fr&biw=1366&bih=685&tbm=isch&tbnid=0lGQyTkX5TCfvM:&imgrefurl=http://www.lac-bac.gc.ca/pam_archives/public_mikan/index.php%3Ffuseaction%3Dgenitem.displayEcopies%26lang%3Deng%26rec_nbr%3D2266736%26title%3DBigleaf%2Bmaple%2B%255Bphilatelic%2Brecord%255D%2B%253A%2BL%2560%25C3%25A9rable%2Bgrandifoli%25C3%25A9.%26ecopy%3De000008683%26back_url%3D(%26%26back_url%3D()&docid=R5QFzGDbaU1KzM&itg=1&imgurl=http://data2.archives.ca/e/e001/e000008683.jpg&w=640&h=550&ei=nSd6UKzLD-SQ0QGSnYH4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=517&vpy=184&dur=305&hovh=208&hovw=242&tx=130&ty=107&sig=118202301195123593853&page=1&tbnh=142&tbnw=165&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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Cây này mọc nhanh, không cao lắm, chỉ từ 

10 đến 15 mét chiều cao, và thân cây chỉ 

trong khoảng từ 50 đến 75 cm. Cây có đủ 

mọi hình dáng, không nhất định, và rễ cây 

ăn rất sâu xuống đất và lan rộng ra, nên ít 

khi được trồng trong thành phố vì sợ ảnh 

hưởng đến nền nhà, nhất là vì gỗ của cây 

phong này mềm và không bền, dễ bị gẫy, 

nguy hiểm cho người đi đường.  

Người ta vẫn không chắc chắn rằng đây có 

phải là cây phong hay không, hay đó chỉ 

làm một loại cây tần bì (frêne) có quả 

giống cây phong? Nếu nhìn quả thì rõ ràng 

là quả của cây phong, nhưng xét về lá và 

thân cây thì giống cây tần bì nhiều hơn. 

Tóm lại, người Québec cho rằng họ đã sai 

lầm khi du nhập loại cây này vào Canada, 

vì cây không có công dụng gì đặc biệt. Lá 

và thân lại tỏa ra mùi không được dễ chịu, 

khác hẳn với đặc tính của các loại cây 

phong khác.  

 

Cây phong đen 

Mọc lan tràn tại vùng Đại Hồ và vùng 

Saint-Laurent, đến tận Montréal. Lá cây 

có màu xanh xậm gần như đen, hình dáng 

rất giống chiếc lá phong trên lá cờ Canada, 

và thân cây màu xám. Đặc biệt là nhựa cây 

có chất ngọt và được dùng để chế tạo 

sirop, không những dùng cho người bản 

xứ mà còn bán cho du khách nước ngoài. 

Ai sang Canada mà làm ngơ được trước 

những 

chai 

sirop 

hình lá 

cây 

phong, 

chứa 

đựng 

một chất 

sirop 

màu 

vàng 

óng trong suốt? Chính vì thế mà nhiều 

người lầm lẫn cây phong đen với cây 

phong đường, vì nhựa của cả hai loại cây 

này đều rất ngọt. Tuy nhiên, đó vẫn là hai 

loại cây khác nhau.  

Cây mọc nhanh vào những năm đầu, ở 

những nơi ẩm ướt, nhưng sau đó thì mọc 

chậm lại và có thể sống được 200 năm. Ta 

có thể thấy loại cây này tại phía nam tỉnh 

Québec và Ontario, đến tận miền trung 

Michigan, cả bắc California và Virginia.  

 

Cây phong lá đỏ 

Loại phong này mọc chậm. Lá cây màu 

xanh nhạt và chuyển thành màu đỏ rực vào 

mùa thu. Có thể nói đây là một trong 
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những loại cây phong có màu sắc rực rỡ 

nhất.  Được dùng để trồng dọc theo các 

đường phố tại Montréal. Ngay từ đầu 

xuân, dù chưa có lá, cây cũng đã nhuộm 

màu đỏ chói của những chùm hoa, khi kết 

trái cũng có màu đỏ, chim chóc rất thích 

ăn. Cây có thể cao tới 25 mét, thân cây to 

chừng 60 cm, và nhựa cây cũng được dùng 

để chế tạo sirop. Cây chuộng những nơi 

ẩm ướt, tuy vậy người ta cũng thường thấy 

loại cây phong này tại các vùng khô cằn 

sỏi đá. Loại này thường mọc tại vùng 

Maritimes, Québec, Mexique, Florida, và 

Terre-Neuve.  

 

Cây phong đường  

Là loại cây phong được ưa chuộng nhiều 

nhất, có lá màu xanh xậm và đổi thành 

màu đỏ cam vào mùa thu. Sống ở nơi ẩm 

ướt và mát mẻ. Cây to và cao tới 30 mét, 

rậm rạp. 

Cây được ưa chuộng vì màu sắc đẹp mắt 

vào mùa thu, cũng như chất ngọt có trong 

nhựa, rất thích hợp cho việc chế tạo sirop. 

Cô bạn tôi khi vào các cửa hàng đã say mê 

trước những chai sirop có hình lá phong. 

Khi đem về Việt Nam, cô kể rằng, ăn hết 

sirop, còn giữ lại cái bình để cắm hoa, vì 

quá đẹp!  

Cây này còn có đặc điểm là gỗ rất cứng và 

bền được dùng nhiều trong kỹ nghệ đồ gỗ.  

Tại sao lá phong lại đổi màu vào mùa 

thu? 

 

Trái với điều ta thường nghĩ, hiện tượng lá 

cây đổi màu không phải vì thời tiết trở 

lạnh, mà chính vì sự rút ngắn của ngày. 

Đêm dài ra và lạnh, trong khi ngày ngắn 

đi, đã khiến cho cây tạo ra nhiều chất 

éthylène hơn, là một chất hormone gây ra 

hiện tượng rụng lá.  

Đến mùa thu trong thân cây mọc ra những 

nút làm cản trở sự vận chuyển chất dinh 

dưỡng lên đến lá, khiến cho lá cây không 

tạo ra được diệp lục tố (chất xanh của lá) 

nữa. Lúc đó, lá chỉ tự nuôi sống bằng chất 

dinh dưỡng được tồn trữ từ trước. Khi chất 

tồn trữ hết dần, lá cây không tạo được sắc 

tố xanh nữa, thì đó là lúc chất diệp hoàng 

tố (sắc vàng của lá), từ trước vẫn nằm 

trong lá, nhưng bị sắc tố xanh lấn áp, nay 

được dịp phô ra.  

Trong trường hợp cây phong, hiện tượng 

này cũng xảy ra và màu sắc của lá phong 

cũng thay đổi theo địa hình nữa. Lá sẽ đỏ 

tươi nếu cây ở vùng đất nhiều a-xít, trái lại 

lá sẽ tím thẫm nếu đất nhiều chất kiềm. Sự 

tạo sắc này sẽ càng phong phú hơn nếu ban 

đêm trời mát mẻ, và tiếp theo là ngày nắng 

tốt. Sắc tố xanh trong lá phong sẽ mất dần 

dần, nhường chỗ cho sắc tố vàng và đỏ. 
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Điều này giải thích tại sao vào mùa thu, ta 

thường thấy những cánh rừng phong pha 

trộn cả ba màu sắc xanh, vàng và đỏ tạo 

nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, 

chắc khó bút mực nào vẽ nên được.  

Thêm vào đó, trong một khu vực, không 

phải chỉ có một loại cây phong duy nhất, 

mà có thể là sự pha trộn của nhiều loại cây 

phong, mỗi loại có một màu sắc riêng biệt 

vào mùa thu, góp phần vào bức tranh thiên 

nhiên tuyệt tác.  

 

Lá phong: biểu tượng của Canada 

Chả thế mà người dân Canada đã xem 

chiếc lá phong là một biểu tượng của xứ 

sở của họ từ những năm 1860, trong lễ 

nghi tiếp đón thái tử xứ Galles tại Canada; 

để rồi cuối cùng chiếc lá phong đã có được 

một địa vị xứng đáng trên lá cờ Canada, 

được chính thức công nhận vào ngày 15 

tháng 2 năm 1965.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày nay, lá cờ mang hình chiếc lá phong 

đã hãnh diện tung bay trên nền trời Canada 

và khắp nơi trên thế giới. 

 Khi tôi viết bài này, mùa thu của đất trời 

đang đến mang muôn vàn màu sắc của 

thiên nhiên. Năm nay, có lẽ nhờ "ban đêm 

mát mẻ, tiếp theo là ngày nắng tốt" nên 

màu lá cũng thắm đẹp hơn. Những bạn 

thích chụp hình nếu có thì giờ chắc chắn 

sẽ thu được vào ống kính những tấm hình 

đẹp. Bạn đừng bỏ lỡ nhé, thời gian qua đi 

không dừng lại.  

Passe passe le temps, il n'y en a plus pour 

très longtemps. 

Hải Phong 
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Nở  rộ cành mai dưới nắng xuân 

Trong ta hoa thắm nở bao lần 

Trong ta bèo giạt bờ mê giác 

Thăng trầm theo mấy lớp phế hưng 

 

 Ta nhớ một thời vui sống yêu 

 Lòng mênh mông rộng ý muôn chiều 

 Hồn căng như cánh diều no gió 

 Rộn rã hài son bước bước theo 

 

Trót lỡ quên đi đời hữu hạn 

Liều đem thân thế gởi tang bồng 

Tháng năm đèo buộc vào cơm áo 

Mơ hoài một thoáng mắt bao dung 

 

 Lặng lẽ thời gian lặng lẽ trôi 

 Hoàng hôn che lấp nắng lưng đồi 

 Ngàn sau sao chỉ toàn hư ảo? 

 Một triều hương cũ bỗng lên ngôi 

 

Biết ước gì khi tuổi xuân qua? 

Nhìn nhau tóc đã muối tiêu! Và 

Cần chăng một chút lòng thanh thản 

Một chút thành tâm, ta với ta 

 

TRANG CHÂU  
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Văn Đàn Lá Phong hân hạnh giới thiệu 

tác phẩm Nhà Tiên Tri (The Prophet) của 

tác giả Khalil Gibran được nhà văn Trang 

Châu chuyển ngữ. Khalil Gibran sinh năm 

1883 tại Bécharré xứ Liban, trong một gia 

đình công giáo. Di cư qua Hoa Kỳ, sinh 

sống ở Boston rồi New York  bằng nghề 

họa.  

Ông mất năm 1931. Kiệt tác The Prophet 

được ông viết bằng tiếng Á Rập năm ông 

mới 17 tuổi. Sau ba lần chỉnh sửa ông viết 

lại bằng tiếng Anh. Ông sửa đi sửa lại bốn 

lần phiên bản tiếng Anh rồi mới chịu cho 

đưa đi in.  

 

 

 

 

 

Ông nói: "Tôi muốn chắc mỗi chữ tôi dùng 

là chữ chính xác nhất mà tôi gởi tới người 

đọc."  

Tác phẩm được độc giả Tây Phương nồng 

nhiệt đón nhận. Sách đã được dịch ra hàng 

chục thứ tiếng.  

Bản dịch của nhà văn Trang Châu dựa 

theo bản dịch Pháp ngữ của Camille 

Aboussouan. Với sự đồng ý của dịch giả. 

Văn Đàn Lá Phong sẽ trích đăng những 

đoạn tiêu biểu nhất của tác phẩm. 

 

Trang Châu
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  Tình yêu  
        

 
 
 

         Khalil Gibran 

         Trang Châu chuyển ngữ 
 

 

Bây giờ từ trong đền cấm một người đàn bà tên Ánh 

Mai bước ra. Nàng là một nhà chiêm tinh. Ánh Mai 

chào nhà tiên tri và thưa: 

-  Xin ngài hãy cho chúng tôi biết về chúng tôi, nói cho 

chúng tôi rõ những gì đã được khám phá từ khi lọt lòng 

mẹ cho đến khi chúng tôi từ giã cõi đời. 

Nhà tiên tri đáp: 

-  Hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, ta biết nói gì với các 

ngươi ngoài những gì đang khơi động tâm hồn các 

ngươi? 

Bây giờ Ánh Mai thưa: 

-  Xin ngài nói về TÌNH YÊU 

Nhà tiên tri ngửng nhìn đám đông. Im lặng bao trùm 

mọi người. Ngài cất cao giọng nói: 

-  Khi tình yêu ra dấu hãy theo y. 

Dù đường tình có chông gai trắc trở. 

Khi tình yêu xõa cánh ấp ủ đừng chống cự y. 

Dù mũi kiếm ẩn dưới bộ lông y có thể gây thương tích. 

Khi tình yêu nói hãy nghe lời y. 

Dù tiếng nói y có thể làm tan vỡ mộng như ngọn bắc 

phong tàn phá khu vườn. 

Tình yêu đăng quang các ngươi nhưng tình yêu cũng 

đóng đinh các ngươi. 

và Hôn nhân 

http://mask-tub-et-brush.m.a.pic.centerblog.net/o/56de1474.png
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Tình yêu tăng trưởng các ngươi nhưng 

tình yêu cũng đẽo gọt các ngươi. 

Tình yêu có thể vươn cao lên mơn trớn 

ngọn cành các ngươi đang rung nắng. 

Tình yêu cũng có thể len sâu để lay động 

tận gốc rễ các ngươi. 

Tình yêu mang các ngươi đi như những 

hạt thóc. 

Tình yêu chày giã để bóc trấu các ngươi. 

Tình yêu sàng sảy để loại bỏ những sạn đá 

nơi các ngươi. 

Tình yêu nghiền xay các ngươi thành bột 

trắng. 

Tình yêu nhồi nắn các ngươi cho đến 

nhuyễn. 

Cuối cùng tình yêu đưa các ngươi vào lò 

nung, biến các ngươi thành bánh thánh để 

Thượng Đế dùng trong buổi tiệc của ngài. 

Tất cả những điều đó tình yêu làm cho các 

ngươi, để các ngươi có thể hiểu biết những 

điều của con tim các ngươi và nhờ đó các 

ngươi trở thành một phần nhỏ của trái tim 

Thượng Đế. 

Nhưng nếu trong cơn sợ hãi các ngươi chỉ 

lo tìm sự bình yên và thú vui của tình yêu. 

Thì ta khuyên các ngươi nên che dấu sự lộ 

liễu đó và nên mau rời khỏi khu vực của 

tình yêu. 

Để đi vào một thế giới không thời tiết. 

Ở đó các ngươi sẽ cười hay khóc nhưng nụ 

cười của các ngươi không trọn vẹn, nước 

mắt các ngươi sẽ không đầm đìa. 

Tình yêu tự cho và tự nhận. 

Tình yêu không chiếm đoạt và cũng không 

muốn bị chiếm đoạt. 

 

 

Bởi vì tình yêu tự đủ cho tình yêu. 

Ánh Mai lại hỏi tiếp: 

-  Còn vấn đề HÔN NHÂN thưa ngài. 

Nhà tiên tri đáp: 

-  Các ngươi đã sinh cùng nhau, các ngươi 

sẽ ở cùng nhau mãi mãi. 

Các ngươi sẽ ở cùng nhau cho đến khi 

Thượng Đế nhớ, gọi các ngươi về. 

Nhưng hãy để những khoảng cách giữa sự 

cảm thông của các ngươi. 

Giữa các ngươi hãy để khoảng cho gió trời 

lượn nhảy. 

Hãy yêu thương nhau nhưng đừng biến 

tình yêu thành một chướng ngại cho nhau. 

Hãy để tình yêu như một vùng biển động 

giữa đôi bờ tâm hồn các ngươi. 

Kẻ nầy hãy rót đầy ly kẻ kia nhưng chớ 

bao giờ uống chung một cốc. 

Hãy chia nhau phần ăn nhưng chớ bao giờ 

ăn chung một mẩu bánh. 

Hãy ca hát, nhảy múa, hãy vui tươi cùng 

nhau, nhưng mỗi người vẫn là mỗi người.  

Giống như những sợi dây đàn, mỗi dây là 

một sợi riêng rẽ tuy tất cả cùng ngân lên 

một cung đàn. 

Hãy cho nhau trái tim mình nhưng đừng 

trở nên kẻ canh giữ tim nhau. 

Vì chỉ có trái tim Thượng Đế mới chứa 

đựng hết tim các ngươi. 

Hãy ở bên nhau nhưng đừng quá sát nhau. 

Vì những trụ đền chỉ vươn lên cao khi 

đứng xa nhau. 

Vì cây đa và cây đề không thể cùng lớn lên 

trong bóng lá của nhau. 

 ( Còn Tiếp )
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Hai mươi năm, đời dẫu qua mau   

Thời gian trôi, sương điểm mái đầu 

Nắng mưa, tiết hạn, mùa băng giá 

Tim vẫn nồng thuở mới quen nhau. 

 

Ta đi con đường tình thênh thang 

Bỏ sau lưng dĩ vãng muộn màng 

Gác sang bên buồn duyên, tủi phận 

Mắt thẳng nhìn hạnh phúc chứa chan. 

 

Ta nắm tay nhau, hồn dặn hồn 

Từng giây, từng phút, trút cô đơn 

Vào kho quá khứ rồi niêm chặt 

Chỉ giữ cho lòng những nụ hôn. 

 

Em ạ, ngày mai, ngày mai sẽ 

Lên màu xanh biếc của hôm nay. 

Ai đem trải mộng lên bờ gối 

Cho tình thơm ngát  tỏa hương bay ? 
 

Trang Châu 
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Mai Khanh không hề nghĩ về chàng, vậy mà 

sáng nay, trong giấc ngủ muộn, nàng đã mơ 

thấy Thiên. Mà buồn cười là trong mơ, nàng 

gặp lại Thiên trong một tình huống thật bi 

thảm: nàng vừa nhận được kết quả thử 

nghiệm, bị ung thư phổi! Đang rầu rĩ cùng 

cực thì chàng bỗng xuất hiện. Thấy trên tay 

Mai Khanh xấp tài liệu về chứng bệnh này, 

cộng với khuôn mặt rầu rầu, Thiên đã ra dấu 

hỏi và nàng gật đầu xác nhận. Không nói với 

nhau một lời. Vậy mà hiểu nhau. Trời ơi, 

đồng cảm đến như vậy sao? 

Nàng thấy tất cả ngồi chung quanh một chiếc 

bàn tròn của một quán cà phê lộ thiên. Có Mỹ 

Lệ và đứa con gái nhỏ của Thiên. Có Phúc, 

người chồng hiền lành và yêu Mai Khanh rất 

mực, có cả những người mà Mai Khanh 

không quen. Nàng ôm đứa con gái nhỏ của 

Thiên và đặt lên mái tóc con bé những chiếc 

hôn âu yếm. Một người đàn ông, chắc là bạn 

của Thiên, trêu "chị Mai Khanh là ex thứ mấy 

của anh Thiên vậy?" và Mai Khanh đã 

ngượng ngùng đính chính "Không. Tôi không 

phải là ex của anh Thiên. Chúng tôi là bạn 

thường thôi!". Có lẽ chỉ trong giấc mộng 

người ta mới bạo mồm bạo miệng đến thế! 

Đã nhiều lần trong mơ, qua ánh mắt, nụ cười, 

nàng đã trao cho Thiên biết bao là tình ý. 

Những gì nàng ấp ủ trong lòng, Thiên đều 

thấu hiểu. Nên dù chỉ là trong những giấc mơ 

ngắn ngủi, đứt đoạn, Mai Khanh vẫn cảm 

thấy hạnh phúc dạt dào. Hạnh phúc vì Thiên 

đã hiểu thấu lòng dạ của nàng. Lần nào cũng 

thế, tỉnh giấc rồi mà trong lòng vẫn còn thổn 

thức, cơn mơ  ám ảnh đến vài ngày mới từ từ 

phai nhạt... 

Ngày ấy, Mai Khanh biết rằng nàng yêu 

Thiên, một tình yêu vô vọng. Vì gia thế của 

chàng? vì chàng khó tính? vì chàng chưa 

muốn lập gia đình?  
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Vì lúc nào chàng cũng có hằng tá tiểu thư 

vây quanh? Có thể là vì tất cả những thứ 

đó cộng lại. Thiên đẹp trai ư? Không hẳn. 

Vì cái mác bác sĩ ư? Phúc theo Mai Khanh 

khít rịt cũng là bác sĩ. Hay tại cái tính lừng 

khừng (nhưng lòng dạ thì rộng bao la!), cái 

óc hài hước không giống ai của chàng? 

Không biết lý do nào. Chỉ biết là Mai 

Khanh yêu chàng với tất cả đam mê. 

Nhưng nàng đã chọn lên xe hoa với Phúc. 

Nói đúng ra Mai Khanh đã hết đường chọn 

lựa. Để thoát đi, nàng đành chọn kết hôn 

với Phúc. Phúc yêu nàng đắm say. Con 

bạn thân nhất đã khuyên "thà lấy người 

yêu mình nghe nhỏ". Và nàng đã nghe 

theo lời nó. Nhưng, 

cái khối tình Trương 

Chi nặng ngàn cân đó, 

nàng phải vác trên 

lưng suốt mấy chục 

năm ròng...  

Đã gặp lại cố nhân hai 

lần. Một lần khi tóc 

chàng còn xanh, mắt 

chàng còn tinh. Lần 

thứ nhì thì tóc chàng 

muối đã nhiều hơn 

tiêu. Ánh mắt kém 

tinh anh, nhưng nụ cười nửa miệng và cái 

tính lừng khừng thì vẫn còn đó, y nguyên. 

Và khổ thay, Mai Khanh thấy mối tình vô 

vọng của nàng với Thiên, qua bao nhiêu 

thăng trầm của cuộc sống, vẫn còn đây, 

trọn vẹn! Trái tim của nàng, dù không còn 

trẻ trung gì nữa, vẫn còn có những lần  lỗi 

nhịp khi đối diện với chàng.  

Cái ngày nghe tin Thiên đến Canada bình 

yên với cô vợ mới cưới, Mai Khanh cảm 

thấy hụt hẫng, buồn! Ơ hay, mình đã 

chồng con đùm đề, nghe tin người ta lấy 

vợ lại buồn. Cứ như là Mai Khanh không 

muốn Thiên thuộc hẳn về một người đàn 

bà nào khác. Ngày nào còn độc thân là 

chàng vẫn còn là của riêng nàng! Mai 

Khanh biết mình vô lý, nhưng tình yêu 

nàng dành cho Thiên lớn quá, khiến cho 

nàng có cảm giác được quyền đòi hỏi (hay 

mơ ước) như thế, dù chỉ là trong tâm 

tưởng.  

Lần đầu tiên gặp lại Thiên và cô vợ trẻ, 

Mai Khanh không khỏi ngỡ ngàng. Có 

một chút thất vọng, một chút  bực bội (vô 

cớ!) Giống như chính mình bị xúc phạm 

(vô duyên chưa. Mắc mớ gì đến mình?) Có 

bao nhiêu thiếu nữ xinh như mộng đã vây 

quanh Thiên như đèn cù (nếu không muốn 

nói là săn đuổi), cuối cùng 

chàng đi chọn một người 

như vầy ư? (Ơ hay, quyền 

của người ta mà lị!) 

Dù tên Mỹ Lệ gợi lên một 

nhan sắc mỹ miều, phải 

công nhận rằng Mỹ Lệ bằng 

xương bằng thịt không được 

đẹp. Suối tóc dài óng mượt 

trong tấm ảnh Thiên gửi cho 

vợ chồng Mai Khanh lúc 

mới đặt chân lên đất nước 

Canada, giờ đã biến thành 

một mái tóc ngắn lởm chởm. Chiếc áo dài 

thướt tha cũng được thay bằng những bộ 

quần áo kiểu mới, cũn cỡn, thùng thình, 

màu sắc tẻ nhạt. Mai Khanh đọc được sự 

ngượng ngùng, bối rối của Thiên về cô vợ 

trẻ, trước cái dáng vẻ thanh lịch, đài các 

của Mai Khanh. Ngày xưa đã thế. Những 

chiếc áo dài cắt khéo nàng mặc mỗi khi 

lượn phố, đã kéo theo bao nhiêu là cặp mắt 

ngưỡng mộ. Đàn ông si tình nàng không 

ít, cớ gì lại ôm mối tình tuyệt vọng với 

Thiên? Chỉ có Trời mới biết. Như Thiên, 

sàng lọc cho lắm cuối cùng kết một cô vợ 
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lập dị không giống ai. Mỹ Lệ được tính 

thật thà. Không màu mè, điệu đà. Nghĩ sao 

nói vậy, trái ngược với cách nói ý nhị của 

Thiên, dù nàng cũng là một cô  Bắc kỳ 

chính cống. Chỉ có thể giải thích rằng, lúc 

đầu những điều trái ngược đó đã thu hút 

đối phương. Nhưng sau này, những lời kể 

lể, dù dưới dạng khôi hài của Mỹ Lệ, về 

cái tính ương gàn của Thiên, cũng hé lộ 

cho Mai Khanh thấy cái hạnh phúc tương 

đối mong manh của họ.  

Dưới mắt mọi người, Mai Khanh là người 

đàn bà may mắn nhất. Được chồng yêu với 

một tình yêu tuyệt đối. Được kết hôn với 

một người đàn ông có địa vị, trung hậu. 

Những đứa con ngoan và xinh xắn. Đúng, 

Mai Khanh là người đàn bà hạnh phúc 

nhất đời, nếu trong tâm tư không trĩu nặng 

một mối tình vô vọng. Biết là vô vọng mà  

sao không quên được hở trời?  

Dù đã  xa tít mù khơi trong cái dĩ vãng mịt 

mùng, Mai Khanh vẫn nhớ từng câu, từng 

lời mà hai người đã trao đổi (họ có là gì 

của nhau đâu mà dùng tiếng trao cho nhau 

nhỉ!)... 

- Chốc nữa anh lên máy bay rồi. Không 

nói bon voyage sao?  

Chàng nói câu này với nụ cười nửa miệng 

và ánh mắt  nghịch ngợm. Mai Khanh lí 

nhí "bon voyage" mà đôi má phớt hồng. 

Thiên cười thật tươi với nàng trước khi 

nhảy lên chiếc xe jeep để ra phi trường. 

Mai Khanh đã nhìn theo chàng với trái tim 

xanh non rộn rã... 

Một lần Thiên và nàng cùng đi một chuyến 

bay. Họ ngồi cạnh nhau. Mai Khanh gần 

như bị tê liệt, suốt hai giờ bay không hề 

nhúc nhích, cũng không trao đổi với nhau 

câu nào. Lời gì thì cũng không nói lên 

được nỗi đớn đau của nàng. Trên chuyến 

xe buýt chật như nêm từ phi cảng về nhà, 

cả hai đứng gần nhau. Đến một đèn đỏ ở 

ngả tư đường, tài xế thắng gấp. Mai Khanh 

chúi nhủi vào Thiên. Chàng vội đưa tay 

đỡ. Lúc đó Mai Khanh chỉ muốn dụi đầu 

vào ngực Thiên khóc một trận đã đời. 

Nhưng làm sao dám?! Nàng xuống tại ngả 

tư sau đó. Chỉ có một câu trống không 

"xuống nhé" và Mai Khanh gật đầu. Đứng 

bên lề đường, chiếc va ly ngoan ngoãn  

nằm dưới chân, nhìn theo chiếc bus 

chuyển bánh, lòng dạ Mai Khanh rối bời, 

nặng như treo đá. Tuần sau là đám cưới 

của nàng với Phúc... 

Những tháng năm vất vả long đong nơi xứ 

người, không ngày nào là nàng không nhớ 

đến Thiên. Nhớ quay quắt, nhớ mải mê! 

Rồi thỉnh thoảng chàng lại hiện về trong  

những giấc mơ ngắn ngủi của Mai Khanh. 

Vẫn thế. Trẻ trung và hào hoa.  

Nàng đã hồi hộp biết bao cho lần gặp lại 

sau mười năm dài đằng đẵng. Thiên đến 

một mình, nhưng Mai Khanh có Phúc. 

Trong thang máy đầy người để lên 

cafeteria ở tầng trên, Thiên quàng tay lên 

vai Mai Khanh siết nhẹ, thì thào:  

- Mai Khanh vẫn thế. Không thay đổi gì 

cả. 

Nàng đã lặng người. Mọi cảm xúc vẫn đầy 

ắp như xưa. Mai Khanh nhắm mắt. Ước gì 

chiếc thang máy cứ lên mãi, lên mãi, 

không bao giờ ngừng... 

Tối đó hai cặp đi ăn với một nhóm bạn 

cùng đơn vị ngày xưa. Mai Khanh sang cả 

trong chiếc áo đầm màu tím nhạt, cổ đeo 

xâu chuỗi hạt trai. Mái tóc đơn sơ chấm 

ngang vai. Trẻ trung và thanh thoát. Mỹ 

Lệ mặc áo đầm màu đen, cổ xẻ sâu. Mái 

tóc uốn xoăn tít kiểu Phi Châu. Cổ và tay 

đeo nhiều chiếc vòng bạc lóng lánh chồng 
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lên nhau. Mỹ Lệ có vẽ đẹp man dại của 

một phụ nữ vùng rừng núi. Thiên cười, 

trong câu pha trò có chút cay đắng:  

-  Tôi cưới nhầm một cô Thái đen! 

Mỹ Lệ chỉ nhún vai, không trả lời. Nhưng 

nét mặt không vui. Mai Khanh đưa mắt 

nhìn Thiên, trách móc. Giữa họ vẫn còn lối 

đối thoại không lời. Thiên nhướng cặp 

lông mày, như ngầm nói "Đùa thôi. Không 

sao đâu. Quen rồi!"  

Cánh đàn ông lâu ngày không gặp nhau, 

vừa ăn vừa nhắc những kỷ niệm nơi vùng 

giới tuyến. Mai Khanh cũng nói chuyện 

với các bà. Nhưng quanh quẩn chỉ chuyện 

con cái, chuyện bếp núc và chuyện thời 

trang, áo quần... Họ không có những kỷ 

niệm sống chết với nhau như cánh đàn 

ông. Hôm nay nàng mới biết, Mỹ Lệ xuất 

thân trường Pháp, là fan của nữ ca sĩ Tina 

Turner. Thảo nào cách phục sức và trang 

điểm giống y chang bà già giết giặc đó!  

Bữa tiệc tàn. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm 

nên mọi người đồng ý kéo hết đến vũ 

trường nghe nhạc. Nhân thể check lại sự 

dẻo dai của đôi chân. Mai Khanh dặn nhỏ 

chồng nhớ mời Mỹ Lệ nhảy. Nghe nói cô 

ấy mê nhảy đầm lắm. Phúc gật đầu. Trong 

thâm tâm, Mai Khanh hy vọng gì? Nhớ lại 

những ngày đầu, lúc mới quen nhóm Phúc, 

Thiên. Họ  kéo Mai Khanh đi dự  party 

Noël trong một Câu Lạc bộ. Nàng đã tròn 

mắt nhìn những cặp trai gái quay cuồng 

trên sàn nhảy. Khâm phục quá trời. Thiên 

mời nàng một bản Tango, nhưng Mai 

Khanh lắc đầu cười trừ: 

- Xin lỗi anh. Mai Khanh không biết nhảy.  

Thấy chàng không mấy tin, Mai Khanh 

không biết phải nói gì hơn là lập lại:  

- Thật đó. Em không biết nhảy đầm đâu! 

Nhưng bữa nay thì khác. Phúc đã dạy cho 

nàng nhảy thật nhuần nhuyễn. Cả những 

bước khó nhất. Những người trong bàn đã 

lục tục bước ra sàn nhảy. Đã nhiều lần đến 

đây, nhưng hôm nay, Mai Khanh thấy tâm 

trạng mình khác hẳn. Đến cô ca sĩ hát dở 

nhất mọi khi, nàng cũng thấy hay.  

Sau bản cha cha cha vui nhộn, cô ca sĩ bắt 

tiếp bài slow mùi Tà Áo Xanh của nhạc sĩ 

Đoàn Chuẩn. Trên đường trở về bàn, Mai 

Khanh chợt thấy lòng mình mềm nhũn, 

nàng quay lại nói với Thiên:  

- Mình nhảy thêm bản này nhé.  

Cả hai im lặng bước đi trong tiếng nhạc 

dìu dặt và tiếng hát nức nở của cô ca sĩ nổi 

danh tài sắc của vũ trường. Mai Khanh 

chợt ngước lên hỏi: 

- Anh Thiên có nhớ gì khi nghe bài Tà Áo 

Xanh? 

Thiên nhìn xuống, vẫn nụ cười nửa miệng, 

ánh mắt đầy bóng tối:  

- Bộ có kỷ niệm gì sao?  

Mai Khanh chỉ lúng túng một giây:  

- Hồi đó có lần Mai Khanh hỏi anh thích 

bản nhạc nào nhất? Anh trả lời bản Tà Áo 

Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.  

Tiếng Thiên đầy kinh ngạc:  

- Trời ơi, bao nhiêu năm rồi Mai Khanh 

vẫn nhớ?  

Giọng nàng lạc đi:  

- Dạ, vẫn nhớ.. 

Hình như vòng tay của Thiên siết chặt hơn 

một chút. Hay tại nàng tưởng tượng?  

"... Rồi chiều nao xác pháo bên thềm tản 

mác bay 

Em đi trong xác pháo, Anh đi không ngước 

mắt, thôi đành em! 
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Lúc em ra đi lạnh giá tâm hồn, hoa mai 

rơi từng cánh bên đường 

Lạnh lùng mà đi luyến tiếc thêm chi 

Hoa tàn tình tan theo không gian!" 

Tiếng ngân trong vắt của người ca sĩ kéo 

theo tràng pháo tay dòn dã của đám đông. 

Có một cái gì đó lóe lên trong cái đầu ngu 

ngơ của Mai Khanh khiến nàng đứng đực 

ra trên piste, cặp mắt mở căng nhìn Thiên. 

Thiên đặt tay lên lưng Mai Khanh dìu về 

chỗ ngồi. Từ đó nàng như đắm chìm trong 

một thế giới khác. Cái thế giới đầy sương 

mù và gió lạnh của ngày nào. Trời ơi tại 

sao ta không nghĩ ra? Thật là đồ con lừa! 

Mai Khanh tự sỉ vả mình. Giờ đây nàng lờ 

mờ hiểu tại sao lúc mới quen với nhóm của 

họ, sáu bảy người gì đó, đủ mọi thành  

phần, binh chủng. Mỗi khi tụ họp, trong 

khi mọi người đấu hót tưng bừng thì lúc 

nào Thiên cũng ngồi một mình trong góc, 

đăm chiêu tư lự với điếu thuốc trên tay. 

Mới đầu Mai Khanh còn tưởng anh chàng 

kiêu kỳ, lập dị. Đáng giận là thái độ này 

của Thiên lại thu hút Mai Khanh như nam 

châm hút sắt. Cái đầu sáng suốt thì lắc, 

nhưng trái tim mù lòa lại gật! Hậu quả là 

tâm hồn cứ lênh đênh trong suốt bao nhiêu 

năm qua. Trời ơi!  

Trước khi chia tay, mọi người hẹn ngày 

mai sẽ đến ăn bún chả nhà vợ chồng Đức. 

Đức ngày xưa là dược sĩ của bệnh viện 

Quân y, nghèo xơ xác. Bây giờ là chủ nhân 

một nhà thuốc tây thuộc loại "tầm cỡ" ở 

Orange County, giàu sụ. Căn nhà hơn hai 

triệu tọa lạc trên đồi, sân sau nhìn ra một 

cái hồ rộng. Xung quanh hồ, liễu rủ phất 

phơ và nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ. Từ 

nhà Đức theo những bậc thang bằng đá đi 

xuống hồ độ vài chục thước. Lối đi xung 

quanh hồ được lót gạch phẳng phiu. 

Những băng đá đặt rải rác cho người đi bộ 

nghỉ chân. Sau màn bún chả thịt nướng ê 

hề là mục karaoke. Vợ chồng Đức có mời 

thêm vài cặp bạn của họ, cho không khí 

càng thêm tưng bừng. Nhà này được chủ 

nhân thiết bị một dàn máy hát cực kỳ hiện 

đại, nên người nào hát cũng hay gần bằng 

Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan...vì thế 

chương trình được mọi người hưởng ứng 

nồng nhiệt. Hát hay không bằng hay hát 

mà lị! 

Tiếng bà chủ nhà cất lên. Cao, trong như 

pha lê và dạt dào tình cảm. Bài Tình Khúc 

Thứ Nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An. 

Những lời ca như xoáy vào tim: "Tình vui 

theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời... 

Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe 

son vàng tả tơi!... Có biết đâu niềm vui đã 

nằm trong thiên tai. Những cánh dơi lẻ loi 

mù trong bóng đêm dài...Tình vui trong 

phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời!...". 

Mỗi lần nghe bản nhạc này là Mai Khanh 

cảm thấy cay cay trên đầu mũi, trên khóe 

mắt. Và con tim tơi tả như bài hát. Chao 

ôi! 

Xưa nay chỉ quen làm khán thính giả chứ 

không quen cầm micro nên nghe độ năm, 

bảy bài là Mai Khanh bắt đầu muốn ngủ 

gục. Nhờ ngồi hàng ghế sau cùng nên nàng 

rút lui một cách êm thắm. Băng qua căn 

bếp rộng thênh thang, sạch như lau như ly 

vì ít khi được dùng tới, Mai Khanh đi 

thẳng ra sân sau. Nàng chợt ngừng nơi 

ngưỡng cửa. Ánh đèn từ trên cao hắt 

xuống nhạt nhòa trên tấm lưng của một 

người đàn ông đứng tựa bên lan can phía 

sau nhà, mắt hờ hững nhìn xuống mặt hồ, 

điếu thuốc lập lòe trên môi. "Cho dù anh 

có đứng trong bóng đen âm u, em cũng 

nhận ra ngay". Mai Khanh chợt bật cười vì 

cái ý nghĩ đầy vẻ cải lương của mình.  
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Tiếng cười tuy khẽ, 

cũng khiến Thiên 

quay đầu lại. Nhận 

ra Mai Khanh, 

chàng lên tiếng:   

- Mai Khanh hả? ra 

đây ngắm trăng. 

Trăng hôm nay đẹp 

vô cùng.  

Hít một hơi dài làn 

gió hây hẩy từ mặt 

hồ đưa lên, hương 

đêm thơm ngan 

ngát, Mai Khanh 

bước ra đứng bên 

cạnh Thiên. Ngước nhìn bầu trời trong 

veo, vành trăng tròn  lồng lộng như chiếc 

đĩa bạc. Dưới kia rặng liễu lao xao trong 

gió, giống những suối tóc mềm lung 

linh…lung linh... Mai Khanh buột miệng:  

- Đẹp như trong mơ anh nhỉ.  

Thiên chép miệng:  

- Xứ người thanh bình lạ. Tội nghiệp cho 

đất nước tang thương của chúng ta. Nhớ 

lại những ngày còn ở Bệnh viện Quân y. 

Mỗi lần đụng trận lớn là thương binh tải 

về rần rần...  

Không để chàng dứt lời, Mai Khanh xoay 

người lại:  

- Anh Thiên, em có điều này muốn hỏi 

anh.  

Ngạc nhiên, Thiên cũng xoay người nhìn 

Mai Khanh:   

- Điều gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?  

Mai Khanh hơi ngập ngừng: 

- Em muốn biết khi anh đổi lên Bệnh viện 

Quân Y, anh đang có chuyện buồn về tình 

cảm? 

- Tại sao bỗng dưng Mai Khanh muốn biết 

chuyện này? Có gì 

quan trọng đâu? 

- Nhưng em muốn 

biết sự thật. Kể cho 

em nghe đi. 

Thiên quay nhìn về 

hướng mặt hồ, 

giọng xa xăm: 

- Chuyện đã lâu rồi 

nhắc lại làm gì... 

- Em có lý do để hỏi 

anh chuyện này. 

Giọng Mai Khanh 

van nài. 

Im lặng vài phút như để cố nhớ lại một dĩ 

vãng đã xa. Thiên thở hắt ra: 

- Ừ, thì cứ xem như là có đi. Một anh trung 

úy bác sĩ mới ra trường làm sao địch nổi 

với một ông Đại sứ. Dù giữa họ có chút 

chênh lệch về tuổi tác, nhưng ông ta vẫn 

còn rất phong độ. Anh không trách ai cả. 

Chỉ tại mình không đủ điều kiện...  

- Vì thế anh mới xin đổi lên vùng khỉ ho 

cò gáy để quên? 

- Ừ, để quên... và anh đã quên.  

- Anh đã quên. Mai Khanh lập lại lời của 

Thiên như một cái máy. Rồi sau đó? 

- Cho đến khi anh gặp một cô bé có chiếc 

răng khểnh. Xinh thật xinh. Giọng Thiên 

bỗng trở nên ngậm ngùi, nhưng một lần 

nữa anh lại phải lùi bước... 

- Tại sao? Mai Khanh gần như kêu lên. 

- Em nghĩ sao khi thằng bạn thân của mình 

tâm sự là nó yêu cô bé kia say đắm và có 

ý muốn xây dựng gia đình với cô ấy? Nó 

không hề biết tình cảm của anh dành cho 

cô bé...  

Mai Khanh cắt ngang, cổ họng nghẹn 
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cứng: 

-  Nếu cô ta cũng yêu anh thì sao? 

- Thằng bạn anh có điều kiện hơn anh. 

Hơn nữa, nếu anh biết nó yêu cô bé kia mà 

còn tranh giành thì ra thể thống gì? 

- Nhưng ít ra... 

Thiên vội cắt ngang, giọng dịu dàng 

nhưng cương quyết: 

- Mai Khanh. Hãy nghe anh. Chúng ta là 

những người có trách nhiệm. Chuyện đã 

qua rồi đừng nhớ tới nữa. Ai cũng chỉ có 

một thời để yêu. Những tình cảm ngày 

xưa, chúng ta trân quý như một kỷ niệm 

đẹp. Anh bây giờ sống cho qua ngày. Em 

biết không, Mỹ Lệ bị ung thư buồng trứng. 

Vì thế cô ấy muốn làm gì anh cũng chiều. 

Ngày tháng  trước mặt của cô ấy chắc 

không còn nhiều...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Khanh kêu lên thảng thốt: 

- Trời ơi, em không ngờ. Trông chị ấy bình 

thường như vậy. 

 

 

 

  

- Mỹ Lệ rất can đảm. Cô ấy cố sống thật 

bình thường. May mà các con anh cũng đã 

lớn. Đời là vạn ngày sầu! Mình phải tự tìm 

cách xua bớt nỗi sầu mới mong được sống 

an lạc. Thôi chúng ta vào nhà. Sương bắt 

đầu xuống rồi đó. Coi chừng kẻo bị cảm, 

cô bé có chiếc răng khểnh!  

Câu cuối cùng Thiên nói thật chậm rãi và 

chàng mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Mai 

Khanh trước khi quay lưng bước vào nhà. 

Ánh trăng đổ xuống mênh mông. Nàng 

vẫn đứng đó, ngơ ngác như kẻ mộng du.  

Cô bé có chiếc răng khểnh! Thì ra... Ta 

nên khóc hay nên cười? Có lẽ cả hai. Đời 

là vạn ngày sầu. Những hạt sầu nàng đã 

gieo từ khi bắt đầu yêu Thiên. Bao nhiêu 

năm qua nó đã đơm bông, kết trái, liên 

miên không ngừng. Giờ đây, Mai Khanh 

chỉ muốn dùng hai tay vốc từng nắm hạt 

sầu, rải tung ra trước gió. Nàng mong 

chúng sẽ nương theo gió bay đi, thật xa.... 

thật xa... 

Tiểu Thu 
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Trời không mây, một mình trong phiêu lãng 

Giữa rừng phong trơ trụi lá vào đông 

Đợi một ngày mây đến ngập không trung 

Đem Hạnh phúc cuối đời không mây xám. 

Những nẻo đường Thiền, ngày mưa, ngày nắng 

Rồi tuyết buông vương nhẹ đọng trên mi,  

Vẫn nhẹ nhàng Thiền nguyện bước chân đi 

Trong tĩnh lặng một chiều đông không nắng. 

Không còn nữa những ngậm ngùi, cay đắng 

Lối đi về buông thả chuyện hôm xưa. 

Chỉ còn đây hiện tại những dòng thơ 

Trong giác niệm ngày mai về bến Giác. 

Lãng đãng cơ duyên soi hồn man mác 

Buông lụy trần, hành giả vững thân tâm. 

Gió sớm, mây chiều: Một thoáng phù vân 

Không còn nữa chuỗi ngày xưa dĩ vãng. 
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Tôi vẫn nhớ đường về quê xứ ngoại 

Có con đê ôm ấp giải sông Hồng, 

Có những hàng nhãn ngọt mọc ven sông 

Bên trườn dốc lối vào thôn Hải Yến. 

 

Mỗi độ hè về lịm hồn xao xuyến  

Khúc nhạc chiều: tiếng sáo gọi thu không  

Đêm xuống dần, trăng sáng trải mông lung  

Người thôn nữ hát thầm trong e ấp. 

 

Có lúa hai mùa, ruộng đồng xanh ngắt  

Có đàn cò điểm trắng dưới chân đê  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi độ bãi trường tôi đợi chuyến xe 

Về thôn Hới, một khung trời trong sáng 

 

Đứng trước sân, xem vàng phơi dưới nắng 

Những nong tầm cho kén sắc vàng ươm. 

Nghe tiếng mõ chiều, đếm những giọt sương  

Rơi hờ hững ngập ngừng trên cỏ biếc 

 

Có ai đàn lúc thu về đơn chiếc  

Tiếng độc huyền thoảng đón gió heo may 

Lờ lững cánh diều lạc giữa khung mây  

Đêm dần xuống, tôi tìm về thôn Hới 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vietnamplus.vn%2Fhinh-anh-nhan-long-hung-yen-triu-qua-trong-mua-thu-hoach%2F518564.vnp&psig=AOvVaw2b5nHntUsvNT0WVwmL--vg&ust=1578973968672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDA79XW_-YCFQAAAAAdAAAAABAm
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"Quê hương là chùm khế ngọt, cho con 

trèo hái mỗi ngày". Bài hát ấy văng vẳng 

bên tai tôi mỗi khi nhắc đến hai chữ Quê 

Hương. Song thuở nhỏ tôi hay trèo lên cây 

ổi sau nhà hái trái. Kỳ hè thì hay rủ bạn bè 

trèo lên cây trâm cạnh đình làng, mỗi đứa 

ngồi trên chạc cây, vừa nhót những hột 

trâm tím sẫm, ngọt chát, vừa dùng miếng 

kiếng nhỏ, phản chiếu nắng vào mắt người 

đi đường để chọc ghẹo họ.Trước đình là 

một cây đa có rễ phụ sum sê mà chúng tôi 

đều sợ không dám leo. 

  

 

Dưới chân cây đa là một đống ông vôi 

(những lọ đựng vôi bằng đất nung, đỏ, 

miệng bé lại vì vôi ăn trầu nhét vào đóng 

cứng, như chuyện Ông Bình Vôi của Phan 

Khôi trong vụ Nhân văn giai phẩm). 

Làng Túy La tôi nhỏ, chừng 1 000 dân, 

nằm sát sông Thu Bồn, Quảng Nam. Giải 

đất thấp ven sông gọi là biền hay bùng, 

mỗi năm sau mùa lụt được bồi lên một lớp 

bùn đen mới. Dân làng trồng dâu trên đất 

màu mỡ ấy để nuôi tằm. Giữa hai hàng 

dâu, vào mùa xuân không còn lụt lội nữa, 

có thể trồng bắp, lúa, đậu, nhất là bắp để 

có ngũ cốc ăn suốt năm. Sinh hoạt chính 

của làng là làm tằm. Có câu nói dân gian: 

"làm ruộng ăn cơm nằm, làm tằm ăn cơm 

đứng". Ý nói là làm tằm rất cực khổ. Nghe 

nói là nghề nầy truyền sang xứ ta nhờ thái 

thú Nhâm Diên, Tích Quang. Cô gái nổi 

tiếng nghề nầy là Tây Thi dệt lụa. Có 

nhiều giống tằm, mỗi giống có đặc điểm 

riêng. Trứng tằm là mắt xích đầu tiên nuôi 

tằm. 
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Trứng do bướm tằm đẻ ra dính trên giấy 

bổi, một loại giấy ngày xưa dùng để viết 

chữ nho. Trứng đẻ ra màu trắng, sau hai 

tuần thì đen lại, rồi nở ra tằm con, nhỏ như 

sán kim, gọi là tằm lông nhặm. Xắt nhỏ lá 

dâu, rắc lên tờ giấy bổi có tằm lông nhặm,  

chúng sẽ bò 

lên lá dâu để 

ăn. Dùng 

lông cánh gà, 

phủi trên tờ 

giấy bổi, đẩy 

dâu và tằm 

qua một cái 

nia. Cho tằm 

ăn mỗi ngày 

6 lượt. Chúng 

lớn rất mau. 

Sau 3 ngày 

tằm ngủ lần 

đầu tiên trong 24 giờ. Thức dậy, tằm được 

gọi "tằm ăn một". Ăn vội vã 3 ngày, ngủ 

lần thứ hai, cũng 24 giờ, thức dậy tằm trở 

nên "tằm ăn hai". Lại 3 ngày ăn rồi ngủ. 

Khi thức dậy là "tằm ăn ba". Từ một nia 

tằm lông nhặm, tằm ăn ba nằm đầy 10 

nong tằm lớn. Chúng ăn rất bạo, ngày 4 

lần, đêm 2 lần, 6 ngày sau đã lớn bằng 

ngón tay út. Chúng ngừng ăn, ngủ lần chót 

và khi thức dậy đã đổi từ màu xanh qua 

màu vàng óng ánh, có một đường chỉ vàng 

đậm, nhấp nháy chạy suốt sống lưng. Mỗi 

lần ngủ tằm đều thay da. Lần chót thì thay 

cả màu. Đem tằm rải lên bủa làm bằng cây 

rang (một loại cây rừng thấp có nhiều 

nhánh) ghép lại, để ra ngoài nắng.Tằm 

chui vào những nhánh rang nhỏ, bắt đầu 

nhả tơ làm kén trong một ngày, một đêm. 

Đêm thì khiêng bủa vào nhà, cứ hai bủa 

tụm đầu thành chữ V lộn ngược, rồi đem 

nồi lửa than để vào giữa, tạo sức nóng như 

khi ở ngoài nắng. Có ấm tằm mới tiếp tục 

nhả tơ không đứt đoạn. Nếu nhả tơ đứt 

đoạn gọi là "kén tan", lúc ươm tơ, tức là 

kéo tơ từ kén ra sẽ bị đứt liên miên. Buổi 

chiều hôm sau, người ta phá bủa và lột kén 

ra khỏi nhánh rang gọi là bắt kén. Kén tốt 

được giữ lại làm kén 

giống. Phần lớn bán 

đi cho những nhà 

ươm tơ. Thời Pháp 

thuộc làng Giao 

Thủy kế cận có hãng 

Delignon mở nhà 

máy ươm tơ đồ sộ 

(thường gọi là Tiệm 

Hấp vì Tây mua 

nhiều kén, nên phải 

hấp kén cho nhộng 

chết đi để ngừa 

nhộng hóa bướm, 

cắn thủng kén, uơm tơ sẽ đứt đoạn), Tiệm 

Hấp với kỹ thuật cao, máy móc hiện đại, 

mua kén làm tơ, xuất cảng về Pháp và Tây 

Âu để dệt hàng tơ lụa. Thủ công nghệ ươm 

tơ của người Việt đơn giản: Bắt đầu ngâm 

kén vào nước nóng cho rã chất keo giữa 

sợi tơ bao quanh kén. Dùng đũa khuấy kén 

trong nồi, nhiều sợi tơ quấn vào đũa. Mồi 

sợi tơ ấy vào một chiếc suốt xoay quanh 

để xoắn lại thành một sợi duy nhất. Quàng 

sợi tơ duy nhất ấy vào trục xa quay. Xa 

quay cuộn tơ lại thành lọn. Một đơn vị  

uơm tơ gồm lò lửa làm bằng đất sét, đặt 

trên lò là nồi nước nóng, và xa quay. Xa 

quay bằng gỗ, gồm con suốt và trục quấn 

tơ. Con suốt nằm trên nồi nước, có lỗ ở 

giữa cho các sợi tơ xuyên qua. Mỗi đơn vị 

ươm tơ có hai thợ: một người khuấy kén 

trong nồi, mồi tơ vào suốt, một người quay 

tơ, hai tay nhuần nhuyễn móc vào tay 

quay, quấn tơ vào một trục tơ có đường 
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kính độ 50 cm. Tay quay cũng chuyền vận 

chuyển xoay tròn cho chiếc suốt bằng một 

dây chuyền (courroie) bằng thao. Thợ 

quay tơ cũng có nhiệm vụ đun củi vào lò. 

Thuở nhỏ tôi thường thế chỗ thợ quay tơ 

khi cần. Đó cũng là dịp vận động giải trí 

và giúp công việc gia đình. Khi trục đầy tơ 

thì tháo ra làm thành một lọn. Lọn tơ được 

bán cho các nhà dệt lụa. Một sản phẩm phụ 

của ươm tơ 

là thao. 

Thao là 

những sợi tơ 

gồ ghề, 

không 

suông sẻ, 

quá to, hoặc 

kéo ra từ 

kén tan. Vải 

thao bền, rẻ 

tiền cho 

người lao 

động mặc. 

Lụa thì mắc 

hơn dành 

cho nhà giàu. Thời đệ nhị thế chiến, vì 

giao thông đường biển bị gián đoạn, vải 

Tây không nhập cảng, người ta biến chế 

thao thành đũi để may âu phục. 

Kén xoay trong nồi nước nóng cho hết tơ. 

Con nhộng tức con tằm đã biến hình trong 

ổ kén, rơi xuống đáy nồi. Nhộng ăn ngon 

và bổ. Nhất là trộn với mít non. Thời 

Trung cổ, nước Tàu nổi tiếng về tơ lụa, mà 

vua chúa, quyền quí Âu Châu ưa chọn, nên 

có đường buôn tơ lụa nổi tiếng, xuyên 

vùng Trung Á. 

Nhộng ở trong kén giống, biến hình một 

lần nữa, hóa thành bướm. Bướm cắn thủng 

kén, bò ra ngoài đẻ trứng trên những tờ 

giấy bổi người ta để sẵn. Một vòng biến 

hóa khác bắt đầu. 

Quê hương tôi là kỷ niệm làm tằm. Cho 

tằm ăn trong đêm khuya khoắt, giữ bủa 

kẻo chim ăn tằm, giữ lửa dưới bủa ban 

đêm hoặc những ngày mưa, làm bủa, bắt 

kén, ươm tơ, là những kỷ niệm khó quên. 

Con cái phụ cha mẹ trong việc tằm tang, 

khi đi học về, hoặc những ngày nghỉ. Các 

chị tôi bỏ học rất sớm, để thành thợ hái 

dâu, ươm tơ, dệt 

thao, lụa, làm 

phát đạt kinh tế 

gia đình. Con 

nhà nghèo cũng 

thế. Ở thôn quê 

thời ấy, trọng 

nam khinh nữ: 

con trai đi học, 

con gái ở nhà 

phụ giúp cha 

mẹ. Nếu các chị 

tôi được đi học, 

thì cũng có học 

vấn cao. Tội 

cho các chị vì 

tập tục mà phải thiệt hại cả một đời. Ơn 

các chị góp công của cho tôi thành danh, 

tôi chẳng bao giờ dám quên và cố gắng 

đền đáp.  

Tôi nhớ từng con đường làng, nhà nào của 

ai. Nhất là con đường chính xuyên qua 

làng, trên ấy có cống và cầu ông Xã Định, 

ông nội tôi. Cống bằng gạch xây vòm cong 

rất bền và vững chãi. Cầu bằng gỗ lim. 

Ngoài ra ông còn xây các nhà võ (điếm 

canh mà dân Quảng gọi là nhà dõ) bằng 

gạch ngói. Nhà võ là nơi trai tráng trong 

làng ngủ đêm canh gác. Nhờ vậy con trai 

họ Phùng được miễn tạp dịch trong làng. 

Giữa làng có một ngã ba, có hai cây bông 

gòn rất cao. Về mùa đông loại dơi chúa 
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đeo tòn teng trên nhánh trông dễ sợ. Ngã 

ba gồm một đoạn đường cao quanh cây 

gòn, và hai đoạn dốc nối với đường lên 

xóm trên. Ở giữa là một bãi cỏ nhỏ tam 

giác nghiêng, mà trẻ con đẩy nhau trượt. 

Bùng dâu là phần đất thấp của làng, không 

có nhà ở, lụt nhỏ cũng bị ngập, bề ngang 

chỗ rộng nhất chừng 1 000m, bề dài chừng 

2 000m. Dâu mọc rậm, cao quá đầu người. 

Trai gái trong làng hay hẹn hò nhau trong 

nương dâu, hoặc hát chòng ghẹo nhau lúc 

hái dâu. Những câu hò vang vọng trong 

gió nắng buổi chiều, gây cảm xúc vui tươi 

cho người nghe. 

Một nữ xướng: 

   Ai đi thơ thẩn ngoài sân 

   Lấy dây trói lại hỏi dân làng nào? 

(Thơ thẩn trước sân nhà nàng, mong gặp 

nàng, mà nàng dọa trói) 

Một nam đáp ngay: 

   Dân làng nào cũng thể dân vua 

   Dân tôi mất mùa, xin xỏ các cô 

(Chữ xỏ thật hài hước, có thể làm các cô 

đỏ mặt) 

Tuy trai gái gần gụi, tình tứ với nhau "trên 

bộc, dưới 

dâu" như 

cụ Nguyễn 

Du nói, 

những đôi 

lứa ấy 

thường kết 

thúc thành 

vợ chồng. 

Nói chung 

từ sáng 

sớm đến 

tối mịt, người trong làng tản mác dưới dâu 

xanh, lo hái dâu, trồng tỉa bắp đậu, thu 

hoạch mùa màng, hít thở mùi thơm lá dâu, 

hóng gió mát từ bờ sông thổi lên, lòng thư 

thái hưởng sự thanh bình an lạc thôn dã. 

Tất cả nhà dân đều ở trên vùng đất cao mà 

khi xưa là bờ sông. Từ nhà ra sông không 

xa, nên người làng thường ra sông tắm và 

giặt giũ, dắt theo trẻ em để chúng đùa giỡn 

dưới nước hoặc trên bãi cát vàng mịn.Tắm 

sông để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó 

quên. Dòng sông nhấp nháy dưới nắng, 

nước trong vắt, mát mẻ, vỗ về thân thể. 

Những năm trung học, ở nội trú, tắm dưới 

vòi sen, phải chờ đợi đến phiên mình, phải 

vội vội vã vã vì thời gian có hạn, nên 

những kỳ hè về quê tắm sông là cả sự tự 

do, thơ mộng, thích thú. 

Bơi lội thả dàn, thường là bơi qua bờ sông 

bên kia, rồi bơi trở về. Mệt thì bu vào be 

ghe đò ngang chở khách làm ghe nghiêng 

đi. Ông lái đò, người làng Tư Phú bên kia 

sông, hay dùng sào đẩy tôi ra. Sau nầy lúc 

làm việc tại bệnh viện Đà-Nẵng, một hôm 

tôi thấy ông nằm ở tiền phẫu. Ở vùng giao 

tranh, ông bị bắn gãy xương đùi, và trực 

thăng đã đưa ông về cấp cứu bệnh viện. 

Tôi đã chữa lành cho ông và khi xuất viện, 

ông nghẹn ngào nói với tôi: "tôi đã đối xử 

không tốt với 

bác sĩ năm 

xưa, thế mà 

bác sĩ tận 

tình cứu tôi". 

Thật ra mình 

đâu có oán 

hận gì ông ta 

đâu. Cứu 

người là nỗi 

vui trời ban 

cho rồi.  

Sông Thu là một sông trẻ, nước chảy xiết, 

cứ 5, 6 năm lại đổi dòng, xói lở những bờ 
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sông thẳng đứng, và bồi vào đáy sông phía 

dưới, khiến đáy sông trồi lên thành bãi đất 

màu mỡ. Ông nội tôi đã làm giàu nhờ mua 

ruộng ở đáy sông với giá rẻ. Đến khi đáy 

sông trồi lên, trồng trọt thành biền dâu, lợi 

tức vô kể. Họ Phùng lập nghiệp ở làng Túy 

La chừng 7 đời. Trong cuộc ly loạn quá 

khứ, có một bà mẹ bồng đứa con trai đến 

xin tá túc trong làng: 

   "Cậu bé họ Phùng cùng với mẹ 

   Bơ vơ lưu lạc đất Túy La 

   Mấy đời lập nghiệp nên giàu có 

   Nhà cao, cửa rộng, thật nguy nga 

   Cháu con đông đúc nên ghi nhớ 

   Công ơn, lộc phúc của ông bà".  

Đó là lời ghi trên mộ bia nghĩa địa bằng 

chữ Hán, con bác tôi đã dịch ra. 

Lúc tôi 12 tuổi, cả họ tôi chừng 40 người. 

Ông nội tôi đều cho năm người con trai, 

mỗi người một cơ ngơi gồm một nhà ngói 

khang trang giữa vườn rộng đầy cây trái 

ngon 

ngọt, nhất 

là chuối, 

thơm và 

mít... 

Chuối 

ngon có 

ba tiêu, 

chuối sứ, 

mít ngon 

có mít 

nghệ hoặc 

mít ướt. 

Riêng ông tôi ở trong một dinh cơ rộng 

lớn, có cổng vào bằng ngói, với cửa gỗ lim 

chắc chắn. Nhà khách gọi là nhà tiền 

đường, xây lối Tây, có hàng hiên chung 

quanh, mái bằng phẳng lót gạch như một 

cái sân giữa trời, mà lúc nhỏ tôi hay rủ bạn 

bè leo lên đó chơi. Cửa sổ phòng khách 

đều lắp kính. Có hai bộ tràng kỷ bằng gụ 

bóng loáng và chạm trổ công phu, để tiếp 

khách.  

Sau hai cuộc chiến tranh, tất cả đều ra bình 

địa, nhà cửa đổ nát. Hai bộ trường kỷ được 

bác tôi mang ra Đà-Nẵng bán với giá cao. 

Con cái thì tản lạc 4 phương, Mỹ, Úc, 

Canada. 

Trong làng chỉ còn người con chú tôi, bị 

bệnh Down, không bình thường, nhưng 

lanh lợi, trở lại làng cũ với gia đình 5 con, 

nghèo khó, không có vườn ruộng, mặc dù 

chúng tôi đã ký giấy cho nó một bó trích 

lục thời Pháp thuôc, chứng minh sở hữu 

10 héc-ta thượng đẳng điền. Cộng Sản đã 

tước đoạt hết đất đai sở hữu của họ Phùng 

khổ công gầy dựng. Xem như sau quốc 

hận 30-04-75 chút tăm tiếng địa phương, 

của họ Phùng đất Túy La chìm dần vào 

quên lãng. Ông nội tôi từ một thợ nhuộm 

nghèo cần cù, bỗng nhiên giàu có, mà dư 

luận cho rằng 

ông đã may 

mắn đào được 

hũ vàng Hời 

(tiếng quê gọi 

người Chiêm 

Thành) ở 

trong vườn. 

Nhưng một 

điều thực tế là 

ông đã bỏ tiền 

ra mua đất 

dưới sông như 

trên đã nói, và làm giàu nhờ nông tăng. 

Nhưng ông tôi cũng có óc thương mãi. 

Ông mua gạo từ Sài-gòn về bán cho dân, 

và càng giàu thêm. Một năm nước lụt lớn, 

xà lan của ông chở gạo từ Đà-Nẵng về, va 
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vào cột cầu hỏa xa ở Cẩm lệ. Trụ cầu đổ 

và ông phải bồi thường nặng cho hỏa xa. 

Sau tai nạn đó ông cũng giảm thiểu buôn 

gạo. Tuy nhiên ông vẫn còn giàu, và 

thường phát chẩn mỗi khi mất mùa có nạn 

đói. Mẹ tôi kể lại là dân làng Túy La và 

lân cận sắp hàng dài để lãnh gạo và cá khô 

hoặc mắm. Con, dâu họ Phùng đứng ra tổ 

chức phát chẩn. 

Nhưng cũng có người tham lam, lãnh xong 

lại ra sắp hàng trở lại ở cuối hàng, để nhận 

bố thí một lần nữa. Muốn tránh trường hợp 

gian lận đó, những người phụ trách phát 

chẩn phải có sẵn một chén lọ nồi trộn với 

mỡ, ai lãnh gạo xong, thì bị quẹt lọ nồi trên 

trán. Bị đánh dấu như thế không ai dám 

gian lận nữa. Mẹ tôi cũng bảo là con cháu 

họ Phùng được hưởng nhờ rất nhiều về ân 

đức ông nội để lại. Trước khi chết ông còn 

đem hết văn tự vay tiền của đồng bào 

nghèo trong làng và các làng chung quanh 

ra đốt và thông báo cho họ biết. Năm 

1945, khi ông biết Cộng Sản đã thành 

công thiết lập các cơ sở cách mạng tháng 

Tám, ông bèn giết bò heo, chiêu đãi cả 

làng xóm ăn uống trong ba ngày, với dụng 

ý mua chuộc bọn Cộng sản đối xử tốt với 

con cháu họ Phùng. 

Nhưng ông đã tính sai, vì với người Cộng 

sản, không có tình nghĩa, họ đã triệt hạ địa 

chủ phú hào mặc dù họ được nhà giàu chu 

cấp đóng góp rất nhiều trong Kháng 

Chiến. 

Kỷ niệm ấu thời không thể không nhắc 

đến ông Hương Mễ hay dọa trẻ con. Ru 

con không chịu ngủ thì nhát nó: "ngủ đi 

không thì ông Hương Mễ bắt ăn thịt". Một 

lần tôi chạy theo mẹ đi chợ, mẹ bảo về nhà, 

nhưng tôi cứ đòi theo. Gặp ông hương Mễ, 

ông múa tay múa chân, dọa bắt, tôi chạy 

về nhà trối chết. Ông Mễ là hương dịch 

trong làng. Khi có chỉ thị cấp trên, ông đi 

khắp làng, gõ một hồi mõ cho mọi người 

chú ý, rồi ráng gân cổ, mặt đỏ tía, rao 

truyền lệnh cấp trên. 

Có bà Đá, không bà con thân thuộc, điên 

nhưng không phá phách ai, quanh năm 

ngủ trong điếm canh, tối vào bếp người ta 

ăn cắp đồ ăn. Người trong làng biết thế nên 

thường bỏ lại ít cơm, canh dưới bếp, gián 

tiếp cho bà. Năm chiến tranh điếm canh bị 

cháy, và bà chết trong lửa. Một kiếp người 

tối tăm, chết đi trong thảm họa, không bà 

con thân thuộc, không để lại luyến tiếc cho 

ai! 

Người dân quê làng tôi, cũng có óc hài 

hước, diễn tả qua những câu hát ngộ 

nghĩnh: "Hỡi cô gái ở xóm ngoài, có cái 

khuôn đúc con nít mượn hoài không cho". 

Cô gái xóm ngoài hiền thục thật. Thời nay, 

nhất là xứ Tây phương, mượn khuôn dễ 

quá. 

Có những câu hát bóng bẩy, mà lúc nhỏ tôi 

chẳng hiểu gì cả: 

 Tối tăm không đuốc, không đèn, 

 Đàn ông bận lộn quần đen đàn bà. 

Tối tăm bận lộn quần là chuyện thường. 

Lạ ở chỗ quần đàn bà ở đâu mà có? 

Có những câu hát ru em thật thơ mộng: 

 Làm nhà ở dựa bực sông, 

 Đêm nghe con cá quậy, ngày trông con 

chim gù. 

Cũng có những câu hát nghe bác học, chắc 

do một ông đồ nho sáng tác: 

 Cuộc chi vui bằng cuộc ăn chơi 

 Không phong lưu cũng trải mùi đời. 

 Nhân sanh quý thích chí, của ông trời    

dành cho 

 Giàu như Thạch Sùng của chất đầy kho 
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 Chớ khó như ông đình trưởng có một 

chiếc đò 

 Làm nên sư nghiệp vạn thặng trời cho 

mấy hồi. 

Nghe ru em, tôi thuộc vô số câu hát quê 

hương làm giàu trí tưởng tượng trẻ thơ, 

tình yêu đồng loại, ý niệm dại khôn, đối 

xử ở đời: "người nói to thường lo không 

phải, nguời nói dại ai cãi làm chi" 

Có những bài hát hài hước:  

   Ngồi buồn nói chuyện láo thiên 

   Nói hồi nhỏ tôi có đi khiêng ông trời 

   Ra đường thấy muỗi đớp dơi 

   Bọ hung đám giỗ đi mời ông vua… 

Có bài hát về người con gái đa tình, đa 

duyên: 

Một thương em nhỏ ngón tay 

Hai thương em bậu vá may yếm đào 

Ba thương không thấp không cao  

Bốn thương em bậu miệng chào có duyên 

Năm thương má núng đồng tiền 

Sáu thương em bậu có duyên đậm đà  

Bảy thương em số nguyệt hoa 

Tám thương em bậu vì ta phải lòng 

Chín thương em có má hồng 

Mười thương em bậu không chồng có con 

Mười một vú hãy còn non 

Mười hai vú dậy, vú tròn như vung 

Mười ba lấy lão đóng thùng  

Bước qua mười bốn trong lòng đậu thai 

Mười lăm sinh đặng một trai 

Bước qua 16 là hai đời chồng 

17 em còn ở không 

Bước qua 18 lấy chồng đang giêng 

19 lấy gã đóng thuyền  

20 lấy lính quan quyền hầu vua 

21 lấy anh câu cua 

22 qua chùa lấy lão thầy tu. 

Kết cục lấy đủ 100 chồng:  

100 năm, 100 tuổi, 100 chồng 

Mà duyên không lạt, má hồng không phai. 

(Có những năm, lấy 3 chồng) 

Nghe ru em, hát ví, tôi nhập tâm và cũng 

biết cách hát. Giọng hát đất Quảng có 

những nét đặc biệt khác với hát Quan họ, 

hò Huế, ca vọng cổ v.v. mà mỗi lần nghe, 

tâm tư chùng xuống, nhớ thưở hoa niên 

thắm thiết ở quê nhà. Vả lại tiếng Quảng 

có những âm sắc xuề xòa, chất phác, là đầu 

đề cho các tỉnh khác chế nhạo như "en 

không en, tét đèn đi ngủ" (ăn không ăn, tắt 

đèn đi ngủ). Hò Quảng cũng có những âm 

sắc ấy. 

Kỷ niệm quê hương cũng là kỷ niệm đi 

học. Năm 6 tuổi, tôi đến trường thầy giáo 

Tựu (cũng có tên là giáo Lịnh) để học vỡ 

lòng cùng với chị tôi. Không có sách giáo 

khoa, thầy giáo viết các chữ cái to lên vở 

cho học trò. Hễ thuộc thì lên trả bài, và 

thầy viết chữ mới đem về chỗ học tiếp. Chị 

tôi chăm chỉ và học nhanh hơn tôi, nên tôi 

thường lấy tay chận chữ trên vở chị tôi 

không cho học thêm, đợi tôi học thuộc bài 
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rồi hai đứa mới lên xin thầy viết chữ mới. 

Vì thương em và sợ tôi khóc, nên chị tôi 

chịu nhịn để tôi lấn lướt. Chừng ba tháng 

thì chúng tôi đã thuộc hết vận xuôi (như 

ba, bă, bâ v.v.) và vận ngược (ai, oai, âu 

v.v.) và biết đánh vần đọc chữ. 

Thầy lại viết những bài thơ ngắn để đọc và 

học thuộc lòng như bài "Công ơn cha mẹ": 

   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 

Vì không biết nguồn là gì, khi trả bài cho 

thầy tôi lại đọc "Nghĩa mẹ như nước trong 

buồng chảy ra". Thầy bắt phải học lại và 

trả bài lần thứ nhì. Cũng từ đó tôi bị các 

trẻ em khác nhạo cười, nhất là các chị tôi 

(nước trong buồng chảy ra là em đái mế 

chứ gì!) Một năm sau, tròn 7 tuổi, tôi đã 

biết viết và đọc và 4 phép tính. Cha mẹ tôi 

vì thấy người con đầu có lẽ vì chứng 

hyperactif, không chăm chỉ học hành, nên 

phải bỏ dở về làm ruộng, nên gửi gắm tôi 

theo học dượng Tú Tăng là hiệu trưởng 

một trường tiểu học công ở Ninh Hòa (ông 

có bằng thành chung và tốt nghiệp trường 

Sư  Phạm giáo viên tiểu học). Ông thuê 

một căn nhà lớn, chứa 8 người cháu gửi 

theo ông để học như tôi, nhưng họ đều lớn 

hơn tôi và ăn hiếp tôi quá chừng, bắt tôi 

hầu hạ và có khi đánh tôi. Tôi đã tóm tắt 

việc học lúc nhỏ với bài thơ gửi bạn 

Lương vĩnh Thành nay định cư ở Atlanta: 

Gửi bạn Lương Thành 

Chúng mình biết nhau từ thưở nhỏ, 

Cùng học thầy Giáo Lịnh, trường làng. 

Thuở ấy tên bạn là Lương Tần, 

Đi đôi với một bạn khác là Lương Chiến. 

Trường tư nghèo nàn, thiếu phương tiện: 

Bàn ghế đơn sơ, dưới chái nhà tranh. 

Vài chục trẻ em chân đất, đánh vần, 

Đứa đứng, đứa ngồi, ê a sớm tối. 

Tôi rời trường lúc lên 7 tuổi, 

Đọc sách đã thông, biết tính cộng trừ. 

Cha mẹ tôi, thất vọng người anh đầu, 

Chỉ ngỗ nghịch, học hành dang dở. 

Muốn cho tôi có tương lai rạng rỡ, 

Gửi tôi theo học dượng tú Tăng. 

Ông là hiệu trưởng một trường công, 

Ở tận Ninh Hòa xa xôi cách biệt. 

Ngày tôi lên xe hỏa ga Kỳ Lam mà đâu có 

biết. 

Thấy mình vào căn nhà có bánh xe. 

Chen lấn nhiều người, nửa tỉnh nửa mê, 

Trong suốt một ngày ngủ gà ngủ gật. 

Đến tối ra khỏi xe ở một nơi khác. 

Tôi tưởng căn nhà ồn ào ấy đứng yên. 

Té ra nó đã hồng hộc chạy như điên, 

Trên quãng đường xa xôi lạ hoắc. 

Cuộc đời mới của tôi có nhiều nước mắt, 

Thường ra sau hè nhà trọ, khóc cô đơn. 

Nhớ mẹ cha, anh chị thân thương, 

Nhớ lũy tre xanh, bùng dâu xanh ngát, 

Nhớ trưa hè tắm sông thoáng mát. 

Ở đây giữa kẻ lạ, người dưng. 

Ai cũng lớn hơn mình, ăn hiếp quá chừng. 

Dượng dì thì quá hững hờ, bận rộn. 

Một năm qua mau, tuổi thơ đang lớn, 

Ăn, ngủ, đến trường, loáng thoáng qua 

mau. 

Cuối năm lớp năm, vui sướng lên tàu, 
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Sắp hưởng một mùa hè với gia đình, làng 

xã. 

Cha mẹ tôi ngắm đứa con học xa về buồn 

bã: 

Ốm yếu, da xanh, đầu gối huỷnh ra sau. 

Đã chọn bà con gửi gắm, có ngờ đâu. 

Họ đã thả nổi con mình không chăm sóc. 

Từ biệt Ninh hòa, năm sau tôi học 

Trường Tám Trinh ở xã Điện Hòa. 

Là trường tư kế cận Túy La, 

Khoảng cách chừng một cây số. 

Tôi với Trần Diên sớm chiều lội bộ, 

Bốn mùa mưa nắng đi chân không, 

Nón lá, áo tơi, bùn tới gối mùa đông. 

Chân vàng bụi mùa hè, chạy đua cùng bạn. 

Đôi khi cũng xảy ra đánh lộn 

Với học trò Đa Túy chung đường. 

Đến giếng Chùa xóm dưới thì ngừng, 

Ghé thăm bạn Chiến Tần gánh nước. 

Học hết chữ thầy Tựu, nhà nghèo, nên 

nghỉ học 

Nấu bếp, hái dâu, mới mười mấy tuổi đầu. 

Bạn hỏi tôi chuyện trường lớp vài câu, 

Rồi hối hả gánh nước về kẻo tối. 

Tôi đậu yếu lược năm 10 tuổi, 

Vào lớp nhì nhất tiểu học trường công 

Tận Phong Thử cách nhà vài dặm đường. 

Ba năm sau đậu bằng tiểu học, 

Rồi ra Huế thênh thang tiến bước. 

Vào nội trú Trung học Pellerin. 

Năm thứ nhất học chưa hết năm. 

Đảo chính Nhật, chạy về quê cũ 

Kể từ đó học hành dang dở 

Cách mạng tháng 8, rồi kháng chiến chống 

Tây 

Ở quê chăn trâu, lùa trâu đạp nước hằng 

ngày 

Tưởng chôn chặt tương lai nơi nương dâu 

gốc rạ 

Nhưng định mệnh mỉm cười trở lại 

Thiều vận may đã mở rộng tương lai. 

Khánh Giao - Phùng Văn Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắng sớm trên sông Thu Bồn
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Có những món quà nho nhỏ 

Không tốn tiền mua cũng có khơi khơi 

Có 8 món cuộc đời trao tặng 

Thứ nhất là im lặng lắng nghe 

Không ngắt lời, không bình phê 

Không ngủ gật, chăm chỉ nghe thật lòng. 

Thứ hai quà tình thương rộng mở: 

Ôm thắm thiết, hôn, vỗ nhẹ lưng 

Tươi cười, tay bắt, mặt mừng 

Tất cả bày tỏ tình thương mặn nồng 

Nào gia đình, đồng hương, bè bạn 

Thứ ba quà gửi tặng trận cười 

Nào biếm họa, nào chuyện vui 

Nói lên; tôi muốn cùng cười với anh. 
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Thứ tư những thành tâm lời ngắn: 

Cám ơn đã giúp, tặng nhạc hay 

Một lời chú giải viết tay 

Nhớ suốt đời, hoặc đổi thay cuộc đời 

Có khi là một lời cầu nguyện 

Tuy vô hình, thể hiện rõ ràng 

Thứ năm, quà tặng lời khen: 

Đơn giản, thành thật, hiệu năng tỏ tường 

"Em đẹp quá, khi choàng áo đỏ" 

"Anh đã làm việc đó tuyệt vời" 

"Bữa ăn ngon miệng quá trời" 

Đời là thương mến ngọt lời đẹp sao! 

Thứ sáu là dồi dào ban phát 

Những đặc ân thuộc cấp ước mong 

Thứ bảy, trao tặng cô đơn 

Cho ai cần có, đời thường oái ăm 

Có những lúc, âm thầm mong ước 

Một mình thôi, thì tốt biết bao 

Thứ tám, quà trong câu chào 

Đơn giản là tiếng Hello thường ngày 

 

Khánh Giao Phùng Văn Hạnh
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          Dương Nghiệp Huân 
 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển 1 

Anh là ai khiến bao kẻ ngậm ngùi 

Khúc Thụy Du nàng sống mãi trong tôi 2 

Chút quê cũ còn nơi đôi-mắt-gió 3 

 

Anh đã hứa em an lòng hỡi nhỏ 4 

Ta sẽ về tới chốn của riêng nhau 5 

Đi với về cùng một nghĩa như nhau 6 

Cho tôi dắt tay em vào lớp học 7 

 

Cho tôi uống cùng em ly hạnh phúc 8 

Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi 9 

Dìu nhau đi cho thấy lại chân trời 10 

Khi em chết cuộc đời này phải hết 11 

 
  1  Bài Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển 
  2  Bài Khúc Thụy Du 
  3  Bài Nắng mưa kế tiếp 
  4  Bài Đời mãi ở phương Đông 
  5  Idem 
  6  Bài Nắng mưa kế tiếp 
  7  Bài Ngọc Thi 
  8  Idem 
  9  Bài Thơ cho Nhỏ 
  10  Bài Tôi có người để nhớ đến tương tư 
  11  Bài HIến chương cho tình yêu ngày 14-2 
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Cho ta sống một ngày như mấy kiếp 12 

Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta 13 

Người yêu tôi là thảm cỏ mượt mà 14 

            Ta ở đó đời ta không có tuổi 15 

 

Đường có đổi, căn nhà hoang sương khói 16 

Suối vẫn chờ nên suối chẳng đi xa 17 

Một hồn xanh gọi rét mướt hiên nhà 18 

Khi tình đã như nghìn con thác đổ 19 

 

Ta sớm biết vườn địa đàng tuổi nhỏ 20 

Của hai người? Vâng của chúng ta thôi 21 

Tình đam mê không dấu nổi mọi người 22 

Người xuất hiện dậy tôi bài học mới 23 

 

 
  12  Bài Ngọc Thi 
  13  Bài Hiến chương tình yêu ngày 14-2 
  14  Bài Giao khúc tháng sáu 
  15  Bài Đời mãi ở phương Đông 
  16  Idem 
  17  Idem 
  18  Bài Khi ngang qua Pleime 
  19  Idem 
  20  Bài Môi người cũng như một … giỏ hoa 
  21  Bài Hiến chương tình yêu ngày 14-2 
  22  Bài Giao khúc tháng sáu 
  23  Bài Môi người cũng như một … giỏ hoa 
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Riêng em biết tôi chưa hề có tuổi 24 

Tôi già nua từ thưở nhớ nhung, đen 25 

Tôi khăn tay, đẫm lệ tối đi tìm 26 

Em thánh thiện, chỉ mình tôi có tội 27 

 

Em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi 28 

Rừng ơi rừng, cây đợi đã bao năm 29 

Lá reo vui, trên từng luống mưa, mừng 30 

Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết 31 

 

"Hãy nói về cuộc đời" như giấc mộng êm đẹp 

Những gì anh đã nói viết lên thiên tình ca 

Trả anh về biển cả trở về với quê nhà 

Bên kia bờ đại dương giờ đây trăng tròn sáng. 

 

Dương Nghiệp Huân 

 

 

 

 

 

 
  24  Bài Riêng em biết tôi chưa hề 
  25  Idem 
  26  Bài Tôi trở về trên những dặm gai đâm 
  27  Idem 
  28  Bài Thơ cho Nhỏ 
  29  Idem 
  30  Bài Riêng em biết tôi chưa hề 
  31  Bài Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển 



______________________________________________________________________ 
 Văn Đàn Lá Phong Dương Nghiệp Huân                                                    42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Nghiệp Huân 

   Ngày Cha lặng lẽ hôm nay  

   Như bao năm trước không ai ăn mừng  

   Nào phải ai nấy dửng dưng  

   Chỉ là đặc tính họ Dương không màng 

 

   Các con yêu kính song thân 

   Cháu đàn cũng vậy quan tâm hết lòng 

   Thay phiên chăm sóc sớm hôm 

   Thuốc men cơm nước trông nom mỗi ngày  

 

 

Thấy Ba minh mẫn mừng thay 

Ngủ ngon ăn được mấy ai sánh bằng  

Tuổi này gần trọn trăm năm 

Tâm Người ngày một bình an lắng lòng 

 

Hết còn giận trách các con 

Dù ai vô ý lỡ buông nặng lời  

Biết là lo lắng quá thôi 

Bố thương thông cảm cho vui cả nhà 
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Một đời dài ngắn là bao 

Tuổi xanh lắm kẻ đã mau bạc đầu 

95 nhớ lại thuở nào 

Như là đã trải qua bao kiếp người  

 

Ngày hè nắng gắt khôn nguôi  

Trong căn phòng vắng tôi ngồi bên Cha 

Nhìn Người chậm rãi ăn trưa 

Mà lòng thương cảm mong Ba thọ trường  

 

Thỉnh thoảng Bố lại hỏi thăm 

Vợ con khỏe mạnh Vi Chân đỡ nhiều? 

Ba tôi thật đáng kính yêu  

Quan tâm lo lắng đăm chiêu nghĩ về  

 

 

 

Mong người sức khỏe sớm khuya 

Để cho ai nấy đến đi an lòng 

Bố là điểm tụ cháu con 

Cuối tuần, sinh nhật, lại sum họp nhà 

 

Trưa nay theo lệ thăm Ba 

Hâm cơm từng món bày ra trên bàn 

Soài vừa cúng Phật chín vàng 

Gọt thành miếng nhỏ dịu dàng mời Ba 

 

Ngày Cha lặng lẽ trôi qua 

Không kèn không trống mà sao ấm lòng 

Vì con được đến thăm nom 

Cảm niềm hạnh phúc mình còn có Ba. 
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Mẹ đẹp lắm Mẹ ơi 

Đôi mắt buồn vời vợi 

Xa xăm một phương trời  

Dòng sông mờ sương khói 
 

Mẹ hiền dịu tuyệt vời 

Ngàn lời khôn tả xiết 

Tình Mẹ luôn sáng ngời 

Như mây trời xanh biếc 
 

Con ngây thơ chẳng biết 

Nghĩ Mẹ sẽ sống hoài 

Giờ xa cách biền biệt 

Bài thơ viết gởi ai? 
 

Thương Mẹ con nhớ hoài 

Thời Bố tù "cải tạo" 

Tháng năm bệnh cuối đời 

Lo chồng rồi con cháu 
 

Là tiểu thư một dạo 

Mảnh mai chiếc áo dài 

E thẹn cả nắng mây 

Ai hay Mẹ phải nhẫn 
 

Mẹ chịu đựng, can đảm 

Chẳng mấy khi thở than 

Tâm hiền lương dịu dàng 

Luôn hoa nhan ái ngữ 
 

Trăng Trung Thu tròn tỏ 

Tên của Mẹ đẹp không 

Nhìn trăng con lại nhớ 

Kỷ niệm cũ ấm nồng 
 

Thuyền lướt sóng trên sông 

Tâm sự trôi dòng nước 

 

 

Bảy mươi năm vùn vụt 

Thoảng như giấc chiêm bao 
 

Xa vọng tiếng còi tàu 

Khách lên xuống bao độ 

Mẹ như vẫn còn đó 

Bàng bạc giữa mây trời 
 

Đã sang tháng mười hai  

Tuyết rơi trắng ngọn cỏ 

Phật ngự trong sương gió 

Con nhớ Mẹ lắm thôi!
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Nguyễn Tài 

 

 

Đi tới rồi lại đi lui  

Loanh quanh luẩn quẩn lui cui tháng 

ngày 

Vào phòng trước ra phòng sau 

Dắt dìu chiếc bóng theo nhau với hình.   

Tòa nhà rộng mênh mông có hai tầng, gần 

hai trăm căn hộ, có khuôn viên vườn có 

những lối đi bộ hai bên có trồng nhiều hoa 

đủ sắc, vào mùa hè. Có nhiều tàng cây 

lớn, lan ra nhiều bóng mát. Bao quanh 

khuôn đất có hàng cây to lớn, cao lêu 

nghêu, người ta trồng để làm ranh, chắc 

đã lâu lắm, tuổi cây, hơn sáu bảy chục 

năm chớ không ít. Lại có hàng rào sắt cao 

chung quanh, lối ra vào cổng, cửa sắt có 

bánh xe kéo, vì nặng, thiệt kiên cố hết 

sức.  

Ở đây, xưa kia là một nhà dòng cho những 

vị tu sĩ nữ. Bây giờ, người ta cải biến 

thành nhà ở cho người già. Viện dưỡng 

lão. Bến đợi của những chiếc lá thu chiều 

nhạt nắng. 

Cuộc sống như cây thay lá bốn mùa!  

Những chuỗi ngày trôi theo một dòng 

sông định mệnh, có một quy luật chung. 

Đi tới, đi tới mãi...  Một ngọn nến được 

thắp lên, nó tự đốt lấy nó, tiêu hao dần, 

hao dần, rồi hết... ánh sáng vụt biến trong 

không gian mênh mông, đen ngòm, lặng 

lẽ. Một cánh chim bay, chao liệng thong 

dong trên bầu trời mênh mông rồi cũng 

lao xuống vực sâu không đáy, âm u, vô 

tận. Lẻ loi, lẻ loi thôi.   

Đời sống của một xã hội loài người, của 

muôn vạn sinh vật, của thiên nhiên cũng 

liên tục, từ từ bước tới trong thay đổi. 

Thay đổi cho nhịp nhàng như mỗi con 

sóng của đại dương. Con sóng này đuổi 

theo con sóng kia, đuổi theo... rồi vỡ nhòa 
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trắng xóa dưới chân bờ đá. Êm ả ra đi hòa 

vào biển cả bao la... lặng im, lặng im.  

Cơn gió thì vẫn mãi ngày đêm, rù rì, gào 

thét trên mặt đại dương. Có những khi 

vẫn êm ả.  

Ông Chữ, khi sáu mươi lăm, được sở cho 

nghỉ hưu. Mới đầu, ông có cảm giác thích 

thú. Nhưng khi, ở nhà lâu ngày, ông lại 

thấy buồn buồn làm sao. Thiệt là, ông còn 

khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Trí nhớ tốt 

nè. Lái xe bon bon… mà không đi làm. 

Bây giờ ngồi ở nhà ông cảm thấy cuộc 

sống có vẻ quá vô vị, thừa thải như cục 

thịt biết di động, biết nói năng, không 

hơn, không kém. 

Ngày đến rồi ngày lại đi. Đêm đến đêm 

lại qua. Ngày qua đêm đến trông nó ì ạch, 

chậm chạp như chiếc xe lửa cũ kỹ di 

chuyển thiệt là khó nhọc. Như, mỗi khi 

nghe tiếng thình thịch của nó mà thương 

vô vàn.   

Mỗi sáng sớm, ông Chữ đều dậy đúng giờ 

như khi còn làm việc. Uống cà phê, ăn 

sáng. Đọc báo, xem qua tin tức thời tiết... 

rồi chuẩn bị đi làm.  

Nhưng bây giờ, thì không đi làm nữa. 

Ông đi loanh quanh trong cái ấp năm 

rưỡi, rồi lại trở về chốn cũ: cái bàn ăn, cái 

sa lông, cái TV, cái báo, cái sách, cái 

giường nằm, vợ con đi làm hết trọi, nhà 

trống trơn, lạnh vắng, đìu hiu... cái không 

khí đông đặc lại, cái thời gian ngừng hoạt 

động. Hổng nhúc nhích.  

Tất cả hình như buông xuôi. Bỏ lơ, đáng 

ngại lắm chớ.   

Bên ngoài vẫn không gian thênh thang, 

nắng hanh vàng, có chim hót, chim bay 

nhảy tung tăng, lá cây hấp háy với gió, 

mây trắng tinh bềnh bồng trong bầu trời 

thiên thanh lồng lộng. Những hình ảnh 

thật tuyệt vời đó đang sống động, đang 

tỏa ra sinh khí cho cuộc sống; mà lòng 

ông Chữ đã khép lại, đã ơ thờ, đã chùng 

xuống như sợi dây đàn lạc mất những âm 

điệu, thanh thoảng, du dương, của cuộc 

sống. Thiệt là thương.   

Ở nhà nghỉ hưu, mới được vài năm mà 

trông ông bệ rạc ra. Thấy rõ. Thần sắc 

thẫn thờ, đi đứng lững thững, im lìm, im 

lìm... vợ con trông thấy ông sa sút quá, 

thương quá. Mà biết làm sao. Công ăn 

việc làm, đâu có phải muốn bỏ là bỏ. Tiền 

nhà, tiền chợ, tiền... ôi thôi, tiền... không 

cho phép phải bỏ ngang, ở nhà lo chăm 

sóc ông thôi sao.  

Nên bàn tính cho ông vào nhà già. Ở trong 

đó người ra vào, có bạn cũng vui hơn. Lại 

thêm, sự chăm sóc, quan tâm, của nhân 

viên, thì thế nào cũng thay đổi được tinh 

thần và cuộc sống của ông.  
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Cả nhà bàn tính, suy nghĩ, thấy hợp tình, 

hợp lý, cho cả đôi bên. Bà Chữ quyết định 

đề nghị với ông, coi ông có bằng lòng vào 

không.  

Thiệt tình mà nói, ông Chữ là người rất 

khó tính. Nặng tình với văn hoá dân tộc. 

Sống nơi xứ lạ quê người, mà văn hoá, 

sinh hoạt, ăn uống, tiếng nói, cái gì cũng 

giữ răm rắp. Ông vẫn luôn luôn khư khư 

ôm ấp nó, bảo tồn nét đẹp cổ xưa của 

truyền thống Việt. Thiệt là khổ.  

Vì vậy, trong nhà ai cũng ngán, bàn luận, 

hay trà đàm với ông. Hớ đi một lời là ông 

bắt bẻ, sửa sai, cằn nhằn. Thí dụ: con đi 

học về là phải khoanh tay thưa. - Thưa bố 

con đi học mới về. Đôi giày để không 

ngay thẳng cũng bị rầy, v.v... Ra thưa về 

trình hẳn hoi. Không có chuyện, hello, 

bonjour, bon riết gì ráo, ở trong nhà là nói 

tiếng Việt, tiếng Việt thôi. Không tây u 

ráo gì hết. Nghe mệt cái lỗ tai lắm. Cơm 

canh cá kho, rau luộc  là nhất giao chỉ. 

Hổng có hâm bơ gơ, bơ ghít gì cả. Ông 

già bảo thủ dữ lắm. Nề nếp truyền thống 

sắc lẻm. Mặc dù, ông sống ở đây lâu rồi. 

Nhưng ông vẫn vậy. Không thay đổi. Nền 

tảng gia đình, văn hóa Việt là trọng tâm. 

Ngâm mình mãi trong dòng sông Việt.  

Những suy tư của ông, chỉ như hai con cá 

lia thia trong cái hũ nhỏ để trên bàn chưng 

chơi, lội qua lội lại...  lâu lâu phùng mang 

trợn mắt chơi cho vui, rồi xuôi lơ xuống. 

Hiu quạnh. Cho nên ông thường xuyên cô 

đơn, độc thoại. Và thường trầm ngâm tơ 

tưởng về một chốn xa xăm, một quê 

hương êm đềm, thầm lặng, nơi tâm hồn 

của chính ông. Quê cha đất tổ.   

Một hôm, sau bữa ăn tối, trong gia đình 

không khí yên ấm, khá vui vẻ, bà Chữ, 

bạo gan thố lộ tâm tình.   

- Ông à, gia đình mình đơn chiếc, ai cũng 

phải lo công ăn việc làm, mấy đứa con lớn 

đã có gia đình, ở riêng,  chúng nó có công 

việc và gia đình chúng nó. Không có ai 

mà rảnh rang ở nhà trông nom ông, 

chuyện trò, cũng như chăm sóc khi ông 

đau yếu... nên... nên… chúng tôi có thăm 

viếng nhiều nơi, và thấy có nơi này ở tốt, 

bảo đảm an vui cho ông, và ông sẽ khỏe 

mạnh vui lòng hơn trong cuộc sống ở đó. 

Đó là viện dưỡng lão. Không xa nhà mình 

lắm. Ông nghĩ sao?   
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Ông Chữ lặng thinh...  

Ông trầm ngâm thật lâu, nhìn ngơ ngác 

chung quanh nhà, những đồ vật, những kỷ 

niệm gắn bó đã mấy chục năm trời, mà 

bây giờ sắp phải xa nó, rồi ông đưa mắt 

mông lung ngoài trời xa vắng, rồi những 

giọt nước long lanh lăn dài trên hai má. 

Lặng thinh...     

Vẫn, lặng thinh… 

- Thôi, thì còn tính làm sao nữa. Cũng đã 

hơn chục năm nay, bà với các con cũng 

khổ công lo lắng cho tui, mà mấy năm gần 

đây cứ rề rề đau yếu. Tui thấy bà cực quá 

rồi; nào lo chồng, nào lo cháu, chạy đôn 

chạy đáo, lăng xăng… thôi thì cứ như bà 

và các con tính, vậy cũng phải thôi mà...  

Ba tháng nữa sẽ dọn vào nhà mới. Ba 

tháng trôi đi như thế kỷ, chậm chạp, im 

lìm, im lìm…  

Mỗi sáng dậy 

sớm, lui cui cho 

đến chiều. Ông 

gom dọn những 

đồ đạc thiệt cần 

thiết mang theo 

với mình. Nhưng 

rờ đụng đến cái 

gì cũng tràn đầy 

kỷ niệm, gắn bó 

đã mấy chục 

năm trời từ ngày di tản đến nay, nước mắt 

ông cứ mãi ràn rụa, như một cảnh chia lìa 

những người thân yêu nhất cuộc đời ông. 

Đến những ngày gần kề, ông đành bất lực 

buông xuôi. Ông như kiệt sức khỏe vì 

những tình cảm yêu thương, ông đã gieo 

trồng như cây bám rễ sâu trong đất, nơi 

căn hộ này.  

- Thôi rồi, tui sẽ phải mãi rời xa nơi đây. 

Ông lẩm bẩm mãi... nghe mà xót xa.   

Ngày ba mươi tháng sáu, năm…. ông 

Chữ dọn về nhà mới trong niềm hân hoan 

chào đón của những người hàng xóm. 

Nhưng, trong lòng ông nỗi bâng khuâng, 

nuối tiếc, nhớ thương những kỷ niệm thân 

ái như: cái bàn, cái ghế, cái ly, cái giường, 

cái kệ sách, cái đèn, cái bàn thờ, nó như 

da thịt, nó như linh hồn, liền lạc trong 

cuộc sống, bứt rời là đau, là khổ, là mất đi 

cả một linh hồn. Ôi thôi, làm sao mà sống. 

Buồn hiu, buồn quạnh. Buồn lẻ loi.  

Nếp sống mới. Không gian mới mênh 

mông. Cái ăn, cái ngủ, cái sinh hoạt, cái 

tiện nghi, ông Chữ, cảm thấy lạnh nhạt, 

xa cách ông quá. Trông thì thấy huy 

hoàng, sang trọng, nhưng không có hợp 

với gu ông. Thêm một điều lấn cấn, bất an 

nhất, là: đồ Tây liên tục ông bị nhợn quá, 

chịu không nổi. Cái chuyện này ông phải 

cầu cứu đến vợ, phải viện trợ, hai hay ba 

lần một tuần đồ 

ăn Việt thì ông 

mới vượt qua tình 

cảnh nhà già này.  

Ngày tháng nơi 

đây trôi qua, hình 

như chậm chạp, 

im lìm. Cái im 

lìm như tờ, cơ 

đứng làm cho ông 

giựt mình, đôi khi 

bất an, hồi hộp.   

Mới dậy là xuống phòng ăn sáng. Trò 

chuyện với vài người hàng xóm, chuyện 

đời xửa đời xưa. Cơm trưa. Lên giường 

nằm nghỉ và nghĩ mông lung... Cơm 

chiều. Rồi sau đó đi dạo cho tiêu cơm. Đi 

dạo, là đi từ đầu hành lang này tới đầu 

hành lang kia, rồi trở lại đầu này. Rồi đi 

từ đầu này… Đi loanh quanh rồi trở về 

chốn cũ. Rồi lại lên giường, lục tìm ký ức 
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để nhớ lại chuyện ngày xửa ngày xưa, 

thân ái… Nhớ mê nhớ mệt một thời liệt 

oanh.  

 

 

 

 

 

  

 

Tuổi vàng trôi quá mau  

 Muôn kiếp chờ nhau… 

  (Nhớ bạn - Vũ Thành) 

Đó là bản tình ca muôn thuở của nhà già. 

Như cái đĩa CD cũ mèm để hát hoài, như 

gió chiều đông lạnh ríu rít mãi một âm 

thanh thần bí.   

Thời gian nơi đây không như thời gian 

nơi nào, trong cuộc sống. Thời gian nơi 

đây như cảnh chiều thu, gió động lá rơi 

vào hư không. Như có sự rình rập, lò dò 

theo từng chiếc lá vàng hiu quạnh. Mỗi 

nơi, trong phòng ăn, sa lông, phòng đọc 

sách, phòng ngủ, hình như ai cũng có cụ 

bị cái tư thế riêng của mình. Như, sớm 

mai mờ tinh sương, lên đường về thăm 

quê hương thanh tịnh, đã lâu cách xa. 

Cuối cùng rồi cũng phải về thôi.   

Ai bước chân đến thăm những người thân 

quen nơi đây, hình như cũng, có lẽ có một 

cảm giác ngùi ngùi, xót thương và tâm 

trạng bâng khuâng về một kiếp nhân sinh. 

Bến đò đợi cuối để sang sông. Bên kia bờ, 

một kiếp sống mới.  

Nguyễn Tài 
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Trong đêm dài vô tận  

Tôi ngước nhìn, ...  

Ánh sáng 

Lóng lánh. Từ    

Triệu triệu  

Năm qua  

Trong thiên hà sâu thăm thẳm. Vẫn   

Gửi về, gọi nhớ thuở hồng hoang. Bốn năm tỷ 

năm rồi, mà vâ ̃n     

Còn nguyên  

Dấu, ... một  

Niềm tin. Những vì sao xa luôn thắp sáng 

màu nhớ nhung. Cho, 

Tinh cầu xanh thêm hương nồng tự những 

hoa muôn sắc thă ́m.  

Và...  

Tình yêu  

Trong trái tim con người còn nguyên chất, 

chung thủy   

Như đêm, triệu triệu những vì tinh tú ngân 

hà, đang giang tay, nối vòng   

Múa hát ca  

Dệt thêu  

Cho chuyện tình yêu thêm vĩnh cửu. 

Em. Hằng Nga đẹp mỹ miều, bước ra từ sau 

rèm mây êm, kết muôn triệu hoa 
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Ngọc xanh trong, trong bốn biển. Đẹp lung 

linh, huyền diệu… tỏa nhẹ hương thơm, là   

Ánh sáng, niềm tin, hy vọng, cho 

Con tim 

Còn mãi   

Yêu 

Người.  

  

Đêm đêm là vùng của nhớ nhung, và những ước mơ, 

âm thâ ̀m … đê ̉ cho  

Người,  tìm đến người, ... huyền a ̉o. Cố tìm  

Tìm lại nhau trong một khung trời hạnh phúc, đơn 

côi, quạnh vắng, u trâ ̀m   

Ôi !  Những con mắt óng ánh vì sao xa thẳm, hiện 

diện còn đây    

Là chứng nhân, cho ngọn  

Lửa lòng còn nồng ấm những hương  

Yêu thương. 

 

 

Nguyễn Tài 
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Giọt nước mắt rơi  

30  năm rồi em đã ra đi, ngỡ ngàng  

Ngày đó đời tươi đẹp  

Tương lai rộng mở, em tươi cười rạng rỡ  

Chân sáo  

Ôm cặp sách em tung tăng chân bước  

Ngôi trường yêu, thầy bạn đợi chờ 

Tuổi 20  trong sáng nhìn đời hoàn hảo  

Bỗng ngỡ ngàng, hãi hùng  

Em ngã gục , mắt vẫn mở to nuối tiếc  

Vì một lần muốn cùng anh hạnh phúc  

Muốn một lần ôm những đứa con xinh  

 

Muốn một lần bước chân làm việc  

Cống hiến cho đời những kiến thức em 

mơ 

Ba  mươi năm  

Thời gian trôi nhanh  

Vẫn không quên em, ôi người em bé 

nhỏ  

Một cánh hồng,  một giọt lệ nhớ thương 

em 

 

Tưởng niệm 14  nữ sinh 

Le drame de l’école Polytechnique 

6 -12-1989 

Tố Quyên 
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     Mùa thu chưa tàn  

Lá còn lưu luyến cố bám vào cành  

Run rẩy trong gió 

Nuối tiếc những tia nắng ngày hè  

Mùa đông chưa đến  

Hoa tuyết vẫn muốn tung bay  

Muốn vuốt ve những chiếc lá vàng  

Nhẹ, thật nhẹ 

Đẹp, rất đẹp  

Lá vàng yếu ớt nâng nhẹ hoa tuyết trắng  

Phút giây này 

Hạnh phúc, níu kéo, ôm chặt, giữ chắc  

Tia nắng sớm mai  

Dù nhẹ, rất nhẹ, hoa tuyết vẫn tan  

Cơn gió dù nhẹ, rất nhẹ, lá vẫn lìa cành  

Họp tan trong đời  

Trân trọng giây phút sum vầy  

Ôm chắc vòng tay  

Cất kín vào tim, khoá chặt  

Đến rồi đi  

Họp rồi tan  

Định luật xoay vòng 

Xuân Hạ Thu Đông   Tố Quyên
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Les plus désespérés sont les chants les plus  beaux 

J’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots (Alfred de Musset) 

(Khổ đau là những dòng thơ 

Những câu bất hủ ngẩn ngơ cõi lòng) 

 

Thưở thiếu thời, dù không thật hiểu sâu 

xa, hai câu thơ trên cũng đã làm rung 

động lòng tôi! Thưở ấy, đọc thơ như 

người cỡi ngựa xem hoa, không nhìn thấy 

cái đẹp ẩn chứa bên trong. Đọc để đi thi, 

học để kiếm cơm. Nào có thấu hiểu được 

chiều sâu thăm thẳm, mênh mông bát ngát 

của thơ và cái hùng tráng như dòng sông 

nước chảy cuồn cuộn của văn. Bây giờ, 

ngồi một mình trước ngọn đèn khuya, tìm 

hiểu từng chữ từng lời, nghiền ngẫm suy 

tư, để hiểu một cách sâu sắc và đọc lên, 

để rung cảm với bài thơ, nhưng vẫn thấy 

dường như lời đã hết mà ý chưa cạn, 

giống như tiếng đàn, dây tơ phát ra những 

âm điệu bổng trầm, réo rắt, nhưng sau khi 

dứt tiếng đàn, còn để lại dư âm dạt dào 

cảm xúc, lan man nhè nhẹ trong tâm hồn, 

mở ra một vùng trời mênh mông bát ngát 

như còn một cái gì ẩn khuất sau bài thơ. 

Về già, qua những trải nghiệm cuộc đời, 

cảm thông những nỗi khổ đau của thi 

nhân trong những tình huống tuyệt vọng 

mà phát ra những dòng thơ bất hủ…  

Những viên ngọc châu lóng lánh dưới 

vòm trời văn học thường xuất phát từ 

những cuộc tình đầy nước mắt, những ái 

ân thâu ngắn, những cuộc tình dang dở, 

những uất ức bi thương, những ngục tù vô 

vọng, những oan khuất đau lòng, những 

thất bại não nề, những trang sử hào hùng, 

những bản hùng ca bất diệt, "những tiếng 

kêu vang lạnh cả trời", những lời kêu gọi 

rung chuyển cả núi rừng!  
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Đi tìm những viên viên ngọc quý ẩn khuất 

đó đây, mà rung động âm thầm, cảm xúc 

mênh mang để cho đời mình có những 

phút giây hạnh phúc. Tôi gặp ngay: 

 1. Trần Dần với hai câu thơ:  

Tôi bước đi, không thấy phố, không 

thấy nhà  

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.  

Không kêu gào, không thở than! Dưới 

bầu trời ảm đạm, mưa bay lất phất, Ông 

bước đi trong cảnh vắng vẻ, tiêu điều, 

không thấy phố, không thấy nhà. Ngoại 

cảnh đã quạnh hiu thì tâm cảnh cũng não 

nề! Hai câu thơ, chỉ 17 chữ mà đủ nói lên 

một tâm trạng ngao ngán ê chề, một cuộc 

đời không lối thoát của nhà thơ Nhân văn 

Giai phẩm và khung trời của một xã hội 

lạnh ngắt vô hồn. Không cần phải nói, 2 

câu thơ đủ cho người đọc cảm thông 

những điều Trần Dần muốn nói. Tôi lại 

gặp:                 

2. Hoàng Cầm trong Hận Nam Quan, 

một ca khúc bi thương, hùng tráng: Bảng 

nhãn Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh 

bắt giải về Tàu. Người thanh niên Nguyễn 

Trãi âm thầm theo cha đến biên giới. Bất 

thần, Nguyễn Phi Khanh quay lại, thấy 

con mình thất thểu đi theo, ông nuốt lệ mà 

nói với con:  

"Con yêu quý! Chớ xuôi lòng mềm 

yếu.  

Gác tình riêng, vỗ cánh trở về Nam!  

Về đi con! Tận trung là tận hiếu.  

Đem gươm mài bóng nguyệt dưới 

khăn tang"  

(Hoàng Cầm - Hận Nam Quan).  

Hoạt cảnh bi hùng. Lời thơ sang sảng như 

một lệnh truyền trước ba quân, nhưng nợ 

nước trước tình nhà, Nguyễn Phi Khanh 

đứt ruột mà  khuyên con hãy trở về  mài 

kiếm dưới trăng, chờ ngày trả thù cha, 

phục hận Tổ Quốc. Lời thơ bất hủ hào 

hùng trong một hoàn cảnh bi tráng.  

Nhưng không phải chỉ tầng lớp sĩ phu mới 

phát ra những lời thơ bất hủ mà những 

nông dân chân lấm tay bùn, những thợ 

thuyền áo đẫm mồ hôi cũng không giấu 

được sự phẫn uất, căm hờn:     

3. Những lớp bình dân chân đất: Lịch 

sử cũng phơi bày những mảng thời gian 

mà cả toàn dân rên siết khóc than, uất ức 

căm hờn, phát ra những câu thơ, hò, vè, 

những khúc ca bất hủ, để lại đời sau:  

"Đôi dép râu làm sầu tuổi trẻ. Chiếc 

mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai"; 

"Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý. 

Đồng khởi ra đời mất Tự Do"; "Đêm 

nay trăng sáng quá anh ơi! Sao ta lìa 

cách bởi dòng sông bạc hai màu" 

(Chuyến đò vĩ tuyến - Lam Phương); 

"Chiều chiều bắt két nhổ lông, Két kêu 

bớ Tự sao mầy bất nhân" (Ca dao 

Huế).  

Hàng ngàn câu thơ, hàng triệu người 

nghe, tạo nên một mảng văn học bình dân 

đời đời ghi nhớ. Đó chẳng phải là tiếng 

kêu tuyệt vọng của người dân phát ra 

những câu ca bất hủ trên dòng lịch sử 

nước nhà hay sao?  Và tôi còn gặp cả 

Phùng Quán, Phùng Cung, Nguyễn Mạnh 

Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Chí 

Thiện. Trong khuôn khổ bài viết, chỉ nói 

tượng trưng vài dòng thi ca phẫn hận đáng 

cho là những dòng thơ máu lệ.    

4. Phùng Quán, Phùng Cung, Nguyễn 

Chí Thiện:  

"Thơ ai như thơ ông. Mỗi chữ đều như 
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róc từ xương thịt đến cuộc đời, từ bi 

thương đến phẫn uất"; "Có những lúc 

ngã lòng hãy vịn câu thơ mà đứng 

dậy" (Phùng Quán); "Ba chục năm 

qua, ngậm đắng nuốt buồn. U uất, lạc 

loài trên đất tổ! Như chiếc bóng nhạt 

mờ oan khổ!" (Nguyễn Chí Thiện - Thi 

Sơn 1988).    

Quả thật, mỗi câu thơ là một nhát dao róc  

tận xương tủy, róc tận cuộc đời bi thương 

và phẫn uất. Đó là những con người còn 

thở, còn phát ra những phẫn uất từ trái tim 

rỉ máu của mình. Ba chục năm qua, uất 

hận trào dâng, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện 

như một chiếc bóng mờ trong ngục tù tăm 

tối…  Nhưng hỡi ơi! còn có những anh 

hùng vô danh, những người lính chiến hy 

sinh đời mình cho Tổ Quốc lại bị bỏ quên 

một cách phũ phàng! Người biết ơn, 

người nhắc nhở vinh danh  những chiến 

sĩ vô danh đó chính là:  

5. Đằng Phương: Người thi sĩ yêu nước 

chân thành, tha thiết, dành hết đời mình 

để phụng sự cho quê hương Tổ Quốc, đã 

cảm khái trước sự hy sinh hào hùng và 

anh dũng của người lính chiến: Phía trước 

đối diện với kẻ thù, sống chết chỉ cách 

nhau một sợi tóc; phía sau là một đàn con 

nheo nhóc, cơm chan nước muối, mặt mũi 

tèm hem trong trại gia binh. Họ vẫn âm 

thầm chiến đấu cho người khác được 

sống, Đằng Phương biết ơn họ, vinh danh 

họ là những anh hùng vô danh:    

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi 

Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình                  

Bền một lòng dũng cảm chí hy sinh 

Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch             

Tuy công nghiệp không ghi trong sử 

sách 

Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên             

Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên 

Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật 

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất 

Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông            

Và anh hồn chung với tấm tinh trung 

Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt 

(Đằng Phương) 

 

Lời thơ bi hùng như tưởng niệm, như cảm 

thương, như biết ơn những linh hồn của 

những anh hùng vô danh đang phảng phất 

dưới cờ, đang hòa quyện với cỏ cây sông 

núi, thành hồn thiêng dân tộc muôn đời 

của Tổ Quốc Việt Nam. Chẳng phải là 

những viên ngọc châu long lánh trong 

dòng văn học nước nhà hay sao? Đằng 

Phương với thiên hùng ca sáng rực trời 

Nam. Nguyễn Ngọc Huy với lòng yêu 

nước nồng nàn. Đằng Phương hay 

Nguyễn Ngọc Huy chỉ là một.    

6. Tôi lại gặp tôi: Nhìn lại bản thân, từ 

lúc trưởng thành tới nay, sáu nươi năm 

nước chảy qua cầu, lớp lớp phế hưng, 

trùng trùng oan khuất! Tình cờ lịch sử đã 

biến kẻ viết bài thành một chứng nhân 2 

cuộc chiến tranh giữa nguời Việt Nam, 2 

cuộc chiến tương tàn đầy máu và nước 

mắt: Ngày  xưa, sông Gianh, cổ mộ 

xương tàn xưa chất đống. Ngày nay, Bến 

Hải nuớc chảy hai dòng, chia đôi đất 

nước. Tưởng được yên thân, chờ ngày 
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thống nhứt trong tình yêu dân tộc hai 

miền. Nào ngờ Hiệp ước Paris, giao kèo 

bán nước của các thế lực ngoại bang. Mực 

ký chưa ráo, đã nghe bước chân rầm rập 

của đoàn quân "Sinh Bắc Tử Nam" xẻ dọc 

Trường sơn, ào ào Nam tiến. Miền Nam 

anh dũng, sức 1 chọi 10. Mãnh hổ nan 

địch quần hồ. Sức cùng lực kiệt. Quân 

viện ngưng, súng đạn hết. Miền Nam ngã 

gục tức tưởi... Ba triệu người bỏ nước ra 

đi. Nửa triệu vùi sâu thân xác dưới lòng 

Đại Dương. Bây giờ, xứ người lạnh lẽo, 

nhìn những mùa thu đi mà ngao ngán 

cuộc đời, cảm khái với bài thơ Xuân 

Vọng của  Đỗ Phủ:         

Quốc phá sơn hà tại                

Thành xuân thảo mộc thâm            

Cảm thời, hoa tiễn lệ                

Hận biệt điểu kinh tâm                

Dịch: 

Nước mất nhà tan, còn sông núi 

Thành xuân, cây cỏ mọc thâm u 

Cảm thông thời thế, hoa rơi lệ  

Biệt ly, chim cũng qua cầu đắng cay. 

Không đầy hai năm binh lửa của loạn An 

Lộc Sơn mà Ông Đỗ Phủ ơi! Ông còn đau 

buồn, tủi hận đến như thế. Nếu là dân Việt 

như chúng tôi phải chịu 2 cuộc chiến 

tranh, cảnh "Quốc phá gia vong", nhà tan 

cửa nát hàng mấy chục năm trời. Hàng 

mấy triệu sanh linh 2 miền nam Bắc tàn 

sát lẫn nhau, gia đình ly tán, con không 

cha, vợ  góa chồng, thì ông còn đau đớn 

đến dường nào ? Nhưng quê hương tôi, 

dù chiến tranh chấm dứt, nhưng hòa bình 

vẫn còn xa vời. Hiện tại:  

7.  Đất nước trong cảnh ngàn cân treo 

sợi tóc: Thanh niên chỉ biết ăn nhậu và 

theo đạo "Tiền". Tiền là trên hết. Mọi giá 

trị khác chỉ là đồ xa xỉ. Bất giác nhìn lại 

mình đã qua con số tám mươi. Trước sau, 

trái phải, bạn bè đã ra đi gần hết, còn lại 

lơ thơ mấy người. Tuần qua cũng có 

người âm thầm đi đến "sân ga cuối đường 

tàu", mò mẫm bước xuống con đò thiên 

cổ để không bao giờ trở lại nữa. Bỗng 

nhiên man mác trong tâm hồn, cái cảm 

giác của Trần Tử Ngang khi lên U Châu 

Đài ngẫm nhìn thế sự:     

Tiền bất kiến cố nhân  

 Hậu bất kiến lai giả                 

Niệm thiên địa chi du du,                         

Độc sản nhiên nhi thế hạ.      

Tạm dịch: 

Nhìn phía trước: Người xưa đâu thấy. 

Ngó lại sau: vắng ngắt người sau    

Ngẫm nhìn trời đất  mênh mang 

Mình ta rơi giọt lệ sầu chứa chan!  

8. Nhìn lại dòng thi ca Pháp: không phải 

chỉ một mình A. de Musset là người độc 

nhứt phát ra từ trái tim rỉ máu, những câu 

thơ bất hủ mà còn nhiều mối tình tuyệt 

vọng, nhiều bài thơ đã từng làm rung 

động biết bao trái tim, làm chết lịm bao 

tâm hồn như Beaudelaire (Les fleurs du 

mal), Felix Arvers (Sonnet d’Arvers) 

Paul Verlaine (Chanson d’Automne), 

Hàn Mặc Tử (Rướm máu), Nguyễn Chí 

Thiện (Trăng ngục), Tô Thùy Yên (Mòn 

gót chân sương nắng tháng năm) và 

TTKH (Hai sắc hoa ti-gôn), Vương Thực 

Phủ (Mái Tây - Tây sương Ký) v.v. Nỗi 

khổ đau của họ đã hóa thân thành những 

dòng thơ bất hủ, đã làm nên tên tuổi của 

họ, để lại nghìn đời cho hậu thế.   

Nhưng A. de Musset có cái khác người là 

từ sự đau khồ tận cùng, nỗi bi thương đứt 

ruột, tưởng chừng như chỉ có cái chết mới 
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giải thoát được. Nhưng, cũng như Phùng 

Quán:  

"Có những phút ngã lòng, hãy vịn câu 

thơ mà đứng dậy". La Muse nói với A. 

de Musset: "Rien ne nous rend si 

grand qu’une douleur"    (Không có gì 

làm ta vĩ đại bằng sự đau khổ). Chính 

sự đau khổ đã làm nên tên tuổi A. de 

Musset với  những câu  thơ bất hủ.  

Nay, đốt lò hương cũ, tìm lại người xưa: 

ALFRED de MUSSET: (11 déc. 1810 - 

02 mai 1817):  

Cuộc tình 

của Alfred 

de Musset  

với  nữ văn 

sĩ George 

Sand: lang 

thang, lãng 

mạn, nồng 

cháy, 

nhưng 

ngắn ngủi. 

Năm 1833, 

chàng gặp nàng, người phụ nữ đã có 

chồng, lớn hơn chàng 6 tuổi, tên 

Amantine Aurore Lucile Dupin, tức là nữ 

tiểu thuyết gia George Sand. Sau ba năm 

ân ái mặn nồng với chồng là Jules 

Sandeau, Armantine Aurore bỏ lại đàng 

sau tất cả, cùng Alfred sang Venise tận 

hưởng những ngày hạnh phúc lãng mạn, 

tắm nắng thi ca, lặn hụp trong biển tình ân 

ái. Nhưng bản thân "tiên thiên bất túc", 

ốm yếu căn tính, Alfred lăn đùng ngã 

bệnh. Nàng mời một bác sĩ tên Piétro 

Pagello chữa trị cho chàng. Nhưng éo le 

thay! Ông bác sĩ nầy săn sóc bệnh nhân 

thì ít mà săn sóc cho nữ văn sĩ thì nhiều. 

Việc phải đến, đã đến… 

George Sand ôm cầm sang thuyền khác, 

bỏ lại đàng sau chàng thi sĩ chết lần mòn 

trong cô đơn, đau khổ. Chàng rên rỉ, khóc 

than, loạng choạng bước đi âm thầm trong 

bóng đêm tháng Năm: "Nuits de Mai", 

đêm pha lẫn nỗi buồn cô độc với nuớc mắt 

chia ly, sự nhớ nhung với niềm phẫn hận, 

cõi lòng tan nát với những tháng ngày 

hạnh phúc yêu đương và sự trống vắng cô 

đơn dày xéo tâm hồn.     

Bỗng nhiên có tiếng nói từ xa vọng lại, 

êm đềm như tiếng người yêu. Nàng đến 

như một ngưòi người chị an ủi, nguời tình 

vỗ về: Thi sĩ ơi!  

"Rien ne nous rend si grand qu’une 

douleur"                    

Không có gì làm ta vĩ đại bằng sự khổ 

đau. Nhưng muốn đạt được mục tiêu nầy, 

chàng không thể im lặng gục đầu như con 

đà điểu mà phải gào thét lên, phải phát ra 

những tiếng kêu khắc khoải  của con chim 

Đỗ Quyên mất bạn, tiếng đau xé ruột của 

con bồ nông (Pélican) banh da xé thịt 

mình cho con ăn. Và thi sĩ ơi! Tiếng kêu 

tuyệt vọng phát ra từ sự khổ đau của 

chàng sẽ thành bất tử. Đó là những lời của 

nàng Muse(*) đối thoại với A. Musset 

trong đêm tháng năm (Nuit de Mai) 1883.  

Nhà thi sĩ như bừng tỉnh, tìm hứng cảm 

qua thi ca để dần dà thay thế nỗi đau khổ 

bị tình phụ. Chàng thì thầm với Nàng Thơ 

(Muse):  

"C’est toi, ma maîtresse et ma sœur - 

Et je sens dans la nuit profonde - De 

ta robe d’or qui m’inonde - Les 

rayons glisser dans mon cœur". 

Nàng thơ mở ra một chân trời ánh sáng 

chan hòa tình yêu cao cả (sublime) và đau 

khổ là một liều thuốc thiêng liêng mầu 

nhiệm (divinremède) tẩy sạch mọi bợn 
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nhơ của cuộc đời.  

Charle Beaudelaire cũng nhìn sự đau khổ 

trần gian như một liều thuốc thiêng liêng: 

"Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la 

souffrance comme un remède Divin - 

remède à nos impuretés". (Hãy cứu rỗi, 

Thượng Đế ơi! Ngài ban cho nỗi khổ đau 

như một liều thuốc nhiệm mầu tẩy sạch 

những bợn nhơ trần thế).  

Và đau khổ là nguồn cảm hứng tuyệt vời 

cho những dòng thơ bất hủ. Và Alfred de 

Musset đã trở thành bất hủ với 2 câu thơ 

để đời cho hậu thế: 

"Les plus désespérés sont les chants 

les plus beaux.            

J’en sais d’immortels qui sont de purs 

sanglots"               

Dòng thi ca Pháp còn có nhiều thi sĩ tài 

hoa cũng để lại đời những dòng thơ bất hủ 

xuất phát từ nỗi khổ đau: Sonnet 

d’Arvers: Tình tuyệt vọng (Khái Hưng 

dịch) 

 

"Lòng ta chôn một khối tình 

Tình trong giây phút mà thành thiên thu 

 Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu 

Mà người gieo thảm như hầu không hay"  

PAUL VERLAINE với: 

 

"Il pleut sur la ville 

Comme il pleure dans mon cœur  

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur" 

Tạm dịch:  

Mưa rơi trên đường phố.  

Nghe như tiếng khóc trong lòng tôi. 

Ôi! nỗi buồn nào!  Đâm thấu tim gan.   

ALFRED de VIGNY: Phản ứng trước 

khổ đau, De Vigny tỏ ra can đảm, chấp 

nhận số số phận mình, không kêu la, rên 

siết:          

Gémir, pleurer, prier est également 

lâche                       

Fais  énergiquement ta longue et 

lourde tâche           

Dans la voie où le sort a voulu 

t’appeler     

Puis après, comme moi, souffre et 

meurs sans parler.                               

(Alfred de Vigny- Les destinées -1863) 

Trở lại với nền thi ca Việt Nam, biết bao 

nhiêu nhà thơ, nhà văn  khi rơi vào tình 

huống đau khổ, tuyệt vọng cũng không 

thiếu những lời thơ thống thiết để đời. 

Tạm chọn hai nhà thơ thời hậu hiện đại 

thật gần gũi với quần chúng: Hai tác giả, 

hai cuộc đời chứa chan thương đau đầy 



______________________________________________________________________ 
 Văn Đàn Lá Phong Lê Quốc                                                 60 

nước mắt và phẫn hận, căm hờn: 

T.T.KH.  với Hai sắc hoa ti-gôn: Đau khổ 

vì không sống được với người mình yêu 

mà phải sống với người không yêu mình. 

Mối hận tình sống mãi với những câu thơ 

rướm máu, nhớ thương người yêu mà 

phải sống với người không yêu:   

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Mà từng thu chết, từng thu chết 

Vẫn giấu trong tim một bóng người 

TTKH       

 

Mối tình tuyệt vọng nầy vẫn giấu kín 

trong lòng thi sĩ đến ngày nay. Không ai 

biết bà là ai? Bà không bao giờ tiết lộ bà 

là ai? và "người đó" là ai ? Tất cả những 

cố gắng tìm hiểu bà đều là phỏng đoán, 

suy diễn. Bí mật nầy chắc phải theo bà 

sang bên kia thế giới.    

TRẠCH GẦM: Gầm thét, bất lực, tức 

tưởi căm hờn là tố chất của thơ Trạch 

Gầm. Nhà thơ có cuộc sống gia đình thật 

thảm thương nhưng lúc nào cũng giữ một 

tấm lòng yêu nước kiên cường không thay 

đổi. Dù sông có cạn, núi có mòn, Trạch 

Gầm vẫn là Trạch Gầm muôn thưở. Trạch 

Gầm buồn nhìn đàn anh:         

Một lũ đàn anh tan hàng cuốn gói 

 Bỏ mặc bọn tao đứng khóc dưới cờ 

Món nợ tang bồng bao giờ trả nổi 

 Mất cả sơn hà, cứ tưởng như mơ.  

Nói với người sống chỉ có mhững tiếng 

dội lưa thưa, lưng chừng, Trạch Gầm 

quay sang nói với người chết:                     

Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc 

chiến      

Được cái hơn mầy, nhìn thấy đau 

thương                

 Đành làm người ngu, đổ thừa vận 

nước  

Uống cả tháng ngày, gối đá nằm 

sương.  

(Lời trước Nghĩa Trang)                                                                       

Quả thật sự đau khổ trên cõi đời nầy đối 

với thi nhân là nguồn cảm hứng phát sinh 

những câu thơ bất hủ, những áng văn 

chương tuyệt vời, những thiên anh hùng 

ca bất diệt:   

• Có những cảnh chia ly não lòng với 

những lời khuyên hào hùng rướm máu, 

lịch sử Việt Nam mới có một áng văn 

chương bất hủ: BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO.  

• Với những chiến thắng chói lòa nhựt 

nguyệt, quân thù khiếp sợ, con cháu đời 

sau, lịch sử ngàn năm nước Việt mới có 

được bản Hiến Pháp đầu tiên: "NAM 

QUỐC SƠN HÀ, NAM ĐẾ CƯ" của 

danh tướng Lý Thường Kiệt.   

• Những phát đau lòng trước cảnh "Bó tay 

về với Triều Đình, Hàng thần lơ láo phận 

mình ra đâu". Tiên Điền tiên sinh  mới 

cho ra đời một áng thi ca kiệt tác trong 

dòng văn chương nước nhà: KIM VÂN 

KIỀU.  
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• Nếu không ở cảnh lưu đày biệt xứ nơi 

Dữu Lý của Tây Bá thì đời làm gì có thiên 

"CHU DỊCH".   

• Khổng Tử bị vây khổn nơi nướcTrần, 

nước Thái mới cho ra đời "KINH XUÂN 

THU".      

• Tam lư Đại Phu Khuất Nguyên, một 

lòng trung nghĩa mà bị gièm pha nên bị đi 

đày nơi rừng sâu núi thẳm, "uất ức nhìn 

đời đục cả, một mình ta trong" mới sáng 

tác thiên LY TAO, trước khi trầm mình 

xuống sông Mịch La tự vẫn.     

• Tôn Tẫn, nếu không bị tên phản bạn 

Bàng Quyên chặt cụt chân - chưa chắc đời 

sau có "BINH PHÁP TÔN TỬ", mà mấy 

ngàn năm sau, Đông Tây đều sử dụng như 

một thiên kế sách cho mọi chiến luợc thời 

đại.  

• Lữ Bất Vi bị cất chức Thừa Tướng, đày 

sang đất Thục, nhục nhã, khốn khổ tận 

cùng mới đẻ ra thiên: "LÃ THỊ XUÂN 

THU" đem trưng bày tại Hàm Dương với 

lời thách thức: "Ai sửa được một chữ, sẽ 

thưởng một ngàn lạng vàng". 

• Cuối cùng đến Tư Mã Thiên, bị xử 

"cung hoạn" (thiến) đến tuyệt tự. Nhưng 

nghe lờì khuyên nhủ của phụ thân mà 

ráng chịu đựng nhục nhã, đau khổ, để 

hoàn thành một tác phẩm sử học, viết theo 

tinh thần của nhà sử học chân chính, tác 

phẩm: SỬ KÝ của TƯ MÃ THIÊN, lưu 

danh ngàn đời cho hậu thế. 

_______________ 
(*) La Muse: Nguồn thơ - chính là tiếng kêu sâu 
thẳm tận đáy lòng của Alfred de Musset. 

 

 

 

 

Con  người hiếm thấy ai hạnh phúc suốt 

đời. Có hạnh phúc thì phải có khổ đau! Có 

thành công thì phải có thất bại. Cái thế 

giới nhị nguyên luôn luôn hiện diện trong 

đời. Thi nhân trước sự khổ đau, cống hiến 

cho đời những bông hoa tươi đẹp. Mà cái 

"đẹp bao giờ cũng buồn" (nói theo Huy 

Cận), cũng xuất phát từ nỗi buồn: Nhìn lại 

lịch sử thi ca Việt Nam, những dòng thi 

ca kiệt tác thường là những tiếng thở dài 

hiu hắt, tiếng uất hận bi thương, những 

mảnh đời khốn nạn! Cho nên có thể nói là 

lịch sử thi ca là lịch sử của những nỗi 

buồn, những tiếng  thét uy linh, những 

căm hờn của giấc mộng không thành, 

những mối tình éo le, oan nghiệt! Vũ 

Hoàng Chương phải thở dài thốt lên: 

"Nàng thơ muôn vạn kiếp sầu bi".  Nhưng 

là nỗi buồn của loài hoa đẹp! Cái buồn 

hóa thân thành những viên ngọc long lanh 

dưới  vòm trời văn học. 
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Ta trở về hoàng hôn chưa tắt nắng 

Khung trời đông thấp thoáng tuyết sa bay. 

 Gió đông buồn, gió lạnh nhất đêm nay,  

Ta đọ sức từng giây cùng năm tháng. 
 

Làn tuyết trắng thấm qua làn áo mỏng 

Và buồn đêm nghe lộng gió vô tim 

Lầm lũi đi trên con phố vắng im 

Đời gian khổ châm thêm mùi cay đắng 
 

Ta vẫn biết vô thường là lẽ sống 

Và cuộc đời là không sắc, sắc không 

Sao lòng ta vương vấn chuyện tha nhân 

Không chuốc rượu tiễn chân đời khinh bạc. 
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        Ngày anh đi 

Thế là hết 

Em quay về ép chết con tim 

  Thương anh dù bảy nổi ba chìm 

Đành câm nín đợi anh lên tiếng trước 

Anh có hiểu 

Có nghe em khóc?       

Đêm Việt Nam dài tàn khốc lắm anh ơi 

Anh nói đi 

Và chỉ một lời thôi 

Đủ sưởi nóng cõi lòng em ấm lại 

Từ Mỹ qua Canada xứ người giá lạnh 

Lửa lòng anh tắt lịm tự bao giờ 

Quê Việt Nam em vẫn đợi vẫn chờ 

Tin nhạn bặt mộng mơ đành tan vỡ 

Đêm nay gió thu về qua song cửa  

Nén hương lòng xin thắp lại trong mơ 

Gởi ai kia sao nỡ quá hững hờ  

Với cô bé ngây thơ-Gầy-Hạ trắng 
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Anh rủ em bước vào đời thơ 

mộng 

Với tình yêu cháy bỏng ở trong 

tim 

Dẫu thương anh - song em 

chẳng vội tin 

Thời gian sẽ cho em câu kết luận 

 

Bước vào đời với mảnh hồn 

trong trắng 

Xung quanh em vướng chắn 

vạn chông gai  

Người ta yêu thường đổ vỡ chua 

cay  

Riêng em sợ phải nếm mùi trái 

đắng 

 

Trả lại em con tim hồng nóng 

bỏng 

Em trở về cuộc sống của riêng em  

Như hồ thu không sóng gợn êm 

đềm 

Khép song cửa buông rèm hiên 

tình ái … 

Yên Vũ 
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Ngọc vừa bước vào nhà giọng oang 

oang: 

- Giờ này mà cả nhà còn ngủ à? 

Bà Lý lườm con gái: 

 - Con Nguyệt đã thức từ lâu, đang tập thể 

dục trên sân thượng. Con làm gì mới vào 

nhà lại la lối om sòm. 

- Con muốn hỏi cả nhà định đi chơi ở đâu 

để con còn đi thuê xe nữa chứ! 

Ông Lý để tờ báo xuống bàn lên tiếng: 

- Hay là cả nhà đi Long Hải, Vũng Tàu… 

con Nguyệt nó thích biển lắm. 

Sáng hôm sau khi mọi người chuẩn bị 

xong thì xe do Ngọc thuê của một công ty 

du lịch cũng vừa đến. Sau những lời chào 

xã giao, anh tài phụ giúp mang hành lý ra 

xe. 

 Ông Lý ngồi cạnh tài xế. Bà Lý, Ngọc và 

Nguyệt ngồi ghế phía sau. Nguyệt thích 

thú nhìn sinh hoạt nhộn nhịp dọc hai bên 

đường vì lâu lắm rồi nàng mới có dịp về 

lại quê hương. Nắng bắt đầu lên, ánh nắng 

chan hòa. Nguyệt thấy nóng, trán bắt đầu  

 

rịn mồ hôi và ướt trên vùng tóc mai của 

nàng. Nguyệt đưa khăn giấy lau vội và 

xoay qua anh tài xế khẽ nói: 

- Anh vui lòng mở máy lạnh được không? 

Tôi thấy nóng quá! 

- Dạ được cô! Nói xong anh tài xế đưa tay 

vặn máy lạnh, tiện tay mở nhạc. Bản nhạc 

Nếu Vắng Anh từ giọng hát êm nhẹ của 

nữ ca sĩ Thanh Lan làm Nguyệt xúc động 

bàng hoàng. Nàng chạnh nhớ đến người 

đã hát cho nàng nghe cách đây hơn 20 

năm. Vừa xúc động vừa tò mò, Nguyệt 

nhìn vào kiếng chiếu hậu. Anh khoảng 50 

tuổi, da rám nắng, vầng trán cao có nhiều 

nếp nhăn, sóng mũi thẳng, mái tóc bồng 

và nhuốm bụi phong trần. Nguyệt đang cố 

moi trí nhớ xem có quen với người tài xế 

này? Chợt một thoáng ý nghĩ làm Nguyệt 

giống như bị ép tim. Không lẽ là 

Tâm  người yêu cũ của nàng? Và Nguyệt 

mặc nhiên để kỷ niệm cũ dồn dập sống 

lại. 

 Mắt của Tâm có nét thu hút lạ. Nó buồn 

xa vắng. Nó sâu thăm thẳm. Một điều lạ 
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là trước kia mỗi lần Tâm nhìn Nguyệt, 

Nguyệt có cảm giác như một con chuột 

nhỏ nhoi trước ánh mắt thôi miên của con 

mèo. Bây giờ với anh tài xế này Nguyệt 

cũng có cảm giác giống như thế khiến 

Nguyệt rùng mình… 

 Xe đến Vũng Tàu, dừng lại trước một 

khách sạn đã được đặt trước. Mọi người 

lần lượt xách hành lý xuống xe. Anh tài 

xế đem xe đến chỗ bãi đậu. Anh rất bàng 

hoàng, vì anh chính là Tâm, người yêu cũ 

của Nguyệt năm xưa. Tâm đã sớm nhận 

ra Nguyệt nhưng vì tự ái và mặc cảm nên 

Tâm đã cố giữ khoảng cách. Tâm vào 

phòng tắm dội nước muốn cho tỉnh nhưng 

sao vẫn miên man nghĩ. Có phải Nguyệt 

bằng xương bằng thịt trở về hay không? 

Quả đất tròn nhưng mình… Tâm như 

đang còn bồng bềnh giữa tỉnh và mơ thì 

có tiếng gõ cửa và tiếp theo là tiếng của 

ông Lý: 

- Chú tài ơi! Ra dùng cơm với gia đình 

chúng tôi. 

Đưa tay vặn vòi nước nhỏ lại Tâm trả lời: 

- Dạ cháu ra ngay. 

Nói xong Tâm vói tay lấy khăn lau mình. 

Mặc quần áo xong, Tâm lấy lược chải lại 

mái tóc. Nhìn mình trong gương, Tâm 

cảm thấy buồn buồn tiếc nuối. Còn đâu 

nét kiêu hùng của một sĩ quan trong đơn 

vị tác chiến! Bây giờ chỉ còn lại hình ảnh 

của một người  tài xế đầy nét phong trần. 

Bất giác Tâm thở dài và tự nhủ thế sự 

thăng trầm, việc gì đến sẽ đến. Tâm bước 

ra khóa cửa phòng, lấy chìa khóa bỏ vào 

túi quần bước xuống thang lầu. Tâm còn 

đang đảo mắt tìm gia đình ông Lý thì đã 

nghe tiếng: 

- Chú tài ơi! Bàn này nè… 

 

Tâm xoay người lại và nhận ra cả gia đình 

ông Lý ngồi vào bàn. Bước vội lại bàn 

kéo ghế ngồi xuống. Tâm kín đáo nhìn 

Nguyệt ngồi ghế đối diện. Tâm ngài ngại 

lên tiếng: 

- Xin lỗi đã để gia đình chờ. 

Ông Lý: 

- Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến. 

Cậu dùng chi? 

Tâm đắn đo: 

- Dạ, tùy bác và gia đình 

Ông Lý đảo mắt nhìn bà Lý và Nguyệt. 

Vậy thì tôi kêu thức ăn nghen. 

- Canh chua, cá kho tộ, tôm xào thập cẩm, 

gỏi sứa. Tất cả những món này con 

Nguyệt nó rất thích. Còn gì thêm nữa hay 

không? 

Đang thả hồn đâu đâu nghe ông Lý hỏi 

Nguyệt giật mình trả lời: 

- Dạ , sao cũng được ba.  

Ngọc chen vào: 

- Hôm nay ba vị lòng, sao không hỏi con, 

Ba chỉ biết có Nguyệt con cưng của ba mà 

thôi. 

Ông Lý nhìn hai đứa con gái: 

- Con Nguyệt lâu lâu nó mới về. Con là 

chị sắp làm bà người ta mà vẫn còn con 

nít. 

Mọi người cùng cười xòa. Xoay qua bà 

Lý ông hỏi: 

- Những món này bà có ưng ý không? 

Bà Lý cười dễ dãi: 

- Ý của ông tức là ý của tôi còn phải hỏi. 

- Chú tài dùng chút bia nhé. 

- Dạ 

Ông Lý ra dấu cho nhân viên phục vụ. 
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Ông chậm rãi hớp một ngụm bia và quay 

sang Tâm hỏi: 

- Cháu lái xe lâu chưa? 

Tâm hơi bối rối khi nghe ông Lý hỏi bất 

ngờ. 

- Dạ cháu làm tài xế tạm vì hôm nay bạn 

cháu bệnh cháu lái thế cho anh ấy. Thời 

buổi bây giờ rất cạnh tranh, kiếm việc làm 

không phải dễ.  

Ông Lý cười: 

- Vây à, hèn chi trông cậu không giống tài 

xế chuyên nghiệp chút nào hết. 

Không khí càng lúc càng vui vẻ theo 

những câu chuyện nổ giòn chỉ duy 

Nguyệt có chút hững hờ. Thấy vậy bà Lý 

có ý quan tâm con gái hơn: 

- Con làm sao vậy? Không được khỏe à? 

- Con thấy hơi khó chịu một chút, có lẽ vì 

thời tiết nóng quá, và đã lâu con không 

quen, nhưng không sao con uống một 

viên thuốc cảm sẽ khỏi ngay.  

Lúc này Tâm xen vào: 

- Có lẽ bên Canada khí hậu mát mẻ, về 

đây thay đổi đột ngột hơn nữa người, xe 

đông đúc khiến cô thấy mệt mỏi. Cô nằm 

nghỉ một lát có thể sẽ khỏi. 

Nguyệt xoay qua: 

- Dạ cám ơn anh. 

Ánh mắt của Nguyệt vô tình chạm phải 

ánh mắt của Tâm đang trìu mến nhìn 

mình. Nguyệt cảm tưởng như có một 

dòng điện cực mạnh chạy khắp châu thân. 

Nàng cảm thấy tay chân bủn rủn. Nguyệt 

rùng mình. Đúng rồi! Đúng rồi! Cũng ánh 

mắt này từng làm cho Nguyệt bao phen 

mất ngủ. Đã 20 năm, hôm nay  Nguyệt lại 

có cảm giác giống như ngày xưa. Nguyệt 

thấy hơi choáng váng, vội lên tiếng cáo 

từ: 

- Con hơi mệt, con lên phòng trước. Mời 

cả nhà dùng cơm. 

Bà Lý cũng buông đũa vội theo con lên 

phòng. Bà lăng xăng lấy nước và thuốc 

cho Nguyệt còn Ngọc thì xoa dầu cho 

Nguyệt. 

- Má à! Con không sao đâu! Chỉ khó chịu 

một chút nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại. 

Lúc này Tâm lo lắng nhưng không biết 

làm cách nào đành ngồi im. Tâm mong 

cho bữa ăn sớm kết thúc. Tâm chờ đợi 

không lâu. 

Ông Lý ăn vội và hỏi Tâm: 

- Cậu dùng thêm nữa không? 

- Dạ cháu đủ rồi. Mời bác. 

- Tôi cũng đủ rồi. Nói xong ông Lý kêu 

tính tiền. Ông Lý và Tâm chia tay mạnh 

ai nấy về phòng mình. 

Tâm đi về phía phòng, đưa tay đút chìa 

khóa mở cửa. Vào phòng, Tâm không 

buồn cởi giày và để nguyên quần áo ngã 

mình lên giường miên man suy nghĩ. 

Không biết Nguyệt còn nhớ mình không? 

Cuộc sống của nàng có được hạnh phúc 

không. Tự đặt biết bao nhiêu câu hỏi mà 

không giải đáp được. hai tay tâm luồn 

dưới đầu, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, 

bao nhiêu kỷ niệm của thời trai trẻ chợt 

trở về… 

Tâm và Nguyệt thương nhau lúc nàng còn 

là một nữ sinh vừa đôi mươi. Tâm hơn 

Nguyệt hai tuổi. Tâm vừa rớt đại học nên 

phải đi nhập ngũ. Tâm ghi tên vào khóa 

sinh viên sĩ quan Thủ Đức. Ngày chia tay 

để vào trường huấn luyện, Tâm và Nguyệt 

lưu luyến không muốn rời xa… Thời gian 

qua. Tâm tốt nghiệp ra trường với cấp bậc 

Chuẩn Úy và tình nguyện về đơn vị tác 
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chiến thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Chiến 

trường lúc đó đang sôi động và Tâm ý 

thức tương lai cuộc đời lính khó lường 

trước nên Tâm không thể để Nguyệt lo 

lắng. Vả lại chắc gì ông bà Lý bằng lòng 

gả Nguyệt cho Tâm một sĩ quan bộ binh 

tác chiến nay chỗ này mai chỗ khác, luôn 

luôn đối đầu với sống chết nên Tâm thưa 

liên lạc với Nguyệt, mong rằng nàng sẽ 

quên dần… Thời gian khá lâu, vào một 

dịp dừng quân sau một cuộc hành quân 

hơn tháng trên núi Dài ở Cô Tô thuộc 

Châu Đốc, tình cờ Tâm gặp lại Nguyệt. 

Nguyệt có chồng và có con. Gặp nhau 

trong nỗi vui mừng lẫn nghẹn ngào. Hoàn 

cảnh nào đây? Để phá tan bầu không khí 

nặng nề Tâm hỏi: 

- Em đã có gia đình rồi? Con em phải 

không? 

- Dạ! Em có gia đình và con trai của em. 

Tâm đưa tay nựng vào hai gò má đứa bé: 

- Cháu mấy tuổi? Tên gì? 

Nguyệt nghẹn đỡ lời: 

- Cháu chưa biết nói. Cháu tên Tâm và hai 

tuổi. 

Tâm rất ngạc nhiên và hỏi: 

- Em đi đâu vậy? 

- Em đi thăm chị Ngọc. Nhà bảo sanh của 

chị ấy bên kia sông. Nhìn theo tay chỉ của 

Nguyệt: 

- Vậy để anh đưa em sang sông và luôn 

tiện thăm chị Ngọc luôn. Tâm ở lại dùng 

cơm chiều nhà chị Ngọc, cũng là dịp để 

mọi người khơi lại tâm sự cho đến khuya 

thì Tâm từ giã chị Ngọc và Nguyệt trở về 

trại. Nguyệt đi cùng Tâm đến tận bến đò. 

- Em mau trở về nhà kẻo chị Ngọc và cháu 

mong, anh luôn chúc em có cuộc sống 

thoải mái và hạnh phúc. 

Nguyệt nghẹn ngào: 

- Em luôn cầu nguyện cho anh được bình 

yên… và cũng luôn mong anh sớm có gia 

đình. 

- Cám ơn em, và anh luôn ghi nhớ phút 

giây này. 

Không nén được cảm xúc, Nguyệt òa lên 

khóc. Tâm lặng đi vì xúc động, đưa tay 

lau vội nước mắt cho Nguyệt. 

- Đã có con rồi mà vẫn còn con nít thế? 

Dù sao thì chúng ta vẫn là bạn. Nếu có dịp 

anh sẽ đến thăm vợ chồng em và cháu. 

Thôi em về đi sương xuống rồi không 

khéo là bệnh đấy. Tâm đưa tay mở sợi dây 

cột đò và lấy cây dầm bơi cho đò ra sông. 

Nguyệt đứng nhìn theo con đò đã qua tới 

bờ bên kia sông mới chịu quay về.  

  Vẫn bất động nằm trên giường, Tâm lẩn 

thẩn nghĩ thật trớ trêu sao lại đưa đẩy cho 

Tâm gặp Nguyệt trong hoàn cảnh này. 



______________________________________________________________________ 
 Văn Đàn Lá Phong Mai Bình Phương                                                  69 

Hoàn cảnh mà Tâm không bao giờ muốn. 

Tâm không muốn để Nguyệt nhìn thấy 

không còn phong độ của ngày nào. Tâm 

bật ngồi dậy như một cái lò xo vào phòng 

tắm rửa mặt, chải lại tóc. Tâm đi ra khóa 

cửa phòng và lững thững đi xuống bờ 

biển. 

Biển Vũng Tàu, chiều hoàng hôn rất đẹp, 

mặt trời vẫn sáng rực và to như một vòng 

lửa khổng lồ và từ từ xuống dần ở tít mù 

khơi. Những tia nắng đỏ, vàng bị những 

vùng mây 

màu xanh 

lam che 

khuất chỉ ló 

ra được 

những ánh 

sáng dìu 

dịu. Thọc 

tay trong 

túi quần, 

đang đi 

Tâm chợt 

khựng lại 

và thấy 

Nguyệt đang đi chầm chậm ngược chiều 

về phía Tâm. Vẻ ngượng ngùng Nguyệt 

bước tới. 

- Chào anh! 

- Chào cô! Cô đi dạo biển, cô không tắm 

à? 

- Dạ không! Tôi thích đi dạo, hơn nữa 

hôm nay tôi thấy không được khỏe.  

Ngần ngừ giây lát, Nguyệt bạo gan đề 

nghị: 

- Tôi có thề làm bạn đồng hành với anh 

được không? 

Tâm thoáng xúc động, nhưng vội lấy lại 

bình tĩnh. 

- Dĩ nhiên, và tôi rất hân hạnh. 

Hai người cùng song bước trên bãi biển. 

Nguyệt thoáng nhìn Tâm nói lí nhí: 

- Xin lỗi anh, tôi hơi tò mò một chút vì 

thấy anh có nhiều nét giống bạn cũ của tôi 

nên từ lúc chiều. tôi cứ thắc mắc mãi 

muốn hỏi anh nhưng vẫn ngại. Anh có 

phải tên Tâm không?  

Hỏi xong Nguyệt run lắm và hồi hộp chờ 

câu trả lời. Tâm rất xúc động , lặng yên 

trong giây lát. Tâm chợt dừng bước và 

quay sang Nguyệt: 

- Đúng, tôi là Tâm. 

Tôi đã sớm nhận ra 

cô nhưng không 

tiện… nhận người 

tôi quen!  

Nghe nhận đúng là 

Tâm, Nguyệt mặt 

tái nhợt, đứng chết 

lặng làm Tâm 

hoảng hốt: 

- Cô có sao không? 

Cô mệt à! Hãy tạm 

ngồi xuống đây. Cô có lạnh không? Hay 

cô trúng gió?  

Tâm đang dồn dập hỏi thì Nguyệt ra dấu 

cho Tâm: 

- Tôi không sao! Chỉ thấy mệt một chút 

thôi. 

Tâm cởi áo khoác choàng thêm cho 

Nguyệt và nói: 

- Tôi đưa cô về khách sạn, ngoài này gió 

lớn lắm. 

- Đừng anh, không hề gì! Tôi quá xúc 

động không ngờ gặp anh ở đây… 

- Vâng. Đã hơn hai mươi năm còn gì. Từ 

ngày chia tay với cô ở nhà bảo sanh của 
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chị Ngọc, đến bây giờ mới gặp lại bao 

nhiêu là thay đổi. 

Nguyệt nhìn Tâm và nói: 

- Anh hãy coi em như ngày nào, dừng gọi 

tiếng cô sao nghe xa lạ quá. 

- Nếu cô cho phép. 

- Dù thế nào em vẫn muốn là người bạn 

"tri kỷ" của anh được không?  

Những lời nói ngọt dịu này một lần nữa 

làm xúc động Tâm. Nguyệt không thay 

đổi, vẫn dịu dàng đằm thắm. Tâm đã lấy 

lại được bình tĩnh nhìn Nguyệt và nói: 

- Anh rất vui được em xem là người bạn 

"tri kỷ". Nhưng trước mặt gia đình em, 

em hãy xem anh như một người tài xế. Vì 

em thừa biết các cụ vẫn còn phong kiến 

lắm và anh không muốn… Tâm bỏ lửng 

không nói gì thêm. 

Nguyệt thở dài gật đầu: 

- Dạ em dư biết việc này. 

Nguyệt và Tâm vẫn song bước bên nhau. 

Không biết hai người tâm sự những gì mà 

chỉ thấy Nguyệt nghẹn ngào từng lúc. 

 Bãi biển thưa dần người. Tâm và Nguyệt 

cũng chia tay nhau. Nguyệt vừa về tới 

khách sạn thì gặp ngay bà Lý. Bà đưa mắt 

lo lắng nhìn Nguyệt. 

- Con có sao không? Nãy giờ không thấy 

con, ba má không biết con đi đâu! 

- Dạ, con thấy hơi nóng nên ra dạo trên 

bãi biển. Càng đi càng thấy thích thú 

thành ra về muộn để cả nhà lo lắng. Vậy 

con xin lỗi. 

Ông Lý gỡ cặp kiếng xuống nhìn con gái: 

- Con thấy không khỏe à? Uống thuốc 

chưa? Giờ này gió lớn lắm, đi dạo làm gì? 

Nguyệt nũng nịu: 

- Thưa ba con không sao chỉ say nắng một 

chút thôi. 

Bây giờ thì Ngọc lên tiếng: 

- Gớm, ba tưởng em còn nhỏ lắm, già rồi 

chứ phải lên ba tuổi đâu mà rờ đầu rờ trán. 

Nói xong Ngọc đưa mắt nhìn Nguyệt 

nhướng nhướng. Thấy vậy Nguyệt chạy 

lại ngồi giữa ba má nũng nịu: 

- Dù con có gia đình đi, dưới mắt ba má 

con vẫn được quan tâm phải không ? 

Ông Lý xúc động lắm nhưng vẫn làm ra 

vẻ cứng cỏi: 

- Con bé này, tưởng mình còn nhỏ lắm đó. 

- Tối rồi! Bà và hai con có muốn ăn uống 

gì thêm không? Nhớ kêu luôn chú tài xế 

nghe không.  

Ngọc và Nguyệt cùng lên tiếng. 

- Dạ. 

Trả lời xong, Ngọc nói nhỏ bên tai 

Nguyệt: 

- Em đi mời chú tài. 

Sau bữa cháo khuya gia đình chia tay 

nhau lên phòng nghỉ để ngày mai tiếp tục 

đi thăm những nơi khác. Chuyến du lịch 

tuy ngắn ngủi chỉ hai ngày nhưng với 

Tâm và Nguyệt thì thật nhiều kỷ niệm. 

Cuộc vui nào thì có lúc cũng tàn. Sáng 

nay mọi người thức sớm thu dọn hành lý 

để chuẩn bị lên đường trở về Sài Gòn. 

Nguyệt thẫn thờ như muốn thời gian dài 

thêm nhưng ngày về lại Canada cũng đã 

thật gần. Tâm chạy xe đậu ngay trước cửa 

khách sạn, mở cửa xe để hành lý lên xe và 

nói: 

- Bác và hai cô xong chưa? Kiểm lại xem 

còn bỏ quên gì không? 

Bà Lý trả lời: 
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- Tất cả chúng tôi xong rồi. Mời chú tài 

lên xe. Tâm lái chầm chậm trong thành 

phố, nghĩ chắc Nguyệt cũng như mình 

mỗi người đang mang theo một-trời-tâm-

sự. Tâm đưa tay vặn máy lạnh và mở 

nhạc…Tiếng hát Chế Linh vang lên da 

diết lời buồn "Túy Ca". Dụng ý của Tâm 

là thầm gởi đến Nguyệt tâm sự của mình. 

Bất giác Tâm ngó lên kiếng bắt gặp ngay 

ánh mắt buồn buồn của Nguyệt như có ý 

van nài. Ông bà Lý và Ngọc như chập 

chờn ngủ chỉ Nguyệt thì không vì như 

đang còn dao động lời nhạc Túy Ca.  

Xe về đến Sài Gòn. Tâm giúp mọi người 

đem hành lý xuống. Xong Tâm xin phép 

ra về. 

Ông Lý: 

- Cậu vào nhà uống tách trà. 

- Dạ, cám ơn bác cháu xin phép để khi 

khác. Xin chào hai bác và hai cô. 

Nguyệt và Ngọc cũng lên tiếng: 

- Chào anh. Ngày mốt anh đến sớm một 

tí, uống cà phê xong đưa dùm tôi ra phi 

trường nhé. Nói xong, Nguyệt bước 

xuống bực thềm đưa Tâm ra cửa và không 

quên kín đáo hẹn Tâm vào 5 giờ chiều 

ngày mai tại quán cà phê Trịnh Công Sơn. 

Chiều hôm sau Nguyệt đi taxi đến, còn 

đang rảo mắt tìm thì Tâm từ góc phòng 

bước vội ra. 

- Tới đây Nguyệt, miệng nói tay kéo ghế 

cho Nguyệt ngồi. 

- Em dùng chi? Cam vắt phải không? 

- Dạ! Thì ra Tâm vẫn nhớ Nguyệt uống 

cam vắt như xưa. 

Những tình cảm đã đè nén suốt hơn hai 

mươi năm, tưởng chừng như đã thành tro 

nào ngờ chỉ cần chút gió thổi thì tro tàn 

đã bay hết, nhường chỗ cho than hồng rực 

cháy. Trời khuya dần, Tâm và Nguyệt bịn 

rịn chia tay. 

Hôm sau, Tâm thức thật sớm chạy xe đến 

nhà Nguyệt. Cả nhà đã chuẩn bị xong. 

Tâm vào uống cà phê với ông Lý. Nguyệt 

từ trên lầu đi xuống. Hôm nay nàng mặc 

bộ đồ tây màu đen trông rất sang nhưng 

có nét buồn.  

- Thưa ba con đã xong rồi.  

Tâm hớp ngụm cà phê cuối cùng và đứng 

dậy chuyển những va ly hành lý lên xe. 

Mọi người lần lượt lên xe không ai nói lời 

nào. Cuộc chia tay nào cũng buồn. Mỗi 

người đeo đuổi một ý nghĩ. Tâm cho xe 

chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất. Đem 

hành lý xuống xong, mọi người thay nhau 

chụp hình kỷ niệm. Tâm đang đứng ở 

phía ngoài, Nguyệt chạy ra kéo tay Tâm. 

- Anh vô đây chụp chung với chúng tôi để 

kỷ niệm. Nguyệt kéo Tâm đứng cạnh 

mình và vô tình Ngọc bấm lia lịa. 

Tới giờ Nguyệt ôm hôn từ giã mọi người. 

Nguyệt trao vội cho Tâm một bao thư, 

nhưng mọi người trong gia đình đều nghĩ 

có lẽ Nguyệt đưa thêm tiền lì xì cho Tâm. 

Nguyệt đi vô cổng kiểm soát an ninh và 

khuất dần sau cửa kiếng. Tâm lái xe đưa 

mọi người về nhà, không ai nói với ai, chỉ 

có bà Lý thút thít khóc. 

Ông Lý lên tiếng: 

- Nó đi rồi nó lại về việc gì mà khóc. Chỉ 

cần nhắc điện thoại lên là nghe tiếng của 

nó.  

Tâm lên tiếng an ủi mọi người, nhưng thật 

ra Tâm đang an ủi chính mình. Đưa mọi 

người về nhà xong Tâm ra về. 

 Ra xe Tâm mở vội thư. Trong thư chỉ vỏn 

vẹn: 

"Nhớ thương thì cũng chỉ ngần ấy thôi" 
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Mai Bình Phương
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Những giọt mưa chiều buồn man mác 

Ngả nghiêng theo màn gió tung bay 

Lác đác lá vàng chưa ngỏ ý 

Lìa khỏi cành xanh suốt xuân hè 

 

Tiếng mưa buồn rơi trên đường phố 

Gõ nhẹ hồn tôi một nỗi sầu 

Tâm tư cô đọng nhiều vương vấn 

Tha hương viễn xứ vượt trùng dương 

 

Đường về chiều một mình một bóng 

Làn mưa đẫm ướt mái tóc huyền 

Tay xóa nhòa dòng nước chảy qua mi 

Hòa với lệ tuôn trào xuống má 

Thoáng nhìn xe chở người đi tới 

Lòng ước ao được bước lên ngồi 

 

Nhìn xa xa đường chiều thăm thẳm 

Chân lạnh tê nên bước buốt chùng 

Hành trang nào nặng trĩu hai vai 

Nhìn lên trời ánh dương sắp tắt 

Hàng thông già che lấp ánh sao đêm 

Tương lai tối làm sao định hướng? 

 

Cố vươn lên dù ngày qua thấm mệt 

Đất tự do sưởi ấm tình người 

Tia hy vọng dẫn đường đi tới 

Vì tương lai không gục ngã nửa chừng 

Như chiếc lá vàng khô rơi rụng. 

 

Riêng tặng phu quân Hoàng Đình Thiết    

và các con: Trâm, Thảo, Anh, Thuận
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Thu xưa chung bước chung đường 
Giờ đây tan tác đôi phương nhạt nhòa. 

Lá rơi gợi nhớ thu qua 
Người đi viễn xứ sương sa lối mòn. 

 

Thu nay rụng lá trong hồn 
Tình tôi ngăn cách nỗi buồn ly bôi. 
Nhớ nhau ngày tháng chung đôi 

Giờ đây chiếc bóng đơn côi một mình. 
 

Montréal 15-08-2019 

Thảo Linh-Phạm Xuân Hiền
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Thôi nhé chia tay người ở lại 

Đường đi thương nhớ một mình tôi. 

Sầu bi giây phút tình ngang trái 

Nghe đau buồn chuốc mãi không nguôi. 

 

Thôi nhé chia tay người ở lại 

Tình ta ngăn cách hai phương trời. 

Người đi kẻ ở tình đôi ngả 

Ngàn năm thương mãi bóng hình thôi. 

 

Montréal 15-04-2019 

Thảo Linh-Phạm Xuân Hiền
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Em đi để lại u sầu 

Mình tôi đếm bước chân sâu vào buồn 

Chạnh lòng viễn xứ tha hương 

Tìm đâu em hỡi người thương ban đầu ! 

 

Em đi để lại niềm đau 

Còn tôi lẻ bóng trước sau một đời. 

Quê hương khuất mấy phương trời 

Ngày về cố quốc xa vời ai hay. 

 

Em đi để lại đắng cay 

Buồn trong ngăn cách nhớ ngày mất nhau. 

Yêu em tôi vẫn nguyện cầu 

Tình tôi thắm thiết không màu nhạt phai. 

 

Giờ thương nhớ bóng hình ai 

Mình tôi ở lại với hoài mong đây. 

Đêm dài ngậm nỗi chua cay 

Ngàn năm vẫn mộng đêm ngày cố nhân. 

 

        Montréal 15-04-2019 

         Thảo Linh-Phạm Xuân Hiền
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Tôi kể bạn nghe một chuyện này: Khi tôi 

còn nhỏ, gà vịt không phải là món ăn hàng 

ngày của gia đình tôi. Mẹ tôi chỉ làm gà, vịt 

khi có giỗ, tết, hoặc là dịp nào đặc biệt lắm. 

Và khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi chỉ biết 

chọn đùi gà, hoặc các miếng ngon mà ăn 

trước, mẹ thì ăn cổ, cánh gà. Có lần tôi còn la 

mẹ: 

- Bao nhiêu miếng nạc sao mẹ không ăn, 

mà cứ gặm cổ với cánh? Mẹ tôi bảo: 

- Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương 

gặm gặm mới vui chứ . 

Bây giờ, ở Canada, là nơi quá dư thừa thực 

phẩm, gà vịt đã là món ăn tầm thường của 

mọi giới giàu nghèo, ấy thế, mà mỗi khi có 

dịp đi Montreal, tôi ghé vào phố Tàu mua 

vịt quay, gà quay về cho các con; khi vào 

bàn ăn, thấy các con ăn ngon lành, tôi cũng 

lại bắt đầu ăn cổ, ăn cánh! Có lần bé trai 

của tôi cũng la tôi:  

- Sao mẹ lại ăn "bones"? 

Với một phản ứng rất tự nhiên, tôi cũng trả 

lời:  

- Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương 

gặm gặm mới vui chứ .  

Lần đó, nói xong, tôi đã không dấu được hai 

giọt nước mắt dù đã cố gắng chặn lại. Vì 

lúc ấy, tôi mới hiểu được câu nói của Mẹ 

hơn 40  năm về trước: đó là cái gọi là "Giòng 

Nước Mắt Chảy Xuôi".
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Chiều buông nắng đọng cuối trời 

Nước mây phản chiếu chơi vơi giọng hò 

Dịu dàng mật ngọt ai cho 

Thuyền con neo đợi  bến đò sông trăng 

 

Lâng lâng dưới bóng chị Hằng 

Lạc vào cõi mộng tung tăng quên đời 

Ngân Hà vượt sóng trùng khơi 

Nghe bầy Tiên Nữ thả lời ghẹo sao 

 

Hương thơm ngọt lịm hồng đào 

Quên đi phiền não dạt dào sắc không 

Trao nhau hơi ấm tình nồng 

Du dương tiếng nhạc rượu cùng đêm trăng 



______________________________________________________________________ 
 Văn Đàn Lá Phong Văn Ngọc                                                  79 

 

 

Facebook một vòng vội lướt qua 

 Bạn bè đây đó chốn gần xa  

Thân sơ hay chỉ trên màn ảo 

Tứ hải đệ huynh vốn một nhà 

 

Thi phú ngâm nga vui xướng họa 

Trải lòng đón nhận kết tình hoa 

Thơ văn học hỏi cùng trao đổi 

Chân thật giao duyên mến tặng quà 
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Trăm hoa đua nở xứ người 
Chạnh lòng tưởng nhớ Huế thời xa xưa 
Kim Long Bến Ngự đón đưa 
Trao cành phượng thắm vào mùa hè sang 
 

Thẹn thùng e ấp bên chàng 
Nam Giao lạc lối đường làng tẩm lăng 
Trường Tiền mấy nhịp băn khoăn 
Điệu hò mái đẩy đêm trăng Hương Bình 

 
Linh Mụ Hòn Chén cầu kinh 
Chấp tay khấn nguyện chúng mình sánh đôi 
Từ ngày đất mẹ đổi ngôi 
Ly hương mấy dạo nổi trôi bọt bèo 
 

Kỷ niệm xưa mãi vướng theo 
Dư âm ngày cũ tình nghèo đậm sâu 
Trải qua một cuộc bể dâu 
Hương xưa còn đó nỗi sầu gởi mô ?
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ôi và Thúy là đôi bạn rất thân, có 

lẽ vì hoàn cảnh của hai đứa  rất 

giống nhau. Chúng tôi đều mồ côi 

cha từ nhỏ, mẹ của Thúy và mẹ tôi đều 

tảo tần buôn bán để nuôi năm sáu đứa con 

ăn học, chúng tôi cùng học trường Quốc 

Gia Nghĩa Tử, 

một trường của 

chính phủ lập 

ra cho những 

đứa con có cha 

đã nằm xuống 

hoặc mất một 

phần thân thể 

trong cuộc 

chiến tương 

tàn. Tôi và 

Thúy học cùng 

một lớp, cả hai 

đứa vóc dáng 

giống nhau, tóc dài và dong dỏng cao, cả 

hai đứa đều học giỏi, năng động, hoạt bát 

và có khả năng văn nghệ. Tôi thì sở 

trường về múa, kịch, hát; Thúy thì làm 

thơ và ngâm thơ rất hay. 

Chúng tôi xem nhau như chị em ruột, Mẹ 

của Thúy xem tôi như con gái và mẹ tôi 

cũng thương Thúy như con, các anh chị 

em của Thúy và của tôi đều thương chúng 

tôi. Tôi thường 

ghé về nhà 

Thúy sau buổi 

học, sà vào 

mâm cơm của 

gia đình, ăn 

uống và tíu tít 

kể cho nhau 

nghe mọi thứ 

chuyện… 

Thúy thì rất 

nhiều người 

theo đuổi 

nhưng cũng 

chưa có mối tình nào sâu đậm, tôi thì dính 

vào một anh hiền lành cùng hoạt động với 

nhau trong ban đại diện của trường, anh 

T 
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được học bổng của USAID đi qua Mỹ học 

về Engineering designer.  

Thời gian cứ thế trôi đi. Thúy và tôi đều 

đậu Tú tài hai, đều được học bổng của các 

Sœurs dòng Trinh Vương dành cho các 

con Quốc Gia Nghĩa Tử lên Đà Lạt học 

trường Chính Trị Kinh Doanh. Tôi còn 

nhớ mãi hình ảnh của Thúy đang lái xe 

Honda chở tôi đi, nàng bỏ hai tay đang lái 

để vỗ tay vào nhau khi được biết là mẹ 

Thúy và mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi lên 

Đà Lạt học. Thật ra là khi được học bổng 

lên Đà Lạt học, chúng tôi vui lắm vì Đà 

Lạt là một thành phố rất đẹp, rất thơ 

mộng, rất lãng mạn, gái Đà Lạt thì má đỏ 

môi hồng lại được học trường Chính Trị 

Kinh Doanh, một phân khoa rất mới lạ 

thời ấy của Viện Đại Học Đà Lạt 

Nhưng hai bà mẹ của chúng tôi thì không 

đồng ý cho chúng tôi đi vì sợ thân con gái 

đi học ở một tỉnh xa lạ, sợ chúng tôi trẻ 

người non dạ dễ sa ngã, vân vân và vân 

vân. Chúng 

tôi tìm đủ 

mọi lý lẽ để 

thuyết phục 

nhưng vô 

ích nên 

chúng tôi 

bàn với 

nhau là tôi 

sang nhà 

Thúy nói 

dối với mẹ 

Thúy là: 

- Thưa bác, 

mẹ con đã 

đồng ý cho con đi Đà Lạt học rồi ạ. 

- Thật hả con? Vậy bác cũng cho Thúy đi 

với con, nhưng hai đứa phải chăm nom 

nhau, bảo nhau học hành cho đàng hoàng 

nhé, nhất là chuyện yêu đương phải cẩn 

thận, con gái khôn ba năm dại một giờ đấy 

con ạ...  

- Dạ thưa bác yên tâm ạ, chúng con sẽ 

trông nom nhau ạ... 

Và màn diễn kịch cũng xảy ra như thế bên 

nhà tôi . May qúa, vì thời ấy không có cell 

phone chứ như thời nay thì chúng tôi bị 

bể mánh hết. 

Đà Lạt 

Chúng tôi lên Đà Lạt với tâm trạng háo 

hức vì được lên một môi trường mới thơ 

mộng, lãng mạn, có đủ các loại hoa khoe 

sắc thắm, có những cây tùng đứng hiên 

ngang, vững chãi dưới bầu trời xanh ngắt 

trong không khí lành lạnh; được bước vào 

cổng Đại học trở thành sinh viên... 

Chúng tôi được nội trú ở tu viện Trinh 

Vương tọa lạc trên một ngọn đồi cao thứ 

hai có người ở trên Đà Lạt. Các Sœurs 

hiền lành 

nhưng rất 

kỷ luật, 

chúng tôi 

sáng dậy 

sớm tập thể 

dục, ăn 

cơm dùng 

muỗng, 

nĩa, buổi tối 

đi ngủ sớm 

lúc 10 giờ 

tối. Năm 

đầu tiên 

Nhập môn 

của truờng Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt 

có khoảng 800 sinh viên nên việc học khá 

nặng, và cũng có khi chúng tôi mê chơi 

nên đến ngày thi không kịp học bài. Tôi 
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và Thúy cùng một số các bạn khác phải 

trốn vào toilettes để học thêm vì các 

Sœurs tắt đèn lúc mười giờ, được khoảng 

một tuần lễ thì các Sœurs khám phá ra, bắt 

chúng tôi vào phòng ngủ, nghĩ lại thật 

buồn cười. Vui nhất là chúng tôi nếu có 

khách và bạn lên thăm, ngồi tiếp chuyện 

là chúng tôi phải ngồi để đôi chân song 

song, xéo xéo một chút, không được ngồi 

dạng chân hoặc vắt chân chữ ngũ. Cười 

thì không được cười ha hả mà chỉ mỉm 

cười mím chi thôi. Thúy với tôi và một số 

sinh viên trong tu viện là dân chân chim 

sáo, cười là cười thả ga nên bị các Sœurs 

rầy la hoài.  

Một buổi chiều đẹp trời, Thúy và tôi đang 

ngồi học bài dưới gốc cây trên đồi thì 

được báo có khách lên thăm, chúng tôi 

vội chạy xuống thì thấy hai bà mẹ lặn lội 

từ Sài Gòn khăn gói lên thăm. Trời ơi là 

cảm động, hai mẹ sụt sùi khóc, Thúy và 

tôi nức nở mãi. Ngày hôm sau hai mẹ và 

hai con gái yêu ra chợ Đà Lạt mua sắm 

tưng bừng: áo lạnh, áo tuniques, găng tay, 

chăn.... Đưa hai mẹ ra bến xe lại một trận 

mưa nước mắt. Tối hai đứa chui trong 

chăn thật ấm tấm tức khóc vì thương 

mẹ.... 

Viên Đại Học Đà Lạt rất nên thơ với các 

giảng đường Spellemen, Thụ Nhân, Tri 

Hành, bên cạnh đồi Cù cỏ mượt như 

nhung. Chúng tôi thường leo lên đồi Cù 

để học bài, họp nhóm và picnic. Chuơng 

trình học của chúng tôi rất cập nhật với 

các trường đại học bên Mỹ. Các thầy cô 

dạy đa số là từ Mỹ về dạy nên rất modern. 

Tôi nhớ có cô dạy mặc váy maxi, tới giờ 

cô là các sinh viên nam đổi chỗ lên trên 

ngồi hết vì thỉnh thoảng gió thổi vào 

giảng đường, váy của cô bị gió tốc lên, 

các anh tha hồ mở to mắt, xuýt xoa. Có 

thầy dậy môn Kinh tế, mở sách kinh tế 

mang về vừa dịch vừa giảng rất khó hiểu. 

Giờ Anh văn là giờ vui vì các thầy dậy là 

dân Mỹ thiện nguyện về dậy, các thầy nói 

tiếng Việt lơ lớ nghe ngộ ngộ. Một 

chuyện vui khi học Anh văn là có một chị 

bạn trong lớp trở lại học trễ sau ba tuần về 

ăn Tết ở Sài Gòn. Khi thầy điểm danh thì 

sinh viên phải nói present. Chị vì lên trễ 

nên không hiểu rõ, khi điểm danh đến chị 

thì chị đứng dậy dõng dạc nói thật to 

"president" làm ông thầy trố mắt và lớp 

được một trận cười gần bể bụng ... 

Đà Lạt thật đẹp và đẹp nhất là vào những 

buổi cuối tuần, khu phố Đà Lạt tràn ngập 

những tà áo dài của các thiếu nữ má đỏ 

môi hồng bay quấn quýt bên những bộ 

quân phục của các chàng trai sĩ quan võ 

bị Đà Lạt và những chàng sĩ quan của 

trường Chiến Tranh Chính Trị. Những 

cặp đôi các sinh viên cũng âu yếm dìu 

nhau trên đường phố. Đà Lạt lành lạnh, 

các sinh viên sĩ quan cùng như sinh viên 

chúng tôi từ tứ xứ đổ về đây học nên rất 
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cô đơn, rất dễ gần gũi nhau, tình yêu đến 

thật đầy. 

Tôi thì vì đã có người yêu phương xa và 

Thúy cũng đang vương vấn một tình cảm 

ở Sài Gòn nên chúng tôi chỉ ngắm nhìn và 

xuýt xoa với vẻ đẹp của Đà Lạt cổ kính 

với muôn ngàn đóa hoa tươi thắm và với 

những hình ảnh đẹp như hạnh phúc của 

những cặp tình nhân trên đường phố.  

Một năm học trôi qua, tôi và Thúy đều 

đậu lên năm thứ hai là năm Khái Luận, 

chúng tôi được nghỉ hè 3 tháng trước khi 

bắt đầu niên học mới. Chúng tôi trở về Sài 

Gòn, về với không khí ấm cúng thương 

yêu của gia đình.  

Ba tháng hè trôi qua thật nhanh, còn 

khoảng 2 tuần trước khi lên Đà Lạt thì 

Thúy ghé tôi, mặt thật buồn báo tin rằng 

Thúy không thể lên Đà Lạt học tiếp vì 

hoàn cảnh gia đình nhưng có một may 

mắn là ban giám hiệu trường Quốc Gia 

Nghĩa Tử cũng giúp cho Thúy được phụ 

dậy tại trường. Tôi buồn lắm vì trước nay 

chúng tôi đi đâu cũng có nhau, nay tôi 

phải lên Đà Lạt học một mình, không còn 

Thúy bên cạnh để tâm sự buồn vui. Thế 

rồi hai đứa hai nơi, chỉ còn gặp lại nhau ở 

ba tuần Tết và ba tháng hè. 

Người yêu tôi trở về nước cuối năm 1972, 

lúc tôi đang học năm thứ ba thì anh xin 

cưới, tôi thì muốn học xong mới cưới vì 

nghĩ công lao mẹ nuôi ăn học và bản tính 

tôi cũng rất tự lập không muốn lấy chồng 

phải bỏ hết ước vọng của mình nhưng cả 

hai bên gia đình đều thúc dục. Cuối cùng 

thì tôi cũng vâng lời với 2 điều kiện là 

cưới xong tôi vẫn tiếp tục học, và tôi 

không biết nấu ăn. Anh chịu liền và đám 

cưới chúng tôi được tổ chức vào trướcTết 

âm lịch 1973.  

Sau đám cưới, tôi lên Đà Lạt tiếp tục học 

đến hết năm thứ tư và thời gian này tôi 

mang bầu và sanh một cháu gái. Chồng 

tôi làm trưởng ty Cấp Thủy ở Bạc Liêu. 

Trong thời gian này, Thúy yêu một anh 

trung uý Hải Quân và đây thực sự là mối 

tình lớn của bạn tôi và anh Duy. 

Những năm tháng tang thương của 

miền nam VN 

Thế rồi vận nước đổi thay, tang thương đã 

đến. Cộng Sản miền Bắc xâm lược miền 

Nam. Dân chúng nhốn nháo chạy trốn 

Cộng Sản. 

Ở Sài gòn, tôi chia vàng và tiền cho các 

em trong gia đình tìm cách di tản. Việt 

cộng tàn ác pháo kích lung tung vào nhà 

dân. Em trai tôi chạy được ra bến tàu và 

đi thoát, được tị nạn ở Montréal, Canada. 

Chồng tôi vì nghe lời ông anh nói là ở đâu 

cũng vậy, bây giờ đất nước đã thống nhất 

rồi nên không cần đi đâu nữa. Thế là tôi 

đành theo chồng ở lại.  

Phần Thúy thì cũng chạy đôn chạy đáo 

như chúng tôi, anh Duy không đón kịp 

Thúy nên đã đưa gia đình anh sang Mỹ. 

Thúy ở lại và một thời gian sau nàng 

chuẩn bị đám cưới với một anh khác thì 

nhận được giấy báo là anh Duy đang ở 

trong tù. Thì ra là anh Duy sau khi đưa gia 

đình sang Mỹ vì yêu và nhớ Thúy nên đã 

xin quay trở lại bằng tàu Việt Nam 

Thương tín. Về đến Việt Nam anh bị tịch 

thu 3 000 đô la được Mỹ cấp cho và bị 

tống vào trại giam liền. Thúy cuối cùng 

quyết định hủy đám cưới để lo thăm nuôi 

anh Duy. Khi anh Duy được ra khỏi tù thì 

Thúy và anh Duy lấy nhau và Thúy sinh 

một bé gái ở nhà gọi là bé Mi. 

Cả miền Nam sống khổ sở nghèo đói dưới 

chế độ Cộng Sản, xếp hàng mua bo bo, 
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bột mì, thịt, cá,  rau theo tiêu chuẩn tem 

phiếu, rồi đổi tiền mấy đợt, rồi chiến dịch 

đốt sách, rồi đánh tư sản mại bản.... 

Chúng tôi phải bán tất cả những gì có thể 

bán được để sinh tồn. Chồng tôi đã trở về 

Bạc Liêu để trình diện. Cộng Sản lừa dối 

thông báo là tất cả các sĩ quan trong quân 

đội và công chức trong chính quyền tập 

trung đi học 10 ngày về chính sách của 

chủ nghĩa xã hội. Nhưng thực ra là đi cải 

tạo trong rừng sâu nước độc, lao động và 

bị hành hạ tàn nhẫn không biết ngày về. 

Biết bao nhiêu người đã chết tức tưởi 

trong trại cải tạo. Chồng tôi và anh trưởng 

ty Điện Lực thì may mắn chỉ đi học 10 

ngày vì Cấp Thủy và Điện Lực là hai 

ngành quan trọng mà Cộng Sản không đủ 

kiến thức và năng lực để vận hành. 

Khoảng một năm sau thì chồng tôi xin 

thuyên chuyển về Sài Gòn vì công ty Cấp 

Nước ở Sài Gòn cần anh. 

Tôi thì ghi danh đi học lại và một năm sau 

ra trường gọi là tốt nghiệp Cao Đẳng. Mỉa 

mai thay, từ 4 năm đại học rồi học thêm 

một năm nữa để rồi ra Cao Đẳng. Tôi 

được phân bổ đi dạy tại trường trung học 

Thương Nghiệp. Tôi cũng sanh thêm một 

bé trai. Một năm sau đó, tôi nhận được 

giấy báo đi học thêm một năm nữa và tốt 

nghiệp đại học với bằng kỹ sư kinh tế.  

Trường đại học kinh tế thấy tôi có khả 

năng giảng dạy nên xin giữ tôi lại giảng 

dậy tại trường Kinh Tế. Biên chế tôi thuộc 

về trường Thương Nghiệp và ban giám 

hiệu trường Thương Nghiệp không đồng 

ý cho tôi đi nên tôi vừa dậy ở trường 

Thương Nghiệp vừa dạy thêm các lớp 

chuyên tu cho các giám đốc, phó giám 

đốc, trưởng phó ban ngành tại Sài Gòn và 

các tỉnh miền Tây về học và các lớp liên 

doanh mới được mở ra sau này cho 

trường Đại học Kinh Tế. Khi dẫn học trò 

trường Thương Nghiệp đi thực tập tại một 

cơ sở Tín Dụng, tôi  được công ty Phát 

Triển Kinh Tế và Du Lịch mời về làm 

việc. Vì đã dậy lâu năm nên giờ dậy tôi 

cũng không nhiều, nên tôi vừa đi dạy học 

vừa làm cho công ty.  

Làm việc với những người Cộng Sản và 

chính quyền Cộng Sản,  tôi hiểu được 

rằng người Cộng Sản muốn nắm bao tử 

và trình độ dân trí của dân chúng để dễ cai 

trị. Dân chúng càng đói khổ và ngu dốt thì 

quyền lực chính quyền Cộng Sản càng 

vững bền. Buồn thay cho miền Nam, vì 

sự suy nghĩ quái dị đó mà chính quyền 

Cộng Sản đã kéo nền văn minh của miền 

Nam Việt Nam lùi xuống cả hơn 50 năm 

phát triển. 

Đời sống gia đình chúng tôi tương đối ổn 

định nhưng nhìn chung quanh dân chúng 

sống rất đói khổ, chật vật kiếm miếng 

cơm manh áo sống qua ngày. Điện, nước 

cúp vài ngày một tuần. Chính quyền miền 

Bắc vào vơ vét biết bao nhiêu là tài sản 

của miền Nam chuyên chở ra miền Bắc. 

Nạn tham nhũng tràn lan, làm lớn ăn 

miếng lớn, làm bé ăn miếng bé. Người ta 

thường nói "Thủ tục đầu tiên là tiền đâu".  

Thời  gian đó cả nước tìm cách đi vượt 

biên. Người ta cũng có câu nói "Cái cột 

đèn mà biết suy nghĩ thì cũng tìm cách ra 

đi". Gia đình chúng tôi cũng không ngoại 

lệ. Mẹ tôi lúc đó đã được em tôi bảo lãnh 

sang Canada sinh sống. Thấy tôi vất vả 

tìm đường đi, mẹ và em trai tôi bảo lãnh 

chúng tôi sang Canada. Chúng tôi làm thủ 

tục xuất cảnh và chờ ngày đi. 

Đau thương của gia đình bạn 

Vì bận rộn với sinh kế của  cuộc sống nên 

tôi và Thúy cũng ít gặp nhau. Lần cuối 
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cùng tôi 

gặp Thúy 

thì nàng 

đang mang 

thai đứa thứ 

hai đã được 

khoảng 7 

tháng đến 

từ giã và 

cho tôi hay 

là vài ngày 

nữa thôi 

Thúy và 

anh Duy sẽ 

ra đi.  

Tôi có ngờ đâu lần từ giã đó là lần tôi vĩnh 

viễn mất Thúy. Một tháng sau anh Duy 

dẫn cháu Mi đến nhà chúng tôi khóc và 

báo tin Thúy đã chết. Anh kể lại cuộc 

hành trình của anh và Thúy với bé Mi rất 

thảm thương. Mới ở trong đường sông, tài 

công phụ đang lái tàu thì đã bị đã bị công 

an phát giác. Chúng tràn lên tàu hỏi tài 

công chính đâu? Bọn chúng lôi anh Duy 

từ hầm tầu lên và đánh anh. Thúy la khóc 

lên thì bọn chúng tàn nhẫn hung ác bắn 

Thúy đang mang bầu chết và đạp xác 

Thúy xuống sông. Anh Duy bị bắt vào tù 

với cháu Mi.  

Anh bị giam vài ngày thì được thả vì vợ 

chết và con còn bé quá. Anh dẫn con nhỏ 

đi tìm xác Thúy. Xác Thúy trôi dạt vào 

một đảo và dân làng đã vớt xác Thúy lên 

và đem chôn trên đảo. Anh Duy xin phép 

được đào xác Thúy lên, làm thủ tục thiêu 

xác và mang tro cốt của Thúy về Sài Gòn.  

Chúng tôi đến nhà Thúy thì không khí 

tang tóc, mẹ Thúy già đi hàng chục tuổi. 

Anh Duy thì hốc hác gầy sọp, các anh em 

Thúy thì nước mắt dàn dụa. Nhìn hình 

Thúy cười buồn trên bàn thờ thật đau 

lòng.  

Anh Duy 

và cháu Mi 

tiếp tục ở 

tại nhà mẹ 

Thúy theo 

lời bác yêu 

cầu để tiện 

cho gia 

đình phụ 

giúp anh 

trông nom 

cháu Mi. 

Em gái 

Thúy kể đêm nào anh cũng ôm ảnh của 

Thúy và khóc thầm. 

Một thời gian dài sau thì anh lập gia đình 

với Thu, em gái Thúy. Thu yêu anh và bác 

gái cũng khuyên anh nếu lập gia đình với 

nguời khác thì sợ cháu bé rơi vào cảnh mẹ 

ghẻ con chồng. Nếu lấy Thu thì là dì ruột, 

Thu cũng rất thương cháu và Thu rất xinh 

xắn hao hao giống Thúy. 

Thu tâm sự với tôi là anh Duy để hết tâm 

hồn cho chị Thúy rồi, đêm nào anh cũng 

ôm hình chị Thúy ngồi khóc. Em thương 

chị Thúy, thương anh Duy nhưng em 

cũng rất khổ tâm không biết làm sao. 

 

Một tin rất vui cho các tù nhân cải tạo là 

chính phủ Mỹ đã chấp thuận cho các sĩ 

quan cải tạo được ra đi theo diện HO. Anh 
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Duy đưa hồ sơ nhờ tôi giúp dùm. Vì tôi 

có quen biết trong thời gian làm việc nên 

gia đình anh có giấy xuất cảnh rất nhanh. 

Gia đình chúng tôi qua Montréal, Canada 

không bao lâu thì gia đình anh Duy cũng 

qua Mỹ ở California. Anh đi làm hãng thì 

kém may mắn thay, trong một lần chuyển 

hàng vì quá nặng, anh bị đứt gân tay phải 

nghỉ làm. Tay anh bị chích Cortisone, anh 

rất yếu, chỉ nằm một chỗ, viết thư cho 

chúng tôi anh cũng phải nằm. Anh làm 

đơn xin bồi thường tai nạn lao động. Hồ 

sơ của anh kéo dài rất lâu và rồi cuối cùng 

anh được bồi thường số tiền rất nhỏ, sau 

khi trừ hết chi phí thì chẳng còn lại được 

bao nhiêu. Thu cũng bị một khối u trên 

não, nhiều khi không thấy đuờng. Anh có 

thêm một con trai và một con gái nữa với 

Thu.  

 

 

 

Bé Mi được nhận vào học ở một trường 

đại học danh tiếng nhưng gia đình anh 

không đủ chi phí cho cháu học.  

Tánh anh rất kiên cường, chúng tôi gửi 

quà cho anh thì anh lại mua quà khác gửi 

lại cho chúng tôi. Cách đây 3 năm, chúng 

tôi có ghé thăm anh thì sức khỏe anh có 

khá hơn, anh đã đi lại được chút ít. Chúng 

tôi mừng vô cùng.  

Cầu mong cho gia đình bé nhỏ của anh 

được vạn sự an lành. Cầu mong ơn trên 

ban cho gia đình anh những năm tháng 

hạnh phúc. Đám mây đen và giông tố sẽ 

qua đi mang lại ánh sáng tươi đẹp của sức 

khỏe và sự sung túc đến với gia đình anh.  

 

Kiều Sơn 

Montréal 20 Dec 2019 
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