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TUYÊN NGÔN
NHẬN ĐỊNH RẰNG:
Trải qua các thời đại, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn phấn đấu không ngừng nghỉ:
Trong phạm vi gia đình:
Người phụ nữ luôn lo tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người con, người chị và
người em. Sự nhẫn nại, chịu đựng, sự hy sinh vô bờ bến, đem tình thương yêu bao la để
xây dựng hạnh phúc mà họ hiểu được đó chính là nền tảng căn bản của cuộc sống.
Ngoài xã hội:
Người phụ nữ luôn có mặt trong những công tác từ thiện, nhằm xoa dịu nỗi khổ đau của
các nạn nhân thiên tai, nhân tai… hay trong cuộc chiến , ủy lạo thương bệnh binh, an ủi,
nâng đỡ tinh thần cô nhi quả phụ của các tử sĩ…
Ngày nay, tại hải ngoại:
Để đáp ứng nhu cầu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản trên khắp
thế giới, đặc biệt về lãnh vực văn hóa và xã hội.
 Làm thế nào để bảo tồn được phong tục tập quán ngàn đời của dân tộc Việt, làm thế
nào để giúp giới trẻ không quên tiếng mẹ đẻ và nhất là giúp các em phát huy được
tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương nòi.
 Làm thế nào để giúp những người phụ nữ bất hạnh dưới nhiều hình thức như"xuất
khẩu lao động", nô lệ tình dục, bán thân nuôi gia đình v.v...
 Làm thế nào để giúp những người phụ nữ trong nước can đảm đứng lên đòi hỏi dân
chủ, nhân quyền, chủ quyền quốc gia ..
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Với những nỗi ưu tư đó, chúng tôi, những người phụ nữ Việt Nam khắp năm châu bốn
bể, những đứa con của Mẹ Âu Cơ, tụ về một mối, đồng tâm thành lập HỘI PHỤ NỮ ÂU
CƠ để góp phần vào công cuộc chung.
Chúng tôi cùng đứng lên, tay trong tay, góp công, góp sức, góp của:
 Bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt
 Yểm trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội và Hải Ngoại.
 Hỗ trợ các anh thư nước Việt đang noi gương bà Trưng bà Triệu, đang nối gót cô
Bắc, cô Giang can đảm đứng lên đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, chủ quyền quốc gia
như luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cô Phạm Thanh
Nghiên v.v..
 Cứu giúp những phụ nữ trong hoàn cảnh nghiệt ngã do tệ nạn buôn người, làm gái
mãi dâm, làm nhân công bị ngược đãi bị hành hạ, nhân phẩm bị chà đạp v.v…
Ước mong được sự tiếp sức thêm nữa của Phụ Nữ Việt khắp bốn phương trời, chào đón
các chị bước vào ngưỡng cửa Gia Đình Âu Cơ.
Xin long trọng Tuyên Bố:
Buổi lễ ra mắt chính thức của Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Ngày hôm nay mồng 3 tháng 9 năm 2010
Tại Houston Texas Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Làm tại Houston ngày 03 tháng 09 năm 2010
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Declaration of the
Federation of Vietnamese Au Co Women
Considering:
Through many generations, Vietnamese women have strived continuously:


Within their families, Vietnamese women have always fulfilled their roles as mother,
wife, and sister with patience, endurance, boundless love and self-sacrifice to build
and maintain happiness which they understand is the basic foundation of life.



In society, Vietnamese women usually lend their hands to assuage the suffering of
unfortunate victims of poverty, inequality, natural calamities and wars.



Abroad today, in responding to the concerns from the communist-refuged Vietnamese
communities worldwide,
 How to preserve the thousand years of Vietnamese customs and culture so that the
young Vietnamese do not forget their mother’s tongue and develop the spirit of
union, the love of Vietnam and Vietnamese people?
 How to support and protect the Vietnamese women who are victims of human
trafficking under the various forms such as labor exportation, sex slavery, and
brides exportations?
 How to support the women and their family in Vietnam those who have
encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration,
and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve
freedom and democracy for Vietnam?
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Declaration:
Considering the above concerns, we, the Vietnamese women from all over the world,
solemnly declare to establish the Federation of Vietnamese Au-Co Women with the
following objectives:
1. To maintain and promote Vietnamese culture and language overseas,
2. To contribute to the support and protection to Vietnamese women who are the
victims of human trafficking under various forms such as labor exportation, sex
slavery and brides exportation.
3. To support women and their families who have encountered difficulties from
government due to policies of arrest, incarceration and torture in order to destroy
their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam
4. To join forces with womenfolk and menfolk inside and outside of Vietnam in the
struggle to bring about prosperity and democracy to Vietnam.

Appeal:
The Federation earnestly appeals to:


All Vietnamese inside and outside of Vietnam to actively support the Federation in its
struggle to maintain and promote Vietnamese cultures and language.



The free world, especially the United Nations, Amnesty International, human rights
and charitable organizations to support the Federation in its effort to protect and assist
women who are victims of human trafficking and communist tyranny in Vietnam.



All Vietnamese women to follow the examples of Trung & Trieu sisters as well as Le
Thi Cong Nhan, Tran Khai Thanh Thuy, Pham Thanh Nghien, and courageously
stand up to fight for women’s rights and the rights of all Vietnamese citizens.
Declared in the USA on the third of September 2010
On Behalf of the Federation of Vietnamese Au Co Women
Houston, September 3, 2010
Phạm Thiên Thanh
President
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HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ
(FEDERATION OF VIETNAMESE AU CO WOMEN)

NỘI QUY
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Nhận Định:
Trải qua các thời đại, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn phấn đấu không ngừng nghỉ:
Trong phạm vi gia đình:
Người phụ nữ luôn lo tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người con, người chị và người em. Sự
nhẫn nại, chịu đựng, sự hy sinh vô bờ bến, đem tình thương yêu bao la để xây dựng hạnh phúc mà họ hiểu
được đó chính là nền tảng căn bản của cuộc sống.

Ngoài xã hội:
Người phụ nữ luôn có mặt trong những công tác từ thiện, nhằm xoa dịu nỗi khổ đau của
các nạn nhân thiên tai, nhân tai… hay trong cuộc chiến, ủy lạo thương bệnh binh, an ủi,
nâng đỡ tinh thần cô nhi quả phụ của các tử sĩ…
Ngày nay, tại hải ngoại:
Để đáp ứng nhu cầu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản trên khắp
thế giới, đặc biệt về lãnh vực văn hóa và xã hội.
 Làm thế nào để bảo tồn được phong tục tập quán ngàn đời của dân tộc Việt, làm thế
nào để giúp giới trẻ không quên tiếng mẹ đẻ và nhất là giúp các em phát huy được
tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương nòi.
 Làm thế nào để giúp những người phụ nữ bất hạnh dưới nhiều hình thức như"xuất
khẩu lao động", nô lệ tình dục, bán thân nuôi gia đình v.v...
 Làm thế nào để giúp những người phụ nữ can đảm đứng lên chống lại bạo quyền
Cộng Sản tại quê nhà.
Với những nỗi ưu tư đó, chúng tôi, những người phụ nữ Việt Nam khắp năm châu bốn
bể, những đứa con của Mẹ Âu Cơ, đồng tâm thành lập HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ để góp
phần vào công cuộc chung.
Chúng tôi cùng đứng lên, tay trong tay, góp công, góp sức, góp của:
 Bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt
 Yểm trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội và Hải Ngoại.
 Hỗ trợ các anh thư nước Việt đang noi gương bà Trưng bà Triệu, đang nối gót cô
Bắc, cô Giang can đảm đứng lên chống lại bạo quyền cộng sản, đòi hỏi dân chủ, nhân
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quyền, chủ quyền quốc gia như các vị nữ lưu trong nước đang tranh đấu cho một đất
nước Việt Nam tự do và phú cường.
 Cứu giúp những phụ nữ trong hoàn cảnh nghiệt ngã do tệ nạn buôn người, làm gái
mãi dâm, làm nhân công bị ngược đãi bị hành hạ, nhân phẩm bị chà đạp v.v…
Ước mong được sự tiếp sức thêm nữa của Phụ Nữ Việt khắp bốn phương trời, chào đón
các chị bước vào ngưỡng cửa Gia Đình Âu Cơ.
CHƯƠNG I - Mục đích - Tôn chỉ
Điều 1 - Mục đích
1) Nỗ lực duy trì và phát huy văn hóa dân tộc Việt trên xứ người, đồng thời cổ võ cho

lòng tôn kính và biết ơn đối với các anh hùng liệt nữ cùng các anh thư nước Việt.
2) Đóng góp công sức để bảo vệ và yểm trợ các thành phần phụ nữ Việt Nam đang là nạn

nhân của tệ nạn buôn người qua các hình thức: Xuất khẩu lao động, nô lệ tình dục và
làm dâu xứ người.
3) Hỗ trợ các thành phần phụ nữ và gia đình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn tại quê

nhà do chính sách bắt bớ, tù tội và hành hạ của chế độ nhằm hủy diệt lòng yêu nước
và tinh thần chiến đấu cho tự do dân chủ của dân Việt.
4) Quy tụ tiềm lực đấu tranh của giới phụ nữ hầu sát cánh với nam giới trong công cuộc

đấu tranh chung, nhằm đem lại cơm no áo ấm cho người dân.
Điều 2 - Tôn chỉ
1) Hội PNAC là một tổ chức của những người Phụ nữ Việt Nam trên khắp năm châu

nhận thức được vai trò của mình trước những nhu cầu bức thiết của đất nước và dân
tộc.
2) Hội PNAC là một tổ chức bất vụ lợi, được thành lập để duy trì văn hóa dân tộc, yểm

trợ cho quyền lợi và sự bình đẳng của phụ nữ Việt Nam, cổ võ cho các phong trào đấu
tranh đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền tại quốc nội, và giúp đỡ cho người cao niên
và trẻ em bất hạnh.
3) Hội PNAC sẵn sàng đón nhận mọi đóng góp tinh thần lẫn vật chất trong chiều hướng

giúp đỡ Hội đạt tới mục đích và thực hiện tôn chỉ của Hội.
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CHƯƠNG II - Khẩu hiệu - Huy hiệu
Điều 3 - Huy hiệu
Huy hiệu của HPNAC như trong hình. Phần chung
ghi danh xưng của HPNAC. Phần giữa vòng tròn
nâng đỡ Mẹ Âu Cơ đang ôm ấp đứa con Việt nam,
đùm bọc, yêu thương che chở của người phụ nữ
phong tục tập quán của nòi giống Việt.

quanh vòng tròn
có đôi bàn tay
tượng trưng cho sự
Việt Nam trong

CHƯƠNG III - Nhân sự
Điều 4 - Hội Viên Hội PNAC
Tất cả những phụ nữ tuổi từ 18 trở lên không phân biệt chủng tộc, với lập trường quốc gia,
thương dân, yêu nước, và có tinh thần dấn thân phục vụ cho Cộng Đồng và Đất Nước Việt
Nam, đều có thể trở thành Hội Viên (HV) chính thức của HPNAC sau khi điền đơn gia nhập,
sau 3 tháng sinh hoạt là Cảm Tình Viên và được Ban Chấp Hành Hội PNAC chấp thuận.
Điều 5 - Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Hội Viên (HV)
1) Quyền lợi
a. Hội Viên được thông tin, đề xướng, thảo luận, biểu quyết các sách lược và kế hoạch
hoạt động của HPNAC.
b. Hội Viên sau hai (2) năm là HV chính thức được quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử vào
các chức vụ của Ban Điều Hành Hội PNAC.
c. Hội viên chính thức sẽ nhận được một phù hiệu và một khăn choàng của Hội PNAC
để đeo trong các buổi sinh hoạt. Nếu làm mất thì phải mua theo giá do BCH Hội
PNAC ấn định.
2) Trách Nhiệm
a. Hội Viên luôn trau dồi đạo đức bản thân, văn hóa, và phát huy sáng kiến để cùng
thăng tiến.
b. Hội Viên có trách nhiệm vận động kết nạp tân hội viên để cho Hội ngày càng phát
triển khắp toàn cầu.
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c. Hội Viên có trách nhiệm đóng nguyệt liễm theo mức ấn định bởi BCH. Trường
hợp gặp khó khăn tài chánh có thể viết thư gửi cho Ban Chấp Hành xin giảm hay
miễn một thời gian.
Chi phiếu xin đề: Federation of Vietnamese Au Co Women
Xin gửi cho Chi Hội Trưởng (CHT) của Chi Hội của địa phương
Chi Hội Trưởng xin gửi về:
Federation of Vietnamese Au Co Women
5315-B Cypress Creek Pkwy, Mail Box #19
Houston, TX 77069
d. Hội Viên có trách nhiệm tham dự các buổi họp đều đặn và tham gia những buổi
sinh hoạt do Hội tổ chức. Nếu vắng mặt trong buổi họp phải có lý do và phải thông
báo trước ngày sinh hoạt.
e. Hội Viên có trách nhiệm bảo vệ và phát triển uy tín cho Hội, cũng như yêu thương
đùm bọc lẫn nhau trong tình chị em ruột thịt.
g. Hội Viên phải biểu quyết đồng tâm, sau khi có sự chấp thuận của đa số hội viên và
phải bảo vệ ý kiến chung như của chính mình.
h. Hội Viên muốn tổ chức gây quỹ hay tham gia cùng các hội đoàn khác dưới danh
nghĩa HPNAC phải có sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Hội PNAC.
3) Kỷ luật
Nếu vi phạm Nội Quy, Hội Viên có thể bị từ cảnh cáo đến khai trừ, do quyết định của
BCH hội Phụ Nữ Âu Cơ.
CHƯƠNG IV - Tổ chức
Điều 6 - Ban Chấp Hành (BCH)
1) Nhiệm vụ của Ban Chấp Hành:
a. Tổ chức Đại Hội PNAC theo quy định của Nội Quy
b. Soạn thảo các sách lược và kế hoạch hoạt động của Hội
c. Điều hành nội bộ và điều hợp các sinh hoạt của Hội
2) Thành Viên Ban Chấp Hành gồm:
Chủ Tịch là người đại diện của Hội PNAC. Lãnh đạo, điều hành cơ cấu và chịu trách nhiệm
tổng quát các hoạt động của Hội PNAC.
10 ▪∙ Đặc San Âu Cơ

Phó Chủ Tịch Nội Vụ có nhiệm vụ xây dựng, phát triển, huấn luyện, thực thi các kế hoạch
của Hội PNAC và thay thế Chủ Tịch khi vắng mặt.
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ phụ trách các công tác đối ngoại của Hội PNAC.
Tổng Thư Ký phụ trách về phần nội dung của Trang Nhà, Bản Tin, quản thủ hồ sơ, văn kiện
và tài liệu của Hội.
Tổng Thủ Quỹ phụ trách quản thủ các quỹ sinh hoạt của Hội Trung Ương.
Ủy Viên Phối Hợp có nhiệm vụ nghiên cứu và phối hợp các kế hoạch làm việc của Hội.
Ủy Viên Phát Triển đảm nhiệm việc phát triển nhân sự cho Hội.
Ủy Viên Kỹ Thuật phụ trách phần kỹ thuật Trang Nhà của Hội và hướng dẫn Hội Viên về
phương diện kỹ thuật thông tin, sử dụng máy vi tính, và mạng lưới toàn cầu.
Ủy Viên Tài Chánh phụ trách phần gây quỹ cho Hội.
Ngoài các chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký
và Tổng Thủ Quỹ, hội viên Hội PNAC ủy nhiệm tân Ban Chấp Hành điền khuyết các chức
vụ ủy viên khác.
Điều 7 - Ban Cố Vấn (BCV)
1) Vai trò của Ban Cố Vấn
Góp ý và cố vấn cho Ban Chấp Hành của Hội. Ban Cố Vấn không có quyền biểu quyết
trong các phiên họp của Hội.
2) Thành phần của Ban Cố Vấn
Ban CV gồm những người có uy tín và khả năng do bất cứ HV nào mời và được BCH của
Hội chấp thuận.
Điều 8 – Ban Đại Diện hay Chi Hội (BĐD/CH)
Tùy theo nhu cầu hoạt động, Ban Chấp Hành có thể thành lập Ban Đại Diện hoặc Chi Hội
tại mỗi địa phương. Số hội viên tối thiểu để thành lập Chi Hội là 5 hội viên.
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CHƯƠNG V - Nhiệm kỳ và bầu cử
Điều 9 - Nhiệm kì
Nhiệm kì của Ban Chấp Hành được ấn định là hai (2) năm.
Điều 10 - Bầu cử Ban Chấp Hành
1) Ban Chấp Hành được bầu trực tiếp bằng phiếu kín trong Đại Hội và đắc cử trên nguyên
tắc đa số quá bán tổng số Hội Viên hiện diện. BCH sẽ chỉ định Ban Bầu Cử (BBC). BBC
sẽ đặc trách việc bầu cử BCH mới trong ngày đại hội.
2) Các chức vụ được bầu theo thể thức:
a. Bầu phiếu kín theo nguyên tắc đa số tương đối.
b. Bầu đích danh ứng viên vào chức vụ Chủ Tịch.
c. Riêng chức vụ Chủ Tịch phải hội đủ quá bán tổng số phiếu. Trường hợp không đạt được
đa số quá bán, Đại Hội sẽ bầu lại 2 ứng viên có phiếu cao nhất. Trong lần bỏ phiếu này,
nguyên tắc đa số tương đối được áp dụng.
d. Nếu đồng phiếu, ứng viên thâm niên nhất kể từ ngày trở thành HV chính thức sẽ đắc cử.

e. Trường hợp không có ứng cử thì Đại Hội sẽ đề cử và bầu theo
thể thức trên.
f. Biểu quyết đồng tâm BCH đã được chọn.
3) Chủ tịch và các Ủy Viên đắc cử phải làm lễ tuyên thệ trước bàn thờ tổ quốc với sự
chứng kiến của Đại Hội Đồng.
CHƯƠNG VI - Sinh hoạt
Điều 11 – Phương thức sinh hoạt
1) Phương tiện thông tin chính thức của hội là hệ thống điện thư (email) và hệ thống viễn
liên.
2) Ban Chấp Hành sẽ họp mỗi tháng một lần.
3) Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn, và Ban Đại Diện sẽ họp Khoáng Đại mỗi tam cá nguyệt.
Nếu tháng nào có họp Khoáng Đại thì miễn họp BCH.
4) Đại Hội của HPNAC sẽ được triệu tập mỗi hai (2) năm một lần tại địa điểm do Ban Chấp
Hành chọn lựa.
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5) Mọi sinh hoạt của Hội phải được thực hiện trên tinh thần dân chủ hài hòa và tương kính
lẫn nhau. Các ý kiến xây dựng đều được khuyến khích và tôn trọng. Mọi quyết định đều
phải dựa vào sự tán thành của đa số quá bán.
6) Đồng phục của các HV là chiếc áo dài trắng tượng trưng cho y phục của người phụ nữ
Việt Nam.
Điều 12 - Đại Hội Bất Thường
1) Trong trường hợp đặc biệt, tùy nhu cầu đòi hỏi, Ban Chấp Hành có thể triệu tập Đại
Hội Bất Thường sau khi tham khảo với Ban Cố Vấn, nhằm giải quyết những vấn đề quan
trọng và khẩn cấp.
2) Đại Hội Bất Thường chỉ có giá trị nếu có một phần ba số Hội Viên của Hội tham dự.
CHƯƠNG VII - Tài chánh
Điều 13 - Quản trị tài sản
1) Tài sản của HPNAC là tích lũy các đóng góp của các HV, các biếu tặng từ bên ngoài, tiền
lời do đầu tư tài sản, hoặc do các chương trình gây quỹ của HPNAC mang lại.
2) Ban Chấp Hành có nhiệm vụ quản trị tài sản của Hội theo đúng luật lệ hiện hành của địa
phương nơi có tài sản của Hội.
Điều 14 - Nguyệt liễm & niên liễm
Mỗi HV đóng nguyệt liễm hoặc niên liễm do BCH ấn định (hiện tại là 20 $US mỗi tháng,
hoặc niên liễm 200 $US mỗi năm) và gửi trực tiếp đến Thủ Quỹ của Hội. Trong trường
hợp gặp khó khăn tài chánh, HV phải nộp đơn xin miễn một thời gian.
Điều 15 - Quản thủ tài chánh
1) Ngân quỹ của Hội phải được ký thác trong trương mục tại ngân hàng.
2) Thủ Quỹ đảm trách hồ sơ trương mục ngân hàng với đầy đủ tài liệu chứng minh hợp lệ.
3) Mọi chi thu phải được kế toán và báo cáo rõ ràng và có chứng từ.
4) Những chi tiêu trên 300 $US cần phải có sự chấp thuận của ít nhất 2 tr3 người: Chủ Tịch,
Tổng Thư Ký, và Thủ Quỹ.
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CHƯƠNG VIII - Chấm dứt hoạt động.
Điều 17 - Chấm dứt hoạt động:
Việc chấm dứt hoạt động của Hội Phụ Nữ Âu Cơ phải do quyết định của Đại Hội, Bình
Thường hay Bất Thường, với biểu quyết đồng ý của đa số 3/4 số HV tham dự Đại Hội.
Điều 18: Thanh lý tài sản
Khi chấm dứt hoạt động, tài sản của HPNAC sẽ được chuyển giao cho một hay nhiều tổ chức
công ích theo quyết định của đa số quá bán số Hội Viên tham dự Đại Hội.
CHƯƠNG IX – Tu Chính.
Nội Quy của Hội có thể được tu chỉnh qua 2 thể thức:
1) Do Đại Hội của HPNAC với tỷ số quá bán số Hội Viên hiện diện trong Đại Hội đó.
2) Do hội viên của HPNAC với tỷ số quá bán trong một cuộc tham khảo rộng rãi và biểu
quyết, trong trường hợp không triệu tập được Đại Hội.
-- HẾT --
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LÁ THƯ CHỦ BIÊN
Kính thưa các chị em hội viên,
Kính thưa quý độc giả thân hữu Hội Phụ Nữ Âu Cơ,
Để đánh dấu 6 năm hoạt động của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, chúng tôi xin
hân hạnh giới thiệu đến quý vị Đặc San Âu Cơ Số 3, nhằm thắt chặt tình
nghĩa chị em gắn bó, ôn lại những sinh hoạt của chị em trên toàn cầu, và
chia sẻ với nhau những thao thức về đất nước và dân tộc trong giai đoạn
hiện tại.
Nói đến việc thắt chặt tình nghĩa chị em gắn bó, tuy vì hoàn cảnh,
chúng ta không có điều kiện gặp nhau thường xuyên, nhưng qua những lần
họp mặt hằng tháng chúng ta đã trao cho nhau những nụ cười, kể cho nhau
nghe những chuyện vui buồn nho nhỏ khó quên, chia sẻ với nhau những kinh
nghiệm sống quý giá và giúp nhau trưởng thành trong mọi lãnh vực… Qua
điện thoại và điện thư, chúng ta đã giao tiếp với nhau hằng ngày, chúng ta
đã cảm thấy có nhau và bên nhau trong tâm tình chị em gắn bó như thể trăm
trứng còn trong bọc mẹ Âu Cơ!
Bàn về hoạt động, chúng ta đã phát triển hơn so với bốn năm trước.
Ngoài số hội viên chính thức trên toàn thế giới, còn có đông đảo các chị em
thân hữu, dù chưa chính thức tham gia Hội nhưng đã tích cực thực hiện các
công tác của Hội không thua gì các hội viên chính thức. Chúng ta đã chứng
tỏ được sự hiện diện đầy ý nghĩa của Hội qua các buổi viếng thăm tặng quà
cho quý vị cao niên, tổ chức các bữa cơm cho người kém may mắn, tham gia
tham dự các sinh hoạt cộng đồng và hội đoàn, tổ chức hay tham gia các
chương trình có nội dung bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt, tham gia dạy
tiếng Việt ở các trường Việt ngữ, thăm viếng và săn sóc các dân tộc sống ở
những nơi ít người đến vì đường xá xa xôi cách trở, và nhiều công tác khác
không thể kể hết nơi đây… Một cách tổng quát, chúng ta đã đóng góp nhiều
nỗ lực cho việc bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc với tình gia đình, cuộc
sống đạo đức, bảo tồn tiếng mẹ, cũng như đề cao niềm tự hào dân tộc với
truyền thống hào hùng, với cội nguồn linh thiêng…
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Điểm đáng nói nhất là trong sáu năm qua, chúng ta đã ấp ủ những
mối lo như việc môi trường biển Vũng Áng bị ô nhiễm trầm trọng do nhà
máy thép Formosa xả chất thải độc hại gây cho hàng loạt cá chết khiến
người dân sinh sống trong vùng đói khổ, những oan ức của dân tộc như
tiếng kêu thảm thiết của dân oan mất nhà mất đất, của giáo dân bị hành
hung dã man, của thanh niên thanh nữ trí thức bị bắt giam một cách vô lý vì
biểu tình bảo vệ đất nước và tranh đấu cho nhân quyền, nhất là của những
phụ nữ chân yếu tay mềm, đang bị cộng sản Việt Nam hành hạ hay quản
chế. Chúng ta cũng đã không quên các người vợ, người mẹ của những tù
nhân lương tâm. Những người phụ nữ này, dù không bị nhốt tù, nhưng sự lo
lắng, khổ cực của họ trong nhiều trường hợp còn gấp bội so với những
người bị tù tội!
Thế đó! Chúng ta đã tiếp tục truyền thống yêu thương của Mẹ Âu Cơ,
trăm con gần gũi, vui với người vui, buồn với người buồn. Chúng ta đã thật
sự đồng hành với dân tộc trước tình trạng Tổ Quốc lâm nguy, thù trong giặc
ngoài. Mỉa mai nhất là cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục ác với dân, hèn với
giặc, làm cho Mẹ Âu Cơ phải cay đắng ngậm ngùi và làm cho con mẹ bốn
phương phải đau lòng xót dạ. Đồng hành với dân tộc là điểm son của hội
Phụ Nữ Âu Cơ. Dù thành quả chưa sáng chói, cũng đủ làm nức lòng chị em
bốn phương, cũng mang về cho Mẹ Việt Nam một niềm an ủi…
Nhân cơ hội ra mắt Đặc San Âu Cơ Số 3, chúng tôi cũng xin chân
thành cảm tạ các chị em, các thân hữu, nhất là các bậc thức giả đã đóng
góp ý kiến, bài vở, trình bày, đăng quảng cáo, làm cho Đặc San trở nên
duyên dáng, phong phú và đáng trân quý. Uớc mong Đặc San Âu Cơ đem
đến cho các chị em, cho quý độc giả thân hữu một niềm vui nho nhỏ thoải
mái…
Trân trọng kính chào.
Phạm Thiên Thanh
Chủ Tịch HPNAC
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“Thời gian thắm thoát trôi, người chị cả của HPNAC
đã gần 6 năm qua....!”
Chi Hội Houston, người chị
mà nó luôn ngư ng mộ vì
Con bé ngồi thẫn thờ nói khí chất của một người phụ
vọng ra như muốn gây sự nữ mạnh mẽ, luôn nở trên
chú ý! Bỗng....có một giọng môi nụ cuời dù vất vả, mệt
nói vang lại: "Ừ! Sáu năm mỏi đến đâu vẫn không một
rồi đấy"
lời than phiền. Hai cô bé lúc
đó nhút nhát và vẫn còn
mắc cỡ lắm, chị cả sai cái gì
thì răm rắp làm theo, không
thắc mắc cũng chẳng có ý
kiến.

nhiệm được. Nhưng vì mọi
người ủy thác quá nên con
bé cũng....liều một phen!
Và từ đó con bé có cơ hội
làm việc với chị Chủ tịch

Rồi đến Đại Hội Âu Cơ lần

Giọng của người chị với 2
má lúm đồng tiền, người chị
giống hệt con bé. Ngoài
người chị lúc nào cũng sát
cánh bên mình thì không ai
có thể hiểu được trong đầu
con bé đang suy nghĩ điều
gì.
Những kỹ niệm đã qua như thứ 2 được tổ chức tại thành
đang kéo về trong ký ức con phố Denver, chị cả dặn
dò..."dù thế nào đi nữa em
bé!
cũng phải cố gắng sắp xếp
Nhớ hồi nào mới gia nhập thời gian tham dự nhé!" Thế
Hội Phụ Nữ Âu Cơ là con bé cũng mua vé bay
(HPNAC) gần 6 năm về qua tham dự Đại hội, rồi
trước, trong Đại Hội Âu Cơ được Ban Chấp Hành bầu
được tổ chức lần thứ nhất chọn bổ nhiệm vai trò Tổng
tại thành phố Houston, hai Thư Ký. Ôi h i ơi, con bé từ
cô bé song sinh bẽn lẽn, lẽo chối lia lịa, vì còn phải lo
đẽo theo sau chị Thùy Linh. việc học và đi làm nữa nên
Đối với hai cô bé, đó là sợ không làm tròn trách
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Phạm Thiên Thanh. Chị là
người thứ hai mà hai cô bé
cúi đầu khâm phục. Chị
không được sắc sảo, rất đơn
sơ, khi ra ngoài làm việc chị
không bao giờ trang điểm
nhưng chị rất bản lĩnh. Chị
nói được chị làm được! Chị
hầu như không có thời gian
rảnh rỗi vì công việc vây
quanh, nói ít làm nhiều
nhưng...mỗi câu nói chị cất
lên là đều ghi điểm. Ôi thôi
mỗi lần chị cất tiếng là mỗi
từ sâu lắng xoáy vào tim.
Ngày qua ngày con bé được
chị đào tạo viết biên bản
mỗi khi họp ban chấp hành
Trung Ương, rồi là làm chủ
tọa...vv...
Hai cô bé song sinh bắt đầu
bạo dạn lên một chút, chủ
động thêm một chút.....

Rồi đến Đại Hội Âu Cơ lần
thứ 3 lại được tổ chức tại
Houston. Lần này hai cô bé
biết tự động, tự giác lăng
xăng giúp một phần trong
Ban Tổ Chức những công
việc như đưa đón khách nè,
trang trí phòng họp nè. Nói
đến phần trang trí thì chị
Thu Huyền là người rất có
khiếu trong công việc này.
Chị chuẩn bị tỉ mỉ từng
chiếc khăn trải bàn, bình
cắm hoa, bông hoa, rồi khéo
léo cắt tỉa làm nên những
bình bông tuy đơn giản
nhưng trông rất thẩm mỹ.
Sau Đại Hội lần thứ ba, với
bàn tay khéo léo, tỉ mĩ, chị
Thu Huyền đảm nhận trách
nhiệm may khăn choàng cổ
và cà vạt để gây quỹ cho
Hội.

khoảnh khắc đong đầy kỹ
niệm thì chị phó nhòm Bạch
Tuyết của HPNAC Chi Hội
Houston luôn ghi lại và
không bao giờ bỏ qua. Hai
cô bé rất mến chị phó nhòm
vì tính tình hòa đồng luôn
ríu ra ríu rít, mỗi lần có mặt
chị là cả gian phòng đầy ắp
tiếng cười.

bận rộn trong công việc
hằng ngày cũng như việc
học, nhiều khi muốn dậm
chân tại chỗ nhưng hai cô
bé vẫn tiếp tục dấn thân
không chỉ riêng cho mục
đích cao cả của Hội mà còn
vì tình chị em thắm thiết, vì
những hy sinh quá lớn lao,
sự tranh đấu mãnh liệt của
những anh thư trong nước,
vì chung một ước mơ tự do
cho dân tộc Việt Nam mà
hai cô bé không bao giờ nỡ
rời xa...

Hai cô bé nhút nhát ngày
nào dần dần năng động hơn
và tích cực tham gia nhiều
sinh hoạt của Cộng Đồng,
nhiều công tác gây quỹ như
bán hàng trong Chợ Đêm, Đóng lại trang nhật ký!
bán áo thun. Ngoài ra, hai
cô bé cũng cố gắng duy trì Kỹ niệm còn nhiều làm sao
nhóm múa của Chi Hội tả hết trên trang giấy? ♥
PNAC Houston.
Ôi rất nhiều công tác và
sinh hoạt nhưng món quà
vô giá mà hai cô bé có được
Tú Quỳnh
Những bức hình đẹp mắt, bây giờ là tình chị em khắn
trang
nghiêm,
những khít như ruột thịt. Tuy rất

Âu Cơ Denver
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Chuyến đi từ thiện đến Peru vừa
rồi là một kỷ niệm khó quên cho
riêng tôi cũng như vài thành viên
khác của Hội Phụ Nữ Âu Cơ
Houston.
Có cơ hội định cư trên đất Mỹ từ
lúc còn nhỏ, tôi đã quá may mắn
so với những đứa trẻ khác. Tôi
được đi học, ăn ngon, mặc đẹp,
và sống sung túc dưới mái ấm gia
đình, với sự hy sinh cần cù của ba
mẹ đã giúp tôi học thành tài và có
một công việc ổn định. Vì vậy,
tôi luôn tự nhắc nhở mình nên trả
lại cho xã hội, và làm gì đó cho
người bạn, người anh em tôi từ
phương xa đang gặp khó khăn
trong cuộc sống.
Đồng hành cùng Cộng Đồng
Houston, chuyến đi Mission Trip
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(phục vụ y tế từ thiện ) đã cho tôi
và vài thành Viên trong Phụ Nữ
Âu cơ có cơ hội được dùng
những kiến thức học được để
phục vụ cho những người kém
may mắn hơn mình.

tới đây. Cho nên Thị Trưởng của
nước Peru đã thiết tha kêu mời
nhóm tới thăm những làng này,
và nhấn mạnh là dân làng sẽ rất
thích và trân quý lắm khi có
người tới thăm họ.

Được biết đến Sean trong Hội
Đồng Đại Diện Cộng Đồng
(HĐĐDCĐ) của Houston, một
trong những người tổ chức
chuyến đi Mission tới Peru, anh
cho biết nhóm sẽ đem chương
trình y tế và vui chơi đến làng
nhỏ Puquio và San Pedro ở trên
núi cao, nơi mà không có khách
du lịch tới vì đường đi trắc trở và
gồ ghề. Muốn tới làng này, mọi
người phải lái xe bus 10 tiếng từ
thành phố lớn, Limas, thủ đô
của Peru, vì vậy một số nhóm
thiện nguyện không có thời gian

Thế là chúng tôi quyết định đi xa
thêm để đưa sự trợ giúp tới những
dân làng bị bỏ quên thay vì đi tới
trại trẻ mồ côi gần Limas như dự
định ban đầu. Trưởng nhóm còn
cho biết thêm là nơi chúng tôi đến
sẽ không có nhiều nước để xài,
không có giấy vệ sinh và rất
nhiều thứ tốn kém, vì thế chúng
tôi cần phải mang nhiều giấy vệ
sinh và dụng cụ cá nhân. Được sự
cảnh báo đó tôi thấy hơi hồi hộp
và lo lắng vì mình được sống đầy
đủ trên đất Mỹ quá lâu, nhưng
nghĩ đến những cảnh đời bất hạnh

đó tôi lại càng muốn đi, mặc dù
sự đóng góp của mình cũng chỉ là
một phần nhỏ nhoi mà thôi.
Chúng tôi bắt đầu vào việc chuẩn
bị quần áo, đồ chơi, thuốc men,
và những dụng cụ khám răng kèm
theo bàn chải và kem đánh răng
nhỏ la`m qua` để giúp họ giữ vệ
sinh cá nhân cho đúng cách.
Trong khi đó, ban tổ chức ráo riết
kêu mời bảo trợ, HĐĐDCĐ được
mọi người đóng góp rất nhiệt
tình.

Trên đường tấp nập xe gắn máy
qua lại, viễn cảnh như là ở Sài
Gòn, VN. Đi một đoạn, xung
quanh là những căn nhà không có
hoa văn màu mè, hoàn toàn là
một khối hình vuông xây bằng xi
măng, những bức tường không
được sơn phết, chỉ là màu xám
đất. Những căn nhà này như thể
là nơi để tránh bão cát, thỉnh
thoảng mới thấy một hai căn nhà
có vẻ mới thì những bức tường
được sơn màu trắng và được
trang trí bằng hoa văn đẹp lạ. Qua
khỏi thành phố, những đồng cỏ
xanh, bờ biển, đồi núi thơ mộng
hai bên toát ra sự yên bình, thanh
thản, một cảnh thiên nhiên đẹp
đến mê hồn.

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị
xong quà và dụng cụ y tế, chúng
tôi đã thấy dân làng xếp hàng từ
rất lâu, hỏi ra thì được biết họ
phải dậy rất sớm và đi bộ xuống
trung tâm của làng để khám bệnh
và lãnh quà.
Người dân Peru trông thật thà và
chất phác. Khuôn mặt khắc khổ
nhưng đầy thiện cảm, những trẻ
em rất dễ thương, quấn quít lấy
chúng tôi .

Mini Taxi
Nhóm y Tá

Sau Hội Trường chuẩn bị đồ, Âu Cơ
Hương Thùy, Âu Cơ Thảo

Sau đó, chúng tôi phân chia nhóm
để công việc tiến hành trật tự
hơn: Chúng tôi có nhóm y tá,
nhóm nha sĩ, nhóm dạy học cho
những đứa trẻ. Đến ngày cất cánh
rời nước Mỹ tới một đất nước nhỏ
bé Peru lòng tôi rất nôn nao, mọi
người trong đoàn cũng rất háo
hức và sẵn lòng đối mặt với
những trở ngại nếu có.
Đáp xuống sân bay Limas ( Thủ
đô Peru) an toàn, đoàn chúng tôi
lên xe bus liền để lăn bánh tới
làng Puqio trước khi trời tối.

Chặng đường đi lên núi hơn mười
tiếng có đôi chút mệt, nhưng cuối
cùng đoàn cũng lên đến nơi. Lúc
này đã 9 giờ tối, trời lành lạnh
giữa đêm, làng Puqio vang dội
tiếng trống làm không khí trở nên
vui nhộn, ấm áp một phần nào.
không có nước nóng, mọi người
cố gắng tắm trong cái lạnh và ăn
một tô canh gà thiệt là ngon tại
nhà nghỉ.

Nhóm thầy cô giáo bắt đầu phân
phát đồ chơi, giấy và giúp các em
tô màu. Còn những bậc phụ
huynh được nhóm y tá đo huyết
áp và khám sức khỏe, sau đó tất
cả mọi người được uống thuốc
ngừa parasites (bệnh nhiễm ký
sinh trùng).
Nhóm nha sĩ cũng tất bật khám
răng, và những Thiện Nguyện
Viên trong nhóm nha chỉ cho
người dân Peru ở làng Puqio cách
giữ vệ sinh và đánh răng đúng
cách. Tôi và những người khác
cũng bận rộn giúp cho những nha
sĩ trong đoàn chuẩn bị dụng cụ
nhổ răng (trong đó có 2 nha sĩ
trong làng tới giúp).

Dân làng San Pedro
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Cầm đèn bin sát cánh bên Huyền
Trân, một nha sĩ trẻ đầy nhiệt
huyết và cũng là một trong những
thành viên của Hội Phụ Nữ Âu
Cơ, tôi được chứng kiến nhiều ca
nhổ răng đầy quyết liệt. Vì thiếu
tiện nghi, các nha sĩ trong đoàn
đều phải dùng sức và dùng tay
cho những ca khó, ngoài sức
tưởng tượng, họ đều làm thành
công. Một hai người Thiện
Nguyện Viên khác trong nhóm
thay phiên nhau lo việc sát trùng
dụng cụ mỗi khi khám xong. Mặc
dù họ là nhân viên kế tóan, nhưng
họ làm rất chuyên nghiệp, cắm
cúi sát trùng cho kịp phục vụ số
đông dân làng. Môi trường có hơi
hạn chế, không được tiện nghi,
nhưng mỗi người một việc và ai
nấy đều làm hăng say, vui vẻ, và
hòa đồng.
Trong khi đó, các trẻ nhỏ được
những Thiện Nguyện Viên
người Peru đi chung đoàn dạy
hát, cùng nhau nhảy nhót một
cách vui nhộn, và họ còn làm
chương trình múa rối đầy thú vị.
Một góc đằng xa , nhóm y tá
cũng bận rộn không kém, dân
làng lớn tuổi kiên nhẫn xếp hàng
khám bệnh và lấy thuốc .
Một ngày làm việc trôi qua thật
nhanh, chúng tôi đã phục vụ gần
2000 người.
Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ
khi dân làng ra về, chúng tôi cảm
thấy rất hạnh phúc, một ngày ý
nghĩa nhất trong cuộc đời tôi từ
trước đến nay.
Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị đồ
cho ngày mai, chúng tôi đi xe taxi
nhỏ xíu xinh xinh lên đỉnh núi để
ngắm mặt trời lặn. Ngôi làng dễ
thương với kiến trúc rất cổ kính,
người ở đây đa số đi bộ hoặc di
chuyển bằng mini taxi, nhìn
giống như một chiếc xe lam nhỏ

22 ▪ Đặc San Âu Cơ

xíu, chỉ chở được 3 người. Một số
người nhận ra chúng tôi và chạy
tới xin chụp hình chung. Cảm
giác thật tuyệt vời, có lẽ đối với
họ chúng tôi là những người mà
họ rất ái mộ.

Nhóm dạy học (Arts and Crafts)

Năm giờ sáng hôm sau, chúng tôi
đã phải dậy và bắt đầu một ngày
làm việc mới. Lái xe mini Van 2
tiếng, di chuyển qua ngọn núi
khác để tới được làng San Pedro.
Trời còn rất tối, mỗi lần đi qua
những ngã hẹp trên vách núi,
chúng tôi như muốn nín thở, hồi
hôp. Hình như trời thương những
tinh thần không ngại khó khăn, đã
cho chúng tôi thấy được dãi ngân
hà lấp lánh trên bầu trời đen mực.
Một khung cảnh thiên nhiên hiếm
thấy ở những nước phát triển như
America. Đoàn xe đều ồ lên trầm
trồ khen ngợi trong sự phấn khởi,
gần như ai cũng được cơ hội
chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó lần
đầu tiên.
Trong 2 tiếng trên xe chật chội,
chúng tôi như được đi roller
coaster, chiếc xe dằng co trên
những sỏi đá, con đường lên núi
bấp bênh đã làm một vài người
trong chúng tôi say xe. Khi tới
nơi, trưởng làng đón tiếp vui vẻ,
nhân viên trong trạm y tế của
làng đã chuẩn bị cho chúng tôi trà
nấu bằng lá coca để giúp mọi
người tỉnh táo và chống lại cái
say độ cao (altitude sickness).
Trà Coca là một trong những
dược thảo ngừoi dân ở đây uống
để giữ thăng bằng cho cơ thể khi
ở trên độ cao. Đây là phong tục

và đặc trưng riêng của người dân
Peru. Trà có mùi thơm rất thanh,
vị ngọt, uống rất ngon. Mọi người
trong đoàn ai cũng uống mấy ly
và dần lấy lại được thần thái, đỡ
mệt hơn phần nào. Nhìn thấy dân
làng háo hức đi bộ xuống trạm y
tế của xã, đoàn chúng tôi ăn sáng
vội vã, ai vào việc nấy, mỗi nhóm
bắt tay vào chuẩn bị dụng cụ cần
thiết cho mình.
Trong khi chờ đợi chúng tôi
chuẩn bị, dân làng được đãi một
bữa ăn sáng đơn sơ đã được
trưởng làng nấu từ sớm. Mọi chi
phí được đoàn chúng tôi bảo trợ .
Công việc được sắp xếp trật tự
hơn ngày hôm trước, có lẽ mọi
người đã quen với công việc. Và
cũng như vậy, chúng tôi cho trẻ
nhỏ vui hát, các cha mẹ được
khám bệnh, mọi người được
khám răng và nhận quà. Dân làng
ở đây đông hơn rất nhiều, chúng
tôi đã vượt quá thời gian cho
phép nên phải đi chuyến xe lam
cuối cùng để về lại nhà nghĩ ở
Puqio.
Hai ngày làm việc trôi qua có vài
khó khăn nhưng rất vui, mọi
người trong đoàn đã thân thiết
hơn rất nhiều. Chúng tôi lo lắng
và chia sẻ cho nhau những đồ ăn
đi đường, những dụng cụ cá nhân
quên mang theo. Anh chị em
chúng tôi rôm rả kể cho nhau
nghe những kinh nghiệm, những
câu chuyện đã gặp phải trong
ngày qua tại bữa ăn tối ở nhà
nghỉ.
Làm việc xong rồi, đi khám phá
danh lam thánh cảnh đúng không
nào?
Và chúng tôi sẽ ngủ 10 tiếng trên
xe buýt trở xuống núi, để chuẩn
bị cho một cuộc khám phá dẫy
núi Machu Picchu vào ngày tới,
một trong những kì quan của thế

giới . Ngủ thôi nào, để giữ sức
cho một thử thách mới, hành trình
leo núi chinh phục đỉnh núi
Machu Picchu.
Khi trở về nước, tôi không thể
quên được cảnh đẹp hùng vĩ của
dãy núi Machu Picchu, và cảm
phục tinh thần của đồng đội đã
giúp mỗi người trong nhóm leo
lên được tới đỉnh và không bỏ
cuôc.
Chuyến đi rất ý nghĩa và thú vị,
tôi đã học được thêm về văn hóa
và con người của nước Peru.
Được ăn những món đặc sản, trái
cây xương rồng thật lạ mắt. Hy
vọng sẽ gặp lại người dân thân
thuơng của Peru một ngày không
xa.
Hương Thùy
Trẻ em San Pedro
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Á Châu vốn là một lục địa tương đối nghèo, đông
dân và chậm tiến, trong đó truyền thống “trọng nam
khinh nữ” khá phổ quát. Thế nhưng, cũng tại châu
lục này, nhiều phụ nữ lại đã nắm giữ vai trò lãnh
đạo đất nước rất sớm sủa và khá nổi danh so với các
châu lục khác, kể cả Âu Châu và Mỹ Châu.
Sau đây là danh sách 13 vị anh thư này, liệt kê theo
thứ tự thời gian bắt đầu nắm giữ trọng trách.
Trong số những vị anh thư này, bà Sirimavo
Bandaranaike của Tích Lan được xem là người phụ
nữ đầu tiên trên thế giới lãnh đạo một quốc gia
trong kỷ nguyên hiện đại.

SLFD thắng cử và Ông Bandaranaike trở thành Thủ
tướng Tích Lan. Dưới sự lãnh đạo của Ông, Sri
Lanka đã chuyển qua đường lối xã hội khuynh tả.
Phong trào chống đối bùng nổ và Ông bị một nhà sư
ám sát chết ngày 26 tháng Chín năm 1959. Sau
nhiều tháng xáo trộn, bà Sirimavo Bandaranaike
được bầu làm chủ tịch đảng SLFD, và tháng 7 năm
1960, SLFD thắng lớn trong cuộc bầu cử, Bà nắm
giữ chức vụ Thủ tướng. Sau đó Bà còn đảm nhận
nhiệm vụ này thêm 2 lần nữa, từ 1970 đến 1977, và
từ 1994 đến 2000. Bà qua đời cùng năm.
Tương tự như truyền thống của nhiều nước ở Á
Châu, “triều đại Bandaranaike” tại Tích Lan còn
được tái tục sau này với nữ Tổng thống Chandrika
Kumaratunga, trưởng nữ của ông bà Solomon và
Sirimavo Bandaranaike (sẽ trình bày ở phần sau).
Nếu Sri Lanka là một đảo quốc nhỏ thì Ấn Độ, một
quốc gia kế cận ở phía Bắc, được mệnh danh là một
tiểu lục địa (sub-continent), lớn hơn 20 lần, và cũng
là nước đã do một phụ nữ rất nổi tiếng lãnh đạo– đó
là nữ Thủ tướng Indira Gandhi.

Nữ Thủ tướng Ski Lanka
Sirimavo Bandaranaike

Sirimavo Bandaranaike sinh năm 1916 tại Tích Lan
(tên cũ là Ceylon, năm 1972 đổi thành Sri Lanka)
trong một gia đình “vọng tộc” với nhiều anh chị em
tham gia chính trường. Chồng bà, ông Solomon
Bandaranaike, là người sáng lập và lãnh đạo đảng
Sri Lanka Freedom Party (SLFD). Năm 1956, đảng
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Nữ Thủ tướng Ấn Độ
Indira Gandhi

Bà Gandhi sinh năm 1914 trong một gia đình mang
giòng máu “chính trị”, với thân phụ, ông Jawaharlal
Nehru là vị Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ sau khi
nước này thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Anh.
Thủa thiếu thời, Bà từng sống tại Thuỵ Sĩ và sau đó
qua Anh học tại đại học Oxford. Tại đây, năm 1942,
Bà đã lập gia đình với Feroz Gandhi, một sinh viên
cùng trường (và mặc dù cùng họ nhưng không liên
hệ gì với ông Mohandas Gandhi, lãnh tụ chủ xướng
phương thức “đấu tranh bất bạo động” lừng danh
thế giới.) Khi thân phụ trở thành Thủ tướng, Bà trở
thành người phụ tá thân cận, dù không mang chức
vị gì chính thức. Năm 1955, Indira Ghandi được bầu
làm ủy viên ban chấp hành Đảng Quốc Đại
(Congress National Party), và 4 năm sau trở thành
chủ tịch đảng này. Năm 1964, ông Nerhu từ trần, vị
Thủ tướng kế nhiệm, Lal Bahadur Shastri, đã chỉ
định bà Gandhi làm Tổng trưởng Thông Tin và
Truyền Thông, và là một đại biểu thượng viện. Hai
năm sau, Thủ tướng Lal Bahadur Shastri đột ngột
qua đời, Bà được Đảng Quốc Đại, đảng chiếm đa số
tại quốc hội, bầu làm Thủ tướng.
Bà Indira Ghandi giữ chức vụ này liên tiếp gần 12
năm, đến năm 1977. Sau đó bà lại được Đảng Quốc
Đại ủy thác nhiệm vụ này lần thứ hai, từ năm 1980
đến khi bà bị chính nhân viên bảo vệ ám sát ngày 31
tháng 10 năm 1984, lúc Bà 67 tuổi.
Một khuôn mặt phụ nữ lãnh đạo quốc gia nổi tiếng
khác tại Á Châu là Bà Golda Meir, vị Thủ tướng thứ
tư của nước Do Thái, kể từ khi nước này được chính
thức tái lập vào năm 1949.

Nữ Thủ tướng Do Thái
Golda Meir

Sinh năm 1898 tại Ukrain thuộc Vương Quốc Nga
lúc bấy giờ, bà Golda Meir lớn lên tại thành phố
New York và Milwaukee, TB Wisconsin, Hoa Kỳ.
Năm 1917, Bà lập gia đình với Morris Meyerson
(còn viết là Myerson, cái họ mà sau này Bà dùng, và
chuyển âm thành Meir, có nghĩa là “ánh sáng” trong
tiếng Do Thái). Với tâm nguyện tranh đấu để hồi
sinh nước Do Thái, vợ chồng Bà đã quyết định về
sinh sống trong một “nông trường” (kibbutz) của
dân hồi cư Do Thái tại vùng đất Palestine do Anh
quốc bảo hộ lúc bấy giờ. Là một trong số 24 người
ký tên trong Tuyên ngôn Độc Lập của Do Thái năm
1948, Bà tích cực tham gia công cuộc tranh đấu
hình thành quốc gia Do Thái, và khi quốc gia này
chính thức ra đời, Bà giữ nhiều chức vụ quan trọng
trong chính phủ, như Bộ trưởng Lao Động, Bộ
trưởng Ngoại Giao. Năm 1969, Bà được bầu làm
Thủ tướng Do Thái dù lúc đó Bà đang bị bịnh ung
thư bạch huyết cầu (lymphoma) và giữ nhiệm vụ này
đến năm 1974. Golda Meir được xem là phụ nữ đầu
tiên trên thế giới đạt được ngôi vị lãnh đạo quốc gia
mà không nhờ liên hệ gia đình. Và Bà cũng được
mệnh danh là “người đàn bà sắt thép” (Iron Lady)
trong chính trường Do Thái vì trong suốt thời gian
tham chính, Bà đã phải đương đầu với bao quyết
định khó khăn, trọng đại.
Nếu các bà Bandaranaike, Gandhi, Meir đều có
nhiều thành tích trong lãnh vực chính trị trước khi
trở thành người lãnh đạo quốc gia, thì bà Corazon
Aquino, , lại xuất thân chỉ là người đàn bà nội trợ
thuần túy!
Bà sinh năm 1933 và đã từng du học tại Hoa Kỳ.
Năm 1954, bà kết hôn cùng ông Benigno "Ninoy"
S. Aquino, Jr. Năm 1967 ông Benigno đắc cử và là
Thượng Nghị Sĩ trẻ nhất của Phi Lúc bấy giờ. Là
người chống đối mạnh mẽ thể chế cai trị độc tài của
Ferdinand Marcos, Tổng thống Phi lúc bấy giờ, ông
Aquino bị nhà cầm quyền bắt giam nhiều năm. Với
sự can thiệp của Hoa Kỳ, ông được phép rời Phi
cùng gia đình qua Mỹ “chữa bịnh” nhưng kỳ thực là
sống “lưu vong”. Năm 1983, ông Aquino quyết định
hồi hương tham gia tranh cử Tổng thống Phi, nhưng
vừa bước ra khỏi cửa máy bay tại phi trường Manila
thì bị bắn chết. Vụ ám sát này đã dẫn đến các cuộc
biểu tình chống chính quyền Marcos trong đó bà
Corazon Aquino đã trở thành khuôn mặt tiêu biểu đi
hàng đầu. Cuộc “Cách mạng Sức mạnh của Nhân
dân” (People’s Power Revolution) do Bà lãnh đạo
cuối cùng đã lật đổ chế độ Marcos và tháng Hai
năm 1986, Corazon Aquino được bầu làm Tổng
thống Phi, và trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên
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Nữ Tổng thống Phi Luật Tân
Corazon Aquino

không phải chỉ tại vùng Đông Á và Đông Nam Á,
mà của toàn thế giới. Bà mãn nhiệm Tổng thống
năm 1992 và qua đời năm 2009. Con trai của Bà,
ông Benigno "Noy-noy" Aquino III, sau này cũng
đã trở thành vị Tổng thống thứ 15 của nước Phi!

1973, và Thủ tướng từ năm 1973 đến 1977. Bà du
học từ nhỏ và tốt nghiệp tại đại học Harvard của Mỹ
và Oxford của Anh quốc. Năm 1977, khi chính phủ
của Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto bị quân đội do
tướng Muhammad Zia-ul-Haq đảo chánh lật đổ, từ
Anh, Bà quyết định hồi hương. Năm 1979, ông
Bhutto bị phe quân đội xử treo cổ, và gia đình
Bhutto sống trong tình trạng nếu không bị cầm tù thì
cũng bị quản thúc tại gia. Năm 1985, Benazir
Bhutto lưu vong tại Anh quốc và được bầu làm chủ
tịch đảng PPP. Năm 1988, PPP thắng cử, bà Benazir
Bhutto hồi hương và được bầu làm Thủ tướng. Bà
Bhutto làm Thủ tướng 2 lần, từ năm 1988 đến 1990,
và sau đó, từ 1993 đến 1996. Năm 2007, trong khi
Bà đang vận động tranh cử lần thứ ba thì bị ám sát
chết. Bà Benazir Bhutto không chỉ là nữ Thủ tướng
đầu tiên của Hồi Quốc mà còn là người phụ nữ đầu
tiên lãnh đạo một quốc gia theo Hồi Giáo, và cho
đến bây giờ là người đàn bà duy nhất lành đạo một
nước tại vùng Trung Đông!
Sri Lanka (Tích Lan), ngoài nữ Thủ tướng Sirimavo
Bandaranaike (đã nói ở trên), còn có một vị nữ
Tổng thống. Đó là Bà Chandrika Kumaranatunga.

Hồi Quốc (Pakistan) là quốc gia sát ngay phía Bắc
của Ấn Độ cũng có một vị Thủ tướng phụ nữ. Đó là
bà Benazir Bhutto.

Nữ Tổng thống Sri Lanka
Chandrika Kumaranatunga
Nữ Thủ tướng Pakistan
Benazir Bhutto

Bà sinh năm 1953 thuộc một gia đình thuộc loại
“đại gia chính trị” của Hồi Quốc, trong đó cha bà,
ông Zulfikar Ali Bhutto là người sáng lập và chủ
tịch Đảng Nhân Dân Hồi Quốc (Pakistan People
Party, PPP) và là Tổng thống nước Hồi từ 1971 đến
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Bà sinh năm 1945 và không xa lạ với dân chúng
nước này, vì là con gái của hai vị Thủ tướng trước
đó, ông Solomon và bà Sirimavo Bandaranaike. Bà
qua Pháp du học và tốt nghiệp học viện nổi tiếng
Institut d'Etudes Politiques de Paris. Năm 1973, Bà
bỏ dở chương trình học tiến sĩ để hồi hương tham
gia chính trường khi mẹ bà, Thủ tướng Sirimavo

Bandaranaike phát động chiến dịch cải cách theo
đường lối xã hội. Năm 1978, Bà kết duyên với tài tử
nổi danh và cũng là một chính trị gia, ông Vijaya
Kumaranatunga. Ông bị một đảng viên đảng Cộng
sản ám sát năm 1988. Năm 1994, Chandrika
Kumaranatunga đắc cử Tổng thống, vị Tổng thống
thứ năm của Sri Lanka, trong khi mẹ Bà, Sirimavo
Bandaranaike vẫn đang là Thủ tướng. Sự tranh
giành ảnh hưởng giữa hai mẹ con không thể tránh
khỏi và chung cuộc thì chức vụ Tổng thống có
nhiều quyền hạn hơn. Bà đảm nhận nhiệm vụ này 2
nhiệm kỳ liên tiếp cho đến năm 2005, và được ghi
nhận trong sách sử nước này là người phụ nữ đầu
tiên giữ chức vụ Tổng thống, và đã có công chấm
dứt cuộc nội chiến đẫm máu và kéo dài nhiều thập
kỷ giữa sắc dân nắm quyền, Singalese, và dân thiểu
số Tamils. Cựu Tổng thống Kumaranatunga vẫn còn
sống tại Colombo, thủ đô Sri Lanka.
Bangladesh hay Đông Hồi là nước sát nách phía
Đông của Hồi quốc và phía Bắc của Ấn Độ cũng có
một nữ Thủ tướng, Bà Sheikh Hasina.

tại Tân Đề Li, thủ đô nước láng giềng Ấn Độ. Tại
đây Sheikh Hasina phát động công cuộc đấu tranh
chống chế độ độc tài quân phiệt tại quê nhà. Năm
1981, dù còn sống lưu vong, Bà được bầu làm chủ
tịch Bangladesh Awami League, và vài tháng sau bà
được cho phép về sống tại quê hương. Tình hình
Bangladesh lúc bấy giờ vô cùng bất ổn với các cuộc
đảo chánh và bạo loạn. Bà bị bắt giam và quản thúc
nhiều lần. Mãi đến năm 1990, Sheikh Hasina đã kết
hợp thành công được nhiều đảng chính trị lập thành
một Liên Minh gồm 8 đoàn thể để phối hợp với các
liên minh loại bỏ được chế độ quân phiệt độc tài. Bà
trở thành vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Bangladesh
từ năm 1996 đến 2001 và lần thứ hai từ năm 2009
cho đến ngày nay. Cuộc đời chính trị của nữ Thủ
tướng Sheikh Hasina trải qua nhiều giai đoạn bi
thương (như cha mẹ và một số anh chị em bị sát hại
năm 1975) và thăng trầm (quản thúc, tù tội, ra tòa vì
bị tố cáo tham nhũng) nhưng ngoài vinh dự là người
phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bangladesh, Bà còn được
tạp chí Forbes chọn là người đứng thứ 30 trong
danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới từ
trước đến nay. Thành tích của Bà gồm: đã khôi phục
lại thể chế dân chủ và xây dựng một xã hội công
dân vững mạnh để củng cố cho thể chế dân chủ này,
cũng như đã tranh đấu cho quyền của người phụ nữ
và là vị lãnh đạo đã đưa Bangladesh là một trong
những quốc gia hiếm hoi đã đạt kỷ lục bảo vệ môi
trường do Liên Hiệp Quốc (LHQ) quy định.
Ngoài bà Corazon Aquino, đất nước Phi Luật Tân
còn có vị nữ Tổng thống thứ hai, đó là Bà Gloria
Macapagal-Arroyo.

Nữ Thủ tướng Bangladesh
Sheikh Hasina

Cũng giống như các phụ nữ lãnh đạo 3 quốc gia
khác trong khu vựng tiểu lục địa Ấn Độ, Sheikh
Hasina thụ nhận quyền lực từ ảnh hưởng của thân
nhân. Bà là con của Sheikh Mujibur Rahman, Tổng
thống đầu tiên của Bangladesh khi nước này được
thành lập sau khi tách ra khỏi Hồi Quốc năm 1971.
Bà sinh năm 1947, theo học tại Đại học Dhakar.
Tháng Tám năm 1975, gia đình bà bị tàn sát trong
một cuộc đảo chánh đẫm máu, chỉ có Bà và người
chị gái sống sót nhờ đang thăm viếng Tây Đức. Sau
một thời gian sống tại Anh Quốc, Bà sống lưu vong

Nữ Tổng thống Phi Luật Tân
Gloria Macapagal-Arroyo

Kỷ niệm 6 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2016 ▪

27

Bà sinh năm 1947 và là con gái của Diosdado
Macapagal, vị Tổng thống thứ 9 của Phi, nhiệm kỳ
1961-1965. Trước khi tham gia chính trường, Bà là
giáo sư Kinh tế tại đại học Ateneo de Manila
University. Năm 1988 đáp lời mời của Tổng thống
Corazon Aquino bà tham gia nội các, làm Thứ
trưởng Bộ Thương mại và Kỹ nghệ. Sau 6 năm làm
Thượng Nghị Sĩ, Bà đắc cử chức vụ Phó Tổng
thống trong cuộc bầu cử năm 1998, dưới quyền
Tổng thống Joseph Estrada. Tháng Giêng năm
2001, ông Estrada bị truất quyền Tổng thống vì tội
tham nhũng, Bà Gloria Macapagal-Arroyo đã tuyên
thệ nhậm chức trở thành vị Tổng thống thứ 14 của
nước Phi. Bà được tái cử nhiệm kỳ kế tiếp, từ 2005
đến 2010. So với các vị lãnh đạo quốc gia phái nữ
tại Châu Á trước đó, cuộc đời chính trị của Bà
Gloria Macapagal-Arroyo tương đối xuông xẻ và
êm ả từ ngày bắt đầu tham chính đến khi rời khỏi
chính trường, dù rằng trong hai năm 2011 và 2012
Bà bị các “kẻ thù chính trị” bơi móc truy tố vì tham
nhũng phải lâm vòng lao lý nhưng cuối cùng đã
được Tối Cao Pháp Viện Phi xử trắng án!

Đảng Dân Chủ Nam Dương (Indonesian
Democratic Party - PDI) được phục hoạt, và năm
sau, Bà Megawati Sukarnoputri gia nhập PDI và
nhanh chóng được bầu vào Hội đồng Đại biểu Nhân
dân nước này. Năm 1993, Bà được bầu làm chủ tịch
PDI. Chức vụ này đã mở đường cho Bà trở thành
Phó Tổng thống qua cuộc bầu cử tại Hội Đồng
Tham Vấn Nhân Dân (People's Consultative
Assembly, được gọi tắt là MPR, có chức năng tương
tự như của Quốc Hội trong chế độ Đại nghị các
nước Tây Phương) vào năm 1999. Năm 2001, Bà
được bầu làm Tổng thống Nam Dương, trở thành vị
nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia theo Hồi giáo
có đông dân nhất. Nhiệm kỳ của Bà kết thúc vào
năm 2004, và nỗ lực tái tranh cử của Bà trong các
lần bầu cử Tổng thống kế tiếp đều thất bại.
Ngoài nữ Thủ tướng Indira Gandhi, Ấn Độ còn có
một vị nữ Tổng thống, Bà Pratibha Patil.

Quốc gia lân bang của Phi là Nam Dương cũng có
một vị nữ Tổng thống. Đó là bà Megawati
Sukarnoputri.

Nữ Tổng thống Ấn Độ
Pratibha Patil

Nữ Tổng thống Nam Dương
Megawati Sukarnoputri

Là trưởng nữ của Tổng thống Sukarno, vị Tổng
thống Nam Dương đầu tiên khi quốc gia này tuyên
bố độc lập năm 1945, Bà sinh năm 1947 và bị gián
đoạn việc học khi ông Sukarno bị truất quyền Tổng
thống năm 1966. Gia đình Bà bị cấm hoạt động
chính trị từ đó. Cho mãi đến năm 1986, khi Tổng
thống Suharto phục hồi danh dự cho ông Sukarno,
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Bà sinh năm 1934 và xuất thân là một luật sư. Bà
tham gia chính trường từ năm 22 tuổi nhưng chỉ ở
cấp bộ địa phương. Mãi đến năm 2004, dân chúng
Ấn mới quen thuộc với tên Bà khi Bà đắc cử làm
Thống đốc Tiểu bang Rajasthan, quê hương của Bà.
Là một đảng viên thâm niên của Đảng Quốc Đại Ấn
độ (Indian National of Congress - INC) và cũng là
một người thân cận của phe Nehru-Gandhi, Bà
Pratibha Patil được đảng này đề cử chức vụ Tổng
thống Ấn Độ, một chức vụ có tính cách nghi lễ,
trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2007. Bà đắc cử, trở
thành Tổng thống thứ 12 của Ấn, và người phụ nữ
đầu tiên nắm giữ chức vụ này của quốc gia dân chủ
với dân số 1 tỷ 300 triệu! Mặc dù thời gian nắm
quyền của Bà gặp nhiều trục trặc liên quan đến các

vụ tranh chấp quyền lợi tư và công, nhưng việc Bà
được bầu làm Tổng thống được xem có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với một xã hội mà giới phụ nữ
thường bị khinh rẻ, đàn áp!
Ngoài Phi và Nam Dương, Thái Lan cũng là một
quốc gia Đông Nam Á có nữ Thủ tướng, Bà
Yingluck Shinawatra.

Tại vùng Đông Á Châu, Nam Hàn là quốc gia đầu
tiên có người phái nữ nắm trọng trách lãnh đạo quốc
gia. Đó là Bà Park Geun-hye (Phác Cận Huệ).
Cũng tương tự như phần lớn các phụ nữ nắm quyền
lãnh đạo ở Châu Á, Park Geun-hye là con gái Tổng
thống Park Chung Hee (từ 1961 đến 1979). Bà sinh
năm 1952 và sau khi tốt nghiệp đại học ngành kỹ
thuật điện tử, qua Pháp theo hoc tại đại học
Grenobe. Năm 1974, bà bỏ dở việc học trở về Nam
Hàn khi mẹ bà bị gián điệp Bắc Hàn ám sát. Từ đó
Bà thay thế mẹ trong vai trò Đệ nhất Phu nhân khi
tiếp kiến quan khách nước ngoài. Năm 1979, cha
bà, Tổng thống Park Chung Hee cũng bị ám sát. Bà
trở lại chính trường qua việc tranh cử dân biểu địa
phương với danh nghĩa Đảng Đại Quốc Gia (Grand
National Party -GNP). Từ năm 1998 cho đến 2012,
bà là dân biểu quốc gia, và nắm giữ chức vụ Chủ
tịch GNP từ năm 2204 đến năm 2006 và từ 2011
đến 2012 khi đảng này đổi tên thành “Saenuri
Party”.

Nữ Thủ tướng Thái Lan
Yingluck Shinawatra

Bà sinh năm 1967 trong một gia đình tài phiệt, có
truyền thông hoạt động chính trị, với gốc gác Hoa
kiều (tên tiếng Hoa của bà là Khâu Anh Lạc). Cha
bà, Ông Loet Shinawatra đã từng là Nghị sĩ đại diện
Chiang Mai và anh trai bà, Thaksin Shinawatra đã
giữ chức vụ Thủ tướng Thái Lan từ 2001 đến 2006.
Sau khi tốt nghiệp Cử nhân tại Thái, Bà qua Mỹ học
Cao học ngành Quản trị Công tại đại học TB
Kentucky. Cho đến năm 2006, thời điểm quân đội
Thái lật đổ Thủ tướng Thaksin, anh bà, Yingluck
chi hoạt động trong lãnh vực kinh doanh. Khi ông
Thaksin phải sống lưu vong, Bà mới bắt tay vào
việc điều khiển Đảng Pheu Thai, hậu thân của đảng
Đảng Người Thái Yêu Người Thái (TRT), đoàn thể
chính trị do Thaksin lập ra năm 1996. Năm 2011,
Pheu Thai thắng lớn và Yingluck Shinawatra đã trở
thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái. Chính phủ
của Bà chỉ tồn tại đến năm 2014 thì phe Quân Đội,
nại lý do biến động chính trị do các phe phái chống
đối chính phủ diễn ra thường xuyên, ép buộc Bà
phải rút lui. Với thế lực về tài chánh và được sự ủng
hộ của giới nông dân Thái, sự nghiệp chính trị của
anh em nhà Shinawatra chắc sẽ không chấm dứt tại
đây!

Nữ Tổng thống Nam Hàn
Phác Cận Huệ

Năm 2007, trong cuộc tranh cử trong nội bộ đảng
GNP để chọn ứng viên đại diện Đảng tranh chức
Tổng thống Nam Hàn, bà đã thua sát nút đối thủ là
Lee Myung-bak. Phải chờ đến năm 2012, bà mới trở
thành ứng cử viên đại diện đảng Saenuri Party, hậu
thân của GNP tranh cử với ứng cử viên Moon Jae-in
đại diện đảng Democratic Party. Trong cuộc bầu cử
toàn quốc diễn ra ngày 19 tháng 12 năm 2012, Bà
đã thắng với 51.8% tổng số phiếu bầu. Ngày 23
tháng 2 năm 2013, Park Geun-hye chính thức tuyên
thệ nhậm chức Tổng thống thứ 11 của Nam Hàn.
Ngoài tước vị nữ Tổng thống đầu tiên của Nam
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Hàn, cũng như của toàn vùng Đông Á, bà Park
Geun-hye còn được tập san Forbes tuyên dương là
người phụ nữ quan trọng nhất tại Đông Á và hạng
thứ 11 trên toàn thế giới trong các năm 2013 và
2014.
Sau nữ Tổng thống Phác Cận Huệ (Park Geun-hye)
của Nam Hàn, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen)
cũng đã trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên của Đài
Loan (tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc –
Republic of China) .

Nữ Tổng thống Đài Loan
Thái Anh Văn

Bà sinh tại Đài Loan năm 1956 trong một gia đình
giàu có. Sau khi tốt nghiệp Luật khoa tại Đại học
quốc lập Đài Loan năm 1978, bà theo học tại Đại
học Cornell của Hoa Kỳ và đậu bằng Cao học năm
1980), và tiếp tục qua Anh quốc nhập học Trường
Kinh tế London để lấy bằng tiến sĩ vào năm 1984.
Trở về Đài Loan, bà giữ nhiều chức vụ chuyên môn
ở các trường đại học cho đến năm 1993, trước khi
được bổ nhiệm vào các cơ quan chính quyền. Năm
2004, Bà gia nhập Đảng Dân Chủ Tiến Bộ
(Democratic Progressive Party -DPP), theo chủ
trương độc lập, và được bầu làm chủ tịch đảng vào
năm 2008. Bà Thái Anh Văn từng là một trong
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những người soạn thảo “Đặc thù lưỡng quốc luận”
của Tổng thống Lý Đăng Huy (1988-2000). Bà
cũng là Phó Chủ Tịch Hành chính viện Trung Hoa
Dân Quốc, tương đương chức phó Thủ tướng, dưới
thời Tổng thống Trần Thủy Biển (2000-2008).
Năm 2010, bà thua sít sao trong cuộc đua chức Thị
Trưởng Tân Đài Bắc trước đối thủ Chu Lập Luân
của Quốc Dân Đảng. Trở thành nữ ứng viên Tổng
thống đầu tiên trong 2012, bà đã không thắng trong
cuộc đua này, nhưng bà nói với các ủng hộ viên của
mình là “Đừng nản chí.” Bà đã tái tranh cử chức
Tổng thống trong 2015, và giành chiến thắng trong
kỳ bỏ phiếu ngày 16 tháng Giêng năm 2016. Bà
chính thức nhậm chức ngày 20/5/2016, trở thành
Tổng thống thứ bẩy của Đài Loan và là nữ Tổng
thống đầu tiên của nước này. Hiện bà Thái Anh Văn
sống độc thân trong một căn hộ tại Đài Bắc, với với
chú mèo tên "Think Think" và "Ah Tsai". Mặc dù
không có tài ăn nói nhưng Bà thuyết phục mọi
người bằng sự chân thành, trí thông minh và lòng
kiên trì.
Điểm qua 13 khuôn mặt phụ nữ lãnh đạo quốc gia
kể trên, chúng ta chỉ thấy bà Golda Meir của Do
Thái là có quá trình tranh đấu đày gian truân cho
công cuộc tạo dựng lại nước Do Thái. Đây là công
cuộc đấu tranh phát xuất từ tình tự dân tộc thâm sâu,
lòng yêu nước nồng nàn, và đòi hỏi sự kiên trì, bền
bỉ với bao hiểm nguy, thử thách. Đây cũng là con
đường mà bao anh thư nước Việt hiện đang lặn lội
theo đuổi, bất chấp nhọc nhằn, cực hình, tù tội.
Danh sách các vị nữ lưu lãnh đạo các quốc gia Á
Châu sẽ có ngày gồm cả tên tuổi một hay nhiều anh
thư nước Việt.
Ngày đó chắc chắn sẽ tới!
Hương Nguyên Thơ sưu tầm ,
Nam Cali., Hoa Kỳ, cuối Hè, 2016

Một Số Anh Thư
Thời Dại
LS Đào Tăng Dực
(Viết cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ)
Thông thường, chúng ta có thói
quen ca ngợi những anh hùng và
anh thư của lịch sử, sau khi họ đã
qua đời và qua những sách vở,
đôi khi có nhiều phần thêu dệt, về
khả năng, đức hạnh hoặc thành
tích của họ.
Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, trong
thời đại tin học này, chúng ta có
khả năng đánh giá sự đóng góp
của con người, trưc tiếp, ngay bây
giờ, qua những thông tin cập nhật
nhất.
Tôi mạn phép sử dụng phương
pháp này, viết vắn tắt về một số
anh thư thời đại, mà tôi được biết
như sau:
1. Cựu tù nhân lương tâm
Phạm Thanh Nghiên:
Hiện cư ngụ tại Hải Phòng, Việt
Nam. Đây là một tên tuổi nổi
tiếng trong giới tranh đấu tại Việt
Nam. Cô Phạm Thanh Nghiên
không những là một cựu tù nhân
lương tâm bất khuất, thường
xuyên đóng góp cho tiến trình
dân chủ hóa đất nước bằng những
bài bình luận sâu sắc , mà cô còn
tích cực tham gia vào những cuộc
vận động, biểu tình hầu góp phần
thay đổi xã hội.
Tuy nhiên điều tôi quý mến
nhất nơi Phạm Thanh Nghiên
là tấm lòng nhân ái và yêu
thương mọi hình thức sống, từ
các sinh vật bé nhỏ đến những
trẻ em và những người dân Việt
thấp cổ bé miệng.
Tôi quan niệm rằng, điều kiện
không thể thiếu của một người

tranh đấu cho một nền dân chủ
hiến định, pháp trị và đa nguyên
chân chính là một tấm lòng từ ái
bẩm sinh, phục vụ không những
cho nhân sinh mà còn cho mọi sự
sống khác trong hoàn vũ.
2. Blogger Huỳnh Thục Vy
Là một người vợ hiền, một người
mẹ yêu thương con, một người
con có hiếu và nhà tranh đấu cho
phụ nữ quyền và nhân quyền Việt
Nam, bền bỉ và không bao giờ
ngưng nghỉ ngay cả trong khi có
thai đứa con thứ nhì.
Cô là chủ tịch hoặc người đại
diện cho Hội Phụ Nữ Nhân
Quyền Việt Nam và thường
xuyên có các bài viết trên
facebook cũng như trên các diễn
đàn điện tử khác. Gia đình cô là
một gia đình có nhiều người tham
gia tích cực vào tiến trình dân chủ
hóa (thân phụ cô là nhà tranh đấu
Huỳnh Ngọc Tuấn) và thường bị
công an CSVN bắt bớ và sách
nhiễu.
Huỳnh Thục Vy là hình ảnh
của một phụ nữ can trường, có
khả năng tư duy thuần lý vượt
lên trên nhiều nhà trí thức khoa
bảng trong lẫn ngoài nước.
Nhiều bài viết của cô rất được
người trong và ngoài nước hâm
mộ và, theo thẩm định của tôi, có
thể sử dụng làm tài liệu nghiên
cứu cho các tổ chức đấu tranh dân
chủ hóa Việt Nam.
3. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh
Khi nghĩ đến Mẹ Nấm Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, đang cư ngụ
tại thành phố Nha Trang, là tôi
nhớ đến hình ảnh của một người
phụ nữ Việt Nam bình thường,
làm mẹ, làm vợ, chăm sóc gia

đình như hằng triệu người phụ nữ
Việt Nam khác.
Tuy nhiên khi đọc các bài viết
liên tục của chị trên facebook,
trên Dân Làm Báo và các diễn
đàn khác, tôi vô cùng khâm phục
lòng can đảm và trí tuệ của người
phụ nữ này.
Hình ảnh của chị làm tôi liên
tưởng đến bà Phoolan Devi, một
nữ hào kiệt của thời đại người Ấn
Độ, sinh trong giai cấp thấp nhất
của Ấn Độ Giáo, nhưng bất khuất
đứng lên, thành lập và lãnh đạo
một băng đảng ngoài vòng luật
pháp, đạp đổ mọi bất công cho
người phụ nữ và giai cấp nghèo
khó, trở thành một huyền thoại
của thời đại và sau đó được dân
chúng bầu vào quốc hội.
Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
trong tự thân hàm chứa một
sức mạnh tinh thần và chính
khí làm CSVN phải run sợ.
4. Chị Phạm Thiên Thanh
Chị Phạm Thiên Thanh là một
phụ nữ tài ba nhưng bình dị. Chị
là chủ tịch Hội Phụ Nữ Âu Cơ là
một đoàn thể đấu tranh uy tín hải
ngoại, tranh đấu cho phụ nữ
quyền, nhân quyền và tự do dân
chủ cho Việt Nam.
Chị là một người Việt tỵ nạn tại
Hoa Kỳ đã vượt qua nhiều trở lực
để vươn lên trong xã hội. Hiện
giờ giữ chức vụ Senior Income
Tax Manager tại Hewlett Packard
Enterprise.
Tuy nhiên sự thành công này
không phải là điều quý giá nhất
mà chị đạt được. Điều quý giá
nhất là chị đã miệt mài đóng góp
sức lưc của mình cho tiến trình
dân chủ hóa Việt Nam trong
nhiều thập niên qua.
Sự hiện diện của chị trong bất
cứ sinh hoạt đấu tranh nào
cũng đem lại cho tập thể đó, sự
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lắng tâm, suy tư và chiều sâu
cần thiết để có những quyết
định sáng suốt và hiệu năng.

đột ngột qua đời để lại cho chị
các con và sự nghiệp tranh đấu
dang dở.

5. Nha Sĩ Phạm Thùy Linh

Khác với những phụ nữ thường
tình khác, chị Ngọc một mặt
chăm sóc các con nên người, mặt
khác tiếp tục con đường tranh đấu
cho quê hương dân tộc không hề
mệt mỏi.

Là một doanh nhân và nha sĩ cư
ngụ tại Tiểu Bang Texas Hoa Kỳ.
Chị và phu quân là Nha Sĩ Chu
Văn Cương là những người trẻ
nhưng vô cùng thành công trong
xã hội và được cộng đồng người
Việt nể trọng.
Chị còn là một trong những thành
viên sáng lập của Hội Phụ Nữ Âu
Cơ và một trong những ủy viên
ban chấp hành của hội.
Tuy nhiên điều đáng khâm
phục nhất của chị Phạm Thùy
Linh là sức thuyết phục và khả
năng thu phục nhân tâm của
chị.
Khả năng hiếm có này cộng với
tấm lòng thiết tha yêu quê hương
dân tộc và một nghị lực tiềm tàng
vô tận để phục vụ tha nhân, giúp
chị vượt qua những trở lực trong
xã hội Hoa Kỳ, trong môi trường
tranh đấu cho tiến trình dân chủ
hóa đất nước.
Chị là một viên ngọc quý của đất
nước Việt Nam.
6. Chị Đặng Kim Ngọc
Chị Đặng Kim Ngọc và tôi đã
quen biết nhau từ thủa tôi chưa
đến 30. Chị Ngọc, phu quân của
chị là anh Lê Văn Sanh cư ngụ tại
Sydney, vốn là thành viên của
Liên Minh Dân Chủ và Tân Đại
Việt, là một đôi uyên ương dấn
thân vào công cuộc tranh đấu cho
đất nước từ những năm đầu sau
1975. Sau đó, anh Lê Văn Sanh
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Chị trở thành khuôn mặt đại
diện cho giới phụ nữ Việt Nam
tranh đấu tại Úc Châu và sự
giao thiệp trong giới chức Úc
của chị thật sự ít người sánh
bằng.
Ngoài ra chị còn là một người vô
vị lợi, không tranh giành, hy sinh
đóng góp và khuyến khích những
tài năng trẻ tuổi hải ngoại tham
gia công tác đấu tranh.
Đối với chị, cả hai vợ chồng của
tôi thật là tâm phục khẩu phục.
7. Cuối cùng nhưng không kém
phần quan trọng là các nữ
xướng ngôn viên của Đài
Phát Thanh Đáp Lời Sông
Núi như Vân Khanh, Vân
Hà, Minh Nguyệt, Mỹ Linh,
Tâm Anh, Hoàng Ân, Quê
Hương và các nữ xướng ngôn
viên mới của đài.
Đây là đài phát thanh đấu tranh
chính trị duy nhất phát sóng về
Việt Nam mỗi ngày, đem tiếng
nói của tự do, dân chủ và nhân
quyền gởi về 90 triệu dân Việt
đang rên xiết dưới gông xiềng
CSVN. Nếu đấu tranh chính trị
trong bản chất là đấu tranh tư
tưởng, thì Đài Phát Thanh Đáp
Lời Sông Núi là vũ khí sắc bén
nhất và sự đóng góp công sức và
trí tuệ của các nữ xướng ngôn

viên này thật xứng đáng lưu danh
sử sách.
Vân Khanh giọng nói nghiêm
chỉnh phân minh, Vân Hà sang
sảng và hào phóng, Minh
Nguyệt nồng nàn và sinh động,
Mỹ Linh thiết tha yêu nước,
Tâm Anh trong sáng và thuyết
phục, Hồng Ân bình dị đi vào
lòng người và Quê Hương nhẹ
nhàn tư nhiên như hương thơm
của những đồng lúa ngút ngàn
trên đất nước Việt nam.
Điều tôi trân trọng nhất là sự
vắng bóng của hận thù trong tư
duy và hành động đấu tranh
của các phụ nữ nêu trên. Họ
đấu tranh vì lý tưởng phục vụ
và vì tương lai của dân tộc,
không vì hận thù, nhất là hận
thù cá nhân.
Chính vì thế, họ sẽ là những nhân
vật lãnh đạo đất nước tương lai,
thay thế cho những nhân vật phụ
nữ cộng sản Việt Nam như Tòng
Thị Phóng, Nguyễn Thị Doan và
Nguyễn Thị Kim Ngân. Các phụ
nữ cộng sản này đại diện cho một
giai đoạn đen tối của dân tộc và
làm hoen ố hình ảnh đẹp của mẹ
Việt nam.
Những người phụ nữ tôi nêu trên
dĩ nhiên chỉ phỏng theo sự hiểu
biết ít oi của tôi, hoàn toàn không
đầy đủ. Tuy nhiên họ biểu tượng
cho tương lai một nước Việt Nam
tốt đẹp hơn và họ hoàn toàn có
khả năng đóng góp, lãnh đạo và
xây dựng một nền dân chủ hiến
định, pháp trị và đa nguyên chân
chính cho dân tộc.
Constitution Hill,
Sydney, Úc Đại Lợi
ngày 19 tháng 8, 2016

trong thơ

Tình yêu luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong
thi ca, tình yêu chớm nở cũng như cây non
được tưới nước bón phân sẽ mau đâm chồi nảy
lộc dưới nắng xuân. Tình yêu đã là nguồn cảm
hứng vui tươi dạt dào làm cho thi nhân viết lên
những dòng thơ chan chứa hy vọng, phác họa
một cảnh trời mỹ lệ, một tương lai quyến rũ
hân hoan. Khi tình yêu tan vỡ, thi nhân thốt lên
tiếng bi thương ai óan. Những cuộc tình tan vỡ
đã là nhân tố đưa thi nhân lên đài danh vọng
của văn chương đông tây kim cổ; điều ấy hầu
như trở thành một định luật mà Hàn Mặc Tử
cũng không ngọai lệ.
Các nhà khảo cứu văn học viết về HMT thường
nhắc đến 6 mối tình trong đời thi nhân là
Hòang Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, Ngọc
Sương, Thanh Huy, và Thương Thương. Mối
tình đầu là nàng tiểu thơ Hoàng Thị Kim Cúc
mà Hàn yêu ở tuổi 20 vào năm 1932, và mối
tình cuối là nàng Thương Thương vào thời gian
Hàn sắp vĩnh viễn ra đi ở tuổi 28. Nhưng theo
ông Thiện Nam Nguyễn Bá Tín, em ruột nhà
thơ kể lại thì Hàn còn có đến ba bóng giai nhân
nữa trong cuộc đời chàng là Thu Hà, Thu Yến
và Mỹ Thiện.

Trong bài này, người viết dựa vào những tài
liệu đã xuất bản trước đây của nhiều tác giả, và
đặc biệt tập bản thảo Hàn Mặc Tử Trong Riêng
Tư do ông Nguyễn Bá Tín gửi tặng năm 1993.
Lúc ấy ông Tín cho biết tập sách đang chờ xuất
bản, đến nay trong thư mục viết vể HMT
không tìm thấy tên tập sách ấy; tôi tin vào
những điều ông Tín viết, nên ghi lại những chi
tiết về ba người thiếu nữ đã đề cập đến trong
tập sách này để các nhà nghiên cứu văn học có
thêm dữ kiện tra cứu về sau.
Bây giờ ta hãy đi theo bước con tim của Hàn,
xem chàng thi sĩ đã đến, dừng lại hay ra đi ở
những bến yêu đương nào trong cuộc hành
trình ngắn ngủi của đời người thi sĩ tài hoa
nhưng bạc mệnh này?
Chàng trai 18, 19 tuổi bắt đầu biết yêu, biết mơ
mộng, biết rung động khi gặp giai nhân là
chuỵện tự nhiên. Tuy Hàn Mặc Tử nhút nhát, e
dè, có thể nói là vụng về trong cung cách tỏ
tình, nhưng chàng lại có khả năng diễn đạt nỗi
lòng qua thơ văn rất phong phú. Với cảm xúc
bén nhạy, dầu không si mê đến cuồng nhiệt khi
tỏ tình thì cũng xao xuyến rung động khi đối
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diện với giai nhân. Trước khi Hàn thật sự bước
vào những cuộc tình sâu đậm, chàng cũng trải
qua những kinh nghiệm rung động ở tuổi biết
yêu:

có người hỏi thăm cậu đó?” Tưởng bạn trêu
chọc nên không để ý.

Một lần khác Hàn lên Kim Long thăm người
chị, chị không có nhà, anh lên chuyến đò Bạch
1. THU HÀ trên chuyến đò ngang.
Hổ trở về Bồ Ghè bỗng nhiên một thiếu nữ thật
Lúc gia đình ở Qui Nhơn, Hàn có nhiều dịp ra xin đẹp mà không nhớ đã gặp ở đâu, cúi đầu
Huế để bổ túc hồ sơ xuất ngọai, Hàn thường trọ chào anh, Hàn bối rối chào lại, lí nhí nói không
tại nhà cụ Nghè Tuần ở Bến Ngự, mà anh quen ra lời. Hình ảnh người con gái tuyệt đẹp ấy đã
khi theo học tại trường Pellerin. Mỗi lần trở lại gợi lại bóng dáng nàng áo tím trên chuyến đò
Huế, chàng thường ghé thăm người chị họ ở ngang mấy tháng trước. Về Bến Ngự hàn vẫn
Kim Long. Những lần qua lại phố, Hàn không còn băn khoăn, nhớ mãi không ra, khiến Hàn
đi bộ qua ngả cầu Trường Tiền, mà thường bồn chồn quên cả ăn uống, cụ Tuần tưởng anh
dùng đò ngang. Đi đò trên Sông Hương là một lo lắng giấy tờ nên ngẩn người ra như thế. Hàn
điều thú vị, nhất là người có hồn thơ như Hàn. quyết tâm tìm gặp lại bóng dáng người con gái
Một lần kia anh qua thăm người bạn học cũ ở ấy. Thế là suốt mấy hôm liền, Hàn cứ lảng
Đập Đá, nhưng không gặp, Hàn đáp chuyến đò vảng ở bến đò Lò Vôi, có khi qua đò Bạch Hổ
sớm về Gia Hội. Buổi sáng đò đông khách, rồi lại trở về mà vẫn không gặp lại người hôm
Hàn tìm được một chỗ ngồi phía mũi thuyền rất trước. Nửa năm sau, Hàn nhận được bức thư do
thỏai mái. Khách đến trễ tiếp tục lên thuyền. tòa sọan báo Vì Chúa gửi. Mở ra thấy một tấm
Một bàn chân nhỏ nhắn cố len vào tìm một chỗ ảnh bán thân, với chiếc nón bài thơ nghiêng
đứng, đã chạm vào chân Hàn. Nhìn lên, bắt gặp nghiêng, với câu thơ viết sau tấm ảnh:
ánh mắt của một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím
than. Hàn bối rối, nhưng lịch sự đứng lên có ý
Ai về Gia Hội nghe gà gáy,
nhường chỗ, bỗng có liếng la lớn “thầy nớ ngồi
Hãy sớm sang sông kẻo lỡ đò.
xuống đi, đứng làm chi, bổ chừ”. Hàn ngượng
ngiụ lại ngồi xuống, tránh cái nhìn xoi mói của Người trong ảnh duyên dáng làm sao! Khiến
những người chung quanh. Hàn nhìn xuống Hàn mền nhũn cả người, hồn chàng chìm vào
mặt nước phản chiếu khuôn mặt duyên dáng những xúc cảm bàng hòang trên chuyến đò
của người thiếu nữ cũng đang nhìn mình như năm trước. Hàn đã làm bài thơ, lấy ý họa lại bài
trêu đùa thiện cảm. Thế là họ quen nhau trên Gởi Nhạn của Mộng Châu, là anh lớn của Hàn,
chuyến đó ấy. Hàn đã gửi gấm cảm xúc trong người đã hướng dẫn chàng làm thơ để anh em
bài Chuyến Đò Ngang:
xướng họa với nhau:
Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây?
Người thì như tỉnh, kẻ như say,
Trong veo làn nước soi đôi mặt,
Xa tít quê nhà trỏ một tay.

Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây,
Chầm chậm cho mình gởi mối dây,
Về đến thần kinh khoan nghỉ đã,
Ghé miền Gia Hội tỏ tình ngay,

Tâm sự mới trao, bờ đã đến
Nỗi niềm chưa cạn khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến đò đưa nghĩa một ngày.

Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi,
Chỉ một lòng son muốn giải bày.
Này nhạn, ta còn quên chút nữa,
Trái tim non nớt tặng ai đây?

Bóng dáng người con gái áo tím đó ít nhiều
vương vấn trong trí của Hàn, nhưng chưa sâu
đậm lắm. Độ nửa năm sau, Hàn gặp Hồ Lư ở
tòa sọan báo Vì Chúa, Hồ Lư vỗ vai Hàn, “Nè,
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Quả thật lời nhắn khéo sau tấm ảnh “hãy sớm
sang sông kẻo lỡ đò”, đã được Hồ Lư nhắc,
nhưng Hàn ngờ nghệch quá nên khơng dám
mạnh dạn hỏi thẳng bạn. Sau này mới biết nàng

áo tím năm xưa là Thu Hà, họ hàng với vợ Hồ
Lư, nàng là cựu nữ tu dòng Kim Đôi, vì sức
khỏe phải hòan tục, khó có thể trở lại nhà dòng.
Thu Hà trông tin Hàn mà không thấy hồi âm,
và con gà Gia Hội cũng thật quái ác, gáy chi
sớm vậy! Vào thời điểm ấy, các cô gái thường
lấy chồng rất sớm, 20 tuổi trở đi đã gọi là hâm
đi hâm lại rồi!

muôn màu muôn sắc đã tô điểm cho trời thơ
của Hàn nở rộ những năm về sau.

3. HÒANG CÚC, tình có như không!
Sau khi sở mật thám Pháp theo dõi và biết
HMT có liên lạc mật thiết với nhà cách mạng
Phan Bội Châu, họ đã lọai tên của chàng khỏi
danh sách sinh viên được đi du học. Về Qui
Nhơn đọc sách, viết văn làm thơ. Năm 1932,
2. THU YẾN mối tình câm nín
Hàn vào làm việc cho sở đạc điền dưới quyền
Hàn có người họ hàng ở Phường Đúc, có người ông Giám Đốc sở địa chánh là Thương tá
con gái út sinh ở Trà Kiệu, nên trong nhà gọi là Hoàng Phùng, cha cô Kim Cúc. Cô Cúc có
Trà, tên thật là Thu Yến. Về vai vế thì Hàn phải người em thúc bá là Hoàng Tùng Ngâm, cùng
gọi Yến bằng chị. Chị Trà. Trong họ hàng lại sống với gia đình cô, HMT quen Hoàng Tùng
có người bà con là chị Phu thích dẫn mối xe Ngâm nên thường đến chơi, đồng thời quen
duyên, muốn để ý cô Trà cho Trí, tuy có họ xa biết những người anh em của cô Cúc như
nhưng không vướng mắc huyết thống, nên có Hoàng Diệp, Hoàng Toại, Hoàng Hoan
thể kết hôn. Hàn vốn dĩ nhút nhát, lại khó xưng Nghinh, Hoàng Xuân Tùy...Cô Cúc là một
hô sao cho phải, nên sự giao thiệp mất tự nhiên, thiếu nữ khuê các trong một gia đình nề nếp thế
mỗi khi có dịp gặp Thu Yến, nàng vẫn tỏ ra dịu gía ở Vỹ Dạ, cô yêu thơ văn, có viết báo làm
dàng, bình thản; vì nhỏ tuổi hơn Trí, nên gọi thơ với bút hiệu Hoàng Hoa nữ sĩ, có nét đoan
Trí bằng anh một cách tự nhiên. Hàn đã để mất trang nghiêm nghị, nhưng không thiếu nét kiêu
cơ hội giãi bày tâm sự, cho dù cả hai đều có sa tha thướt, khiến Hàn đem lòng say đắm,
cảm tình với nhau; những người chung quanh nhưng e dè gần như sợ sệt. Hàn đã hé mở cửa
cũng biết thế. Cô cũng thích văn chương, có hồn qua những câu thơ trong bài Vịnh Hoa
viết bài trên báo về thiếu nhi, và Đạo Binh Đức Cúc:
Mẹ, ký tên T.Y. Nàng không nhận được tín
hiệu nào từ Hàn, thế là mối tình câm đã lặng lẽ
Thu về nhuộm thắm nét hòang hoa,
ra đi. Khi người chị họ vào báo tin cho gia đình
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha,
Trí biết cô Trà sắp đi lấy chồng và tỏ ra tiếc
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc,
nuối cho Trí, thì chàng ngẩn người, đứng trơ ra
Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta.
như phỗng đá. Rồi lặng lẽ đi vào phòng. Tâm
tư của Hàn ghi lại trong bài Buồn Thu:
Hoặc như trong bài Trồng Hoa Cúc:
Ấp úng không ra được nửa lời,
Tình Thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi mấy thóang lại rồi.

Thích trồng hoa cúc để xem chơi
Cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi
Đêm vắng gần kề say chén nguyệt,
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.

Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi,
Ngàn trùng bóng liễu trong xanh ngắt,
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.

Trong gia đình cũng như bạn hữu biết Hàn yêu
Hoàng Cúc, nhất là Hoàng Tùng Ngâm đóng
vai gạch nối giữa hai người, nhưng rồi mối tình
xem ra ai nấy giữ cho mình cái kỷ niệm êm
đềm kín đáo, lý do mà những người gần gũi
Ở tuổi 20, tâm hồn Hàn chưa thật sự có những suy đoán rằng Hàn rụt rè, còn Hoàng Cuc thì
mối tình sâu đậm, và những đổ vỡ bẽ bàng, ngại vấn đề khác biệt tôn giáo, vì Hoàng Cúc
nhưng Thu Hà, Thu Yến như những áng mây trong gia đình Phật Giáo, còn Hàn là Công
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Giáo, cho dù Hàn đã tỏ bày tình cảm bạo dạn
hơn như bài Hồn Cúc:
Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường,
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo hôm nay tề chỉnh qúa,
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.

người nào khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là những
cảm tình thoáng qua….
Tuy mối tình dang dở, nhưng đó có lẽ là mối
tình đầu đậm nét trong hồn thi nhân, nên vẫn
theo đuổi Hàn đến cuối đời. Riêng Hoàng Cúc
không lập gia đình, bà ăn chay trường và trở
thành cư sĩ Phật Giáo, pháp danh Chánh Tâm,
dạy môn nữ công gia chánh tại trường Đồng
Khánh Huế, và nhiệt thành chăm lo cho Gia
Đình Phật Tử, bà mất năm 1989.

Năm 1934 Hàn bỏ Qui Nhơn cùng bạn hữu vào
Sàigòn làm báo, mối tình tuy câm nín, nhưng
đã sống trong lòng Hàn một thời gian khá lậu
và đó là nguồn cảm hứng để Hàn sáng tác
những vần thơ trác truyệt trong hai tập Lệ
Thanh Thi Tập và Gái Quê. Hình bóng Hòang
Cúc có phần phai nhạt trong hồn khi Hàn gặp
Mộng Cầm ở Phan Thiết. Đến cuối năm 1936
khi có triệu chứng bệnh, Hàn trở về Qui Nhơn,
được tin Hoàng Hoa sắp theo gia đình trở về
Huế vì cụ thân sinh về hưu. Hoàng Hoa cũng
trở về Huế. Mồi tình năm xưa sống dậy trong
chàng. Năm 1937 Hàn đã ra Huế tìm đến nhà
Hoàng Cúc nhưng không dám vào, mà chỉ
đứng nhìn trước ngõ rồi lặng lẽ bước đi. Khi
cơn bệnh đã đến hồi nghiêm trọng, Hoàng
Tùng Ngâm cho Hoàng Cúc biết, nàng gửi cho
Hàn phiên ảnh với mấy lời thăm hỏi, tuy chỉ
đơn sơ, nhưng đã khiến Hàn xúc động mạnh,
đó là động lực khiến Hàn sáng tác bài thơ bất
hủ Đây Thôn Vĩ Dạ:
4. MỘNG CẦM
Mối tình được nhiều người biết đến là Mộng
Sao anh không về chơi thôn Vĩ,
Cầm. Cơ duyên đưa Hàn gặp và yêu Mộng
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Cầm do mối dây thơ văn. Ngay khi còn làm ở
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,
Sở Đạc Điền, Hàn đã liên lạc thư từ với Mộng
Lá trúc che ngang mặt chữ điền,
Cầm khi cô đang chuẩn bị thi Tiểu Học ở Phan
Thiết lúc cô 17 tuổi. Vì yêu thơ văn, nhờ địa
Gió theo lối gió mây đường mây,
chỉ do một người chị bạn cho và giới thiệu
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
nàng với Hàn. Khi Hàn vào cộng tác với các
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
báo ở Sàigòn như Trong Khuê Phòng, Công
Có chở trăng về kịp tối nay?
Luận, Sài Gòn Mới, Phụ Nữ Tân Văn v.v hai
người vẫn tiếp tục trao đổi thư từ
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Mộng Cầm gọi nhà thơ Bích Khê bằng cậu
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
ruột, tên thật là Lê Quang Lương. Một ngày
Ai biết tình ai có đậm đà?
Thứ Bảy đẹp trời, Hàn Mặc Tử ra Mũi Né gặp
Mộng Cầm, nơi nàng đang hoc y tá tại đó.
Sau này qua những thư tín trao đổi giữa Hoàng Được phép cậu là ông Lê Quang Thuần, anh
Hoa và nhà thơ Quách Tấn thì Kim Cúc cho lớn của Bích Khê, làm trạm trưởng y tế Mũi Né
biết nàng không yêu Hàn và cũng chẳng yêu cho phép. Trên chuyến đò tình từ Mũi Né về
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Phan Thiệt, hai người thả hồn trên sóng nước
Thân tàn ma dại đi rồi
trong một đêm trăng thật thơ mộng,...từ đó cứ
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan
Thứ Bảy Mộng Cầm đón Hàn tại ga xe lửa rồi
Nghe hơi gió ôm ngang lấy gió
lại tiễn chàng vào chiều Chủ Nhật trở về
Tưởng chừng như trong đó có hương
Saigon. Cuộc tình đẹp như mộng khi hai người
Của người mình nhớ mình thương
sánh bước trên bãi cát trắng vào những đêm
Nào hay gió tạt chẳng vương vấn gì!
trăng lúc thì Mũi Né khi tại Lầu Ông Hoàng và
Nhớ lắm lúc như si như dại,
những nơi cảnh đẹp nuôi tình. Đến năm 1936
Nhớ làm sao bải hỏai tay chân!
Hàn có triệu chứng mắc bệnh hiểm nghèo, Hàn
Nhớ hàm răng nhớ hàm răng
lui về Qui Nhơn chữa trị, và đọan giao với bạn
Mà ngày nào đó vẫn khăng khít nhiều,
hữu kể cả Mộng Cầm. Được một thời gian
Dẫu đau đớn vì điều phụ rẫy
ngắn, Mộng Cầm cũng rẽ bước sang ngang.
Nhưng mà ta không lấy làm đều,
Tuy biết đó là mối tình tuyệt vọng, nhưng Hàn
Trăm năm vẫn một lòng yêu,
cũng không thể nào nén được nỗi buồn khi
Và còn yêu mãi rất nhiều em ơi!
cuộc tình tan vỡ, điểm tựa tinh thần sụp đổ,
những dòng thơ bi thiết trải dài, như bài Những Tóm lại dầu Mộng Cầm đã ra đi, nhưng hình
Giọt Lệ trong tập Đau Thương,
bóng nàng vẫn mãi in đậm trong hồn Hàn như
những dòng thơ vẫn trải dài trên trang giấy.
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Ví khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ,
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Mộng Cầm giải ước rồi cất bước sang ngang,
giữa lúc cơn bệnh hòanh hành thể xác, Hàn hụt
hẫng trên bước đường tình, lảo đảo trong cơn
lốc xóay hất chàng ra khỏi bến mơ mà hai năm
qua đã ôm đầy mộng ước, hồn chàng như bóng
ma đi lang thang vất vưởng và đói khát:
Trời hỡi! Làm sao cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn,
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng?
Hoặc chua xót như bài Muôn Năm Sầu Thảm:
Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm
Nhớ thương còn một nắm xương thôi!

5. MAI ĐÌNH nữ sĩ.
Một người đến với Hàn bằng cả tâm hồn rộng
mở và tình yêu chân thật. Mai Đình, tên thật là
Lê Thị Ngọc Mai, tức Mai Đình nữ sĩ. Thân
phụ nàng quê quán Thanh Hóa, vào làm việc ở
Tòa Sứ Phan Thiết. Nàng thân quen với gia
đình bên ngọai của Mộng Cầm, nhất là Ngọc
Sương, dì ruột của Mộng Cầm. Mai Đình dạy
môn nữ cơng gia chánh ở Sài Gòn. Nàng quen
biết rộng rãi giới văn nghệ sĩ thời ấy. Mai
Đình không có nhan sắc mặn mà, nhưng có tâm
hồn phóng khóang, yêu văn thơ và có khiếu
làm thơ, chính vì thế Mai Đình đã nghe biết
Hàn Mặc Tử, nhất là trong thời gian Hàn thăm

Kỷ niệm 6 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2016 ▪

37

Mộng Cầm ở Phan Thiết mỗi cuối tuần từ
1934-1936.

Van lạy không gian xóa những ngày…
Những ngày đau khổ nhuộm buồn hiu,
Những sóng mây lam cuốn dập dìu,
Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả,
Những niềm run rẩy của đêm yêu,
Anh đứng cách xa hàng thế giới,
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười.
Em cười anh cũng cười theo nữa,
Để nhắn hồn em đã tới nơi.

Trong chuyến đi từ Thanh Hóa vào Phan Thiết
Mai Đình đã ghé thăm HTM ở Qui Nhơn
nhưng chàng không tiếp mà chỉ tặng nàng tập
Gái Quê. Đọc tập thơ này, Mai Đình đi từ chỗ
yêu văn thơ đến yêu thi sĩ một cách chân thành.
Tình yêu thôi thúc nàng quyết gặp cho được
Hàn. Mai Đình đã thổ lộ với Quách Tấn về mối
tình chân thật và tha thiết nàng dành cho Hàn, Dầu biết Hàn không yêu mình, Mai Đình vẫn
và ao ước được gặp chàng:
kiên trì theo đuổi và ghé thăm gia đình Hàn, cà
nhà thấy tình cảm nàng dành cho Hàn vừa chân
Còn anh em đã gặp nhau đâu!
thật, vừa mãnh liệt, nên đã khuyên Hàn hãy
Chỉ cảm thấy thơ có những câu
tiếp Mai Đình. Chàng đồng ý. Mai Đình tỏ rõ
Âu yếm say sưa đầy cả mộng,
cho Hàn biết nàng yêu chàng, mặc dù biết Hàn
Xui lòng tơ tưởng lúc đêm thâu
mang chứng bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần gặp,
….
Hàn vẫn nhắc đến Mộng Cầm như một thông
Mộng hồn em gửi theo chiều gió,
điệp cho biết chàng thương và trân trọng mối
Để em gần anh ngỏ ít lời.
tình nàng dành cho mình chứ không yêu nàng,
tâm sự ấy bộc lộ trong bài Thắm Thiết:
Quách Tấn đã gửi bài thơ của Mai Đình cho
Hàn, và tả Mai Đình là một “tuyệt thế giai
Cười cho lắm cho dầm dề nước mắt
nhân”, nhưng Qúach Tấn không biết rằng Hàn
Chết ruột gan mà ngòai mặt như không.
không tiếp Mai Đình, nhưng qua song cửa, Hàn
Anh nhìn Mai chua xót cả tấm lòng,
đã nhìn thấy dung nhan khi nàng ghé thăm nhà
Không biết nói làm sao cho da diết!
Hàn ở Qui Nhơn, dầu sao Hàn cũng đáp lễ Mai
Trắng như tinh và rất nên thanh bạch
Đình qua bài thơ Lưu Luyến:
Cốt cách đều rất mực đồng trinh,
Mai của anh, chiều phong vận xinh xinh.
Chưa gặp nhau mà đã biệt ly,
Say một nửa và thơm thơm một nửa.
Hồn anh theo rõi bóng em đi,
Bay chới với điệu quỳnh dao hương múa
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió,
Mê cầm trăng trong một tối xa hoa.
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.
Nâng âm thanh trong những ngón tay ngà,
Thơ em cũng giống lòng em vậy,
Giây phút ấy rượu say, trời lảo đảo.
Là nghĩa thơm tho như ánh trăng,
Thêm nóng mặt, ân tình thôi gượng gạo,
Mềm mại như lời tơ liễu rủ,
Sững lòng đi trong một tối tân hôn,
Âm thầm trong áng gió băn khoăn.
Đây Mai Đình, tiên nữ ở Vu Sơn,
Anh đã ngâm và đã thuộc làu,
Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt
Cả người rung động bởi thương đau,
Nàng! Ôm nàng! Hai tay ta ghì chặt
Bởi vì mê mẩn vì khoan khóai,
Cả bài thơ êm mát lạ lùng thay!
Anh cắn lời thơ để máu trào….
Ta là người uống muôn hận sầu cay
Lời thơ ngậm cứng, không rền rĩ,
Nàng là mật của muôn tuần trăng mật.
Mà máu tim anh vọt láng lai.
Ôi khóai trá thấm dần vô thể chất,
Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt,
Hồn trong xương, ảnh hưởng đến mê tơi!
Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi.
Quí như vàng, trọng như ngọc trên đời
Em đã nghe qua, em đã hay,
Mai! Mai! Mai! Là Nguyệt Nga tái thế.
Tình anh sao phải chứng mê say,
Tình rất nặng và nghĩa đầy lượng bể,
Anh điên anh nói như người dại,
Tôi ôm nàng, muốn cắn chết nàng đi!
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Bao não nùng sầu hận trong mê li,
Anh thấy rõ rằng anh đang trơ trọi.
Em xa quá, biết làm sao nhắn vói?
Anh đưa lòng cho tới huyệt lòng em!
Mai! Ôi Mai, là em vẫn còn nguyên.
Hay đã chết như tình anh đã chết?
Biết mình thua kém Mộng Cầm và không thể
bù đắp khỏang trống trong tim chàng, Mai
Đình đã chua xót:
….Tôi là kẻ thiếu nhiều và thiếu mãi,
Đã ra người hành khất bấy lâu nay
Mà người đời tòan mang vị đắng cay.
Mai Đình muốn đem tình yêu của mình an ủi
Hàn trong lúc đau khổ, nhưng rồi nàng nhận ra
cố gắng ấy không còn cần thiết khi đọc được
bài thơ Hàn viết về Ngọc Sương, nàng tin rằng
chàng đã tìm được điểm tựa tinh thần khác, nên
nàng tự động âm thầm rút lui. Nhưng dầu vậy,
không thể phủ nhận mối tình một chiều nhưng
mãnh liệt và trung trinh của nàng. Khi Hàn qua
đời, Mai Đình ngừơi phụ nữ duy nhất đã lặng
lệ đến bên mộ chàng để âm thầm nhỏ lệ tiếc
thương; chẳng những thế mãi sau này nàng vẫn
luôn dành cho Hàn một chỗ đứng xứng đáng
trong cuộc sống và sinh họat văn nghệ của
nàng.

Ta đề chữ Ngọc trên tàu chuối,
Sương ở Cung Thiềm gió chẳng thôi
Tình ta khuấy mãi không thành khối
Nư giận đòi phen cắn phải môi.
………
A ha! Ta vốn người trong mộng,
Hư thực như là một ý thơ.
Ta đi góp nhặt từng tia sáng
Và kết duyên tình để ước mơ.
….
Khi Mai Đình tiết lộ cho Ngọc Sương biết Hàn
có làm thơ yêu nàng, nhất là trong tấm thiệp
mừng đám cưới Ngọc Sương, HMT đã viết bài
“Lại một người yêu đi lấy chống”. Mặc dù hai
người chưa hề gặp mặt, và đó chỉ là mối tình
đơn phương của Hàn, nhưng Ngọc Sương với
tấm lòng nhân ái rộng mở cũng dành cho Hàn
một chỗ đứng trong tâm hồn của bà.

7. THANH HUY và bức thư xanh
Thơ của Hàn có bài Bức Thư Xanh trong ấy
nhắc đến tên Thanh Huy. Những người đọc thơ
HMT muốn biết nguồn cảm hứng nào khiến
Hàn viết bài thơ ấy, và Thanh Huy đến với Hàn
trong hòan cảnh nào? Theo ông Phạm Xuân
Tuyển thì Thanh Huy tên thật là Võ Thị Thu
Huy, là chị thứ hai của Võ Đình Cường, sau
này ông Cường là Phó Viện Nghiên Cứu Phật
Giáo Việt Nam, và là chị ruột phu nhân nhà
văn Trần Thanh Địch, cũng là bạn thi văn với
6. NGỌC SƯƠNG người trong ảnh.
Hàn. Lúc cô khỏang 16, 17 tuổi, thân sinh đổi
Khi Mộng Cầm giải ước với Hàn rồi cất bước vào Phan Thiết làm việc, Thu Huy cũng theo
sang ngang, để lại cho Hàn vết thương rướm vào. Nàng yêu thơ văn và có học làm thơ với
máu và một khỏang trống vắng trong lòng Bích Khê, nên chắc chắn đã nghe biết đến
chàng, giữa lúc biết mình mắc chứng bệnh HMT. Còn theo ông Nguyễn Bá Tín thì Hàn đã
hiểm ngho, nỗi đau của Hàn càng dâng cao. gặp Thanh Huy một vài lần khi nàng làm thâu
Bích Khê biết rằng Mai Đình không thể thay ngân viên ở nhà in Đắc Lập, khi Hàn đến tòa
được Mộng Cầm trong tim Hàn, nên tìm cách sọan báo Tràng An. Hàn cũng được người bạn
yên ủi bạn. Một lần kia ra thăm Hàn, chàng chí thân ở Huế nói nhiều về nàng, có lẽ từ đó
tặng Hàn một tấm ảnh chụp chung với chị là mới có mỹ danh là Thanh Huy. Hình ảnh người
Ngọc Sương, trong hình Ngoc Sương đẹp lộng con gái nhỏ nhắn xinh xinh có đôi bàn tay nõn
lẫy, Bích Khê cho biết nàng cũng rất thích văn nà và đôi mắt có sức hút hồn thi nhân đã làm
thơ, và đã tham gia nhiều họat động văn hóa, từ cho Hàn chóang váng. Vì cùng là bạn hữu văn
đó mỗi lần nhớ đến bạn, Hàn lại nhìn tấm ảnh. thơ, Bích Khê muốn nâng đỡ Hàn nên nhờ Thu
Nhìn ảnh sinh tình. Hàn “cảm” người trong Huy viết thư yên ủi bạn trong lúc chàng đang
ảnh, được bộc lộ kín đáo trong bài Người Ngọc. buồn. Không rõ cô đã viết những gì, ngòai một
câu ngắn ngủi: “Nghe anh đau nặng từ lâu,
nhưng xa xôi quá, không thể chia xẻ nỗi đau
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thương với anh. Thanh Huy biết anh đau đớn
tâm hồn nhiều hơn thể xác”….khi nhận được
thư của Thanh Huy, Hàn trở nên phấn chấn như
được tiếp nguồn sinh lực mới, hồn thơ của
chàng chỗi dậy. Bức thư đã có một ý nghĩa lớn
lao như Hàn than thở:
Bức thư kia sao chẳng nói cho dài,
Cho khắng khít nồng nàn thêm chút nữa,
Đó cũng là động lực Hàn viết và gừi cho Thanh
Huy bài Bức Thư Xanh. Chính bài thơ này đã
làm cho Thanh Huy hỏang sợ và không còn
liên lạc với Hàn nữa. Nhiều sách viết về HMT
chỉ trích dẫn một vài câu nên không diễn tả hết
tâm trạng của Hàn trong những giờ phút nửa hư
nửa thực đó, vì hồn chàng đã được nâng lên
khỏi cái thân xác đau đớn nặng nề lúc bấy giờ.
Đây là bài thơ mang ý nghĩa siêu thực, dọn
đường cho bài Ave Maria sau đó, nên tôi xin
ghi lại tòan bài Bức Thư Xanh để quí đọc gỉa có
tài liệu:
A! Huyền diệu! Huyền diệu! A! Huyền
diệu
Anh ánh lên cho nguồn sáng trong xanh.
Đây là trăng? Thanh thủy đặc như tình,
Đây là nước? Bờ hồn không dậy sóng…
Là đàn phách của muôn dây đồng vọng.
Vườn chiêm bao mê luyến cả thần kinh…
Nào cuồng lên cho đến máu trong mình
Xao xuyến mãi chảy tràn ra những ý…
Đây trang ngọc đầy hương hoa kỳ dị.
Ứ bao lời tình tứ của đôi ta…
Không! Không đâu, máu với lệ chan hòa,
Thành ra nghĩa biệt ly từ kiếp trước
Đây dòng chữ nửa hư và nửa thực
Lời nao nao như hàng lệ rưng rưng,
Tình đã húp, sao ý vẫn còn sưng?
Sao giấy lại tháo mồ hôi ra thế?
Nàng hỡi nàng! Như lòng ta khóc kể,
Kêu rên nghe buồn chết cả đêm nay.
Ta muốn nàng ngất lịm ở trong tay,
Để ta xé bức thư ra vạn mảnh,
Tung theo gió là trăng bay hồn lạnh,
Là nhạc say ngả ngớn giữa nguồn thương,
Là tình ta còn gì nữa vấn vương,
Tan thành bọt hư vô như khí hậu,

40 ▪ Đặc San Âu Cơ

Thanh Huy hỡi nàng chưa là châu báu,
Cớ làm sao phước lộc chảy ra thơ,
Duyên làm sao cho Trí đến dại khờ,
Mắt mờ lệ ở sau hàng chữ gấm,
Ta đã nuốt và hình như đã cắn,
Cả lời thơ cho vãi máu nàng ra.
Điên rồi sao? Mê rồi! Hỏang rồi à?
Ờ được lắm, lên trăng chơi một chuyến,
Nhưng khoan đã, đang say kinh cầu
nguyện,
Cũng đang lần tràng chuỗi hạt từ bi,
A Thanh Huy! Thanh Huy! Thanh Huy.
Ta cắp nàng bay cao hơn tiếng nhạc,
Cho nàng hớp đầy môi hương khóai lạc,
Cho hồn nàng dính chặt với hồn ta.
Tình đôi ta muôn kiếp gỡ không ra.
Bài Bức Thư Xanh cho thấy Hàn không thổ lộ
cõi lòng với Thanh Huy như cách tỏ tình bình
thường, mà đã thóat khỏi cõi thực của cuộc đời,
có lẽ Hàn đã nhìn thấy viễn ảnh của ngày mai,
nên những uớc mơ trở thành siêu thóat, mà đôi
hồn quyện vào nhau nhấc bổng lên không gian
huyền diệu để đi vào cõi hư không!

8. MỸ THIỆN Cô gái đồng trinh
Khi Hàn về Qui Nhơn chữa bệnh, đêm đêm
thường nghe tiếng đàn tranh từ đâu vọng lại,
hình như người đàn có tâm sự u hòai, bộc lộ
vào những đêm khuya tiếng nỉ non than vãn.
Hàn là một thi nhân có cảm thụ âm thanh, màu
sắc phi thường, nên tâm hồn chàng dễ hòa điệu
với tiếng đàn đầy âm lực ấy. Hỏi ra tiếng đàn
do một thiếu nữ người Huế, nàng Mỹ Thiện,
con gái nhà giáo họ Cung, cô là một cây đàn tỳ
bà lỗi lạc, lại còn nổi tiếng đàn đủ năm cây:

tranh, tỳ, nhị, nguyệt, bầu. Ông giáo họ Cung
một người rất nghệ sĩ phóng khóang, trẻ trung,
mà Nguyễn Bá Tín em Hàn quen biết, thỉnh
thỏang có sang họa đàn với ông giáo, đôi lần cả
Mỹ Thiện củng tham dự vào. Nàng có người kế
mẫu trẻ đẹp và không hơn nàng bao nhiêu tuổi
vốn tỏ vẻ khó chịu với tài nghệ của nàng. Có
những đêm nghe tiếng đàn, Hàn không ngủ
được đánh thức em dậy để có người tâm sự,
Hàn chỉ nghe tiếng đàn mà không biết mặt, Tín
đã tả nàng:
…Và đôi mắt ai rười rượi buồn,
Ngón tay trên phiếm nhẹ sầu buông,
Trễ tràng mái tóc gây thương nhớ,
Chỉ bấy nhiều thôi đủ vấn vương…
Phải chăng tiếng đàn của Mỹ Thiện đã là cảm
hứng để Hàn viết những câu thơ trong bài Đàn
Ngọc:
……..
Bằng trăm tiếng vẽ lên trăm màu sắc,
Với đôi tay nàng trút hết đê mê,
Dạ lan hương bừng mở cánh e dè
Trong khúc nhạc rên đều hơi gió tớt.
Đàn ngọc đã rít lên chiều nả nớt,
Tôi kêu rêu than khóc lạy nàng thôi!
........
Nàng! Lạy nàng! Hãy nghe tôi cầu khẩn,
Hãy khoan tay cầm lại trí tương tư
Đang chờn vờn trong nguồn sang ngất
ngư,
Đang lướt mướt ở trong màu hoa lệ!

Thiện đã quyên sinh bằng 10 viên thuốc
Veronal để từ giã cõi đời đầy khắc nghiệt. Nhà
thương đã tận tình cứu chữa, nhưng không
phục hồi sinh mạng cho nàng, nhưng đã hồi
phục tiếng thơm trinh bạch của cô. Mọi người
cảm thương Mỹ Thiện, vì chỉ mấy tiếng đồng
hồ trước đó hàng xóm xôn xao bàn tán rằng
nàng tự tử vì hoang thai. Tìn buồn ấy đã làm
cho Hàn lịm người đi, vì cảm thương cho
người con gái tài hoa bạc mệnh, Hàn gửi gắm
tâm sự vào bài thơ Cô Gái Đồng Trinh:
Ôi chao ghế quá, ôi ghê quá,
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi.
Đêm qua trăng vướng trong cành trúc,
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi.
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới,
Chưa hề âu yếm ở trên môi.
Xác cô thơm quá, thơm hơn ngọc,
Cả một mùa xuân đã hiện hình,
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi,
Chết rồi – xiêm áo trắng như tinh.
Có tôi đây, hồn phách tôi đây!
Tôi nhập vào trong xác thịt này,
Cốt để dò xem tình ý lạ,
Trong lòng bí mật ả thơ ngây.
Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta!
Bao nhiêu mơ uớc trong tim ấy,
Như chực xuân về thộ lộ ra.

Trên cung bực hãm mau niềm ngọc kể,
Với lòng run ngưng hết cả thanh âm,
Cho lửng lơ chới với điệu phong cầm,
Cho tôi bớt bồi hồi trong một phút.

Ông Nguyễn Bá Tín cho biết, hiện tượng Mỹ
Thiện đã ảnh hưởng Hàn khá sâu đậm và lâu
dài. Chàng thương cảm tiếc nuối một tài hoa
bạc mệnh, cũng như chính thân phận mình
đang quằn quại trong cơn đau cả thể xác lẫn
Tiếng đàn Mỹ Thiện trở thành nhu cầu và chất tâm hồn, tâm trạng đó đã được diễn tả trong
liệu của vần thơ. Mỹ Thiện trở nên ảo ảnh ẩn nhiều bài thơ bi thiết của Hàn.
hiện trong hồn người thi sĩ giầu tưởng tượng.
Có những đêm Hàn thao thức, bồn chồn, hay 9. THƯƠNG THƯƠNG, nàng tiên trong cõi
giấc ngủ chập chờn trong tâm trạng thiếu vắng mộng.
chờ đợi tiếng đàn huyền ảo vọng đến. Bỗng Nhiều tài liệu viết về HMT trước kia tin rằng
một hôm, Hàn nghe anh rể là Bữu Dõng từ nhà Thương Thương chỉ là một huyền thọai do
thương về báo tin buồn cho cả xóm biết Mỹ Trần Thanh Địch dàn dựng để nâng đỡ tinh
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thần Hàn trong lúc đau khổ. Sự đạo diễn ấy đã
thành công, vì Hàn đã xem Thương Thương là
một nàng tiên đến vớt chàng lên khỏi cơn sóng
đang nhận chìm chàng trong biển khổ. Nguồn
cản hứng từ Thương Thương thật mãnh liệt, dạt
dào khiến Hàn say sưa sáng tác Cẩm Châu
Duyên, và hai vở kịch thơ Duyên Kỳ Ngộ, và
Quần Tiên Hội. Dù chưa biết dung nhan
Thương Thương, nhưng khi viết xong Duyên
Kỳ Ngộ, tác giả đã đề: “Tặng Thương Thương,
người lụa bến Sông Hương”. Như trong vài
đọan trong Duyên Kỳ Ngộ:
Chàng: Phải quê nàng ở Đào Nguyên,
Bởi chưng sắc đẹp lại thêm đa tình,
Xuống đây tìm nợ ba sinh,
Không hay trời khiến ta mình gặp
nhau…?
Nàng: Em là Trần Thương Thương
Ngụ ở bến Tầm Dương
Đi tìm chàng thi sĩ
Trong pho sách Kim Cương
Đi tới Tương Tư xứ,
Tìm không ra người thương
Chàng: Em là Trần Thương Thương,
Anh là Hàn Mặc Tử,
Không phải cách âm dương
Còn có khi tri ngộ,
Em là hoa mười phương,
Anh là mây tứ xứ,
Gặp nhau ở cạnh đường,
Nói sao cho bằng khóc?
Chàng: ……….
Thương Thương em, trời cho ta kỳ ngộ,
Nói cho ta thần diệu mà vàng bay
…..
Hỡi Thương Thương, người ngọc của lòng
anh,
Ta nhìn em với bao lời ta than,
Khiến hoa, chim nghe được cũng không
đành.

Trần Tái Phùng yêu cầu Hàn ngưng viết Quần
Tiên Hội. Thời gian ấy Hàn nghe lời khuyên
của anh rể là ông Bửu Dõng đang làm y tá tại
Qui Nhơn, Hàn vào bệnh viện và bác sĩ chính
thức xác nhân Hàn đã bị bệnh phong cùi và
buộc phải sống cách ly. Cuối tháng 9 năm ấy
Hàn được đưa vào trại phung Qui Hòa, không
đầy 2 tháng sau Hàn đã qua đời trong cô đơn
tại đây.

Theo ông Phạm Xuân Tuyển thì sau một thời
gian dài im lặng vì nhà văn Trần Thanh Địch
tham gia kháng chiến và đã tập bết ra Bắc
(1955-1975). Từ năm 1986 về sau, nhiều lần
nhà văn Trần Thanh Địch đã chính thức xác
nhận Trần Thi Thương Thương là có thật, và
chính là cháu của ông, cô là em ruột Trần Tái
Phùng. Lúc ấy (1940) Thương Thương là một
nữ sinh 15 tuổi của trường Đồng Khánh. Cha
Thương Thương là ông Trần Thanh Đạt làm
tuần vũ Bình Thuận (1940-1942) sau lên
thượng thư bộ giáo dục, là anh của nhà văn lão
thành Trần Thanh Mại và Trần Thanh Địch.
Thời gian ấy Thương Thương vẫn học ở Huế,
Đang khi say sưa viết Quần Tiên Hội, trong ấy vì Phan Thiết chưa có trường cấp 2, nhưng cô
Hàn biến Thương Thương thành Quỳnh Tiên, vào Phan Thiết ăn tết và đi ngọan cảnh.Vì
còn chàng là Huyền Tiên. Sau mỗi đọan đều phong cách gia đình nho giaó quan lại, nên
gửi cho Thương Thương, Trần Thanh Địch, và Trần Thanh Địch và Trần Tái Phùng không
Trần Tái Phùng đọc để chia sẻ và góp ý. Thình dám để Thương Thương vướng vào một cuộc
lình tháng 8 năm 1940 Hàn nhận được thư của tình vô vọng nên đã yêu cầu Hàn ngưng viết
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Quần Tiên Hội. Thương Thương đến với Hàn
vào những ngày tháng cuối đời, dù chưa một
lần hạnh ngộ, nhưng với hồn thơ phong phú
giàu tưởng tượng, nàng đã trở thành người tình
sống động trong lòng thi nhân, từ đó những
dòng thơ dạt dào tuân chảy và hình ảnh
Thương Thương ẩn hiện trong vườn thơ của
Hàn còn mãi, làm phong phú cho thi đàn Việt
Nam về sau.

nghiệp văn thơ Hàn Mặc Tử vào vị trí thích
hợp trong kho tàng văn học nước nhà.

Đỗ Như Điện
Bài viết năm 2005.
Hiệu đính Mùa Thu 2016

Nếu xet về mặt tình yêu nam nữ thì chỉ Mộng
Cầm mới thật là người tình đúng nghĩa. Thu
Hà, Thu Yến, tuy có làn cho Hàn rung động ở
tuổi biết yêu nhưng còn e lệ thăm dò. Ngoc
Sương, Mỹ Thiện, Thương Thương thì chưa
một lần gặp mặt. Thanh Huy cũng chỉ là bóng
mờ như ảo ảnh. Hòang Cúc tuy thấy dung nhan
nhưng cũng chưa một lần trò truyện. Mai Đình
kể như tình yêu đơn phương, tuy Hàn có cảm
thông, quí mến nhưng chưa đủ nghĩa tình yêu.
Tuy mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đả là
nguồn thi hứng để HMT viết lên những dòng
thơ kiệt tác trong thi đàn Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Bá Tín - Hàn Mặc Tử anh tôi, NXB
Văn Nghệ Saigòn 1991.
- Nguyễn Bá Tín – Hàn Mặc Tử trong riệng tư
(Bản đánh máy -1993)
- Huy Phong & Yến Anh – Thơ Hàn Mặc Tử Mekong-tỵnạn VH4/1990.
- Kiều Văn – Thi Ca Việt Nam Chọn Lọc Thơ Hàn Mặc Tử. NXB Đồng Nai 1996.
- Chu Văn Sơn – Hàn Mặc Tử một hành trình
sáng tạo. NXB Trẻ, Hội nghiên cứu & giảng
dạy văn học TPHCM (khồng đề năm ấn
hành)
- Lữ Huy Nguyên – Hàn Mặc Tử thơ và đời,
Khi viết những dòng này, tôi biết ơn sâu xa cụ
NXB Văn học, Hà Nội 1997.
Thiện Nam Nguyễn Bá Tín, em Nhà Thơ Hàn - Lữ Huy Nguyên – Thơ Hàn Mặc Tử, NXB
Mặc Tử mà tôi đã có dịp quen biết và họat
Văn Học 1993
động chung trong nhiều sinh họat tôn giáo, văn - Mã Giang Lân – Thơ Hàn Mặc Tử - những
hóa, chính trị tại Nha Trang từ 1966-1975. Vào
lời bình. NXB Văn Hóa thong tin, Hà Nội
những năm cuối đời cụ ao ước làm sáng tỏ một
2000.
số nghi án chung quanh cuộc đời và sự nghiệp - Một số tư liệu do tác giả thu góp và chọn
văn chương của Hàn Mặc Tử mà suốt 60 năm
lọc.
qua chưa hề được nhắc đến. Điều mong ước
của cụ đã thực hiện, dầu chưa trọn vẹn trước
khi cụ từ trần năm 2004. Hy vọng các văn thi
hữu và các nhà nghiên cứu bổ sung để đặt sự
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Giá Trị và Sự Bình Đẵng của Mỗi Lá Phiếu

Quyền Bầu Cử tại Hoa Kỳ

Trong một nước có dân chủ thật sự như Hoa Kỳ,
mọi lá phiếu của các cử tri đều có giá trị bình đẵng
tuyệt đối, bất luận lá phiếu ấy là của một ông tỷ
phú, một người có quyền thế nhất nước như Tổng
Thống hay của một người thất nghiệp, một công
nhân hay một anh binh nhì. Mọi lá phiếu đều có giá
trị tuyệt đối như nhau, bất kể màu da, chủng tộc và
tôn giáo hay giới tính của cử tri.

Theo luật lệ hiện hành, ai cũng có quyền tham gia
bầu cử hoàn toàn tự do và miễn phí mà chỉ cần hội
đủ các điền kiện tối thiểu sau đây: là một công dân
Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử,
không ở trong tù và không bị tòa phán quyết là mất
trí và đã ghi danh bầu cử ít nhất 15 ngày trước ngày
bầu cử.

Tham gia bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi
người dân. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đã
có các định chế dân chủ vững chắc trên hai trăm
năm nay. Chính quyền thật sự là của dân, do dân và
vì dân, chứ không phải chỉ là khẩu hiệu tuyên
truyền, dối trá như dưới chế độ Cộng Sản tại Việt
Nam. Những người đứng ra lãnh đạo Hoa Kỳ đều là
công bộc của dân và do dân tín nhiệm bầu chọn một
cách công bằng và dân chủ. Nếu sau khi đắc cử, họ
tỏ ra kém cỏi hoặc không giữ lời hứa, người dân sẽ
cho họ về vườn trong cuộc bỏ phiếu lần tới.
Sức mạnh của nền dân chủ xứ nầy có được là nhờ
dân trí và ý thức trách nhiệm của mọi người. Đa số
dân Mỹ đều tích cực tham gia các cuộc bầu cử. Họ
trực tiếp tham dự các cuộc vận động tranh cử, đọc
các bản tin và bài báo để tìm hiểu lập trường cũng
như chương trình hành động của các ứng cử viên.
Ngoài ra, họ cũng theo dõi các sinh hoạt tại Đại Hội
của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng như các
buổi tranh luận trên T.V giữa các ứng cử viên. Theo
đài truyền hình CNN, sẽ có chừng trên dưới 50
triệu người Mỹ theo dõi mỗi cuộc tranh luận giữa
hai ứng cử viên Tổng Thống Obama và Romney
trong năm 2012.

Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ sau kỳ bầu cử trước thì
bạn cần thông báo cho cơ quan bầu cử sở tại chậm
nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử. Nếu bận rộn
công việc hay bất cứ vì lý do nào khác và không
muốn đến phòng phiếu để bầu, bạn có quyền bầu cử
bằng thư. Ít nhất là một tuần ngày bầu cử, bạn phải
gởi Email hay gởi thư yêu cầu cơ quan tổ chức bầu
cử sở tại gởi mẫu phiếu thẳng về nhà cho bạn.
Trong trường hợp nầy, bạn khỏi lo các khó khăn vì
ngôn ngữ bất đồng và không quen thủ tục bầu cử tại
Mỹ, vì bạn có thể nhờ thân nhân, con cháu hay bạn
bè giảng giải sang tiếng Việt và giúp bạn hoàn
thành việc bỏ phiếu bằng thư một cách thong thả,
dễ dàng.
Quyền bầu cử dành cho mọi công dân, bất kể màu
da, chủng tộc và giới tính nam nữ phổquát như
ngày nay không phải bỗng nhiên mà người Mỹ có
được. Suốt chiều dài lịch sử hơn hai trăm năm của
xứ nầy, nhiều thế hệ, đặc biệt là người Mỹ da đen,
phụ nữ và thanh niên đã từng tranh đấu trong nhiều
năm để đòi quyền bầu cử. Thật vậy, khởi đầu vào
thế kỷ 18, chỉ những nam công dân Mỹ từ 21 tuổi
trở lên và phải là Mỹ trắng mới có quyền bầu cử
chứ phụ nữ không có quyền bỏ phiếu.
Quyền bầu cử của nữ giới chỉ được cải tiến dần dần
tại một số địa phương kể từ cuối thếkỷ 19 nhờ sự
tranh đấu không ngừng của các phụ nữ có trình độ
và ý thức về sự bất bìnhđẵng trong quyền bỏ phiếu.
Đến năm 1920, dưới thời Tổng Thống Woodrow
Wilson,Quốc Hội Hoa Kỳ mới thông qua Tu Chánh
Án thứ 19, xác nhận phụ nữ cũng có quyền bỏ
phiếu.
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Về tuổi tác, từ năm 1970 trở về trước, công dân Mỹ
phải được từ 21 tuổi trở lên mới có quyền bầu cử.
Nhiều thanh niên, sinh viên cảm thấy bất công, vì
họ có thể bị động viên từ 18 tuổi, nhưng họ phải đợi
đến 21 tuổi mới có quyền bầu cử. Nhưng với đà leo
thang củachiến tranh tại Việt Nam vào những năm
cuối của thập niên 60, nhiều thanh niên 18 tuổi đã
phải nhập ngũ, từ đó phong trào tranh đấu đòi
quyền bỏ phiếu cho công dân 18 tuổi đã lấy khẩu
hiệu: “Old enough to fight, old enough to vote”
(Lớn đủ để đánh giặc, lớn đủ để bầu cử). Nhờ lập
luận hết sức đơn giản và hữu lý đó, cuộc tranh đấu
đã đi đến thắng lợi, và Tu Chánh Án thứ 26 đã
được lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày
1-7-1971, xác nhận quyền tham gia bầu cử cho mọi
công dân từ 18 tuổi trở lên.
Riêng đối với người Mỹ gốc Phi Châu, tình trạng
kỳ thị vì màu da, nhất là tại các tiểu bang miền
Nam vẫn còn rất nặng nề. Họ bị kỳ thị, cấm đoán
ngay cả việc đến nhà thờ xem Lễ, hay các quyền xử
dụng xe bus, vào tiệm ăn, đến rạp chiếu bóng, xin
việc làm hay ghi danh nhập học. Nơi nào họ cũng
có thể bị từ chối một cách khắc nghiệt, bất công!
Nhưng người Mỹ da đen đã kiên trì tranh đấu từ thế
hệ nầy qua thế hệ khác cho đến khi phong trào
tranh đấu bất bạo động đòi quyền công dân (Civil
Rights Movement) bùng nỗ dưới sự lãnh đạo của
Mục Sư Luther Martin King thì cuộc tranh đấu mới
đạt được thắng lợi.
Sau khi lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua,
ngày 6-8-1965, Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã
duyệt ký và ban hành Tu Chánh Án thứ 24 về “Luật
về Các Quyền Bầu Cử năm 1965” (The Voting
Rights Act of 1965).
Tu chánh án nầy không những là một thành công
lớn của người Mỹ gốc Phi Châu trongcông cuộc
tranh đấu vì dân chủ và công bằng xã hội mà nó
cũng đánh dấu một trang sửmới về sự lớn mạnh của
nền Dân Chủ tại Hoa Kỳ.

Sau khi tu chánh án nầy ra đời, càng ngày càng có
nhiều người Mỹ da màu và phụ nữ ra tranh cử tại
các Hội Đồng thành phố, các Quốc Hội tiểu bang
và liên bang. Nỗi bật nhất là sự đắc cử vẻ vang của
ứng viên Barack Obama năm 2008. Đây là vị tổng
thống người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên trong lịch
sử Hoa Kỳ.
Một Lá Phiếu Cũng Có Thể Thay Đổi Kết Quả
Bầu Cử
Nhiều người, trong đó có một số không nhỏ người
Mỹ gốc Việt đã từng trải kinh nghiệm bầu cử theo
lối “Đảng chọn dân bầu” của Cộng Sản Việt Nam,
họ hay coi thường giá trị của lá phiếu. Có người
còn nghĩ, dù mình có đi bầu hay không, kết quả bầu
cử cũng chẳng có gì thay đổi. Điều đó có lẽ không
sai dưới chế độ Cộng Sản độc tài, nhưng đối với
một đất nước có dân chủ thật sự như Hoa Kỳ thì lá
phiếu là tiếng nói của người dân. Nó có một giá trị
và sức mạnh rõ rệt.
Thay vì phải mất thì giờ để chứng minh về sức
mạnh của một lá phiếu, chúng tôi sẽ lần lược nêu
lên sau đây ít nhất đã có 10 trường hợp, chỉ cần hơn
một lá phiếu đã tạo được kết quả thắng bại làm thay
đổi cục diện của lịch sử Hoa Kỳ.
1.

2.

3.

4.

5.

Năm 1776, với chỉ hơn một phiếu, Hoa Kỳ đã
chọn tiếng Anh thay vì tiếng Đức làm quốc
ngữ.
Năm 1899, trong một cuộc bầu cử Tổng
Thống, hai ứng cử viên Thomas Jefferson và
Aaron Burr có tổng số phiếu của Cử Tri Đoàn
bằng nhau. Sau đó các Dân Biểu Quốc Hội đã
bỏ phiếu chọn lựa. Kết quả, Thomas Jefferson
đã hơn Aaron Burr một phiếu và trở thành
Tổng Thống thứ ba của Hoa Kỳ.
Năm 1824, có bốn ứng cử viên tranh cử Tổng
Thống, nhưng không có ứng viên nào đạt đủ đa
số phiếu của Cử Tri Đoàn. Các Dân Biểu lại bỏ
phiếu, và lần nầy John Quincy Adams thắng
Andrew Jackson một phiếu và trở thành Tổng
Thống thứ sáu của Hoa Kỳ.
Năm 1845 Texas được thâu nhận trở thành một
tiểu bang của Hoa Kỳ nhờ số thuận cao hơn số
chống một phiếu.
Năm 1846, với một phiếu thuận cao hơn số
chống, Thượng Viện Hoa Kỳ đã tán thành đề
nghị của Tổng Thống Polk là Hoa Kỳ chính
thức tuyên chiến với Mexico.
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Năm 1850, với số thuận cao hơn số chống một
phiếu, California đã được chính thức trở thành
một tiểu bang của Hoa Kỳ.
7. Năm 1859, cũng với một phiếu thuận cao hơn
phiếu chống, Oregon được gia nhập liên bang
Hoa Kỳ.
8. Năm 1867, Hoa Kỳ đã mua đất Alaska của Nga
hoàng sau khi được Thương Viện thông qua
với tổng số phiếu thuận cao hơn phiếu chống là
một phiếu.
9. Ngày 26-5-1868, Tổng Thống Andrew
Jackson, vị tổng thống thứ bảy của Hoa Kỳ
không bị bãi nhiệm vì số phiếu các Thượng
Nghị Sĩ không tán thành cao hơn số phiếu bất
tín nhiệm ông một phiếu.
10. Năm 1920, Tu Chánh Án thứ 19 về quyền bầu
cử của phụ nữ đã được Thượng Viện tiểu bang
cuối cùng là Tennessee phê chuẩn với số phiếu
thuận cao hơn số phiếu chống một phiếu. Nhờ
đó, Tu Chánh Án thứ 19 đã trở thành chính
thức, xác nhận phụ nữ Hoa Kỳ cũng có quyền
bầu cử.

phiếu thì tiếng nói của cộng đồng càng được
lắng nghe.

6.

2.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 giữa
hai ứng cử viên Al Gore và George W. Bush,
sau nhiều lần kiểm phiếu, vì có một số phiếu bị
hỏng và đếm sai, sang ngày thứ ba, ban bầu cử
của tiểu bang Florida cho rằng ông Bush được
2.912.790 phiếu, và ông Gore được 2.912.253
phiếu, nghĩa là ông Bush chỉ hơn ông Gore 537
phiếu. Con số 537 phiếu đó không được Đảng
Dân Chủ chấp nhận và họ đòi phải kiểm soát
lại vì vẫn còn nhiều nghi vấn và sơ suất trong
khi kiểm phiếu. Cuối cùng Tối Cao Pháp Viện
đã đưa ra phán quyết chấm dứt việc kiểm phiếu
và tuyên bố ông Bush thắng cử tại Florida, vì
thế, ông Bush nhận được 27 phiếu cử tri đoàn
của Florida, và nhờ đó ông mới có 271 tổng số
phiếu cử tri đoàn trên toàn quốc và đắc cử tổng
thống.
Khi nhìn vào con số 537 phiếu mà ông Bush đã
hơn ông Gore, chúng ta có quyền suy đoán là
cử tri người Mỹ gốc Việt đã giúp ông Bush vì
đa số cử tri gốc Việt có khuynh hướng dồn
phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Điểm nầy càng làm
nổi bật giá trị lá phiếu của cộng đồng chúng ta,
vì đó là nhóm mà người Mỹ thường gọi là
“swing vote”, rất quan trọng. Đó là những lá
phiếu quyết định trong những cuộc bầu cử khi
hai ứng cử viên có sức mạnh ngang ngữa như
nhau.

Những Bài Học Cụ Thể
Tóm lại, sau khi tìm hiểu về sức mạnh của lá phiếu
tại Hoa Kỳ, chúng ta có thể rút ra được ít nhất ba
nhận xét và bài học quan trọng sau đây.
1.

Lá phiếu của mỗi cử tri tại Mỹ rất quan trọng
và có giá trị bình đẵng tuyệt đối. Trong lịch sử
của nước nầy, đã có rất nhiều trường hợp, chỉ
hơn thua một phiếu duy nhất cũng có thể trở
thành thắng hay bại.
Mỗi lần chúng ta tiếp xúc với các vị dân cử
Hoa Kỳ để nhờ họ giúp đỡ, như thỉnh cầu Tổng
Thống đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC
(quốc gia cần quan tâm dặc biệt vì đàn áp tôn
giáo) hoặc vận động Quốc Hội thông qua Dự
Luật Nhân Quyền, họ thường hỏi chúng ta có
bao nhiêu cử tri? Và có bao nhiêu người đi
bầu? Như thế đủ biết chúng ta càng có nhiều
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3.

Tham gia bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của
mỗi công dân xứ nầy. Chúng ta nên ý thức
rằng, sở dĩ ngày nay chúng ta thừa hưởng được
những quyền nầy là do sự tranh đấu không
ngừng của rất nhiều người Mỹ, trải qua hơn hai
trăm năm, trong đó có sự góp phần tích cực của
người Mỹ da đen, các phụ nữ cũng như thanh
niên sinh viên.
Tóm lại, vì quyền lợi cá nhân cũng như quyền
lợi của cộng đồng người Việt tại Mỹ và đặc
biệt vì công cuộc vận động Nhân Quyền và
Dân Chủ cho quê hương Việt Nam, chúng ta
phải rũ nhau ghi danh và đi bầu thật đông. Đây
là một việc làm tương đối dễ dàng nhưng rất cụ
thể và hữu hiệu mà ai cũng có thể làm được.
Nguyễn Thanh Trang
October 2012

Cần Phát Huy Truyền Thống Chống Ngoại Xâm Của Phụ Nữ Việt Nam

Ngày xưa, người phụ nữ được
xem là “đảm đang” cần phải có
đủ Công, Dung, Ngôn, Hạnh theo
thuyết “Tam tòng, Tứ đức” của
triết gia Khổng Tử. Tứ đức được
xem là khuôn vàng thước ngọc
đối với người phụ nữ Đông
phương nói chung và phụ nữ VN
nói riêng.
- Công là nữ công gia chánh,
phải tề gia nội trợ, biết thêu
thùa may vá và nuôi dạy con
cái.
- Dung là vẻ đẹp hình thức bên
ngoài, cần phải duyên dáng,
thùy mị, kín đáo.
- Ngôn là lời nói, phải nhỏ nhẹ,
nhã nhặn thể hiện sự đoan
trang, thể hiện nét đẹp về văn
hóa.
- Hạnh được xem là quan trọng
nhất trong Tứ đức, là lòng nhân
hậu, giữ thủy chung và giữ gia
phong nề nếp trong gia đình.
Qua một thời gian dài, về sau giá
trị nhân bản của người phụ nữ
VN được đánh giá qua:
- Tự trọng: Luôn giữ gìn tư cách
và danh dự của mình. Tôn
trọng những giá trị đạo đức lâu
đời, biết xấu hỗ và ăn năn nếu
làm những việc trái đạo lý.

Hiếu thảo với cha mẹ, chung
thủy với chồng.
- Đảm đang: Khả năng quán
xuyến việc nhà, biết sắp xếp
công việc trong gia đình, cần
cù, chăm chỉ, biết tiết kiệm để
gia đình no ấm. Ngoài việc sinh
con, người phụ nữ còn phải
nuôi và dạy con khôn lớn.
- Trung hậu: thẳng thắn, vị tha
nhân ái, luôn muốn mang lại
điều tốt lành cho người khác.
Sẵn sàng hy sinh cho chồng
con mà không tính toán. Đây là
đặc điểm của người phụ nữ
VN, thể hiện nếp sống văn hóa
của dân tộc.
Trong kỳ viếng thăm VN ngày
24/5/2016, bài phát biểu của
Tổng thống Obama tại Hà Nội có
nhắc đến người phụ nữ VN:
“Từ thời Bà Trưng Bà Triệu đến
nay, những người phụ nữ mạnh
mẽ và tự tin luôn luôn giúp Việt
Nam tiến về phía trước. Bằng
chứng rất rõ ràng gia đình, cộng
đồng, và các quốc gia đều thịnh
vượng hơn khi trẻ em và phụ nữ
có cơ hội bình đẳng để thành
công ở trường học, nơi làm việc
và trong chính phủ. Điều đó đúng
ở mọi nơi và đúng ở Việt Nam”.

Lời nói của Tổng thống Obama
khẳng định giá trị của người phụ
nữ trong giai đoạn hiện nay. Khác
với ngày xưa, người phụ nữ ngày
nay không chỉ đảm đương vai trò
“tề gia nội trợ” trong gia đình mà
còn tham gia vào nhiều lãnh vực
khác như văn hóa, chính trị, giáo
dục, nghệ thuật, v.v. có lợi ích
hơn cho xã hội. Hơn thế nữa, họ
còn là những người đứng ở vị thế
lãnh đạo trong thời kỳ phát triển
xã hội theo đà tiến hóa của nhân
loại.
Đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, với
tinh thần bất khuất và ý thức độc
lập tự chủ mạnh mẽ, đã đóng góp
nhiều công sức trong công cuộc
chống giặc ngoại xâm. Trải qua
gần 5000 năm văn hiến, hình ảnh
người phụ nữ Việt Nam được
truyền tụng mãi đến ngày hôm
nay, bà Âu Cơ đưa các con đi mở
nước và dạy dân dựng làng xã. Bà
mẹ làng Gióng kiên trì nuôi cậu
bé Phù Đổng, đứa con “chậm
lớn” để đánh giặc Ân. Hai Bà
Trưng cùng các nữ tướng tụ binh
khởi nghĩa và thà tuẫn tiết chứ
không để thân xác rơi vào tay
giặc Đông Hán. Bà Triệu và
nhiều bậc nữ lưu tài giỏi, dũng
cảm trong các thời đại Ngô, Đinh,
Lê, Trần, Lý, Lê, như Thái hậu
Vương Vân Nga, Ỷ Lan nguyên
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phi, Huyền Trân công chúa, Ngọc
Hân công chúa, nữ tướng Bùi Thị
Xuân thời Tây Sơn .v.v. Thời cận
đại có Cô Bắc, Cô Giang của Việt
Nam Quốc Dân Đảng dưới thời
chống Pháp.
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà
Trưng, tiếp đến là Bà Triệu đã
làm thức tỉnh tinh thần yêu nước
của con dân Việt, hai cuộc khởi
nghĩa này ngoài ý nghĩa chiến
đấu để dành lại độc lập cho đất
nước mà còn nói lên khả năng
lãnh đạo và tài năng chiến đấu
của người phụ nữ VN.
Cách nay gần 100 năm, Cô Bắc,
Cô Giang trong hàng ngũ Việt
Nam Quốc Dân Đảng đã "đáp lời
sông núi", dâng hiến máu xương
của mình để giành lại độc lập cho
đất nước và cả hai trở thành bất
diệt trong lịch sử VN. Cả hai đã
thể hiện đúng truyền thống "giặc
đến nhà, đàn bà phải đánh" và đã
noi theo tấm gương tuẫn tiết của
các bậc anh thư thời Trưng Nữ
Vương.
Hiện tại mộng “bá quyền” của
Trung Cộng đã quá rõ ràng và sức
ép đè lên VN nặng hơn các nước
khác trong vùng Biển Đông. Chỉ
cần một mồi lửa là chiến tranh sẽ
xảy ra. Điều này có nghĩa là “giặc
ngoại xâm đã đến”, không thể
ngồi chờ tới khi “giặc đến nhà”.

Sức ép quá lớn đè lên đất nước vì
tập đoàn lãnh đạo CSVN đã:
-

Vì quyền lợi cá nhân.
Hèn nhát, nhu nhược.
Tham quyền cố vị, bè phái
Không tôn trọng nhân quyền.

Trong thế kỷ thứ 21 này, chống
ngoại xâm không phải chờ “giặc
đến nhà”, chống ngoại xâm còn
có ý nghĩa là chống lại sự bất
công, nhu nhược, bán nước của
tập đoàn lãnh đạo.
Người phụ nữ VN không chỉ xuất
hiện chiến đấu trong giai đoạn tổ
quốc lâm nguy mà còn đấu tranh
chống áp bức, chống bất công
trong chế độ độc tài đảng trị. Như
hiện nay, dưới chế độ cộng sản
VN, hàng loạt phụ nữ cũng đã
xuất hiện dấn thân “xuống đường
biểu tình” tranh đấu chống lại sự
hèn nhát, nhu nhược của tập đoàn
lãnh đạo, quyết đòi lại biển đảo,
đòi lại nhân quyền, đòi lại môi
trường sống cho đồng bào các
tỉnh miền Trung, từ Lê Thị Công
Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ
Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên,
Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn
Phương Uyên, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh và nhiều phụ nữ khác nữa
với những lời tuyên bố can
trường chống Tàu cộng và bạo
quyền CSVN.

Âu Cơ Houston - Đêm Thắp Nến
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Bạo quyền CSVN có thể bỏ tù
những phụ nữ can trường này,
nhưng sẽ không sao dập tắt được
ngọn lửa đấu tranh đã được họ
thắp lên trong bóng tối âm u của
hiện tình đất nước, trước chủ
trương và hành động “bá quyền”
của Tàu Cộng trên Biển Đông.
Tương tự như Bà Triệu, họ muốn
cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng
sóng dữ, đánh đuổi quân xâm
lược, giành lại chủ quyền cho đất
nước, họ muốn dẹp bỏ chế độ độc
tài cộng sản chứ không chấp nhận
cúi đầu làm nô lệ cho Đại Hán!
Các bậc anh thư này đã, đang và
sẽ được lưu danh trong trang sử
hào hùng của dân tộc Việt.
Ngoài ra, người phụ nữ Việt vốn
có truyền thống đạo đức. Dù ở bất
cứ thời nào, truyền thống này vẫn
luôn tỏa sáng góp phần nâng cao
vị trí của người phụ nữ trong gia
đình và ngoài xã hội.
Hãy tự hào là người phụ nữ VN
và hãy đứng lên cùng với các nữ
lưu hào kiệt để gìn giữ, bảo vệ tổ
quốc, phát huy những truyền
thống tốt đẹp, phục hồi lại nền
đạo đức đang bị băng hoại, ngõ
hầu tiếp nối sự nghiệp cứu quốc
và kiến quốc của các bậc tiền
nhân đã dầy công dựng nước.
Minh Thu

Đại Hội Âu Cơ 3

Học Đường Dưới
Chế Độ Cộng Sản
Tiếng la hét, tiếng chửi bới, kêu
gào, khóc lóc làm nhốn nháo cả
một góc sân trường… Đó là một
trong nhiều hình ảnh được một số
bạn trẻ thâu lại và tung lên mạng,
nói về những cuộc đấu đá của các
nữ sinh viên trong một trường
trung học tại Việt Nam. Những
cảnh tượng này không còn là
“chuyện động trời” với các em
học sinh nữa, đặc biệt là những
học sinh trung học. Tôi tự hỏi,
nguyên nhân từ đâu mà càng
ngày bạo lực học đường tại Việt
Nam càng nở rộ, nó đã trở thành
một vấn nạn trong xã hội, và là
nỗi lo sợ rất lớn của các bậc phụ
huynh.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt
Nam. Sài Gòn, miền đất đã nuôi
tôi khôn lớn. Nhìn lại những năm
tháng đó, chỉ hai mươi năm về
trước, nhưng sao có quá nhiều
khác biệt trong văn hóa giáo dục
thời nay. Không cần phải phân
tích sâu xa, tất cả chúng ta đều
nhìn thấy sự xuống cấp của một
xã hội, sự tụt hậu về mọi mặt của
một đất nước từ văn hóa, giáo dục
và thậm chí đến con người.
Cộng sản Việt Nam luôn phủ
nhận và chê bài nền giáo dục của
chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước
năm 1975, nhưng so sánh với nền
giáo dục của họ hiện nay, thật xấu
hổ khi phải nhìn nhận rằng trình
độ học vấn của sinh viên ngày
nay không được một nữa kiến
thức của tầng lớp cha ông đi
trước. Một xã hội văn minh, một
đời sống phát triển, luôn là ước
mơ của mỗi người. Tuy nhiên,
một xã hội văn minh không có
nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp.
Chúng ta nên biết rằng ẩn mình
trong cái văn minh ấy chính là

những tệ nạn xã hội, mà mọi thứ
đều xuất phát từ trình độ học vấn
và nhận thức của từng con người.
Nhìn lại thời niên thiếu của tôi,
vào những năm trung học, cũng là
lúc tôi bước vào lứa tuổi “cập
kê”, nhưng sao tình cảm học sinh
ngày xưa rất giản dị, rất thơ
mộng. Chắc hẳn bạn cũng giống
như tôi, chúng ta đều nhìn thấy
những sự khác biệt lớn giữa học
sinh, sinh viên ngày nay với học
sinh, sinh viên thuộc những thế
hệ đi trước. Tôi còn nhớ như in
vào thời đại chúng tôi, tôi thường
dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng để
ôn lại bài vở và sau đó đạp xe đạp
đến trường. Học sinh thời nay
cũng dậy sớm nhưng không phải
để ôn bài, mà để ngồi vào bàn
trang điểm, soi gương, đánh phấn,
rồi nhanh hơn sóc phóng xe gắn
máy lượn như tên lửa tới trường
học. Ngày xưa đi học tôi thường
mang trong cặp là sách vở, thước
kẻ, bút chì, bút mực, học sinh
ngày nay cái họ mang theo tới
trường là điện thoại di động, là
máy ảnh, là tiền để vui chơi ăn
uống, mua thuốc lá để hút, để
trốn cha trốn mẹ đi nhậu nhẹt
cùng nhau. Vào thời chúng tôi
các anh chị sinh viên mới hiền
lành làm sao, chúng tôi đến
trường để thu thập kiến thức, học
hỏi những điều hay ý đẹp từ thầy
cô, từ sách vở để chuẩn bị hành
trang cho mình bước vào đời; học
sinh ngày nay đến trường không
để thu thập kiến thức từ thầy cô,
từ nhà trường, mà là thâu lượm
thông tin từ bạn bè và cùng suy
nghĩ hợp đồng làm cách nào để
dạy cho anh chàng này một bài
học hay răn đe cô gái kia bằng
một trận đòn chí mạng.
Nói về chuyện đánh nhau giữa
học sinh thì thời nào cũng có, tuy
nhiên vào thời trước học sinh
đánh nhau thì thường là “một
chọi một”, nhưng học sinh ngày
nay thì nỗi tiếng với lối đánh hợp

đồng, có bài bản, có tổ chức hơn.
Khi đã tóm được “con mồi”, cả
bọn cùng xúm vào và đánh đá
“con mồi” không thương tiếc.
Những hình ảnh tôi nhìn thấy trên
mạng thật khủng khiếp, cả một
tốp học sinh cùng xúm vào lột
gần như trần nữ học sinh trung
học, chiếc áo dài trắng biểu tượng
của sự thơ ngây trong trắng đã bị
xé rách ra từng mãnh, mặc cho cô
gái khóc lóc, cầu khẩn van xin để
được tha thứ. Điều càng làm tôi
đau lòng và căm phẫn hơn là sự
quá thờ ơ của hàng chục học sinh,
sinh viên khác, họ vô tư đứng
xem cô gái bị hành hạ mà không
hề có một lời lên tiếng can ngăn.
Thậm chí có người còn dùng điện
thoại quay lại những hình ảnh đó
một cách thích thú. Không lẽ
sống trong xã hội cộng sản, tình
cảm giữa người và người đã trở
nên chai cứng đến vậy sao? Tôi
thật sự thấy choáng và tủi hổ cho
học sinh thời nay.
Phần lớn học sinh ngày nay đến
trường không phải để học hỏi
những điều hay lẽ phải để trang bị
cho mình một kiến thức để bước
chân vào đời. Trường học đối với
giới trẻ ngày nay được xem như
là tụ điểm để các em tập trung
chơi đùa, quậy phá, những cậu
ấm, những tiểu thư con nhà giàu
thì đua nhau khoe khoang quần
này áo nọ, nào là những hàng
hiệu được cha mẹ mua từ nước
ngoài mang về... Nếu không ráng
sức phô trương, không khéo lại bị
chúng bạn cho là “đứa quê mùa”
thì cảm thấy mất mặt quá! Một sự
suy đồi của xã hội, và đây cũng
chính là kết quả sau 41 năm trồng
người trong chế độ cộng sản Việt
Nam.
Mặc dù vẫn có những bạn học
sinh, sinh viên chuyên cần chăm
chỉ, tập trung học hành, nhưng đó
chỉ là một bộ phận nhỏ. Với
những sinh viên con gia đình
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nghèo trong xã hội hiện nay, thật
đau xót khi phải nói rằng, cho dù
bạn có xuất sắc cỡ nào đi nữa,
bạn cũng sẽ không được chế độ
cộng sản trọng dụng đúng với khả
năng thiên phú của mình. Nhưng
nói như vậy không có nghĩa là
các bạn phải chấp nhận cảnh sống
buông thả cho chính bản thân
mình.
Hỡi các bạn trẻ Việt Nam, vẫn
chưa muộn để các bạn nhìn lại

cách sống của mình. Hãy cố gắng
sống sau cho xứng một kiếp
người. Ngay cả loài thú còn biết
thương yêu đùm bọc nhau, huống
chi là con người sao bạn lại quá
đỗi thờ ơ, lãnh đạm với những
chướng tai gai mắt trong cuộc
sống. Mỗi người chúng ta nên tự
rèn luyện bản thân mình để trở
thành một người con ngoan trong
gia đình và một công dân hữu ích
ngoài xã hội. Có như vậy chúng

Ra Mắt Phim Thảm Họa Đỏ - Dallas 2015

We Are One
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ta mới mong đưa được đất nước
Việt Nam phát triển và hội nhập
với sự văn minh của thế giới.
Minh Nguyệt
11/03/2016

Ra Mắt Phim Thảm Họa Đỏ - Nam Cali. 2015

Tưởng Niệm Ngày 911

Tháng giêng có nhiều ngày lạnh và mưa, đan trộn
vào những ngày nắng ấm tìm về. Buổi sáng dường
như thấm lạnh hơn, từ lúc cánh cửa khép lại cho
người ở bên trong đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn theo
chiếc xe chầm chậm rời nhà khi bóng tối chưa tan.
Cà phê một mình chợt không còn mùi vị, cho mãi
đến cuối tuần khi có hai người. Chợt nhận ra, năm
mới đã bắt đầu như thế.
Gần Tết, lòng bâng khuâng xa vắng. Nỗi nhớ từ đâu
bỗng ùa về dẫu đã dặn lòng đừng ngoảnh lại kiếm
tìm, hãy sống với những gì đang hiện diện ngay
đây. Biết phải làm sao khi một bầy con gái, đứa nhỏ
nhất nhà năm nay cũng đã bắt đầu nhờ chị nhuộm
tóc để che đi dấu thời gian. Năm chị em trong
khoảng cách của 16 năm, giờ không còn thuở xôn
xao đón Tết. Còn lại chăng là nỗi nhớ quặn lòng,
người mẹ hiền xưa đã ra đi
- Em ơi. Gần cuối năm chị nhớ mẹ nhiều.
- Chị ơi. Tết sắp đến rồi, em nhớ mẹ làm sao.
- Chị có như em không? Cảm nghe buồn, nhớ mẹ
hơn bao giờ.
Đứa em gái út hồn nhiên, bận rộn chạy đuổi theo
cuộc sống cũng than.
- Càng gần Tết em càng nhớ mẹ.
Không còn mẹ, mất đi nhiều lắm. Sâu như biển,
rộng như bầu trời, dịu dàng như vầng trăng tỏa sáng
những đêm khuya…Thấy đó mà sao không với tới.
Cho đến khi thật sự mất mẹ rồi mới cảm nhận được
khoảnh trống vắng không gì bù đắp được.
Mẹ ơi! Không phải đợi ngày gần Tết con nhớ mẹ.
Con nhớ mẹ mỗi ngày dẫu vẫn nói cười bên dòng
đời trôi chảy không ngừng. Một năm, hai năm… rồi
bốn năm. Con thường nhận đôi dòng ngắn, gửi gắm
sự quan tâm dài theo với thời gian. “Huynh vẫn lặng
lẽ đi vào khu vườn cũ. Không có bông hoa nào ở đó
từ sau lúc muội mồ côi. Dẫu vậy huynh sẽ còn trở
lại, cho đến khi nào muội xếp lại nỗi mất, nỗi buồn
tưới tẩm lại vườn xưa”. “Vết thương nào rồi cũng

lành. Xin đừng ôm mãi nỗi đau. QM hãy đứng dậy
vun xới lại khu vườn nhỏ êm đềm, cho khách vãng
lai có lại chốn dừng chân nhiều bóng mát, ngắm cỏ
hoa sau những lúc mỏi mệt, ê chề vì cuộc sống”.
Còn nhiều nữa những câu nhắc nhỡ, từ người gần
con nhất đến người xa. Dẫu con buông trôi không
viết nhiều năm, những đặc san Phật học vẫn thường
xuyên gởi tới. Con nhận đủ hết những ân tình đầy
ắp, dặn lòng phải làm gì để đáp tạ ơn đời. Ơn cha
mẹ đã cho con cuộc sống, cho con hành trang cần
thiết vào đời. Cho con gia tài là đức độ, từ bi. Là
tấm gương ngời sáng của người biết sống. Biết coi
cuộc đời là chốn tạm dung. Coi đau khổ là mưa, là
nắng cần cho những hạt giống lành đơm hoa, kết
trái mai này.
Chiều 30 Tết mẹ đi vào giấc ngủ, rồi xa đời sau lúc
giao thừa. Hai đứa con gái ở lại đón giao thừa cùng
mẹ, bên câu niệm Phật không ngừng sau lúc mẹ ra
đi. Sáng mồng một thất thểu rời bệnh viện. Chợt
nhận ra chúng con mồ côi cả mẹ lẫn cha. Con về
nhà nhìn chỗ nằm quen thuộc, từ đây chỉ còn lại
mình con. Ba năm được chia cùng mẹ từng bữa ăn,
giấc ngủ. Cùng đứa em gái kế lấy bệnh viện làm
nhà. Gọi bệnh viện Methodist ở Sugar Land là
khách sạn 5 sao, vì cả hai cùng ăn, ngủ, tắm gội dài
ngày nơi đó. Chia với mẹ nỗi đau của nhiều lần bị té
gẫy xương. Nỗi mừng hồi phục, nôn nao lúc bác sĩ
cho rời bệnh viện. Nhờ bên mẹ mà chúng con càng
thấu rõ, có thân là có khổ, vô thường không bỏ sót
một ai. Sức mỏi, hơi tàn sau bốn lần giải phẫu vì
xương mòn rỗng. Chứng kiến những cơn đau của
mẹ để thấy mình bất lực, không thể đau nỗi đau này
thay cho mẹ dù trong khoảnh khắc. Hạnh phúc của
con là được đi cùng mẹ, đoạn sau cùng của một đời
người. Con nhiều lần không dám nghĩ, hạnh phúc
này thật quá mong manh. Tất cả mọi người, rồi ai
cũng mồ côi. Con vừa mong kéo dài hạnh phúc còn
có mẹ, vừa nguyện cầu cho mẹ chấm dứt nỗi đau,
sau quãng đời dài mang thân bệnh. Con an tâm tin
tưởng như lần đưa tiễn cha đi. Mẹ chắc chắn sẽ về
cảnh giới an lành, có duyên gặp Phật để tiếp tục
những gì còn dang dở. Con lau nước mắt, cắt vải
xếp thành những vành khăn tang trắng cho đàn con
của mẹ và lũ cháu, chắt trong nhà. Con nhớ mẹ, nhớ
luôn lời mẹ nói. Càng giản dị càng có thêm cơ hội
để giúp cho người cần giúp. Ngày trước con tự học
may áo để may áo cho em, cho mẹ. Con làm sao
biết có một ngày con cắt vải trắng làm thành những
chiếc khăn tang. Đó là ngày người chị dâu thương
mến ra đi. Với tình thương dành cho người đã mất,
người còn ở lại, con tiếp tục làm khi có ai cần,
không chút đắn đo. Thương mẹ, từ anh chị lớn đến
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con cháu nhỏ ngày hai lần niệm Phật, tụng kinh tiễn
mẹ đi. Khi tụng bài chú Đại Bi và kinh Bát Nhã, con
gõ mõ, em Hồng lãnh phần chuông. Sau buổi tụng
kinh anh Lưu cười than thở. “Sư cô” gõ mõ nhanh
quá làm đám “đệ tử” tụng theo muốn đứt hơi! Nói
thế nhưng các anh chị em và con cháu, lúc nào cũng
làm theo sự hướng dẫn của con. Thủy, Hồng mỗi
buổi sáng ghé nhà con để ba chị em cùng tụng một
thời kinh cho mẹ trước lúc đi làm trong 49 ngày.
Các anh chị em đến chùa, ra viếng mộ ở nghĩa trang
đều đặn theo lời dặn, cũng là cơ hội để anh em xúm
xít bên nhau. Con tin chắc ba mẹ sẽ ấm lòng, an tâm
nhiều khi nhìn thấy đàn con thuận hòa, thương yêu
chăm sóc cho nhau. Anh chị lớn lo cho em nhỏ,
cùng lúc không đắn đo, thắc mắc khi em gái yêu cầu
những việc cần làm để bày tỏ tình thương dành cho
cha mẹ, cùng xoa dịu nỗi khổ của tha nhân.

Đứa em trai mẹ cưng nhất, sau khi vào phòng đóng
cửa khóc thỏa thuê như đứa trẻ, đã hỏi con rằng. Mẹ
mất rồi, Tết này chị không gói bánh hay sao? Con
biết em nhớ mẹ, nó mong tìm lại chút hương vị Tết
như khi còn mẹ. Cũng mừng. Khi mẹ yếu, con tập
tành làm bánh, kho thịt kho tàu, làm dưa giá…cho
ngày Tết. Cũng như mẹ, con không đo lường liều
lượng, may sao cả nhà đều thưởng thức món con
làm. Cũng bởi mẹ nấu ăn ngon quá đỗi, làm các con
dâu, con gái trong nhà ngại ngùng khi nấu đãi mọi
người. Con đem nỗi buồn gởi trong nỗi bận rộn đầu
năm, cùng với Thủy gói thật nhiều bánh ít nhân dừa.
Không chỉ con trai của mẹ, mà hai đứa cháu nội
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cũng mê bánh ít. Có lẽ vì chúng được đặt tên bằng
nơi chốn mẹ chào đời, nên yêu thích món bánh trái
miền quê hiền lành đó. Cháu Mỹ Thạnh của mẹ bây
giờ đã lớn cùng với những năm học đại học xa nhà.
Tết dẫu không về, cháu vẫn nhận được bánh ít nhân
dừa gởi qua bưu điện. Bến Cát sắp trở thành thiếu
nữ, đã tham gia đội lân ở chùa như ba nó ngày xưa.
Con vui nhiều mỗi lúc đến chùa, nhìn những đứa
cháu nội của mẹ học phật pháp, học tiếng Việt và ăn
ngon lành những món ăn chay.
Ngày chủ nhật cận Tết, ba chị em hẹn nhau gói
bánh. Con thay mẹ rửa, lau khô lá, xếp sẵn hình cái
phễu. Nhờ lá sạch nên để lâu bánh vẫn không hư.
Nhân bánh với 4 trái dừa rám nạo bằng nút phéng.
Cái bàn nạo “homemade” nhẹ tênh giống đồ chơi,
nhưng thật tuyệt vời vì không cần dùng sức với tay
cầm vừa vặn bằng gỗ đánh vẹc ni bóng loáng. Có
nhiều người “đặt hàng” sau đó, nhưng phải xếp
hàng chờ vì người sản xuất chưa có thời gian rỗi
rảnh. Con tặng chị dâu cái bàn nạo độc nhất vừa
mới có, được làm theo yêu cầu để chị đem về
Atlanta, vì có mua cũng không nơi nào bán. Hồng
nghe nói 4 trái dừa làm nhân hơi ít bèn mua thêm 4
trái, nạo đem sang. Hơn 10 giờ đêm em gởi text cho
con. Nạo dừa em mệt muốn đứt hơi. Bây giờ mới
ngấm, thương các chị. Món ăn ngon có được do bao
công sức của người thân. Con xào dừa, không nhớ
với bao nhiêu đường. Chỉ nhìn, đoán chừng không
quá ngọt để mấy đứa em vừa ăn xong lại muốn ăn
thêm. Không bỏ vanila, con dùng lá dứa tươi có sẵn.
Cây lá dứa đem về từ Florida của cậu Phương cho.
Chúng con thừa hưởng gia tài của mẹ, từ bộ xững
hấp bánh cho đến cách nấu ăn. Không nhớ, không
ghi liều lượng. Con chuẩn bị lá, làm nhân. Có cả
nhân bánh đậu xanh cúng Tết vì khi xưa ba thích.
Thủy đem bột nếp tới nhồi cùng nước ấm. Có thêm
đứa em nữa, không khí rộn ràng hơn. Hồng lăng
xăng chụp hình rồi mới bắt tay làm. Nếu mẹ còn
chắc sẽ lắc đầu cười. Hát dở mà sắm tuồng lâu là
vậy. Kết quả tuyệt vời như khi còn mẹ. Mỗi đứa lo
một phần nhưng khi ráp vào nhau, bột, nhân, lá khít
khao vừa đủ.
Hai đứa em ra về, sau khi được chia phần. Con hấp
thêm vài lần bánh nữa thì xong. Thủy đã nhanh tay
sắp những chiếc bánh đầu tiên đem lại thắp nhang ở
bàn thờ, rồi dù làm chẳng ngừng tay nhưng vẫn nhớ
để mà thử bánh sau lúc nhang tàn. Em suýt xoa.
Ngon tuyệt chị ơi! Nghĩ là nhân có vẽ bị khô, nhưng
sau khi hấp thật là thơm, dẻo, ngọt vừa. Con mỉm
cười khi một lúc sau, em gọi sang báo cáo. Chị ơi!
Sau khi sắp bánh cúng xong, bữa ăn trưa hôm nay

của là em là bốn cái bánh ít nhân dừa, chưa kể một
cái thử trước bên nhà chị. Chắc phải đợi tới sang
năm, em mới cho phép em…ăn tiếp! Ngon quá,
không thể nào ngừng được cho nên em cho nó…tới
luôn! Hai chị em giống mẹ, thường cảm thấy no
ngang sau khi đã nấu xong. Có lẽ chỉ cần nhìn mọi
người vui, thưởng thức món ăn cũng đủ no. Thủy
lần này đạt kỷ lục của một một lần ăn, bỏ qua luôn
chuyện “giữ eo”.
Còn lại nồi thịt kho tàu khổng lồ như nồi nấu phở
của nhà hàng. Nghĩ đến niềm vui ngày tết lúc chia
cho từng người để mang về, con rán sức bê nồi thịt
đã kho xong mềm rục. Mùi thịt kho Tết tỏa khắp
nhà thơm ngát, không giống như mùi thịt kho bình
thường của trong năm. Nhớ mẹ con nhớ luôn lời cậu
Út hôm nào. “Đi khắp nơi, thưởng thức bao nhiêu
món ngon, vật lạ nhưng không có món ăn nào ngon
như món thịt kho tàu của chị Hai”. Những đứa trẻ
còn mê trứng luộc kho chung. Con tăng dần số
lượng trứng, năm nay thành con số 40. Chuẩn bị hoa
quả, bánh trái, thức ăn chay cúng tổ tiên, ông bà
cùng giỗ mẹ đầu năm, trời vào đêm lúc nào con
cũng không hay. Nghĩ thương mẹ khi còn sức khỏe,
một mình cực nhọc, làm việc chẳng ngừng tay đến
nỗi quên ăn, để dâng lên lòng tưởng nhớ biết ơn cửu
huyền thất tổ, cùng cha mẹ quyến thuộc nhiều đời
nhiều kiếp đã qua. Bản tính chân chất, mẹ thường
chắp tay khấn rõ, con đứng cạnh bên nghe và in sâu
trong tâm khảm của con. Mẹ luôn luôn trải lòng ra,
khấn nguyện cả những linh hồn không nơi nương
tựa hoặc ngưòi thân đã lãng quên. Phần còn lại là
tình thương dạt dào dành cho lũ cháu con khi thấy
chúng quây quần, xúm xít cùng nhau quanh những
bữa ăn. Con đã làm như mẹ từng làm. Lúc nào con
cũng cảm nhận mẹ đang ở bên con. Mẹ có mặt bên
ly cà phê buổi sáng con pha. Xưa, mẹ dành ly cà
phê đó cho ba, cho chị Ngọc. Nay con dành cho hết
những người thân lẫn người con chưa gặp bao giờ.
Đứa cháu ngoại của mẹ trước khi đi học hoặc đi
làm, tới lấy ly cà phê có phảng phất mùi nhang, bỏ
thêm vào những viên đá dù mùa đông hay hạ. Một
lần con vắng nhà. Buổi sáng con trai gọi tìm. Mẹ ơi,
chỉ cho con cách pha cà phê của mẹ. Mọi người
không giấu nỗi ngạc nhiên. Con cũng ngạc nhiên
khi chợt nhận ra. Không biết từ bao giờ, đứa con trai
lớn bắt đầu uống ly cà phê cúng mỗi sớm mai như
bà ngoại thuở xưa. Cho nên đã 22 tuổi vẫn chưa pha
cà phê lần nào là vậy. Riêng con đâu khác gì hơn.
Dẫu biết nấu ăn, làm việc nhà rất sớm, từ ngày sang
đất Mỹ con vẫn được mẹ nấu từng bữa ăn, giặt từng
chiếc áo cho đến năm 31 tuổi. Con tự biết đó là

những tháng năm hạnh phúc nhất đời con, bởi thời
gian được sống bên ba mẹ dài hơn tất cả.
Mai chị về. Năm này nữa là lần thứ năm kể từ khi
mẹ mất, anh chị về ở lại một tuần. Con mở cửa căn
phòng ngày xưa hai mẹ con mình ở, bây giờ dành
đón khách phương xa. Hình của mẹ, của con vẫn
còn đó y nguyên. Sàn nhà con lau đẫm ướt có trộn
thêm nước mắt. Dẫu tình thương dành cho mẹ
không sao nói hết, vẫn nhận ra điều thiếu sót riêng
con. Vị giáo sư kính quý ở xa, thường an ủi những
lần con nhắc mẹ. Cô nói, khi cha mẹ không còn
mình mới nhận ra sự thiếu sót, vô tình không còn cơ
hội để mà bù đắp lại. Nhưng cha mẹ thì lúc nào
cũng thương yêu, rộng lượng, bao dung. Chỉ cần em
sống thiện lành, sống với tâm hỷ, xả, từ, bi. Đó
chính là sự thành tâm của lòng tưởng nhớ, báo ân
dành cho hai đấng sinh thành. Con biết con có
phước, được thân gần thầy lành, bạn tốt là những
người anh thiện tri thức phương xa. Nhưng trong
phút giây quên hiện tại, con nếm trải nỗi đau chưa
từng có xưa giờ. Tưởng chừng như sắp ngất đi. Con
thoáng nhìn thấy khuôn mặt mẹ ngày té ngã sóng
soài trên chuyến đi cruise đầu tiên và cũng là cuối
cùng của mẹ với đại gia đình năm đó.
Mở cửa đón mừng anh chị bằng tay còn lại, chị xót
xa nhìn cánh tay phải bó bột kèm sợi dây đeo qua cổ
của con. Trời ơi! Sao em không cho chị biết trong
phone. Con cười. Em được nghỉ vacation ít nhất là 6
tuần. Năm nay ở nhà ăn Tết lớn với chị, không bỏ đi
làm nữa. Coi như số em may. Xương chưa gẫy nên
không giải phẫu. Được chơi 6 tuần thay vì nghỉ tới
nửa năm. Quan trọng nhất là không ai…biểu tình, vì
bánh trái, món ăn dành cho Tết đã làm xong trước
lúc anh chàng bên cánh phải đình công. Hai chị em
con thực sự có những ngày ấm áp, vui nhiều. Chị
đúng là cánh tay mặt của con. Bày dọn cúng ông bà,
cúng giỗ mẹ ngày mùng một, chị đảm đang, chu đáo
nhắc con đừng làm động cánh tay đau. Vui nhất là
mấy món soup con mới học nấu dành đãi anh rể,
đâu ngờ cũng là những món cho con khi cầm
muỗng bằng tay trái. Càng ngày chị càng giống mẹ
nhiều. Để ý, chăm sóc từng món ăn ưa thích, từng
viên thuốc uống dành cho người em rể. Con nhiều
lần thầm nghĩ, nếu mẹ vẫn còn, thì người đồng hành
cùng con sẽ được chia tình mẹ. Lòng mẹ vốn bao la,
êm ái dịu dàng như những cơn mưa, trải lên cánh
đồng khô hạn, qua từng tháng năm bị tách rời giòng
suối ngọt ngào, bởi phải xa mẹ khi còn rất trẻ. Con
biết mẹ thường im lặng, lúc nào cũng lắng nghe với
tâm từ cùng sự cảm thông. Thay cho phán đoán,
khen chê đúng hay sai, là ánh mắt hiền từ thấu hiểu,
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biểu lộ tình thương lan tỏa. Mẹ dẫu không còn sức
để làm thêm điều gì nữa, chỉ cần lòng bi mẫn của
mẹ thôi đủ xoa dịu nỗi buồn, nỗi khổ của nhiều
người. Nhìn cách mẹ kham nhẫn, chịu đựng những
cơn đau hoành hành bất kể ngày đêm, cùng lúc vẫn
quan tâm chia sẻ hạnh phúc cùng nỗi khổ của mọi
người không phân biệt, nên ai gần mẹ cũng đều cảm
nhận sự an ổn và tình thương không giới hạn.

Những ngày có chị là những ngày vui như tết. Con
quên bàn tay sưng cứng, tê đau mãi cho đến lúc đêm
về, sau khi nghe chị chúc ngủ ngon. Anh chị Phong
từ Atlanta về ở bên nhà Thủy, mỗi ngày sang nhà
con ăn chung bữa sáng, bữa trưa với đủ món mặn,
chay. Trước và sau khi đi làm về, ngày nào Thủy
cũng ghé để tận hưởng những ngày có chị, nên đùa.
Hotel nhà em chỉ 3 sao nên không có điểm tâm free.
Anh chị chịu khó qua khách sạn 5 sao bên đó đông
vui, có đủ ngày ba bữa. Với các anh chị xa nhà sớm,
không có nhiều cơ hội gần nhau, ai cũng quý những
lần được gặp nhưng mấy đứa em gái không bỏ qua
cơ hội trêu anh. Anh có nhớ câu ông bà mình
thường nói hay không? “Ăn nhiều chứ ở chẳng bao
nhiêu” anh hỉ? Em út xin nghỉ Tết, thêm Hồng được
rảnh rang nên anh chị em con cùng đi chùa lễ Phật
đầu năm. May mắn, con tìm được chiếc áo dài có
thể mặc vào dẫu cánh tay bó bột thật to. Ngôi chánh
điện cũ đã san bằng chờ xây lại. Chị dâu sợ con
không đi vững, nắm tay dắt con bước chậm qua.
Như giấc mơ. Chớp mắt, dấu tích xưa đi vào quá

khứ. Nơi chốn ngập đầy hình ảnh mẹ trong mùa Vu
Lan, mùa Phật đản sinh cùng những ngày Chủ nhật
suốt bao năm, giờ không bao giờ nhìn thấy nữa. Mai
này ngôi chánh điện mới sẽ hình thành. Mảnh đất cũ
thay vào hình ảnh khác.
Hôm chị về trời trở lạnh và mưa. Chị cảm động cầm
cái bàn nạo dừa mới toanh vừa đánh vẹc ni, được
trao tay khi người em rể hug chào trước lúc đi làm.
Bên ngoài bóng tối phủ đầy. Anh rể lặng lẽ mang
hành lý ra xe, sẵn sàng cho đoạn đường gần ngàn
dặm trở về. Đứa em nhẩm tính đã 32 năm rồi, là 32
lần anh lái xe về kể từ khi ba mẹ đặt chân đến đất
tạm dung. Trước đây, thời gian về thăm nhà có khi
là mùa xuân, mùa hạ, hay đông. Từ khi không còn
mẹ thì ngày giỗ mẹ là ngày anh chị về xum họp. Ôm
chặt em gái trong tay từ giã, chị ân cần dặn nghỉ
ngơi, cho xương mau lành lặn để có đôi tay bình
thường trở lại. Môt tuần lễ bên chị trôi nhanh quá.
Căn nhà rộn rã tiếng cười giờ im vắng như chưa
từng im vắng thế. Mỗi ngày nhìn chị nói cười, cùng
lúc những khớp xương đau như có ai đang đục,
xoáy bên trong. Con là người chứng kiến khi gần
bên mẹ, bên chị và cả người đi cạnh đời con. Tất cả
đều chấp nhận, thân này chẳng thuộc về mình. Gìn
giữ cách nào đi nữa, vẫn là ‘nó muốn đau thì nó
đau” thôi. Ngắn hay dài, nỗi đau nào rồi cũng hết
khi mình thay áo mới, xong cuộc hành trình đi
ngang qua cỏi tạm.
Thích nghi mọi hoàn cảnh chính là gia tài lớn nhất,
ba mẹ đã trao truyền cho một đàn con. Không còn
mẹ nhưng con luôn nhận biết, mẹ ở trong con mọi
lúc mọi nơi. Nghĩ tới điều lành dù rất nhỏ để làm, là
lòng biết ơn vô bờ bến cùng tình thương không giới
hạn con dâng lên mẹ, người mẹ hiền trong đời này
con có diễm phúc được làm con.
Mẹ kính yêu, mẹ biết phải không?

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.
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Thảo Ly

THƯ GỞI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM
Trong công cuộc đấu tranh
loại bỏ chủ nghĩa cộng sản
trên quê hương mình, tuổi
trẻ phải nắm ngọn cờ tiên
phong. Biết được điều này,
nhà cầm quyền CSVN đã áp
dụng chính sách ngu dân từ
bấy lâu nay. Tuy nhiên, càng
ngày nhiều người trẻ trong
nước đã dũng cảm đứng
lên, bất chấp tù tội và trấn
áp từ nhà cầm quyền. Thêm
vào đó, tuổi trẻ ở hải ngoại
vẫn một lòng hướng về quê
hương, sát cánh yểm trợ
tuổi trẻ quốc nội để một
ngày nào đó họ có thể gặp
nhau trong khúc ca khải
hoàn.
Sinh ra và lớn lên dưới chế độ
Cộng Sản, tôi hoàn toàn bị
che khuất ánh sáng của thế
giới bên ngoài. Nhồi vào sọ tôi
chỉ toàn là những hình ảnh về
“Bác và Đảng”, “chủ nghĩa
Mác- Lê”…
Rồi theo gia đình sang Mỹ
định cư vào lứa tuổi 20, như
một bước rẽ mới trong cuộc
đời tôi, dẫn tôi đi từ ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên
khác.
Xuất thân trong một gia đình
có cha là một quân nhân Việt
Nam Cộng Hòa, nên tôi thấu
hiểu được sự phân biệt đối xử
trong chế độ Cộng Sản. Đám
“con ông cháu cha” thì sống
cuộc sống như vua chúa,
hưởng thụ trên mồ hôi nước
mắt của dân lành. Còn dân
nghèo tội nghiệp thì đói khổ
lầm than, thiếu thốn về mọi
mặt, phải mưu sinh kiếm sống
từng ngày, lại còn phải chịu
sự hành hạ về tinh thần, bị tẩy
nảo bởi bọn Cộng Sản cầm
quyền ngu dốt.

Thoát khỏi ách thống trị của
chủ nghĩa Cộng Sản, bước
chân ra thế giới bên ngoài,
một chân trời mới đã bắt đầu
ló dạng. Học hỏi và nhìn thấy
được những sự thật man rợ
của bọn cộng sản, mọi việc
như bừng sáng trước mắt tôi.
Tôi cảm thấy rùng mình và
kinh tởm cho một chế độ mà
tôi phải sống suốt hai mươi
năm, một chế độ chỉ toàn “sâu
bọ lên làm người”, “ngu dốt
sản sinh ngu dốt”.
Tìm hiểu và nhận thức được
sự tàn ác của cộng sản từ
những nhân chứng sống,
những phương tiện truyền
thông báo chí đưa tin, tôi vô
cùng cảm phục các cô, các
chú, cũng như những bạn trẻ
trong nước đã dám đứng lên
nói lên tiếng nói của mình, dù
biết rằng đường tù tội ở trước
mắt. Tôi vô cùng hãnh diện
với những Nguyễn Văn Lý, Tạ
Phong Tần, Việt Khang,
Nguyễn Đặng Minh Mẫn,
Phạm Thanh Nghiên và còn
nhiều nhiều nữa, những người
đã và đang bị giam cầm trong
ngục tối chỉ vì dám nói lên
tiếng nói cho dân chủ, nhân
quyền và tự do của dân tộc.
Chế độ Cộng Sản hèn hạ và
thối nát, chúng thẳng tay đàn
áp người dân vô tội đến tận
xương tủy. Vỗ ngực tự xưng
là mình đã giải phóng đất
nước được 40 năm, nhưng
các người hãy tự nhìn lại, tình
trạng hiện nay của đất nước
sau 40 năm nằm trong tay
Cộng Sản, người dân đã thật
sự được hưởng những gì
ngoài sự chật vật đói khổ và
nghèo nàn trong cuộc sống.
Phải bương chải vật lộn để

kiếm miếng cơm hằng ngày,
nhưng cuộc sống vẫn không
thể nào thay đổi được. Những
người dân nghèo lại càng
nghèo hơn. Tệ nạn ăn xin xuất
hiện khắp mọi nơi. Không
những thế, đời sống tinh thần
càng ngày càng sa sút, văn
hóa suy đồi, học sinh, sinh
viên ngày nay đến trường
không phải để thu thập kiến
thức cho mình, trường học
ngày nay như là những tụ
điểm để giới trẻ có nơi đùa
giỡn, lăng nhục lẫn nhau,
những trận đánh đá giữa bạn
học, giữa thầy trò dưới mái
trường không còn là chuyện
động trời nữa, đó được xem là
“chuyện thường ngày ở
huyện”. Xã hội càng ngày
càng xuống cấp, những tệ nạn
xã hội như trộm cướp, mại
dâm, hút sách, xì ke ma túy
mỗi ngày mỗi tăng. Đám “con
ông cháu cha” thì ăn chơi trác
táng, trụy lạc, tiêu tiền như
nước, và thật đau lòng làm
sao khi biết rằng những đồng
tiền đó chính là những đồng
tiền kiếm được bằng tất cả mồ
hôi nước mắt của người dân,
mà bọn “lòng người dạ thú”
này đi cướp về để cho đám
con cháu bọn chúng hưởng
thụ. Thật là một chế độ thối
nát, tham nhũng rãi đều khắp
mọi miền đất nước, từ thành
thị, đến nông thôn, đến tận
cùng các ngõ ngách, đâu đâu
cũng thấy toàn tham nhũng và
bóc lột. Rốt cuộc thì chỉ có
người dân nghèo tội nghiệp,
thấp cổ bé miệng là những
người phải gánh chịu tất cả
những thiệt thòi trong xã hội.
Họ phải gánh chịu bao nỗi oan
ức xảy ra trong cuộc sống mà
không biết phải kêu cầu cùng
ai.
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Hỡi các bạn trẻ Việt Nam yêu
nước, tôi muốn gởi đến các
bạn lời nhắn nhủ rất chân tình
xuất phát từ nhiệt tâm yêu
nước của bản thân tôi rằng,
các bạn hãy mạnh dạn đứng
lên, nói lên tiếng nói cho chính
mình. Xã hội Việt Nam hôm
nay đã thật sự thay đổi, những
người dân thường như chúng
ta đã không còn chấp nhận im
lặng nhịn nhục nữa. Giới trẻ
ngày nay đã biết mạnh dạn
đứng lên nói lên tiếng nói cho
chính nghĩa, cho tự do và lẽ
phải. Tất cả các bạn, mỗi một
người hãy nhìn lại và suy nghĩ
thật chính chắn để thấy rõ
rằng những học thuyết của
cộng sản là những lý luận lừa
bịp và đầy xảo trá đến mức
nào. Chúng bóc lột người dân
vô tội, thẳng tay đàn áp những
dân oan, đàn áp tất cả những
người dám đứng lên đấu tranh
cho lẽ phải. Thật buồn cười
thay, luôn vỗ ngực tự hào là
một chế độ dân chủ, tự do,

công bình, bác ái, chúng lại rất
sợ tiếng nói của sự thật, của
nhân dân. Và để che đậy đi sự
sợ hãi đó, chúng đã thẳng tay
bắt giam tất cả những người,
đã bằng cách này hay cách
khác, dám đứng lên chống lại
bọn chúng, chúng bắt giam tất
cả những người đã dám dùng
ngòi bút của mình để nói lên lẽ
phải, nói lên sự thật. Vì phải
làm như thế, thì mới hòng che
đậy được bản chất nhút nhác
và sợ hãi vốn đã tiềm ẩn trong
cơ thể của bọn chúng.
Hỡi các bạn trẻ Việt Nam yêu
nước, các bạn hãy luôn biết
rằng, các bạn sẽ chẳng bao
giờ đấu tranh đơn độc. Chúng
tôi, những người Việt đang
sống ở hải ngoại, trên mọi
miền đất nước luôn hướng về
các bạn. Chúng tôi luôn sát
cánh, ủng hộ những việc làm
đầy chính nghĩa của các bạn
hầu làm thay đổi bộ mặt của
nước Việt Nam trong tương

lai. Chế độ cộng sản tàn ác,
sớm muộn gì cũng sẽ đi tới
con đường diệt vong. Xã hội
sẽ không thể nào tồn tại với
đám cầm quyền là những con
thú lên làm người, bẩn thỉu và
ngu dốt. Đàn áp cấu xé dân
lành, nhưng lại nhu nhược quỳ
lụy với giặc ngoại bang Tàu
Cộng. Thật không biết xấu hổ
là gì. Thật xứng đáng với sáu
chữ mà nhân dân ta đã tặng
cho bọn chúng “Hèn với giặc,
ác với dân”. Các bạn hãy luôn
biết rằng ngày nào còn chế độ
cộng sản, thì người dân Việt
Nam sẽ không thể có được
một ngày yên ổn, đời sống sẽ
mãi mãi điêu linh. Các bạn hãy
cùng chúng tôi tự hỏi: “ Đất
nước Việt Nam sẽ đi về đâu
nếu tiếp tục nằm dưới sự
thống trị thối nát của chế độ
cộng sản?”

Tặng người dưng
Người đi vạn dặm cốt tìm ta?
Non cao biển rộng với ngàn sa
Thăm thẳm lòng trời vời vợi đất
Trùng phùng thoáng chốc đã vội xa
Đường dầu non bể có thể qua
Kiếp tuy gang tấc khó chung phà
Chân tình người gởi, ta xin khắc
Đời này đành lỗi một chữ Gia
Nancy Nguyen
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Minh Nguyệt
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Họ Ác Lắm Con!
Nam!
Tỉnh dậy!
Đã bảo mà mày không nghe. Từ
rầy cấm không được ra chợ xem
xác người nữa! Con nít gì mà cứ
trốn học xem xác chết rồi mơ
sảng om xòm!
Tôi mở mắt nhìn U tôi như một
người xa lạ nào đó. Trên người
tôi vẫn còn cảm giác đang bị
ngàn con kiến đen cắn rỉa. Những
con kiến sau khi bò loanh quanh
trên những xác người đẫm máu
khô rồi bất chợt tràn sang cơ thể
tôi. Bàn tay U tôi sao lại lạnh
ngắt như đôi tay của con quỷ
sống dậy từ xác người bị giết đêm
trước rượt bắt tôi?
Hôm nọ tôi đọc được một bài viết
trên FB khiến tôi lại nhớ đến
chuyên Bố tôi kể mấy chục năm
trước lúc tôi vừa lớn. “Họ ác lắm
con”. Bố tôi kể chuyện đi theo
VIệt Minh kháng chiến chống
Pháp, chuyện cải cách ruộng đất
ở cái làng nhỏ bé Phao Sơn tỉnh
Hải Dương nơi ông lớn lên,
chuyện ám sát, xử tử trên đồn
điền cao su Dầu Tiếng, nơi tôi
sinh ra. Bố tôi đi kháng chiến
chống Pháp lúc mới 13 tuổi. Tôi
cố gắng nhớ lại mình lúc 13 tuổi
chỉ thấy một đứa bé lóc chóc đạp
xe đi học, mê đá dế với bạn bè.
Bố tôi 13 tuổi làm giao liên, làm
trinh sát, làm điệp viên (ông nói
tiếng Pháp như gió) đưa những
thông tin bí mật quân sư cho
kháng chiến. Có lúc ông đàn
Mandoline giải trí cho đội quân.
Đi theo ông, có một người “lực
điền”, một người làm cho ông nội
của tôi. Ông nội của tôi cũng đi
kháng chiến rồi mất lúc Bố tôi lên
10. Người lực điền theo phò tá bố
tôi. Bố tôi kể, “họ” nghi ngờ
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người lực điền là gián điệp cho
Tây vì anh ta biết nói tiếng Tây,
do bố tôi dạy. Thế là họ tra tấn,
đánh đập, tụt quần rồi và bắt anh
ta ngồi lên một mâm đồng, sau
khi mâm đồng đã được đốt nóng
trên một đống lửa. “Cho đến giờ,
Bố vẫn còn ngửi thấy mùi thịt
cháy con ạ”. Anh lực điền sau đó
có biệt danh là “Khỉ đít đỏ”.
Được chừng 4 năm, Bố tôi bỏ
kháng chiến về làng. Một người
chú ở cùng đơn vị tìm cách nhắn
khuyên Bố tôi nên trốn lên Hải
Dương không thì sẽ bị giết. Đã
từng chứng kiến bao cảnh kiểm
thảo rồi thủ tiêu trong chiến khu,
Bố tôi hiểu tình hình, bỏ làng lên
tỉnh. Ông chỉ trở lại quê sau khi
đình chiến năm 54, sau mấy lần
bị ám sát hụt, đúng vào lúc bắt
đầu thời kỳ “Long trời, lở đất ”
cải cách ruộng đất. “Họ chôn
sống người ta, tối Bố vẫn nghe
tiếng họ khóc rên”, “Họ đào hố,
chôn người chỉ hở đầu rồi kéo cày
qua đầu người ta”, “Họ dìm
người ta xuống bờ sông làng
mình lúc nước rút, rồi bắt cả làng
ngồi xem lúc nước lên, xem nạn
nhân từ từ chết sặc.” … Vài tháng
sau, ông chú của Bố tôi về làng
với quân hàm đại tá, câu đầu tiên
khi gặp Bố tôi là “cháu nên di cư
vào Nam, không thì sớm muộn gì
họ cũng giết”. Gia đình tôi lặng lẽ
trốn đi rồi lên chiếc tàu di cư cuối
cùng rời Hải Phòng năm 1955.
Những chuyện ấy, bố cứ cất trong
lòng suốt mấy chục năm, trải qua
một quãng thời gian trong vai trò
cố vấn cho 2 hai đời tổng thống
của chính phủ Viet Nam Cộng
Hòa, trải qua cả thời kỳ đi gặp gỡ
những vị lãnh đạo quốc tế để tìm
kiếm giải pháp cho thuyền nhân.
Khi tôi đã là một sinh viên có
chút hiểu biết, Bố tôi mới kể, mở

đầu bằng cụm từ dường như rất
khó khăn với ông: “Họ ác lắm
con”. Có lẽ ông muốn tránh cho
tôi những ám ảnh, như ông từng
phải chịu đựng.
Thật ra, lúc tôi lên 4, lên 5, tôi
thường trốn học buổi sáng để ra
chợ quận nhìn những xác người
vừa bị xử tử đêm trước. Có người
bị chặt đầu và cắt lỗ tai với một
bản án viết trên tờ giấy trắng
ghim trước ngực “cứng đầu,
không nghe cách mạng”. Sao mấy
chục năm rồi tôi vẫn nhớ? Có
người bị mổ bụng. Một thằng bé
con như tôi đã tự hỏi “Cách mạng
là cái gì vậy? Phải chăng là máu
me và những sự trừng phạt rùng
rợn?”
“Sao họ ác thế?”
Trường lớp 3 của tôi, một ngày bị
pháo kích, phá hủy hoàn toàn.
May cho tôi là tôi không bị gì.
Nhưng bạn bè, thầy cô tôi, trường
lớp tôi. Nhắm mắt lại tôi vẫn
thấy. Thấy những vũng máu,
những cổ tay, những khủy chân,
sách vở vung vẫy và những mảnh
ngói đỏ vỡ nát.
Gần đây cả thế giới rúng động về
sự tàn độc,man dại của loài thú
hoang khủng bố ISIS. Tôi nhủ
thầm, có gì lạ đâu. Trong cuộc
chiến tương tàn Nam Bắc, trong
hơn 40 năm “thống nhất và hòa
bình”, người Việt Nam đã và
đang chứng kiến hoặc là nạn
nhân, hoặc là thủ phạm của nhiều
sụ cố còn tệ hơn, còn tàn ác hơn,
còn dã man hơn nhiêu. Chuyện tù
cải tạo nơi kẻ thắng đày đọa
người thua tàn tệ hơn thời Trung
cổ. Chuyện nhà nước bán bãi cho
thuyền nhân vượt biển rồi giết họ
để cướp những đồng tiền danh
dụm cuối cùng của họ Một người
công an tỉnh sau những lần chủ

động việc buôn người, giết người
này không những giầu nứt vách
đổ tường mà còn làm đến thủ
tướng.
Năm 2007, lang thang vào một
tiệm sách trên đường Nguyễn
Huệ, Sàigon, trên kệ Văn chương
Trung Quốc, tôi thấy một cuốn
sách dầy cộm của nhà văn Mặc
Ngôn với một tựa đề lôi cuốn
“Sống Đọa, Thác Đầy” tôi mua
về phòng rồi đọc ngấu nghiến.
Đọc chuyện xảy ra bên Tàu, mà
tôi cứ ngỡ chuyện bên ta. Chỉ cần
thay thế “Trung Quốc” bằng Việt
Nam thì những chuyên “long trời,
lở đất” giống hệt nhau. Thời đại
nào, xã hội nào cũng có người tốt,
kẻ xấu. Vấn đề là tại sao tại xứ sở
này họ ác như vậy, và càng ngày
càng ác hơn?
Câu trả lời rất giản dị. Khi làm ác
được tuyên dương, tưởng thưởng,
hoan hô, khuyến khích, cổ vũ thì
bản năng dã thú của con người sẽ
tăng trưởng mãnh liệt. Khi người
lớn luôn dạy con em “việc của
họ, không gì phải dính vào. Chết
đấy!” thì trách sao sau vài chục
năm người người trở thành vô
cảm! Khi không còn ngày mai để
tin, không tin vào tương lai tốt
đẹp để trông chờ, thì con người sẽ
biến thành một con thú hoặc một
bộ máy vô lương. Chỉ biết chộp

giật cho hôm nay thì đâu cần
hành xử văn minh, đâu cần biết
đến tình người hay những giá trị
đạo đức, nhân văn cho ngày mai!
Khi một xã hội, một chế độ được
xây dựng không những chỉ trên
căn bản vật chất súc vật, mà còn
bằng mọi phương thức hủy diệt
phần tâm linh, phần người của
con người thì trách sao chuyện ác
quỷ làm thánh thần? Khi trẻ thơ
không được học yêu thương, và
bị đào tạo làm chỉ điểm viên, báo
cáo cha mẹ thầy cô, hàng xóm thì
những nền tảng căn bản của một
xã hội làng xã tốt đẹp đã bị hủy
hoại. Cái gì sẽ thay vào đó?
Người Hà Nội trước năm 1954 đã
sống với nhau như thế nào?
Người Sài Gòn trước năm 1975
đối đãi với nhau ra sao? Thời đó,
có bao nhiêu phụ nữ Việt phải
bán tuổi trẻ, bán thân, bán phận
cho các nước láng giềng để đổi
lấy vài trăm đô la? Có bao nhiêu
đàn ông Việt lừa các cô gái đem
bán để chỉ được vài bữa nhậu?
Đức quốc xã, Phát-xít Ý, Quân
phiệt Nhật sau khi bại trận, đã để
lại những đất nước tan hoang vì
chiến tranh, vì bom nguyên tử,
nhưng chỉ mấy mươi năm sau đều
trở thành các quốc gia mẫu mực
về văn hóa, về khoa học, về cách
sống văn minh, và nhất là những

phúc lợi cho cuộc sống con
người. Sao họ hay thế? Giản dị
thôi! Những guồng máy, cơ chế
của cái chế độ độc tài và ngay cả
cái chủ nghĩa duy vật, phi nhân
cũng đã bị phế bỏ. Các vị lãnh
đạo kế nhiệm của các quốc gia ấy
đều đã chính thức thành thực
nhận lỗi trước các nạn nhân.
Trong hồi ký “Tôi Phải Sống”
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ viết :”
Tôi chủ trương không bao giờ
oán hận con người…nhưng bằng
mọi cách loại bỏ môi trường xấu
xa, bất công, hận thù và gian trá
và xây dựng một xã hội lành
mạnh để con người được phát
triển phần THIỆN của mình.”
Khi một thể chế tạo ra không phải
người mà là những con thú, vô
lương, vô tâm, vô cảm, vô nhân
thì thể chế đó phải bị hủy bỏ.
Khi mỗi người cất tiếng nói khi
thấy điều trái tai gai mắt, thì dần
dà sự vô cảm sẽ mất đi.
Khi con người bao bọc cho nhau
thì xã hội sẽ không còn bị băng
hoại.
Khi phần thiện được phát triển,
thì phần ác sẽ bị thui chột.
Khi mặt trời mọc, khi nắng lên thì
màn đêm sẽ dần tan và tan mất.
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Tuổi thơ của tôi nơi miền đất đỏ Long Khánh
Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền
đất đỏ Xuân Lộc - Long Khánh.
Rất nhiều lần Mẹ đã kể cho
chúng tôi biết lý do tại sao gia
đình chúng tôi lại “trôi dạt” về
vùng quê hẻo lánh này với rừng
cao su ngút ngàn, với những rẫy
cà phê và vườn cây ăn trái…Mẹ
còn giải thích cho chúng tôi hiểu
nghĩa của câu nói mà chúng tôi
thấy rất khó nhớ: “Tại gia tòng
phụ, xuất giá tòng phu”…Đại
khái là sống trong gia đình phải
theo cha, nghe lời cha mẹ, lập gia
đình phải phụ thuộc theo chồng…
Bà ngoại nói: “Có chồng thì phải
theo chồng, chồng đi hang rắn,
hang rồng cũng phải theo!”. Thế
là mẹ phải theo ba về “hang rắn”
Long Khánh vì lúc bấy giờ, ba
đang đóng quân ở đó.
Mẹ về Long Khánh theo chồng
bỏ lại Đà Lạt mù sương thơ mộng
và ngôi trường tiểu học nho nhỏ,
xinh xinh Đa Thiện với những
học trò bé nhỏ dễ thương, má đỏ
môi hồng, với những chiếc áo len
đủ màu rất đẹp, lúc nào cũng
chạy nhảy tung tăng bên cô giáo
trẻ vào những giờ chơi. Mẹ đành
chia xa với học trò, với trường,
với lớp, với các bạn bè cùng dạy
những tháng ngày đầu tiên, sau
khi ra trường sư phạm.
Thị trấn Xuân Lộc với “nắng bụi,
mưa bùn sình” và chiến trận thì
như gần sát đâu đây: Rừng Lá,
Định Quán, đường bộ về Sài
Gòn, đi Đà Lạt thỉnh thoảng lại bị
nổ mìn, những chiếc xe đò bị lật
đổ ngã nghiêng, gây thương vong
cho bao người dân vô tội. Rồi
hằng đêm tiếng đạn pháo kích ì
ầm. Mẹ bảo ba lúc nào cũng mặc
quân phục để dễ vào ra doanh
trại, và cứ thế, mẹ tôi luôn sống
trong phập phồng lo sợ, hằng đêm
chỉ biết cầu xin cho ba tôi được
bình an.

Ba là sinh viên sĩ quan Đà Lạt
nên rất gan dạ. Từ những mặt trận
nảy lửa ở miền Trung, rồi miền
Tây của vùng chiến thuật, và sau
đó về Sư Đoàn 18 Xuân Lộc -địa danh nổi tiếng với cuộc chiến
lẫy lừng cuối cùng của Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa, trước giờ rã
ngũ 1975.
Mẹ từ một cô nữ sinh Đồng
Khánh khả ái, với mái tóc dài đen
nhánh, yểu điệu với tà áo dài màu
tím hoa sim, đã từng làm ngẩn
ngơ những chàng trai phố cổ Hội
An. Thế rồi, trong một lần đại đội
thám báo của ba hành quân ngang
qua nhà ngoại, người đại đội
trưởng thám báo đó với vóc dáng
của chàng trai Võ Bị oai hùng,
với một chút phong sương của
bụi đất miền xa còn vương trên
áo trận đã làm “ai đó” động lòng.
Mỗi khi đoàn xe nhà binh nào
ngang nhà, người “thiếu nữ ấy”
lại đưa mắt dõi trông theo với lời
chúc cầu an lành cho người đang
xông pha ngoài trận chiến… Chỉ
ít lâu sau, ba đã trở thành thành
viên của dòng họ “Trần Xuân”
của gia đình mẹ.
Mẹ đâu có ngờ cuộc đời của mẹ
thay đổi quá nhiều khi mẹ quyết
định đi theo ba, lao theo những
thăng trầm của đất nước, nhiều
lúc tưởng như là quá sức chịu
đựng của một người đàn bà yếu
đuối. Tháng Sáu năm 1975, ba đi
tù cải tạo từ Long Giao, suối
Máu, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hà
Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn. Mẹ
ở nhà với đàn con dại, chị Hai tôi
mới 7 tuổi cùng 4 đứa em, tôi là
út được 4 tháng tuổi.
Những ngày tháng ba đi tù, hình
ảnh của mẹ lúc đó làm tôi chợt
nhớ tới bài thơ nổi tiếng của Trần
Tế Xương mà tôi đã được học
qua:
Quanh năm buôn bán ở ven sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản
công…
Sau năm 1975, mẹ được tiếp tục
làm giáo viên cho trường tiểu học
tại Long Khánh, có lẽ nhờ vậy mà
các chị em chúng tôi được học
hành tử tế. Dù bận rộn trăm công
nghìn việc hằng ngày, một mình
lo cho đời sống gia đình, mẹ vẫn
không quên kèm dạy cho chúng
tôi học bài, làm bài… Mất nước,
gia đình tôi như mất tất cả. Người
cha thân yêu vắng nhà 10 năm,
hoàn cảnh đưa gia đình tôi vào
chổ bế tắc. Mẹ đã thu xếp mua
được một căn nhà nhỏ bằng ván
pháo binh xinh xắn làm chổ trú
ngụ cho mấy mẹ con, mẹ bỏ được
mấy bộ bàn để mở lớp dạy thêm
buổi sáng, vừa để chăm sóc cho
lũ nhỏ chúng tôi, buổi chiều lên
lớp dạy trường công ở ngay thị
trấn.
Mẹ con chúng tôi sống được tiện
nghi ấm cúng trong căn nhà đó
được vỏn vẹn 6 tháng. Vào một
ngày cuối tháng 3, mẹ đang đứng
giảng bài ở lớp, bỗng một thanh
niên hàng xóm hộc tốc chạy vào
báo tin: “Nhà của cô giáo đang bị
cháy lớn, người hàng xóm nấu
cám heo, cháy bén qua, nhà ván
bốc cháy nhanh quá, cửa khóa
chặt, không thấy các con của cô
đâu…”. Mẹ tôi sững người, hai
chân như muốn quỵ xuống, chỉ
một đoạn đường ngắn, mẹ chạy
không muốn nổi, một cô giáo chở
mẹ bằng xe đạp, chạy nhanh về
đám cháy. Mẹ tôi như điên dại,
vừa khóc vừa tuyệt vọng, gọi tên
các con và cứ muốn nhảy vào
ngọn lửa tàn nhẫn đó. Mọi người
ôm giữ chặt mẹ lại, vừa lúc đó có
một cậu bé học trò chạy đến bảo:
“Con cô giáo đang ở nhà em, tụi
nó sợ quá rúc trốn dưới gầm
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bàn”. Nghe được, mẹ mừng quá,
tưởng như vừa được sống lại, và
chạy đến ngôi nhà gần đó đón
chúng tôi. Chị Hai tôi bảo với mẹ
nhà cháy nóng, con dắt các em và
bồng bé út chạy ra, thấy người ta
chạy đến đông quá, con sợ mất
đồ, nên khóa cửa lại. Trong nước
mắt, mẹ xoa đầu chị và nhoẻn
miệng cười.
Sau trận hỏa hoạn, mẹ con tôi hầu
như trắng tay, ngay cả áo quần
mùng mền, tiền bạc tất cả đều bị
thiêu rụi, không biết rồi đây sẽ
sống ở đâu và ra sao?
Về sau này, nghe mẹ kể lại, chiều
hôm đó, cô Hiệu Trưởng đã quyết
định đưa mẹ con chúng tôi về
trường ở tạm. Các cô giáo bận
rộn tiếp khách đến thăm hỏi mẹ
con tôi khi nghe tin hỏa hoạn.
Một phụ huynh ở gần trường đem
cho một chiếc chiếu mới trải ở
văn phòng nhà trường, mẹ tôi
ngồi bệt xuống đất ôm chúng tôi
vào lòng như những bảo vật quý
giá nhất của mẹ. Cứ thế, mẹ ngồi
sững ra không một giọt nước mắt.
Các thầy cô giáo của trường lăn
xăn xách nước cọ rửa một phòng
học bỏ trống lâu nay, và kê ở góc
phòng hai bục gỗ, trải chiếu làm
chỗ ngủ cho chúng tôi. Các thầy
cũng không quên kê 1 bàn học
sinh kế cửa sổ và phía ngoài 1
bàn khác để chúng tôi có thể
bước vào, bước ra cho tiện việc
sinh hoạt hằng ngày. Các sư cô ở
tịnh xá thì đem cho mùng mền,
còn các phụ huynh học sinh và
bạn bè người cho túi gạo, người
chai nước mắm. Các cô giáo đã
nhận nấu cho mẹ con tôi bữa cơm
tối thật tươm tất. Tình người thật
thắm thiết trong cơn hoạn nạn,
thật xúc động biết bao, ân tình đó
của bà con Long Khánh mẹ con
tôi nhớ mãi…
Sau này mẹ bảo tối hôm đó nằm
bên các con trên bục gỗ, mẹ mới
hiểu được ý nghĩa của 4 chữ
“màn trời chiếu đất” thật thấm
thía mà trước kia tuy có đọc qua
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mà mẹ chưa hề quan tâm đến, và
mẹ không bao giờ ngỡ mình lại
có thể rơi vào những cay đắng
này.
Vào năm tôi được 2 tuổi, theo mẹ
kể lại, tôi bị bệnh sốt xuất huyết
nặng, bệnh viện Long Khánh bó
tay vì ở đấy không đủ thuốc men
và phương tiện y khoa để trị liệu
cơn bệnh hiểm nghèo vì bị muỗi
chích đó. Bệnh viện đã khuyên
mẹ tôi chuyển gấp về bệnh viện
nhi đồng Sài Gòn. Thời đó, bệnh
viện không có xe chuyển bệnh về
Sài Gòn, thế là mẹ tôi để chị ở
bệnh viện trông em, mẹ về nhà
dắt mấy anh chị tôi gởi các nhà
hàng xóm, thu xếp một xách nhỏ
áo quần cho mẹ con, rồi bồng tôi
ra đón xe đò, lúc đó đã hơn 7 giờ
tối, trời lại bắt đầu lất phất mưa…
Về Sài Gòn đã một đêm, một
ngày, trình bày đầy đủ giấy tờ mà
tôi vẫn chưa được nhập viện, mẹ
vẫn trải chiếu nằm ngồi lê la ở
hành lang để chờ được gọi vào
khám bệnh. Các bác sĩ và y tá thì
bận rộn trong phòng cấp cứu, trẻ
con và gia đình từ các tỉnh đổ về
bệnh viện càng lúc càng đông,
cha mẹ sốt ruột ôm con trong
lòng, người mẹ nào cũng mắt mũi
đỏ hoe, chỉ biết chườm đá, thoa
chanh cho con, thỉnh thoảng lại
nghe tiếng chân chạy nhanh vào
phòng chăm sóc đặc biệt, tiếng
người lớn khóc gọi y tá, bác sĩ ầm
ĩ: “Cô ơi, bác sĩ ơi, cứu con tôi…
”. Mẹ tôi cuối cùng không còn
bình tĩnh được nữa, cố đưa mắt
tìm kiếm một người quen biết nào
trong những bóng áo trắng đang
bận rộn kia, nhưng chẳng có ai,
mẹ tôi tuyệt vọng cố tìm một
khuôn mặt hiền từ, thông cảm
trong số các y tá và bác sĩ… Nhìn
tôi mắt nhắm nghiền và đang
nóng sốt cao độ, mẹ tôi nước mắt
ràn rụa, ôm chặt tôi vào lòng,
cầm chặt tờ hồ sơ bệnh lý đưa cao
cho một vị bác sĩ vừa từ phòng
săn sóc đặc biệt bước ra. Mẹ tôi
tức tưởi ôm lấy chân vị bác sĩ

không cho ông bước đi: “Bác sĩ
ơi, xin ông cứu dùm con tôi!”.
May quá, bác sĩ dừng lại, nhìn
qua cháu, rồi nhìn vào tờ khai
bệnh lý, đọc tên tôi: “Cao
Xuân...,” bác sĩ hỏi mẹ, có bà con
với ông Cao Xuân Vỹ không?
Không ngượng ngùng, mẹ tôi đáp
ngay: “Dạ là bác của cháu!” Thế
là bác sĩ ra dấu mẹ tôi bồng tôi
vào phòng khám đặc biệt. Sau
những chẩn đoán của bác sĩ, mẹ
tôi thấy được nét không ổn trên
mặt vị bác sĩ, ông viết toa bảo mẹ
tôi lên lầu 3, mua gấp 2 bịch máu,
mẹ tôi với đôi chân run lập cập vì
mất bình tĩnh, chạy lên mấy bục
cấp cầu thang, mấy lần suýt té,
vừa chạy đi, vừa cầu nguyện Đức
Quán Thế Âm… Đem máu về,
mẹ tôi thấy bác sĩ và 2 cô y tá
đang đứng cạnh giường tôi, bên
cạnh giường là một xe đẩy nhỏ có
lót khăn trắng, sắp một số dao
kéo, bác sĩ và các y tá đều đang
đeo găng tay. Một y tá đón mẹ tôi
ở cửa phòng bệnh, họ không cho
mẹ vào phòng săn sóc đặc biệt, cô
báo cho mẹ: “Mạch của cháu lặn
hết rồi, bác sĩ đang tiểu phẩu để
tìm cách chuyền nước biển và
máu trên trán và dưới chân cho
cháu…”. Mẹ tôi chợt nấc lên
khóc, vừa lo và thương tôi quá,
mẹ tôi cảm thấy tủi thân, liền úp
mặt vào hai bàn tay, gục đầu
xuống lan can lầu bệnh viện, đau
đớn và cô đơn, mẹ tôi thầm gọi
tên ba tôi trong nước mắt…
Những ngày kế tiếp, bác sĩ và y tá
luôn lẩn quẩn bên tôi viết toa và
chích thuốc cho tôi. Mẹ tôi rối rít
cám ơn bác sĩ và các cô y tá. Các
cô y tá nhìn mẹ tôi dịu dàng và
nói: “Chị yên tâm, bác sĩ có dặn
tụi tôi phải lo cho cháu, vì là
người nhà của bác sĩ!”. Sau này,
mỗi lần nhắc lại chuyện trong lúc
bối rối, vì bệnh tình nguy kịch
của tôi, mẹ đã nói dối tôi là cháu
của ông Cao Xuân Vỹ. Đến nay,
chúng tôi vẫn mong có một dịp
nào đó, được gặp ông và kể lại

chuyện tôi đã được một vị bác sĩ
cứu sống chỉ vì tôi may mắn có
cái họ: “Cao Xuân… ”.
Trong suốt thời gian mẹ con
chúng tôi sống trong căn nhà “ấm
cúng”, là một lớp học của nhà
trường, mẹ con chúng tôi vẫn
thấy đó là một nơi chốn bình an,
vì được các cô giáo và bạn bè
thương mến. Mẹ tôi vừa dạy học
vừa làm thêm những nghề tay
trái, đan thêu và buôn bán để
mong cho đàn con dại được ăn
học đầy đủ. Mẹ đã mua những
chiếc áo len cũ, về giặt lại cẩn
thận, và tháo ra pha màu để đan
những chiếc áo và mũ vớ cho trẻ
em. Mẹ đan thêu rất đẹp! Mẹ
cũng còn buôn áo quần trẻ em lấy
từ Sài Gòn. Đến mùa hè, mẹ
thường dẫn chúng tôi đi gởi cho
nhà dì, nhà cậu, để cùng chị Hai
và anh Ba đi Vĩnh Phú, Hà Nam
Ninh để thăm ba.
Đến năm tôi lên chín tuổi, tôi
được mẹ dắt lên Gia Rai thăm ba
vừa được chuyển trại về. Lần đầu
tiên được nhìn thấy ba, cảm giác
có ba thật là kỳ diệu, tôi cứ nhớ
hoài, sau chuyến thăm nuôi ba đó,
tôi cảm thấy cái “mặc cảm”
không có ba như các bạn không
còn nữa, và mẹ con chúng tôi lại
phấn chấn hơn khi hy vọng ngày
đoàn tụ với ba không lâu nữa.

Sau 10 năm ba ở tù đày, sau
nhiều bệnh hoạn “thập tử nhất
sinh”, nhưng nhờ có ý chí kiên
cường, và nhất là những an ủi, và
tình thương về gia đình, ba tôi đã
gắn gượng cho đến ngày ra trại,
đoàn tụ với gia đình tại Long
Khánh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn
bè, ba được họ cho mượn đất để
trồng trọt, và dạy thêm để giúp
mẹ tôi tìm kế sinh nhai. Gia đình
tôi, bữa cơm tối đã vang lên tiếng
cười của chúng tôi rộn rã mỗi
ngày. Tới mùa bẻ bắp, ba đã dặn
cả nhà đi Cẩm Mỹ để thu hoạch,
vất vả suốt 2 ngày, nhưng khi
nhìn nét mặt hớn hở của mẹ, một
chút tự hào trên khuôn mặt của ba
là chúng tôi quá vui rồi, mấy chị
em, người lớn kẻ nhỏ đều quên
hết mệt nhọc. Tôi còn nhỏ, được
ngồi cạnh chị Hai để nấu cơm, và
nướng bắp, đem cho mọi người.
Kể chuyện về Xuân Lộc - Long
Khánh và khoảng đời ấu thơ của
chị em chúng tôi sống cạnh mẹ,
tôi nghĩ tôi có thể kể hoài không
dứt, bởi vì chúng tôi có quá nhiều
kỷ niệm, vui có, buồn có, tủi thân
có, và cay đắng vì bị thiếu thốn,
bị hất hủi của bà con cũng có…
Nhưng chúng tôi mỗi khi nghĩ về
đoạn đường này, khoảng thời
gian này, lúc nào cũng đầy ấp
hình ảnh mẹ, một người phụ nữ

kiên cường luôn vì chồng, vì con,
và yêu thương chúng tôi hết mực.
Đó là khoảng thời gian quý giá đã
dạy cho chị em chúng tôi những
bài học sống động là kim chỉ nam
hành động cho tôi sau này, dù
gian khổ khó khăn bao nhiêu, tôi
cũng không thể chùn bước, và
tinh thần lạc quan luôn nghĩ
“Ngày mai trời lại sáng” của mẹ
đã làm chúng tôi luôn nở nụ cười
với đời!
Cao Xuân Thanh Ngọc
(Kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 36,
tháng 2, năm 2011)
Chú thích: Lời xin lỗi, cũng là lời
chân thành cám ơn ông Cao Xuân
Vỹ và bác sĩ Giỏi - Bệnh viện Nhi
Đồng Sài Gòn năm 1976 đã cứu
sống con.
Kính ông Cao Xuân Vỹ, mẹ con
trong một phút vì quá thương con
đang trong cơn bệnh “thập tử nhất
sinh”, đã mong con mình được
bác sĩ giúp đỡ cứu sống, nên đã
nhờ vào tên tuổi và uy tín của
ông. Nếu tình cờ ông đọc được
những dòng chữ này, mong ông
tha lỗi, xin ông và bác sĩ nhận nơi
đây lòng biết ơn chân thành nhất
của con.
Dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc.

The Dreamer - Xuân Mộng
by NGUYỄN THỐNG NHẤT
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LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH DƯỢC SĨ TẠI MỸ ?
Với hơn 10 năm kinh nghiệm
hành nghề dược sĩ ở Mỹ, tôi xin
được chia sẻ vài thông tin chính
yếu về ngành Dược của Mỹ. Tôi
sẽ tập trung nói từng bước một từ
khi chuẩn bị vào trường dược, các
bằng cấp có liên quan đến ngành
nghề này cũng như những chọn
lựa có thể có của người Dược sĩ
khi mới ra trường.
Để trở thành một Dược sĩ, bạn
phải trãi qua nhiều năm học tập,
huấn luyện để có được những
kiến thức cần thiết, kỹ năng và
các chứng chỉ. Khi bạn quyết
định theo đuổi ngành Dược, sự
nghiệp học tập của bạn sẽ phải
thay đổi theo. Một Dược sĩ phải
tốn từ 6 đến 13 năm để học
những khóa học dự bị bắt buộc,
khóa Doctor Dược, đi lâm sàng
và tham dự những kỳ thi quốc
gia.
Những khóa học dự bị dành cho
các Dược sĩ tương lai chủ yếu tập
trung vào 2 môn Sinh học và Hóa
học. Ở bậc đại học, những môn
này là nền tảng cho việc học dược
nâng cao. Sinh viên tham dự
chương trình Doctor Dược sẽ có
một vài lựa chọn. Có 2 lựa chọn
chính để chuẩn bị học chương
trình Doctor Dược: Lựa chọn đầu
tiên là một khóa học 2 năm dự bị
để sinh viên tập trung vào các
khóa học nặng về khoa học để tạo
điều kiện sẵn sàng tham dự kỳ
kiểm tra đầu vào trường dược
(PCAT). Lựa chọn thứ hai là lấy
bằng cử nhân của những ngành
khoa học có liên quan (như sinh
học, hóa học) trước khi chuyển
sang chương trình Doctor Dược.
Lựa chọn này linh động hơn khi
cho phép sinh viên tốt nghiệp có
thêm những tùy chọn khác bên
cạnh ngành dược. Vài sinh viên
thích lựa chọn này vì có nhiều
thời gian hơn để chuẩn bị cho kỳ
thi PCAT.
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Bằng Doctor Dược là bước
chuyên môn đầu tiên để hành
nghề như một Dược sĩ. Tính đến
tháng 7/2015, tại Mỹ có 132
trường đại học và trường đào tạo
dược được công nhận. Để lấy
bằng Doctor Dược luôn cần phải
học 4 năm. Trong thời gian này,
sinh viên sẽ được học sâu về các
môn sinh lý bệnh, dược lý, quản
lý sức khỏe và chọn lựa những
nơi đi xoay tua lâm sàng để thực
tập như bệnh viện, nhà thuốc.
Việc đi tua lâm sàng này thật sự
giúp những Dược sĩ tương lai
chọn được con đường sự nghiệp
của mình sau khi vượt qua những
kỳ thi lấy bằng dược của tiểu
bang và quốc gia ! Có 2 kỳ thi mà
các Dược sĩ tương lai phải vượt
qua nếu muốn hành nghề dược sĩ
tại Mỹ. Kỳ thi Dược sĩ Bắc Mỹ
NAPLEX – kỳ thi này đánh giá
kiến thức của thí sinh về thực
hành dược. Hội đồng dược của
tiểu bang thường dùng kỳ thi này
để đánh giá khả năng hành nghề
như một Dược sĩ của thí sinh. Kỳ
thi thứ hai là MPJE – Kỳ thi Luật
dược đa tiểu bang – bao gồm bộ
câu hỏi chuyên biệt của tiểu bang
và liên bang để kiểm tra kiến thức
về luật Dược của các Dược sĩ
tiềm năng. Nó được xem như là
một kỳ thi luật Dược trong thực
hành pháp lý.
Cá nhân tôi, khi hoàn tất chương
trình Doctor Dược, tôi có được
giấy phép hành nghề ở Florida.
Tôi chọn thực hành thêm 1 năm
nội trú trong bệnh viện để tăng
cường thêm kiến thức. Sau khi
hoàn tất việc đi tua lâm sàng ở
nhiều bệnh viện khác nhau trong
năm cuối của chương trình
Doctor Dược, tôi nhận ra rằng
khoa dược trong bệnh viện chính
là nơi làm việc phù hợp của mình.
Chương trình nội trú giúp tôi vừa
làm việc như một dược sĩ vừa tiếp

tục việc học lên của mình ! Sau 1
năm nội trú, tôi quyết định về lại
California – nơi gia đình tôi đang
sinh sống – nên phải lấy tiếp giấy
phép hành nghề tại California
(Mỗi tiểu bang đều có kỳ thi
MPJE riêng của mình). Là một
Dược sĩ, bạn có nhiều lựa chọn
cho sự nghiệp của mình như
Dược sĩ cho bệnh nhân nội viện
khoa dược của hệ thống chăm sóc
sức khỏe, Dược sĩ cộng đồng,
Dược sĩ chăm sóc lâu dài, Dược
sĩ giảng dạy, Dược sĩ chăm sóc
lưu động, Dược hạt nhân, Dược
quản lý…và danh sách ngày một
nhiều thêm (xin xem thêm chi tiết
tại www.pharmacist.com/careeroption-profiles)
Dược sĩ cho bệnh nhân nội viện
khoa dược của hệ thống chăm sóc
sức khỏe làm việc phối hợp chặt
chẽ với điều dưỡng và bác sĩ để
chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
trong bệnh viện. Hầu hết thời
gian, các Dược sĩ không tiếp xúc
trực tiếp với bệnh nhân nhưng họ
hỗ trợ chọn lựa những thuốc tối
ưu nhất cho bệnh nhân. Những
Dược sĩ này có thể gặp bệnh ung
thư, liệu pháp tiêm truyền tĩnh
mạch, chăm sóc trẻ sơ sinh, dinh
dưỡng, điều trị đau, người già và
nhiều nữa. Những Dược sĩ của hệ
thống chăm sóc sức khỏe thì có
nhiều trách nhiệm như pha chế
thuốc, theo dõi liệu pháp điều trị
bằng thuốc, chuẩn bị cho liệu
pháp tiêm truyền tĩnh mạch, và
phụ trách nhập thuốc.
Dược sĩ cộng đồng đảm bảo cho
bệnh nhân trong cộng đồng được
nhận thuốc và quan tâm đến nhu
cầu này của bệnh nhân. Họ tư vấn
cho người dân khi có thắc mắc về
thuốc như tương tác giữa thuốc
và thức ăn, giữa thuốc và thuốc
hay đơn giản là làm sao để uống
thuốc hiệu quả nhất !

Khi những người Mỹ sống lâu
hơn, nhu cầu về Dược sĩ chăm
sóc lâu dài sẽ càng tăng lên từng
ngày. Họ làm việc ở nhiều tổ
chức như những bệnh viện có
nhiều phương tiện chăm sóc điều
dưỡng, nhà thuốc chăm sóc lâu
dài, các cơ sở chăm sóc tại gia,
phục hồi chức năng. Những Dược
sĩ này chịu trách nhiệm cho dân
cư về phác đồ điều trị thuốc, yêu
cầu về liều dùng, và quyết định
công thức.
Có nhiều Dược sĩ thích hướng
dẫn sinh viên trong quá trình thực
hành lâm sàng hay nghiên cứu
khoa học. Những Dược sĩ này
liên quan trực tiếp hay gián tiếp
đến bệnh nhân bằng những dịch
vụ hay chương trình quản lý phác
đồ sử dụng thuốc. Nhiệm vụ của
họ bao gồm những công việc điều
phối, nghiên cứu khoa học, giảng
dạy sinh viên dược, tư vấn sinh
viên và hướng dẫn sinh viên trong
quá trình đi tua thực tập
Sự nghiệp của tôi lại đẩy đưa đến
vị trí quản lý dược công ty. Sau
khi hoàn thành chương trình nội
trú, tôi bắt đầu làm việc như một
Dược sĩ lâm sàng trong bệnh

viện. Tôi làm được 3 năm thì có
cơ hội được trở thành Quản lý
dược do Công ty đang khuyết vị
trí này. Mặc dù, chưa hề có kinh
nghiệm quản lý, nhưng tôi chấp
nhận thử thách để hoc hỏi. Kể từ
đó, tôi làm Quản lý dược cho
nhiều bệnh viện. Sự nghiệp tôi
tiếp tục được thăng tiến khi trở
thành Quản lý dược của hệ thống.
Lúc đó, tôi quản lý khoa dược của
28 bệnh viện rãi khắp nước Mỹ.
Và chỉ 1 năm sau, tôi được đề bạt
giữ chức vụ Giám đốc dược của
hệ thống, quản lý 40 khoa dược
bệnh viện ở tuổi 40 !. Tính đến
lúc đó, trong ngành dược chưa có
ai đảm nhiệm chức vụ tương tự ở
lứa tuổi trẻ như vậy.
Trách nhiệm hàng ngày của tôi là
phối hợp và giám sát 40 khoa
dược bệnh viện trên toàn quốc;
duy trì và xem xét các chính sách/
qui trình để đảm bảo sự điều
phối, quản lý, lưu trữ, và sử dụng
thuốc an toàn tại tất cả các nơi
trong hệ thống; quản lý tối ưu
hoạt động của khoa dược bao
gồm nhân sự, quyết định tài chính
về hàng tồn kho và qui trình sử
dụng ngân sách; quản lý ngân

sách dược lên đến 200 triệu đô la
trong toàn hệ thống; làm việc chặt
chẽ với Phó Chủ tịch điều hành
lâm sàng trong đánh giá và quyết
định mua thuốc mới, xác định
mức độ yêu cầu cung ứng của
khoa dược, thực hiện các khảo sát
đánh giá toàn hệ thống, làm việc
với người đứng đầu chuyên môn
y tế của hệ thống (CMO) và Phó
Chủ tịch điều hành lâm sàng để
giám sát ngân sách và ứng dụng
những kế hoạch phù hợp nhằm
sửa chữa và cải tiến chi phí dược
của toàn hệ thống; hoạt động như
một chuyên viên SME để thiết kế,
chuẩn hóa và ứng dụng phần
mềm Epic Willow và các phần
mềm quản lý dược khác, chuẩn
hóa sản phẩm và công thức dược,
đảm bảo sự tuân thủ tập trung vào
chăm sóc bệnh nhân và hoạt động
ổn định của khoa dược với những
chính sách và qui trình của hệ
thống chăm sóc sức khỏe và qui
định của cơ quan chức năng.
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Những Số Phận Không Người
Anh chào tôi bằng cái chắp tay
cúi đầu và nét cười rạng rỡ. Anh
chọn cho mình một cái tên Việt vì
cái tên H'mong thật khó nhớ, khó
kêu, và anh bắt đầu câu chuyện
của những con người H'mong vô
tổ quốc, vô số phận, cách bình dị
như chính anh, các anh, những
người thiểu số bị đời bỏ rơi.
Vào khoảng thập niên 90, khi
những người H'mong theo đạo tin
lành tăng lên, họ có nhu cầu lập
nhà thờ, nhà nguyện, chính quyền
địa phương không cho phép, yêu
cầu phải có người lãnh đạo tôn
giáo. Họ chọn ra những người
lãnh đạo tôn giáo ở địa phương,
và những người này ... lần lượt
chết. Khi thì bị xe tông trên
đường, khi thì mất tích, khi thì bị
đánh chết, và không ít người chết
trong đồn công an. "Chúng tôi rất
hoang mang, lo sợ, có nhiều gia
đình muốn báo, nhưng đều bị
chính quyền nói là nếu báo thì
chính những người báo sẽ bị
giống như vậy."
Ai đã từng lên miền Thượng,
từng có tiếp xúc với những sắc
dân thiểu số mới hiểu, họ hiền
lành, chất phác, thậm chí có thể
nói là ngây ngô đến tội nghiệp.
Bằng thứ tiếng Việt ngọng đớt,
anh kể cho tôi nghe những gian
truân anh đã trải qua, vừa kể, vừa
cười, nhẹ nhàng như chính cuộc
đời các anh: "Tôi đâu có đi học
đâu! Khi theo đạo, được chọn làm
người đại diện, tôi vào Hà Nội
học kinh thánh, tôi mới biết tiếng
Việt, còn chữ viết, chữ viết thì tệ
lắm!" Vậy mà anh đã làm cơ man
nào là đơn từ, tố cáo chính quyền
địa phương lấy nương rẫy của
người H'mong, và ngăn cản
quyền tự do tín ngưỡng của họ.
Và tất nhiên, mọi đơn tố cáo đều
bị bỏ rơi.
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Chính quyền yêu cầu anh lên
"làm việc", anh không dám lên vì
đã có rất nhiều người lãnh đạo
tôn giáo giống anh một đi không
trở lại, anh bỏ trốn. Từ Lào Cai,
xuống Đắc Nông, phục vụ tôn
giáo ở đây vài năm, bị phát hiện,
lại trốn, trốn vào đến miền nam,
rồi trốn sang tới Lào, tới Thái. Và
ở đây, anh vẫn làm công việc của
anh: người lãnh đạo tôn giáo, anh
phục vụ Chúa, chỉ vậy thôi!
"Chúng tôi tin vào Chúa, và đó là
điều tốt đẹp, nhưng chính quyền,
họ không cho."
Họ có khoảng hơn 300 hộ dân,
gần 400 nhân khẩu tị nạn sang
Thái Lan, người già, đàn ông, phụ
nữ, trẻ em. Những con người
không giấy tờ, không tương lai,
sống vất vưởng với đồng lương
làm lậu, chỉ bằng phân nửa người
bản xứ, nhưng công việc thì dĩ
nhiên là nặng nề hơn, còn tối
ngày lo sợ bị cảnh sát hỏi giấy tờ
và trục xuất. Cả tuần lễ họ bôn
ba, đâu có việc là đi đó, cuối tuần
tụ tập lại, đi nhà thờ, đọc kinh,
cầu nguyện, và ăn bữa cơm
chung. Vậy mà họ vẫn luôn cười,
những nét người hiền lương,
thánh thiện. Tôi ngồi bên họ,
nhiều giờ đồng hồ, mà chưa có
một lần nào nghe họ, bất cứ ai
trong số họ, nói câu oán hận,
không một lời cay đắng, dù họ có
dư quyền để làm thế.
Những người H'mong ở Thái Lan
hiếm hoi lắm mới được một vài
tổ chức quan tâm giúp đỡ xin quy
chế tị nạn, nhưng hầu hết đều bị
bác đơn. Cao uỷ tị nạn chỉ có thể
xem sét các hồ sơ có sức thuyết
phục cao, với đầy đủ chứng cớ
của những cuộc đàn áp, còn họ,
họ có gì, ngoài một nhúm những
con người ít học, đầy sợ hãi,

không biết tiếng của người Kinh,
và một cuộc đời chỉ biết lẩn tránh
chính quyền! Họ sẽ điền gì vào
hồ sơ xin tị nạn? Tôi thấy người
khác bị đụng xe nên tôi bỏ trốn?
Trong nỗ lực muốn giúp đỡ, tôi
hỏi có nhiều người H'mong nói
được tiếng Kinh không, anh trả
lời: "đàn ông thì nói được đỡ đỡ,
còn phụ nữ thì không, trẻ con đi
học thì nói được một ít, nhưng
năm 2013 ..."
Năm 2013, người H'mông có một
thảm cảnh lớn, là 5 học sinh đi
học và không trở về. Ít ngày sau,
thi thể của họ được phát hiện
trong một hố chôn tập thể. Người
dân phẫn nộ, tìm đến đại diện của
mình trong chính phủ, thì ngay
lập tức bị công an địa phương đến
từng gia đình thân nhân của bị
hại, yêu cầu không truy cứu, nếu
không, cả nhà sẽ bị chết thảm. Và
họ đã im lặng. Như những con
cừu trước đàn sói dữ. Sự việc
chìm vào quá khứ. Như nó chưa
từng sảy ra. Cái còn lại, chỉ là
bóng ma của sự sợ hãi, hằn trên
gương mặt những đứa trẻ không
còn dám đến trường, không còn
dám học chữ người Kinh nữa.
"Chúng tôi đã bị mất hết bản sắc,
văn hoá, vì mỗi lần muốn tổ chức
lễ hội, chúng tôi phải xin phép, và
chính quyền họ không cho." Anh
kể về sự kiện có một tổ chức
quốc tế về bảo tồn di sản văn hoá
tìm đến giúp đỡ, họ yêu cầu anh
viết lại những đặc trưng văn hoá
dân tộc anh, và anh đã hồn nhiên
trả lời ... "tôi không biết!" Anh
vừa nói, vừa cười, còn cái đứa tôi
rơi nước mắt.
Những câu truyện tôi được nghe,
khó có thể tin là nó đang sảy ra
vào thời đại này, ngay chính

trong lúc này, khi tôi đang ngồi
đây, trên những chiếc ghế nhựa rẻ
tiền, nhiều màu sắc, của thế kỷ
21. Còn tưởng như những âm
vang vọng lại từ thời cấm đạo của
vài thế kỷ trước. Anh nói, nửa
như van xin, mong chúng tôi nhắc
đến dân tộc H'mong nhiều hơn
với các tổ chức quốc tế. Anh thiết
tha mong những giúp đỡ dưới bất
kỳ hình thức nào, để người dân
của anh có khả năng tự bảo vệ
trước chính quyền.
Có nơi nào khốn nạn như đất
nước tôi, khi người dân phải bồng

bế dắt díu nhau đi di tản, còn phải
năn nỉ các tổ chức hải ngoại giúp
bảo vệ những người còn ở lại,
không phải trước thiên tai, hay
ngoại xâm, mà trước chính những
người lẽ ra phải chăm lo cho
mình.

chấp nhận cách tự nhiên như một
phần của số phận. Là một người
đồng bào, tôi đau đớn cho họ, là
một người Kinh, tôi xấu hổ cho
tôi.

Rời cái xóm nhỏ, nghèo nàn, nép
bên rìa Bangkok ấy, tôi biết phần
đời còn lại của tôi rồi sẽ bị ám
ảnh, ám ảnh bởi những khuôn
mặt hồn nhiên chân chất, chỉ cười
thật tươi khi kể về cuộc đời mình,
như thể những nghịch cảnh đau
thương là điều dĩ nhiên, họ đã

Xin Chúa chúc lành cho anh chị
em.
Amen.
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Mẹ con thằng Khoai Tây

Thằng "Khoai Tây",
hình chụp trong tù năm 2011
Ngà sắp về hết án. Một buổi
chiều, Ngà ngập ngừng nói với
tôi:
-Có điều này em định nói với
bác, mà ngại.
-Chị em với nhau có gì mà ngại.
Ngà nịnh:
-Em cám ơn bác, cả trại phải
cảm ơn bác vì hôm chủ nhật
nếu bác không làm um lên thì ai
cũng chết khát cả. Chúng nó ác
thật, bắt cả tù nhịn uống nước.
-Việc đó là họ sai mười mươi,
người tù nào cũng có thể lên án
và yêu cầu họ phải cung cấp
nước cho mình uống. Tôi vừa
lau rớt rãi cho thằng Khoai Tây,
vừa lườm Ngà một cái.
Ngà gãi đầu, cười ngượng:
- Làm gì có ai dám làm như bác.
Em mà ho he nó cho thằng
Khoai Tây đi trại trẻ mồ côi thì
em mất con à.
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Ngà đưa tay bế con, nhưng hai
chân thằng Khoai Tây quặp chặt
lấy tôi, tay túm chặt cổ áo, gỡ
mãi nó mới chịu buông. Hôm
nào cũng lưu luyến như thế.
-Mà mày định nói gì với tao cơ
mà? Nói đi.
-Nhưng bác không được chửi
em nhé. Ngà mặc cả.
- Ừ, chửi gì mà chửi.
- Hôm nọ “mẹ” Thắng (1) đội 15
nói là sẽ mua thằng Khoai Tây.
Nhưng em muốn hỏi bác có
muốn nuôi nó không thì em
nhường. Tại em thấy bác yêu nó
và nó cũng quấn bác hơn cả mẹ.
Tôi sững người. Mấy hôm trước
Hằng “đen” mách với tôi là Ngà
tính bán con. Nó còn đang
lưỡng lự nên bán cho “mẹ”
Thắng sắp hết án hay bán cho
một bà dân (2) gặp ngoài đồng.
Dự định ra khỏi cổng trại là giao
con và nhận tiền ngay. Lần đầu
tiên hai chữ “bán con” lọt vào
tai tôi khi tôi mới lên trại. Đó là
câu chuyện người ta xì xào với
nhau ngoài sân giếng buổi trưa
hôm ấy. Nghe nói, người vừa
mãn án đã bán rất “được giá”
đứa con trai hai tuổi khi vừa ra
khỏi trại tù. Tôi đánh rơi chiếc
gầu múc nước vào chân, tóe
máu.
Sau này, dù không làm rơi gầu
múc nước vào chân nhưng hai
chữ “bán con” vẫn làm tôi rùng
mình.
Mai Bích Ngà sinh 1982. Trước
khi đi tù, vợ chồng Ngà sống
chung với người em gái ở phố
Thanh Nhàn, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội. Ngà bảo: “Ra tù
em cũng chưa biết đi đâu. Em
gái em lấy chồng rồi, nó còn phải
nuôi thằng em út nữa.”
Bố mẹ Ngà mất sớm, mấy chị
em tự nuôi nhau. Tôi không hỏi
kỹ cuộc sống của ba chị em Ngà

khi không có bố mẹ. Câu chuyện
cuộc đời của những người tù,
nhớ không xuể.
Đến tuổi trưởng thành, Ngà lấy
chồng- một anh chàng nghiện
ngập. Rồi Ngà cũng nghiện. Ngà
bị bắt đầu năm 2010 và bị kết
án 24 tháng tù giam vì tội “tàng
trữ trái phép chất ma túy”.
Chồng Ngà cũng bị bắt thời gian
ấy. Khi bị tống vào Hỏa Lò, Ngà
đang mang bầu đứa con thứ ba,
thằng Khoai Tây.
Ngà bị đưa tới trại 5 Thanh Hóa
vào mùa hè năm 2011, khi
Khoai Tây đã được mấy tháng
tuổi. Người mẹ tù khoe với tôi:
-Em sinh nó đúng ngày 2-9 nên
đặt tên cháu là Quốc Khánh. Bác
Nghiên thấy tên cháu hay
không?
- Ừ! hay, hay lắm! Nhưng nếu
không có cái ngày Quốc Khánh
chết tiệt ấy chắc mày chưa chắc
phải khổ, phải nghiện ngập. Con
mày cũng như nhiều đứa trong
nhà tù này đã được sung sướng,
chăm chút chứ không phải đi tù
từ trong bào thai như thế.
Mặt Ngà tái xanh khi nghe tôi
nói một tràng:
-Úi! Em xin bác, bác nói thế có
đứa nghe thấy nó mách là em
chết. Em sợ lắm. Vừa van nài,
người mẹ trẻ vừa sợ sệt, đảo
mắt nhìn quanh như kẻ ăn
trộm.
-Tao nói miệng tao, mày sao
phải sợ. Tôi cố tình trêu Ngà.
-Miệng bác nhưng tội thì em
gánh. Em lợi dụng thằng Khoai
Tây để được gần bác. Chứ nếu
không, quý bác đến mấy em
cũng chạy xa. Bao nhiêu người
bị đi uống cà phê (3) chỉ vì nói
chuyện với bác, bác biết thừa
còn trêu em.
Suốt 18 tháng tạm giam, tôi
chưa bao giờ viết đơn từ, thưa

gửi ai. Trong các bản tường
trình khi làm việc với cánh điều
tra viên cũng thế, tôi không bao
giờ viết trọn vẹn phần tiêu ngữ.
Nếu viết cụm từ CHXHCNVN thì
bỏ trong dấu ngoặc kép nhưng
không viết phần “độc lập - tự
do- hạnh phúc”, hoặc để trống
không viết (thường là không
viết). Tôi cũng không kính thưa,
kính gửi ai cả mà chỉ là
“gửi:…” với những nét chữ cố
tình viết cẩu thả. Mặc dù rất khó
chịu nhưng điều tra viên phải
chấp nhận việc đó, nếu không
thì chẳng có bản tường trình
nào hết.
Vậy mà khi lên trại, tôi phải phá
lệ. Tôi làm đơn gửi trại giam để
họ cho trích một phần tiền lưu
ký mua sữa cho lũ trẻ. Trước
đó, đã có mấy bà mẹ bị đi “uống
cà phê” vì “tội nhận sự giúp đỡ
của Phạm Thanh Nghiên”. Làm
đơn vẹn cả đôi đường, bọn trẻ
có quà và mẹ chúng không bị đe
nẹt, dọa dẫm. Duy chỉ có tôi
chịu ấm ức một tí, nhưng cũng
chấp nhận được. Riêng thằng
Khoai Tây thì ngoài phần quà
chung, tôi vẫn kín đáo giúp đỡ
mẹ con nó. Mẹ tôi nghe chuyện,
hàng tháng gửi thêm tiền lưu ký
để tôi khỏi thiếu thốn trong tù.
Tôi chưa bao giờ được đứa trẻ
nào yêu như thế, kể cả những
đứa cháu ruột của tôi. Hầu như
chiều nào tôi cũng bế Khoai Tây
cho mẹ nó tắm giặt, cơm nước.
Thằng Khoai Tây tưởng tôi là
của riêng nó. Nó ghen với bất cứ
đứa trẻ nào tôi bế trên tay. Chỉ
cần ai đó giả vờ đánh tôi một cái
là nó hét toáng lên, lao đến túm
tóc rồi cắn người ta. Hiếm có
đứa trẻ nào có tiếng hét to và
chói tai như nó. Khi ấy nó còn
chưa biết đi. Có hôm tôi phải
trốn Khoai Tây, để được chơi
với những đứa trẻ khác.
Mẹ con Ngà thuộc thành phần
“không gia đình”, tức không có

người thăm nuôi. Không một
người tù nào có thể sống chỉ với
những gì trại giam cung cấp. Vì
thế, phải cố mà xoay sở.
Xoay sở là mua bán, đổi chác,
vay mượn, nhờ vả hay làm thuê
(múc nước, lau nhà, giặt giũ,
rửa bát, làm khoán, đấm lưng,
massage….) để có chút thức ăn
tươi mang về cho con hoặc cuộn
băng vệ sinh cho mẹ dùng. Tất
nhiên, những thứ “xoay sở” ấy
đều bị cấm, bị vi phạm “nội quy
trại giam”. Đội “con nhỏ”
thường được phân công đi
trồng rau, công việc theo mô tả
của cai tù là rất “nhẹ nhàng và
được ưu ái”. Bất cứ bà mẹ nào
cũng chỉ được ở trong trại đến
khi con đủ bốn tháng là phải “đi
làm”.
Ra đồng cực nhọc nhưng có cơ
may tiếp cận với một vài người
dân gần đó để nhờ vả. Khi thì
nhờ mua giúp lạng thịt, con cá,
hộp sữa, có khi là một cú điện
thoại gọi về cho gia đình. Tất
nhiên là với giá tiền đắt hơn thị
trường. Mua được đồ ăn thì
phải tìm cách nổi lửa nấu ngay
tại hiện trường lao động. Khổ
nhất là lúc đang nấu bị cai tù
trong trại ra kiểm tra phát hiện
được. Có khi, chúng lấy chân hất
hết thức ăn xuống đất, tịch thu
nồi niêu và luôn miệng chửi
mắng. Người tù không còn cách
nào khác là “van ông lạy bà” (4)
kèm theo chút tiền đút lót để
khỏi bị kỷ luật. Ai không có tiền,
không khéo xin xỏ thì bị dong
về trại chờ lập biên bản kỷ luật,
mất giảm án. Nấu chín thức ăn
là một chuyện, có mang được
chót lọt qua cổng phân trại dưới
sự khám xét của cai tù hay
không là chuyện khác. Xin mở
ngoặc một chút, đối với những
người được cai tù “đỡ” (5) thì
bất kể thứ gì cũng có thể mang
được vào trong trại, thậm chí

đích thân cai tù mang đưa tận
tay.
Chiều hôm ấy vừa nhập trại, Mỹ
Lệ- người ở cùng buồng với tôihớt hải báo tin:
-Cái Ngà bị đi kỷ luật rồi.
Tôi lo lắng:
-Làm sao mà bị đi kỷ luật?
-Nó mang một hộp sữa với ít
thịt kho về, nó xin mãi mụ
Nhung dứt khoát không cho. Nó
ức quá bảo mụ ấy là “ác”. Mụ ta
tát thẳng vào mặt nó mấy cái rồi
tống vào nhà kho rồi.
Mỹ Lệ còn lẩm bẩm rủa thầm
mụ cai tù thêm mấy câu đủ để
mình tôi nghe thấy.
Ngà bị đi kỷ luật 10 ngày. Suốt
thời gian vắng mẹ, thằng Khoai
Tây phải ở ngoài nhà trẻ (6) để
những người tù khác trông
nom. Nó khóc suốt. Án kỷ luật
dành cho Ngà như là một sự
trừng phạt dành cho tôi, cho Mỹ
Lệ và Hằng “đen”. Giống như tôi,
Lệ và Hằng rất thương thường
cưu mang mẹ con Ngà. Vắng nó,
chúng tôi buồn ngẩn ngơ.
Không riêng gì Ngà, bất cứ
người tù nào cũng có thể bị
trừng phạt vì một lý do rất “vớ
vẩn” như thế. Bọn cai tù dùng
“nội quy trại giam” để kinh
doanh: gặp cán bộ không chào;
tự ý giúp đỡ, biếu tặng quà, đồ
dùng cho nhau không xin
phép… đều là vi phạm. Oái ăm
hơn, tù nhân là người dân tộc
thiểu số không biết tiêng Kinh
mà giao tiếp với nhau bằng
ngôn ngữ của họ cũng bị coi là
vi phạm nội quy. Nhưng cứ có
tiền, thì dù dùng dao lam rạch
mặt bạn tù cũng chỉ bị đi kỷ luật
vài ngày là xong. Trong khi,
hành vi đó có thể bị truy tố
trước pháp luật.
Hai hôm trước khi mẹ con
thằng Khoai Tây về, tôi đưa Ngà
200 ngàn và một bịch sữa tươi.
Để có 200 ngàn tiền mặt, tôi
cũng phải tham gia trò chơi
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mua bán đổi chác với những tù
nhân khác, một việc mà tôi rất
ghét. Tôi dặn đi dặn lại Ngà
đừng bán con.
-Bác tưởng em muốn thế hả?
Nhà cửa không có, chồng đi tù,
hai đứa lớn để ông bà nội nuôi.
Bố nó cũng như em nghiện
ngập, tù tội. Đau đớn một lần
nhưng hy vọng nó đi ở nhà khác
còn có tương lai. Bác cứ nguyền
rủa em đi, nhưng bác bảo em
còn cách nào khác nữa? Nếu có
được vài chục triệu đồng đút
cho bọn điều tra viên ngay từ
hồi bị bắt thì em đã được tại
ngoại, được hưởng quyền hợp
pháp là hoãn thi hành án vì
đang mang thai.
Vừa nói Ngà vừa khóc. Tôi lặng
người đi.
Tù nhân hết án được nghỉ làm
từ ngày hôm trước. Vì thế, tôi
được chơi với thằng Khoai Tây
nguyên một ngày. Ngà tặng tôi
tấm hình Khoai Tây chụp lúc
mới biết ngồi.
Tôi đưa Ngà số điện thoại nhà
tôi, dặn khi cần cứ gọi, giúp
được gì tôi sẽ giúp:

-Sáng mai em cứ cho con về, chị
không tiễn đâu. Nhớ là 8 tháng
nữa chị mới về. Đừng làm mất
số điện thoại nhé!
Sáng hôm ấy, Ngà trong dáng
vóc gầy gò, xiêu vẹo bế con theo
người cai tù hướng ra phía cổng
trại giam, thi thoảng ngoái lại
nhìn như tìm kiếm. Cánh tay
trái cong queo vì bị gãy hồi còn
trong Hỏa Lò, khó nhọc xách túi
đồ nào áo nào quần của thằng
con. Toàn là quần áo bạn tù cho.
Tôi đứng nấp sau cổng khu nhìn
theo, không để Ngà trông thấy.
Thằng Khoai Tây tay cầm cái
bắp ngô (chắc ai cho từ hôm
qua), vừa gặm vừa vần vò.
Thằng Khoai Tây không biết nơi
nó sinh ra và vừa rời đi là nhà
tù. Nó cũng không biết mẹ bế nó
đi đâu. Nó mới hơn 1 tuổi.
Nước mắt tôi rơi. Câu chuyện về
những người đàn bà trong tù
bán con làm tôi đau đớn, sợ hãi.
Tôi thẫn thờ mất mấy ngày.
Những đứa trẻ còn lại trong nhà
tù không làm tôi nguôi nỗi nhớ
Khoai Tây.
Tám tháng sau, tôi bấm máy
theo số điện thoại Ngà để lại.

Không có tín hiệu. Và Ngà cũng
chưa một lần gọi cho tôi.
Thằng Khoai Tây, tháng 9 năm
nay sẽ tròn 5 tuổi.
Chú thích:
1: “Mẹ” Thắng: Những người tù
trên 60, 70 tuổi thường được
những người tù trẻ gọi bằng mẹ.
Gọi như thế cảm thấy có “mùi”
gia đình hơn.
2: Bà dân: Cách gọi để phân biệt
người dân với người tù:
3: Bị (mời) đi uống cà phê: Chỉ
việc người tù bị đi gặp hoặc phải
làm việc với “cán bộ”. Thường là
chuyện không may.
4: Van ông lạy bà: Quy định cách
xưng hô giữa người tù với cai tù
là “Tôi- cán bộ”, nhưng hầu hết
người tù phải làm đẹp lòng cai
tù với lối xưng hô rất mọi rợ là:
“ông, bà” xưng “cháu”.
5: Nhà trẻ: Chỉ có ở phân trại
dành cho tù nhân nữ. Khi đứa
trẻ đủ bốn tháng tuổi thì các bà
mẹ phải gửi con để đi làm. Có
một đội gồm vài tù nhân nữ
khác được sắp xếp công viêc
trông trẻ.
Phạm Thanh Nghiên
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NHỮNG KHÓ HIỂU CỦA "NÓI KHÔNG VỚI THỰC PHẨM BẨN"
1. Tăm tia chuyện râu ria, điều tra, kết luận, thậm
chí kết tội 1 cơ sở sản xuất, chủ yếu bằng cảm
tính. Những cảm tính thường gặp:
- "không nhãn mác, không rõ xuất xứ". Không
nhãn mác, không rõ xuất xứ không có nghĩa là
chắc chắn độc hại. Trong nhiều trương trình,
phóng viên cầm được cả gói "không bao bì nhãn
mác", nhưng lại ko thể giấu 1 ít đem đi phân tích.
- "Thực phẩm vứt bừa bãi trên sàn nhà". Hình như
ở VN, 100 nhà làm chế biến thì hết 1000 nhà
liệng đồ ra sàn. Nếu bắt lỗi này thì phải bắt cả
nước.
- "Cơ sở bốc mùi hôi thối" Tôi chưa thấy ở VN,
nơi nào chế biến thực phẩm mà không có mùi, 1
lần nữa, nếu bắt lỗi này thì phải bắt từ nhà ra đến
... hẻm (mấy con hẻm cũng thường xuyên bốc
mùi hôi thối).
- Đôi khi lộ ra những nhận xét ngô nghê như "để
khử mùi hôi thối, họ phải luộc đến 40 phút!" (thế
thì sạch quá rồi còn gì!) hay "khi mọi người đang
an giấc, thì từ 4, 5h sáng khu vực này đã tràn lan
tiếng kêu thảm thiết của những con vật bị đem đi
giết mổ (kèm theo là tiếng la ec éc đầy ai oán của
mấy con heo): giết mổ mỗi ngày như vậy thì thực
phẩm quá tươi mới rồi còn gì!
VTV24 là một đài lớn, tiền đầu tư cho trương
trình chắc chắn là ... "Không phải dạng vừa đâu"
mà tại sao lại để phóng viên ĐIỀU TRA VÀ KẾT
LUẬN CHỦ YẾU BẰNG CẢM TÍNH như vậy?

lâu dài, còn ôi thiu, ruồi nhặng, dơ bẩn, người ăn
chỉ đi tiêu chảy phát là xong.

2. Những vấn đề được đề cập thường nhỏ.
Thường chủ yếu xoay quanh việc mất vệ sinh,
thực phẩm đã ôi thiu, không còn tươi mới, hay
như vụ chổi quét rau, là cho lên hình những mánh
vặt vẵn, tiểu xảo (VTV đã xin lỗi vụ này là dàn
dựng). Nhưng chúng ta đều biết, thủ phạm giết
người Việt, góp 1 bàn tay tăm tối trong việc tạo ra
tỉ lệ ung thư bậc nhất thế giới KHÔNG PHẢI LÀ
ĐỒ HỮU CƠ. Thật ra, trong các thể loại độc hại,
sự độc hại mang tính hữu cơ như ôi thiu, ruồi
nhặng, vứt đồ ra sàn, thau chậu cáu bẩn, không có
cửa để so sánh với sự độc hại vô cơ như hoá chất
bảo quản, hương liệu độc, chất tạo màu độc,
nguyên liệu chế biến nằm trong danh sách cấm
dùng cho thực phẩm. Độc chất vô cơ mới góp
phần tàn phá con người trên diện rộng và có tính

6. Làm chương trình kiểu ko đầu, ko cuối.
Chị Nhan Nguyen nhận xét: Làm chương trình
kiểu ko đầu, ko cuối, tru tréo méo miệng nhưng
kết lại là gì? Giải pháp ra sao? Phương án nào cho
sạch thì chỉ nói chung chung kiểu như "hãy là
người tiêu dùng thông minh", muốn chửi thề!

3. Nhắm vào tiểu thương.
Hầu như mọi nạn nhân của VTV24 đều là người
làm kinh tế nhỏ lẻ, ở địa phương, có chút thành
đạt đủ để tự biến mình thành con mồi. Trong khi
những sát nhân có tầm ảnh hưởng toàn quốc như
Dr. Thanh thì ...an nhiên nhận bằng khen "an
toàn, vệ sinh".
4. Nhắm vào tâm lý người Việt.
Người Việt vốn rất nhạy cảm với những tin tức
ghê rợn, VTV24 đã nhiệt tình khai thác điểm này,
tăng view cho trương trình trên xác những doanh
nghiệp địa phương mà nó vừa khai tử.
5. Tránh những cái lẽ ra ko được phép tránh.
Trọng tâm của trương trình là lên án thực phẩm
không an toàn, nhưng VTV dường như không
thấy:
- Lượng thực phẩm thực sự bẩn được nhập về từ
phương Bắc.
- Lờ đẹp việc đi đến cùng sự thật là 100% các
chất "không nguồn gốc, nhãn mác" có xuất xứ ...
cũng từ phương Bắc.
- Không đả động gì đến trách nhiệm của các cơ
quan chức năng ăn thuế của dân mà hoàn toàn
thua cuộc trong bài toán quản lý thị trường.

-----------------------------------------VTV có xu hướng thân Tàu thì ai cũng rõ (2, 3
lần chơi cờ TQ 6 sao), liệu đây có phải là chiêu
trò làm gia tăng sự bất an trong xã hội, nhưng lại
khôn khéo đổ nguyên do của những bất an đó lên
đầu người Việt, hòng giảm nhẹ, hay làm loãng sự
chú ý về những bất an đến từ phương Bắc?
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Bà Cháu ...
Trời đang mùa hè, mới xế trưa
mà nắng đã chói chang trên mảnh
vườn sau, sân trước thuộc hướng
Đông nên còn tý bóng mát.
Khung cửa sổ rộng được che
bằng cây hoa bông bụt trắng cao
tới mái nhà, bên cạnh là một cây
hoa vàng cũng trổ hoa rực rỡ để
bà nội Tý anh, Tý em đôi khi tức
cảnh sinh tình mà mần thơ ...con
cóc.
Trưa chủ nhật nắng chưa gì đã
vội vã hắt cái nóng cháy da lên
miền "đất nóng tình sôi" này, báo
hiệu một mùa hè khủng khiếp vì
nóng. Cái nóng ở đây rất giống ở
quê nhà, vừa nóng vừa ẩm nên
khách từ phương xa đến sẽ tha hồ
lau mồ hôi rin rít trên người, vừa
chắt lưỡi khâm phục người địa
phương sao giỏi chịu đựng cái lò
lửa thiên nhiên suốt một mùa hè
dằng dặc.
Bà nội Tý anh dạo này hay ốm
vặt nên lười biếng chẳng ngó
ngàng gì đến cây cỏ, bỏ mặc mấy
cái cây phía sân trước tự vươn lên
nhờ mưa nắng ơn Trời, thế mà
chúng nó cũng lớn lên sơi sởi mà
chẳng hề trách móc chủ nhân
hững hờ với cỏ cây. Nắng ơi là
nắng, đi chợ về vừa bước xuống
xe chưa vội vào nhà, bà đứng núp
dưới gốc cây bông bụt đang nở rộ
những bông hoa trắng ngà, tàn lá
xanh làm dịu hẳn đi cái nóng của
mùa hè Texas. Hồi mới mua nhà,
vì mê cái sắc hoa màu trắng hơi
ngà ngà như màu áo lụa Hà
Đông, nên bà đã tống khứ cây
trúc đào ra khỏi cái mảnh sân tý
xíu ấy.
Những tưởng hoa bông bụt chỉ be
bé xinh xinh cao bằng cái hàng
rào bông bụt ở quê nhà mà thôi,
ai ngờ đất lành cây tươi tốt, mưa
ở Texas có thể gọi là mưa bốn
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mùa, mùa nào cũng mưa được,
nhưng đặc biệt hai năm nay trời
lại rất khô hạn. Những cơn mưa
đột ngột để bù trừ cho những cơn
nóng nghiệt ngã gần trăm độ.
Cây bông bụt lớn như thổi vươn
cao lên tới mái nhà, lòa xòa phủ
bóng cho cái khung cửa sổ , mới
đó mà đã 5 mùa bông trổ hoa. . .
Tý anh bây giờ đã đi học, dịp hè
nó được nghỉ ở nhà ba tháng tha
hồ chơi, thằng Tý em bụ bẫm
ngày nào còn đứng trong cũi mơ
màng nhìn cây hoa chanh, nay
cũng lon ton đi theo bà nội ra
đứng dưới bóng cây bông bụt.
Bỗng bà nội tưởng mình lóa mắt
vì cái nắng ban trưa, khi thấy trên
cây hoa bụt màu trắng treo lơ
lửng một bông hoa màu đỏ tươi
roi rói. Mới đầu bà tưởng có đứa
nhỏ hàng xóm nghịch ngợm treo
vào đó bông hoa giả, nhưng dí
mắt vào tận nơi bà mới phát hiện
ra chuyện lạ. Thế là bà kêu ầm
lên:
" Giời ơi! sao lại có chuyện lạ
lùng thế nhỉ."
Bà thét cháu gọi ông nội đang lúi
húi mở cửa "garage":
" Tý, nói ông nội lấy cái máy
chụp hình ra đây. Giời ơi! Phép lạ
chứ không phải đùa, không lẽ nhà
mình sắp trúng số..."
Tý em còn ngọng nghịu lật đật ra
níu ông nội lôi gần rách cả áo,
khiến ông bực mình nhăn như cái
bị:
" Ơ hay! Bà cháu mày làm gì như
bị khủng bố vậy?"
Bà rên lên như trời xập:
" Ông ơi! Cái hoa màu đỏ ..."
" Màu đỏ thì đã sao?"

Bà lôi ông lại gần cây bông bụt
cao nghệu, dí đầu ông vào sát
cái hoa màu đỏ:
"Ông đeo kính vào nhìn cho kỹ
đây nè. Cái hoa màu đỏ nở trên
cây hoa bông bụt màu trắng. Thế,
thế không phải là phép lạ thì là
gì?"
Ông bĩu môi:
"Chuyện ấy là thường, bà đi học
chữ trả Thầy nên quên ráo trọi
rồi. Môn Vạn Vật năm đệ nhị có
bài học cha mẹ là chuột trắng, lấy
nhau đẻ ra một đàn chuột 10 con,
trong ấy lại lẫn vào 1 con chuột
đen xì như cái mõm chó. Chẳng
qua vì từ đời cha ông cụ kỵ nhà
chúng nó, đã có ông chuột trắng
đi tò tý với bà chuột đen nên sau
này đến đời cháu chít, nhớ nguồn
xưa mà sản xuất ra được 1 tý
nhau màu đen đó mà..."
Bà giương cặp mắt toét ra nhìn
ông:
" Hừ ! Ông nói cũng có lý, nhưng
giá như tôi với ông ngày xưa là
dân da vàng, bỗng nhiên thòi ra
bố thằng Tý mà lại da trắng mắt
xanh thì ông có chịu được không
nào?"
Hai ông bà lại sắp cãi nhau đây,
Tý anh chạy vào nhà đã lấy ra cái
"digital camera" đưa cho ông nội:
" Ông nội chụp hình đi để Tý
đem cho cô giáo và các bạn cùng
xem nghe ông nội."
Ôi! Cái thời tin học này thì chỉ lát
nữa đóa hoa bông bụt màu đỏ nhà
bà nội Tý anh sẽ đi khắp toàn
cầu, nhưng trước hết thì phải có
cuộc tranh luận giữa " hai con khỉ
già " cái đã. Ông nội bấm máy
xoành xoạch, hết kiểu xa rồi lại
kiểu gần, bụi hoa vươn lên cao
hơn mái nhà nếu như mùa Đông
năm vừa qua ông không cắt trụi
đi những cành to và khỏe thì nó
còn muốn vươn lên đến trời
xanh.

Bà vẫn đứng vạch lá tìm hoa,
nhất quyết tìm ra chân lý dù ông
đã cắt nghĩa:
" Tôi vẫn thấy nó vô lý làm sao
ấy ông à. Cả mấy tháng nay
người mệt mỏi, tôi có thiết gì hoa
với lá, có chăm sóc cho nó đâu
mà bảo rằng đã tưới tắm một loại
phân gì đó nên hoa mới đổi ra
màu đỏ. Nếu cả cây đều màu
trắng pha đỏ thì mình còn dễ hiểu
đôi chút về cái sự pha giống mà
người ta gọi là "Hai, hai" gì đó..."
Ông kiên nhẫn giảng giải:
" Khoa học họ gọi là sự pha trộn
Gene của 2 giống hoa vào nhau,
tên khoa học gọi là Hybrid, sự
pha trộn này giống như ở nhà quê
người ta tháp cây này vào cây kia,
lấy cành mãng cầu mà tháp vào
cây bình bát, cây sẽ khỏe và khi
kết trái sẽ cho trái nhiều và lớn
hơn ..."
Bà ngắt lời ông:
" Ăn trái cây kiểu ấy thì thà đừng
ăn cho xong, chẳng ngon lành gì
vì vẫn còn hương bình bát khai
ngấy chua lè. Nhưng tôi muốn
nhắc ông quan sát kỹ cái cây hoa
này rồi hãy nói chuyện khoa học
khoa hiếc dông dài có được
không? Đây nè! Cái cành này
không phải cành lớn mọc từ dưới
đất lên nghe, nó chỉ là một cành
nhỏ từ thân cây mẹ, bao nhiêu
hoa cùng một cành đều trắng, mà
lại chen lẫn bông hoa màu đỏ
này, vậy ông cắt nghĩa cho tôi
nghe xem có êm lỗ tai không
nào?"
Ông quả tình bối rối, dễ thường
có phép lạ thật, chẳng gì màu đỏ
cũng là màu phục lâm, màu của
hỷ tín thì chắc nhà ông sắp phát
tài đến nơi, nhưng ông mấy khi
tin vào những cái nhảm nhí ấy,
nên cố lấy một ví dụ khác để lung

lạc cái đầu mê tín của bà nội Tý
anh Tý em:
" Hà hà, thời buổi này khoa học
đã chứng minh được nhiều điều
mà các cụ xưa cho là chuyện lạ.
Chuyện này nếu không do con
người làm thì cũng là sự tự tạo
bởi thiên nhiên, giống như bây
giờ vì giá dầu xăng đắt đỏ, người
ta chế chiếc xe có thể vừa dùng
Gas, vừa dùng Eletricity, miễn
sao xe chạy tốt là được, y như cây
cỏ vậy thì sự lai tạo cũng chỉ với
mục đích làm dồi dào thực phẩm,
tạo thêm màu sắc tươi đẹp cho
thiên nhiên ."
Bà gật gù nhưng vẫn không chịu
thua:
" Tôi chỉ thắc mắc điều này là cái
cây mình trồng đã cho hoa 5 mùa
rồi, toàn hoa trắng ngà như áo lụa
Hà Đông..."
Ông tủm tỉm cười ngắt ngang:
" Sư tử Hà Đông thì có..."
Bà lườm ông một cái thật dài, mắt
đã mù mờ nhưng cái đuôi mắt
còn dài lắm:
" Hừ, ông chỉ muốn lạc đề đánh
lận con đen. Này, trên cùng một
cành cây xuất phát từ thân cây
mẹ, không thể nào lại có sự pha
trộn lầm lẫn như cách tháp cây
mà các " home depot" thường
làm. Cây nào cũng ghép dưới đất
hai ba gốc, đến chừng đem về
trồng chẳng đứa nào chịu đứa
nào, cuối cùng ngỏm hết có đứa
nào sống được đâu. Đằng này cây
nở 5 mùa hoa, không pha trộn mà
bỗng nhiên lại lòi ra một bông
hoa đỏ nguyên si như thế này,
không lai một ly ông cụ nào thì
bảo sao tôi chẳng nghi ngờ..."
Ông đuối lý gật gù.Bà cười lườm
ông thêm một cái nữa, trông vẫn
tình ra phết. Bà lại thêm một cái
thí dụ nữa để bảo vệ lập trường
của mình cho ăn chắc:

" Tôi lấy giả dụ như có một cặp
vợ chồng da trắng, bỗng dưng bà
vợ đẻ ra một đứa con đen xì, liệu
rằng ông chồng có tin rằng đây là
sự hôn phối của tổ tiên nhà bà ấy
để cho ra đời một thằng bé màu
cà phê không? "
Ông nhẫn nại tìm một hình ảnh
cụ thể nữa để chứng minh cho
hiện tượng trắng đỏ của hoa, và
đen trắng của loài người:
" Bà có nhớ hồi xưa ở Việt Nam
gia đình nhà anh Luân cũng ở
trong trường hợp này không? Chị
ấy đẻ ra một con bé xinh ơi là
xinh, cái mặt hệt như bố nhưng
nước da trắng bóc, tóc lại vàng
óng từng lọn như búp bê. Ai cũng
bảo con bé không lai Tây thì cũng
lai Mỹ, nhưng thời buổi ấy không
còn Tây mà cũng chẳng còn Mỹ,
ăn toàn bo bo chứ có phải vì bơ
sữa mà được mởn ra đâu. May là
con bé giống bố chứ không thì chị
ấy cũng khó ở nổi với mấy mụ
giặc bên Ngô không bằng cô bên
chồng. Sau này con bé lớn dần
lên, tóc nó lại từ từ xậm hơn rồi
đổi thành màu hung hung đen, lại
trở về nguyên si cái gốc Á Đông
của nó, thế là thế nào, có phải
phép lạ không?"
Bà im lặng ngẫm nghĩ :
" Ừ, nhưng nghe nói chị ấy nhà
có dòng họ lai từ thời mấy ông cố
Tây đi truyền đạo, trong dòng họ
đã có người lấy Tây rồi đẻ ra ông
nội chị ấy, mà phải đợi đến cái
đời con của chị hiếm hoi lắm mới
ảnh hưởng cái giống tóc xanh mũi
lõ nhà ông cố ông sơ ở bên Tây.
Thế nhưng lai gì thì lai, nó vẫn
giống cái mặt anh Luân, chứ đâu
lại tuyền một màu đỏ như cái
bông bụt này..."
Ông đã ghi xong mấy tấm hình
cho bà giữ làm "kỹ nghệ", trời
nóng đổ mồ hôi hột mà chỉ vì cái
bông hoa bụt đỏ lạ kỳ khiến ông
bà quên cả nóng. Ông bảo:
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" Bà vào nấu cơm cho tôi với các
cháu ăn đi, chả lẽ đứng đây phơi
nắng mãi nhỉ?"
***
Cội Nguồn
Chiều đến, cơm nước xong, bà
bắt Tý anh Tý em mỗi đứa ăn một
quả chuối to đùng, chỉ cái quả
chuối thôi mà trong nhà cũng đã
khối chuyện để bàn bạc. Bà luôn
luôn lo lắng hai thằng cháu nội
mất gốc quên nguồn cội , còn ông
thì cho là bà lẩm cẩm đầy tự ty
mặc cảm, chỉ lo chuyện con bò
trắng răng. Chuối nào chẳng là
chuối, chuối xiêm, chuối tây,
chuối tiêu, chuối ngự, chuối nào
ông cháu cũng xực tuốt, nhưng
với bà thì hương vị vẫn khác
nhau, và ẩn dấu trong đó là cái
cội nguồn của dân tộc. Dù sao thì
cũng đất nước người ta, xứ sở
người ta, đứng cách nào, cao hay
thấp, giàu hay nghèo thì cái vỏ
của nó vẫn không thể hòa nhập
vào nhau để trở thành một. Đến
lúc nào đó trong cuộc đời, các
cháu bà lớn lên sẽ tưởng nó hoàn
toàn thuộc về xứ sở này và quên
mất nguồn cội của nó, nhưng
chắc chắn cuộc đời sẽ có lúc mở
mắt cho nó nhìn ra điều khác biệt
giữa những cái vỏ chuối. . .
Tối đến, ông nội ngồi xem tin tức
trên truyền hình, Tý anh Tý em
còn đùa giỡn với cha mẹ trong
phòng riêng, bà nội lại lên ngồi
lướt Net. Ôi! Thời buổi văn minh
này mà không biết lướt Net thì
đời vô cùng "boring" như trăng
tàn trên hè phố, dù gì bà cũng có
một số bạn thân phương xa cùng
trang lứa để tâm sự vụn. Như cái
hình bông hoa bụt đỏ nở xen giữa
cành hoa trắng, chắc chắn không
thể nằm trong im lặng ở cái sân
trước nhà bà được, chỉ nội tối nay
nó sẽ bay đến bạn bè muôn
phương. Trước tiên bà định hỏi
cái ông anh chuyên trồng cây
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cảnh, nhưng nghĩ thế nào lại chợt
nhớ ra cái Net Khoa Học, có sẵn
bao nhiêu tài liệu quý hiếm thì
thế nào chẳng được một câu trả
lời hợp lý, chứ không lấp lửng
như "con khỉ già" chỉ hay nửa
thực nửa đùa chọc vợ suốt mấy
chục năm rồi.
Tức nhiên buổi sáng hôm sau, bà
nhận được rất nhiều "feedbacks"
với những lời nửa đùa nửa thực
rất giống ông nhà bà không sai
một ly. Người thì bảo tại bà
không chịu thêm đất, bón phân,
tưới tắm đầy đủ nên có một bông
hoa "đỏ mặt tía tai" lên mà nhắc
khéo bà nên tử tế với cây cỏ một
chút. Người thì văn chương đầu
óc tưởng tượng lênh láng, kết
hợp một câu chuyện tình ướt át ,
để hoa vì mặn tình mà bỗng đổi
sang màu đỏ. Người thì cám cảnh
thế thái nhân tình, tình đời đổi
trắng thay đen nên nhân dịp này
trách hoa cũng khéo theo thời mà
đổi từ màu trắng sang màu đỏ.
Người thì đổ thừa hoa bị nhiễm
thể vì một hóa chất nào đó, nhưng
theo lý luận của bà thì nếu cây bị
nhiễm chất lạ, nó phải đổi màu
nguyên cây chứ đâu lại có mỗi
một bông hoa.
Còn bao nhiêu lời bàn Mao Tôn
Cương rộn rã đem lại niềm vui
cho bà suốt mấy ngày mà đề tài
xem tầm thường nhưng rất lạ.
Nào là màu đỏ là hỷ tín, đi mua
vé số mau kẻo hết. Nào là đi
Casino lấy hên, kéo máy tiền vô
như nước. Nào là biết đâu sau hai
thằng Tý anh và Tý em, nhà lại
sắp thêm cái " hĩm" để có nếp có
tẻ cho vui nhà vui cửa. Có lẽ bà
cũng mong như thế thật, vì đời bà
đẻ toàn con trai, đến đời cháu lại
vẫn toàn đựa rựa, vì thế mà lúc
nào Bà cũng được ưu tiên theo
lối Mỹ khi người ta xếp thứ tự:
"Thứ nhất đàn bà, thứ nhì trẻ con,
thứ ba con chó Ki Ki, sau cùng

mới đến cái người quanh năm đi
cày đóng thuế".
***
Thế là qua hai mùa Đông khắc
nghiệt thì cây bông bụt cũng lăn
ra chết. Chị ta ra đi để lại nỗi
thương tiếc vô bờ trong lòng chủ
nhân, kể từ ngày đi từ Home
Depot về nhà đã mấy mùa cây trổ
bông, hoa trắng hoa đỏ chen với
nhau trên một cành khiến khách
khứa đến nhà chơi đều phải bị
hay nghe bà chủ nhà kể chuyện,
lại còn dẫn nhau ra chụp dăm bô
hình làm kỹ nghệ nữa.
Cái bông đỏ đỏ ấy hình như ứng
với nhà bà nội Tý Anh Tý Em,
trông đứng trông ngồi mãi trời
cho dòng họ cũng thòi ra được
hai công chúa. Một cô nay gần
bốn tuổi thì đỏng đảnh hay làm
duyên, còn một cô bé tý mới
được hơn 3 tháng mai sau có triển
vọng làm ca sĩ hát Opera.
Thôi thì trời cũng bù đắp cho tý
cháu gái để nhà có bông có hoa
cho vui, mai sau bố mẹ chúng nó
được phước có người đến cắt cỏ
và sai vặt. Con cháu bé nhất nhà
mà cũng ham ăn nhất nhà, vì ham
ăn nên càng ngày cô càng tròn ra
như cục bột, bà nội đặt cho cô cái
hỗn danh là “Cô Phán Cảnh” vì
ngày xưa hồi bà còn bé cả nhà
cũng đặt cho bà danh hiệu “Bà
Phán Cảnh”
Mới bốn tháng mà cô Phán tròn
như hạt mít, cô thích nói chuyện
tâm tình, cưới tý toét mà ngôn
ngữ thì chỉ cần u ơ là được. Phiền
nỗi cô lại mang hai dòng máu
Việt-Hoa trong người, gốc gác
ông bà ngoại cô cũng từ khu
Hồng Kông bên hông Chợ Lớn,
sau năm 75 người Hoa bị đánh tư
sản mại bản và phải tìm đường
chuồn qua Hồng Kông rồi dông
qua xứ Cờ Hoa lánh nạn. Hôm cô

về thăm bên ngoại, khi trở về chả
hiểu đầu óc bị lộn xộn “xí xô xí
xào, ngộ tả nị sị” sao đó mà về
nhà bà nội cứ phải hỏi cô theo
giọng Chợ Lớn:
“Nị quen cái tiếng Tàu “dzồi” hở,
quên tiêng Dziệt “dzồi” hở?”
Cô toét miệng cười ra chiều thông
cảm, chứ “bà bà” hay “phò phò”
đối với cô không bằng cái chai
sữa. Nhưng bà nội thì nhất quyết
phải đem ngôn ngữ Việt, tiếng
nói Việt vào đầu đứa cháu hai
dòng máu, vì vậy mà trong căn
nhà vắng vẻ chỉ có hai bà cháu,
lúc nào cũng nghe “ầu ơ ví dầu
cầu ván đóng đinh”, đôi khi nổi
hứng bà nội còn cho cháu nghe
luôn cả vọng cổ miền Nam, có
“Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi
thắm”, qua màn tân nhạc thì réo
rắt “lòng mẹ bao la như biển Thái
Bình...” Chắc chắn là cô chẳng
hiểu gì, nhưng âm điệu của câu
hò giọng hát mênh mang văn hoá
dân tộc thế nào chẳng đi vào lòng
cháu, “mưa lâu ngày thấm đất”
mà lỵ!
Tý Em là hiện thân của một cậu
bé rất tình cảm, mỗi lần cô em họ
khát sữa cất giọng thất thanh như
nhà cháy, ông bà xưa bảo “con
không khóc sao mẹ biết mà cho
bú” là nó báo động ngay:
“Bà nội, bà nội, “baby” đói bụng
kìa”
Đúng thế thật, chẳng ai hiểu bà
bằng cháu và con bé chỉ gào thật
to khi đói bụng thôi, thế là vội vội
vàng vàng, bà pha ngay một bình
sữa đem đến tận giường cho cô
Phán:
“Ôi, cháu bà ngoan nào, nín đi
kẻo mai sau lớn lên làm ca sĩ nó
mất giọng đi, cứ hét to thế lại ế
chồng nữa đấy.”

“Cô Phán” xơi xong bình sữa nín
ngay, miệng lại cười toe toét.
Trong đôi mắt bà nội thì cô chính
là một thiên thần, mà trong đôi
mắt nhìn chưa xa của cô Phán thì
bà nội cũng là một bà tiên . Thiên
thần của trời cần có cánh để bay,
nhưng thiên thần của nhà bà thì
không cần cánh cũng đủ sức bay
vào lòng người. Thật vậy, chẳng
gì bằng “nắm tận tay, day tận
mặt” lúc đó mới cảm nhận được
cái tình nó mênh mông, bát ngát
thế nào. Mỗi lúc “cô Phán” cầm
ngón tay “bà Phán” mà xiết chặt,
đắm đuối nhìn thì lúc đó đôi mắt
mới thật sự là cửa sổ của tâm
hồn, không vờ vịt như mấy diễn
viên đóng phim tình cảm Hàn
Quốc. Khi đói, đôi mắt của “thiên
thần không cánh” không tuôn ra
những giọt lệ đài trang, khóc thật
tình, khóc hết hơi, khóc vì một
nhu cầu thật của con người , và
bé thơ cũng biết cô đơn dù đôi
mắt chưa nhìn xa trông rộng,
nhưng cũng biết đó ai là người
gần người xa, hít được mùi
hương thương yêu tự nhiên của
ông, bà, cha, mẹ ...
Mỗi ngày dù bận bịu trông cháu
nên bà nội Tý Anh cũng đã không
còn được hưởng cái thú bách bộ
sân trước vườn sau, nhưng hề gì,
cô bé cứ lớn phỗng lên thì bà nội
đã tìm ra được môn cử tạ hạng
nặng mà bình thường bà nhấc
không nổi.
“Một, hai, ba. bốn...
Năm, sáu, bảy, tám,
mười...”

chín,

Cứ vậy mà đếm, giơ cháu lên
khỏi đầu cho “thiên thần không
cánh” bay chơi một phát vào
không khí, cháu cười sung sướng
còn bà thì hai tay cũng có cái để
mà thể dục thể thao. Phụ nữ tuổi

chập chờn sáu bó thường mấy bà
đã giữ được cho cái bắp thịt nó
đứng yên một chỗ, tỷ lệ với thời
gian thì còn bao nhiêu thứ đi theo
kim đồng hồ chỉ sáu giờ, chứ nào
phải cái bắp tay lỏng lẻo. Tay nhờ
vậy mà khoẻ, cứ cái đà này khi đi
dự tiệc, trong ánh đèn mập mờ bà
vẫn có thể diện áo hai dây hay hở
nguyên một bờ vai chưa khảm xà
cừ “thòng thõng một mùa thu lá
đổ”, hí hí hí ...
Chuyện “Bà Cháu” nói bao nhiêu
cho hết đây nhỉ, nó giống như
một cuộn phim xem đi xem lại
mà không chán. Ôm cháu trong
lòng mà nghĩ đến con, mỗi một
giai đoạn trong đời người hình
ảnh người mẹ hay người bà gánh
theo bao kỷ niệm. Hôm trước trên
đường lái xe đi chơi xa, một
người quen tặng cho ông bà cái
CD để nghe về “oan gia nghiệp
chướng”, không biết vị thầy nào
thuyết pháp về đề tài này nghe
hấp dẫn quá chừng. Cuộc đời đầy
những oan gia, oan gia gần oan
gia xa, những cái gần như con cái
cháu chít xoắn xít lấy nghiệp,
thân mà không sao dứt bỏ được,
lại còn thương gần chết. Về nhà,
cháu toét miệng cười, tay quơ
chân đạp đòi bế, bà đón cái “oan
gia” vào lòng, hôn lên đôi má
phúng phính của cháu, cái “oan
gia” hình như chả nhằm nhòi gì
với niềm vui và hạnh phúc của
tuổi già khi gần gũi bên con,
cháu. Oan gia thì oan gia, chiều
hôm ấy khi ru cháu ngủ, văn hoá
Việt Nam lại thêm một câu ca
dao mới:
“ Oan gia thì mặc oan gia
Nhà không có cháu cái nhà buồn
hiu
Mặc ai xuôi ngược sớm chiều
Cháu bà mang đến tình yêu tuổi
gìa”
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Tướng, số vượng phu ích tử
Sách tướng có câu: “Sinh phú quý tướng giả, bất
giá bần tiện chi phu. Sinh bần tiện tướng giả, bất
nhập phú quý chi thất” Nghĩa là: “Sinh ra có tướng
phú quý sẽ không lấy chồng bần khổ. Sinh ra có
tướng bần khổ sẽ không được vào nhà phú quý”.
Tướng vượng phu ích tử
Mỗi phụ nữ đều có tướng cách khác nhau và tướng
cách này được phân chia ra làm 8 loại sau đây:
* Tướng quyền quý
Tóc mềm và mướt. Trán rộng. Chân mày đậm, mềm
mại, cong và dài. Mắt sáng, đẹp, có thần khí. Lưỡng
quyền đầy, không nhô cao. Tai có thành quách, thùy
châu rộng. Nhân trung dài. Môi hồng, không dầy
quá. Răng trắng, đều. Làn da mịn màng. Lòng bàn
tay đầy đặn, ngón tay dài và thon. Giọng trong trẻo,
nói năng từ tốn và đĩnh đạc. Chân dài, bước chân đi
nhẹ nhưng vững vàng.
* Tướng phúc hậu
Trán cao. Chân mày cong, ánh mắt dịu hiền. Tai có
thùy châu dài. Mũi dầy, đều đặn so với khuôn mặt.
Gò má rộng. Nhân trung sâu. Khoé miệng cong lên.
Bàn tay hồng nhuận. Thân hình đầy đặn. Ít nói,
tiếng nói nhỏ nhẹ, âm thanh rõ ràng. Bước đi ngay
ngắn và nhàn hạ.
* Tướng chung thủy
Trán rộng. Đôi mắt sáng, ánh mắt cương nghị. Tai
có thành quách rõ ràng, thùy châu đầy đặn, Mũi cao,
ngay ngắn và không lộ. Pháp lệnh dài (hai lằn chạy
từ hai bên mũi xuống cằm). Tay chân cân đối với
thân hình, bàn tay nõn nà. Giọng nói thanh tao. Ít
cười nhưng tiếng cười không lớn và không kéo dài.
Thường đi chậm và bước chân nhẹ nhàng.
* Tướng khắc phu
Tóc khô, cứng hoặc rối, có hai hay ba xoáy. Trán
hẹp, lệch hay có ba lằn ngang chạy dài hoặc có một
lằn dọc giữa trán. Hai đầu chân mày giao nhau, lông
mày dựng đứng. Lưỡng quyền nhô cao. Mắt lộ hung
quang hoặc hình tam giác. Mũi nhọn hay mũi hãm.
Nhân trung ngắn, không sâu. Môi thâm hay quá
mỏng, miệng dúm. Tiếng nói sắc nhọn, chói tai hoặc
miệng luôn lải nhải. Tướng đi như rắn bò.
* Tướng bần khổ
Tóc lấn xuống trán. Trán hẹp. Chân mày lưa thưa,
ngang thẳng. Mắt lớn, vàng và thất thần. Mũi nhọn,
gẫy cúp hoặc lệch. Miệng rộng, môi quá dầy, cằm
nhọn. Pháp lệnh nhập khẩu (hai lằn từ hai bên mũi
chạy vào khoé miệng). Tay ngắn, bàn tay thô. Giọng
khàn, nói nhiều, tiếng nói chói tai hoặc quá nhỏ.
Bước đi quá nhanh và khi ngồi hay rung đùi.
* Tướng hung hãn
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Tóc cứng, rậm hoặc dựng đứng. Trán hẹp. Chân
mày dầy, đậm. Mắt nhỏ, nhiều tròng trắng, có hung
quang. Mũi gẫy và lộ. Miệng chúm hoặc quá rộng.
Lưng dài, chân ngắn. Giọng đục, tiếng nói the thé,
khi nói sùi bọt mép hoặc văng ra nhiều nước miếng.
Bước chân đi nặng nề. Ngồi hay gát chân. Làm thì
dở, không biết nhiều nhưng thích chỉ huy người
khác.
* Tướng cần kiệm
Trán rộng. Chân mày đầy đặn. Đôi mắt không sáng
nhưng ánh mắt dịu. Tai có thùy châu. Mũi dầy, đều
đặn. Gò má rộng. Nhân trung sâu. Khoé miệng cong
lên. Bàn tay vun tròn. Thân hình đầy đặn. Tiếng nói
lớn, rõ ràng. Bước đi nhanh nhẹn và ngay ngắn.
* Tướng vượng phu ích tử
Vượng phu ích tử là từ ngữ mà người xưa dùng để
chỉ người phụ nữ trợ giúp chồng thành đạt và dạy dỗ
con cái trở nên người hữu dụng và thành công trên
đường đời. Tướng này diễn tả những người có 5
trong các tướng sau đây:
Trán rộng. Chân mày lá liễu. Đôi mắt sáng, ánh mắt
cương nghị. Mũi dầy, đều đặn, không lộ. Tai có
thành quách rõ ràng, thùy châu dài, Mũi cao, ngay
ngắn và không lộ. Pháp lệnh dài qua khỏi khoé
miệng. Bàn tay mịn màng có sắc hồng. Lòng bàn
chân có nốt ruồi. Trong thân mình có nốt ruồi son
ẩn kín. Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có âm lực.
Trong sách “Cổ tướng thư” có ghi lại 7 loại ẩn
tướng cực quý của phụ nữ như sau:
1. Chu sa nhũ đầu (đầu vú đỏ hồng).
2. Chu sa đỗ tễ (lỗ rún đỏ như son).
3. Bất đới lan chi tự hương (thân thể tự tiết ra hương
thơm).
4. Ngọc đới yêu vi (bên hông có thớ thịt nổi lên bọc
vòng eo như dây thắt lưng).
5. Song long nhiễu nguyệt (hai sợi âm mao dài đến
gối, soắn lại thành nhiều vòng tròn).
6. Kim tuyến triều nguyệt (âm mao óng ánh như
kim tuyến).
7. Ô long quyển ngọc trụ (tóc dài, xõa vắt xéo qua
thân mình trắng giống như con rồng đen quấn quanh
cây trụ màu trắng).
Số vượng phu ích tử
Trong Ngũ hành nạp âm, 60 tuổi chỉ 6 tuổi sau đây
có số vượng phu ích tử:
* Tuổi Tân Tỵ (Bạch lạp Kim)
Bạch lạp Kim là vàng trong sáp, ví như ngọc chưa
được mài dũa, kim loại mới thành nên thiếu cứng
cáp. Người mạng này có tánh trung kiên nhưng yếu

đuối, muốn dựng nghiệp lớn nhưng thiếu bản lãnh,
nếu có nghề chuyên môn thì mới có tài lộc lâu dài.
Tân Tỵ: Tân hành Kim, Tỵ hành Hỏa, Hỏa khắc
Kim. Chi khắc can nên cuộc đời thường bị nghịch
cảnh. Có số vượng phu ích tử, nhưng về tiền tài thì
khi có, khi không.
* Tuổi Ất Dậu (Tuyền trung Thủy)
Tuyền trung Thủy là nước suối từ trong núi hay
lòng đất chảy ra mà không rõ nguồn nước ở nơi nào,
nhưng cứ tuôn trào mãi không bao giờ cạn kiệt.
Người mạng này cực khổ, luôn cặm cụi trong công
việc, thường nương nhờ vào thời thế mà đi chớ
không tính toán ở trong đầu. Cần kiệm, liêm khiết
và nhờ thường hành thiện nên hưởng phước báu.
Ất Dậu: Ất hành Mộc, Dậu hành Kim. Kim khắc
Mộc. Chi khắc can nên cuộc đời thường bị nghịch
cảnh. Cuộc đời của nữ mạng được quý nhân giúp đỡ
nên tài lộc dồi dào, tuổi này còn có số vượng phu
ích tử.
* Tuổi Kỷ Sửu (Tích lịch Hỏa)
Tích lịch Hỏa là tia lửa từ sấm sét sinh ra. Lửa này
được chia làm hai loại: Khi trời mưa (tốt cho vạn
vật) và khi trời không mưa (xấu). Nên mạng này
cũng được chia làm hai phần tương phản. Nếu được
cát tinh chiếu mệnh thì thành công trên đường đời,
có cơ nghiệp vững vàng, đời càng loạn thì càng
thăng tiến. Nếu bị hung tinh chiếu thì thích hư danh,
nổi trôi lưu lạc, dễ bị xúi dục làm những chuyện trái
với luật pháp, không có cơ nghiệp để lại cho con
cháu.
Kỷ Sửu: Kỷ hành Thổ, Sửu hành Thổ, đồng hành.
Tuổi này chánh trực, quyền biến và có năng lực để
vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Có số vượng phu
ích tử.
* Tuổi Mậu Tuất (Bình địa Mộc)
Bình địa Mộc là cây cỏ ở bình nguyên, như cây lúa.
Mạng này không kỵ Kim, nhờ có lưỡi hái cắt nên

lúa mới có giá trị. Có tài, nhưng ẩn kín, nếu được xử
dụng đúng với khả năng và sở thích thì sẽ thành
công rạng rỡ.
Mậu Tuất: Mậu hành Thổ, Tuất hành Thổ. Can chi
đồng hành nên có đầy năng lực, tuổi Mậu Tuất
cương trực, giữ chữ tín và trọng tình nghĩa. Nữ
mạng có đầu óc tự lập, có chí khí và nguyện vọng
cao. Tuổi này có số vượng phu ích tử, đưa chồng
con đến đỉnh cao danh vọng.
* Tuổi Bính Ngọ (Thiên hà Thủy)
Thiên hà Thủy là nước từ trên trời rơi xuống gọi là
nước mưa, nhờ nước mưa mà vạn vật sinh sống, cây
trái tốt tươi. Nhưng nếu mưa to gió lớn sẽ thành
giông bão gây tai hại cho người và vật. Mạng này
có thiện tâm thì người đời được nhờ.
Bính Ngọ: Bính hành Hỏa, Ngọ hành Hỏa. Cùng
hành nên tốt. Tuổi Bính Ngọ thông minh, làm việc
cần cù, hoạt bát và nhân từ. Tuổi này được sung
sướng từ nhỏ đến lớn, mặc dù đôi khi có chuyện
buồn phiền, có số vượng phu ích tử.
* Tuổi Mậu Ngọ (Thiên thượng Hỏa)
Thiên thượng Hỏa là lửa của mặt trời, lửa này tạo ra
ánh sáng để sưởi ấm vũ trụ, nhờ nó mà vạn vật mới
có sự sống. Người mạng này xông xáo hoạt động
ngoài xã hội, giỏi giắn trong việc nhà nên được
danh thơm tiếng tốt.
Mậu Ngọ: Mậu hành Thổ, Ngọ hành Hỏa, Hỏa sinh
Thổ. Chi sinh can nên thường gặp may mắn. Tuổi
Mậu Ngọ thích hoạt động, xông xáo ngoài đời nên
đường công danh thành đạt. Hiền thục và có số
vượng phu ích tử.
Tướng hoặc số vượng phu ích tử càng làm việc
thiện nhiều chừng nào thì càng tốt cho chồng con
nhiều chừng đó, giống như cây tốt được bón thêm
phân thì càng tươi tốt hơn vậy.
Tường Uyên

Âu Cơ
Canada gây quỹ
Radio
DLSN
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Chúng tôi quen nhau vào
một ngày đáng nhớ- ngày
30 tháng Tư của năm rồi.
Câu đầu tiên Trish hỏi tôi
cũng là một câu hỏi khó
quên. Tối nay cô có đi dự
đêm tưởng niệm 30 tháng
Tư ở đại lộ Bellaire? Có
chút gì thảng thốt, bàng
hoàng bởi câu hỏi được
nghe từ người đàn bà bản
xứ, có khuôn mặt phúc hậu
kèm tia nhìn ấm áp, diụ
dàng. Rồi không để cho tôi
phải ngạc nhiên lâu, Trish
ân cần giải thích vì đâu cô
biết nhiều về những sinh
hoạt của người Việt trong
thành phố.
Trish nói với tôi, thời trung
học cô đã có sự quan tâm
đặc biệt về cuộc chiến Việt
Nam. Sau khi ra trường luật
đi làm, điều cô thường trăn
trở vẫn là chuyện nhân
quyền ở bên nhà. Thật khó
mà giải thích, giống như cô
có nhân duyên nào đó với
con người và đất nước Việt
Nam. Thêm nữa, ngay trong
thành phố cô được sinh ra,
ngày càng có nhiều cư dân
Việt. Những khu thương

mại sầm uất, giăng giăng
bảng hiệu Việt. Những con
đường có tên các vị anh
hùng lịch sử Việt Nam ở
Downtown, bên cạnh nhiều
đóng góp tương trợ đáng kể
trong từng trận thiên tai từ
di dân Việt. Còn nữa, các
tượng đài Tưởng Niệm
được xây dựng ngay trên
con đường cô có dịp đi qua,
là những điều dễ nhìn thấy
nhất, nếu như mọi người
đừng quá thờ ơ với cuộc
sống ở chung quanh. Một
đêm lái xe lang thang trên
khu phố Việt, cô tò mò
dừng lại khi thấy cả rừng cờ
vàng và hàng chục ngàn
người tập trung trước
khoảng sân rộng ở một siêu
thị lớn, mới xây cất không
lâu. Cũng đêm đó, Trish
biết thêm nhiều điều qua
những thước phim tài liệu
được chiếu trên hai màn ảnh
lớn ngoài trời. Cuộc di tản
khổng lồ bằng đường hàng
không, bằng đường biển
khởi đi từ mọi phía. Những
khuôn mặt hãi hùng trong
cuộc hành trình vô định
cuối cùng. Những đau đớn
chia lìa như cắt xé ruột gan,
mà cô chỉ được đọc thỉnh

thoảng đâu đó chứ chưa bao
giờ nhìn tận mắt. Đêm đó
chắc không ai nhìn thấy, tay
áo của người đàn bà da
trắng tóc vàng, đã ướt đẫm
vì dùng lau nước mắt. Đâu
chỉ có ngày tang của tháng
Tư đen. Trish thẩn thờ trở
về nhà, mang theo hình ảnh
thuyền nhân của những năm
sau, đã khóc thét, kêu gào
trong đói khát, sợ hãi trước
khi kiệt sức. Tiếng kêu bơ
vơ, vô vọng, mất hút chìm
sâu giữa biển rộng trời cao,
Không có phép mầu nào
ngăn lại từng cơn sóng dữ,
nuốt vội con tàu nhỏ bé vào
lòng đại dương vô tình, bí
hiểm ngàn đời.
Khẽ chớp đôi mắt đẹp,
dường như luôn phảng phất
nỗi buồn dù trong lúc đang
cười, Trish hỏi tôi có phải là
thuyền nhân thuở đó hay
không? Cô mong được thứ
lỗi, nếu như không thích
nhắc thì coi như cô chưa
từng hỏi. Tôi lắc đầu, cho
Trish biết đã tới đây hợp lệ,
an toàn cùng với gia đình.
Nhưng tôi có bạn bè, người
yêu và cả người thân vượt
biển, vượt biên theo đường

Kỷ niệm 6 năm thành lập Hội Phụ Nữ Âu Cơ ▪ September 2010 - September 2016 ▪

79

bộ ngày xưa. Họ bây giờ ra
sao, đã về đâu sau gần 30
năm bỏ nước ra đi? Câu hỏi
giản dị làm tôi quay quắt.
Trong một thoáng lòng
quặn đau nỗi đau chung.
Bạn tôi, người mất tích
trong rừng biên giới khi
chưa kịp tới đất Miên hay
đất Thái Lan. Người về với
biển trong một lần thủy táng
lặng thầm, chỉ có gió thổi,
mây bay và tiếng sóng tiển
đưa. Người không biết còn
sống hay đã chết, sau khi
hải tặc bắt mang đi. Còn
người yêu xưa tôi biết đã
bình yên. Mười năm xa
nhau tôi còn ngóng đợi.
Nước mắt lăn dài khi nghe
bài hát Mười năm tình cũ.
Nhớ một ngày của 20 năm
sau, có người ngồi bên
chồng lặng lẽ quay đi, len
lén đưa tay áo chùi nhanh
giòng nước mắt. Trên màn
ảnh, người ca sĩ bạc mệnh
đang cất lên giọng hát não
nùng trong bài hát 20 năm
tình cũ. Người ca sĩ khả ái,
dịu dàng có đôi mắt đẹp và
buồn, giờ đã cùng giọng hát
thênh thang chấp cánh bay
xa. Bỏ lại cuộc đời buồn
như làn khói quyện chập
chờn, trong đó hạnh phúc
và đau khổ trộn đều. Lòng
tôi đã lắng, đã yên. Những
cặn cáu của nỗi khổ, niềm
đau, của buồn vui trước mặt
chừng như kết lại nằm yên
dưới đáy ly. Thỉnh thoảng
chiếc muỗng nhân duyên
khuấy động, nước đục ngầu
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rồi lắng xuống, trong dần.
Tôi không tiếc, không buồn
vì những điều đã trở thành
quá khứ lâu rồi.
Những câu hỏi hồn nhiên và
quá ân cần, Trish như vòi
vĩnh nắm tay, đòi tôi dắt đi
trở lại những đoạn đường
lạc mất dấu trong đời. Tôi
kể cho Trish nghe về người
bạn nhỏ ngày xưa ra biển, là
đứa con gái mồ côi, nắm
xương tàn vẫn còn nằm lạc
lõng bơ vơ nơi đảo cũ.
Nguyện ước thiết tha của
người chị một đời mang
nặng niềm đau, là được có
cơ hội ra khỏi nước đi tìm,
đốt đem về lại nắm tro tàn,
gởi vào chùa cho em thôi
vất vưỡng lang thang ở đảo
hoang. Mơ ước đó không
biết tới bao giờ thành tựu.
Những người con gái sinh
không nhằm thời, giờ quá
mỏi mòn. Mối tình đẹp thời
sinh viên không còn nồng
nàn như thuở bắt đầu, bởi
cả hai đều ở lại để nhìn đời
nhau cùng tan nát, tả tơi.
Một ngày chị báo tin rồi
cũng phải lấy chồng. Không
nỡ để anh chờ đợi khi
không còn gì để đợi chờ,
đời rồi sẽ khác hơn cái hiện
tại thê lương. Chú rễ già, cô
dâu khọm. My ơi, em có
nhìn ra số phận làm khổ
mình đã đành và mình làm
khổ mình thêm cho ra nông
nỗi này đây? Chị đã mon
men đi vào cửa chùa biết
bao lần. Nghe bao nhiêu lời

giảng, thực hành thiền bao
nhiêu bận. Giải thoát gì đâu,
chị đôi khi bỗng hoài nghi.
Có lẽ chính mình chưa thoát
nỗi những nghiệt oan vây
khốn xưa giờ. Quá khứ và
hiện tại, cộng thêm tương
lai là vũng tối. Hãy chỉ chị
làm sao để thoát ra? Trên
bàn thờ là cha, là mẹ. Là
đứa em vùi thây ở đảo xa
khi chưa tới tuổi 20 mươi.
Mẹ mất sớm trong khi còn
xuân sắc. Em tự hủy thân
mình cùng với bào thai trên
đảo xứ người. Cha trở về
sau những năm tháng lao tù,
rồi thất chí đi tìm vợ và con
bằng
vòng dây
oan
nghiệt...Bên cạnh cuộc đời
là người tình chờ quá nửa
đời, giờ là chiếc bóng theo
bên cạnh, bởi bất lực, xuôi
tay không giúp đuợc gì
nhau. Ba mươi năm sau
ngày tang đất nước. Chị vẫn
chiếc xe đạp cọc cạch đạp
qua những con đường khói
bụi mù trời. Những buổi
dạy Anh văn tất bật ngược
xuôi, tiếng nói tắt nghẹn,
giọng khô quánh như không
thể phát ra nỗi một thanh
âm nào nữa...Vẫn không vá
lại nỗi căn nhà mẹ cha để
lại. Khách sạn ngàn sao là
nơi cư ngụ, hay đêm ngủ
với mưa ú ớ giọng khan. Đi
dạy học và làm báo, như cái
nghiệp buộc chị vào cùng
ẩn ức muôn đời. Ngày xưa
bố đi vào vùng lửa đạn,
đem về những thiên phóng
sự chiến trường, được ghi

lại bằng mắt, bằng tai. Còn
chị, mỗi ngày lê lết trên
từng góc phố, nẻo đường.
Thấy nhiều quá muôn ngàn
tủi nhục và nghe nhiều
những nỗi oán than mà như
điếc, như đui. Từng lứa học
trò đến với chị bao năm, chỉ
cần điểm mặt chừng ấy
người trong cuộc sống cũng
đủ để viết nên thiên trường
kịch.
Tôi chợt nhớ tới một người
anh trong gia đình quân đội,
thỉnh thoảng vẫn ghé lại
thăm. Lần đầu tôi thoáng
ngạc nhiên, bởi người cha
già quá so với đứa con gái
bé bỏng đang úp mặt trên
đôi vai gầy guộc. Thỉnh
thoảng, người đàn ông có
vẽ gì như nhẫn chịu, hiền
lành bỗng như phẫn hận
thốt lên lời cay đắng không
ngờ! Anh đã đào thoát khỏi
lao tù cải tạo, tìm đường ra
đi và không đếm hết bao
nhiêu lần thất bại. Lần cuối
cùng anh đi không chỉ một
mình, mà có thêm người
bạn đời cùng 4 đứa con.
Thoát khỏi hải phận an
toàn, anh ngỡ đã bỏ lại địa
ngục trần gian ở phía sau.
Đâu ngờ phía trước là thảm
họa, như bản án đã sẵn dành
cho người ngã ngựa. Trong
đám thuyền nhân đã cạn
sạch nước uống, thức ăn và
nhiên liệu, mỗi ngày hầu
như đều có người tuần tự
trút hơi, xác được những
người bạn đồng hành còn

thoi thóp gởi vào lòng đại
dương xanh thẳm. Trong
phút giây hoàn toàn vô
vọng, anh ngỡ mình cùng
vợ con sắp được giải thoát
khỏi kiếp người. Bầu trời
trên biển tối sầm. Gió thổi
mạnh và những đợt sóng
cuồng nộ làm chao nghiêng
rồi lật úp con thuyền nhỏ
bé. Trong vô thức anh đưa
tay chụp vội đứa con trai 8
tuổi đang nằm bất động
ngay bên cạnh. Ôm chặt con
trai nhỏ trong tay, anh vừa
bơi vừa mở to đôi mắt
chừng sắp rách để kiếm tìm
vợ và ba đứa con theo sóng
trôi đi. Chợt tầm mắt anh
chạm vào khuôn mặt xanh
xao như xác chết, của người
vợ có mang đang ghì chặt
mảnh ván vỡ ra từ thân tàu
vừa đắm. Trong chớp mắt,
như kẻ mộng du, anh buông
vội đứa con trai. Con ơi, tha
tội cho bố. Bố phải cứu hai
người là mẹ con và chiếc
bào thai của em con. Khi
anh bơi tới bên người vợ,
chỉ còn kịp nghe câu nói thì
thào. Con ơi, mẹ theo các
con đây...
Khi buông xác vợ anh cũng
định buông thân mình chìm
xuống, cho kịp cuộc hành
trình hóa kiếp với vợ cùng
con. Nhưng chiếc tàu cứu
tinh muộn màng xuất hiện,
đã mang anh cùng vài người
sống sót đưa vào bờ. Dân tỵ
nạn ở đảo không ai lạ gì
người đàn ông có khuôn

mặt thất thần, hằn đậm nét
đau đớn hãi hùng, đi lang
thang hoài không mỏi mệt.
Vừa đi, ông vừa lẩm nhẫm
câu: Em có trách anh
không? Các con có buồn
giận bố hay không? Tới
Mỹ, bệnh tâm thần dần
chữa khỏi. Anh vào tu viện
một thời gian. Vẫn không
thoát khỏi nỗi ám ảnh triền
miên, bất tận. Anh trở lại
đời, sống hết những ngày
tàn. Bởi càng trốn chạy, quá
khứ càng đội mồ sống dậy.
Người bạn một thời trong
quân ngũ, cố sức chữa lành
nỗi đau quá lớn trong anh.
Đứa em gái đã dần qua thời
xuân sắc ở quê nhà, trở
thành vợ người bạn thân bất
hạnh, cho đời cả hai bớt
quạnh hiu.
Trish ôm hug tôi lúc giã từ.
Mong chúng mình trở thành
đôi bạn, kể từ ngày 30
tháng Tư năm nay, được
không My? Tôi khẽ gật đầu,
đưa ngón tay quẹt giọt nước
mắt chưa khô trên khuôn
mặt của người bạn mới.
Năm nay Trish đến gặp tôi
vào ngày 29 tháng Tư. Bầu
trời xám xịt một màu ảm
đạm, mưa vần vũ kéo về
trong buổi sáng cuối tuần.
Trish xếp chiếc dù để vào
một góc, đưa tay vén những
sợi tóc ướt mưa quện vào
nhau. Vẫn câu hỏi cũ, ngày
mai 30 tháng Tư rồi, My có
góp mặt trong đêm tưởng
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niệm? Rồi như chợt nhớ
điều gì đặc biệt, Trish băn
khoăn. Chẳng lẽ hơn 30
năm bặt tin người cũ, không
tìm ra tông tích gì sao? Tôi
gật đầu với nụ cười buồn.
Đã biết, nhờ cơn bão Rita
năm rồi thăm thành phố.
Người tận góc biển chân
trời muốn chắc chắn rằng,
tôi vẫn còn sống sót bình an
như bấy lâu nay. Người mẹ
mà ngày xưa tôi từng gục
khóc trên vai, đã tìm gọi mẹ
tôi trong lúc thiên tai đang
kéo tới. Nín đi con. Đừng
buồn vì nó không kịp giã từ.
Nếu hai đứa có duyên thì sẽ
gặp lại nhau ở bên kia...Lời
vỗ về với bàn tay vuốt nhẹ
trên lưng tôi ngày đó, sau
này như lời nhắc nhỡ thầm.
Một thời đã hết, đã qua với
những người có duyên mà
không nợ gì nhau.
Mỗi lần gặp nhau là một
câu hỏi khác. Trish luôn
luôn dẫn tôi đi tìm lại cội
nguồn xưa. My ơi, người ở
lại giờ ra sao sau hơn ba
chuc năm qua? Trish hỏi về
những người con gái sinh ra
trong chiến tranh và cả sau
này ở bên nhà. Tôi thật sự
có chút gì bối rối, bởi không
dễ dàng khi nói về hai thế
hệ trong đời, và những gì
tôi biết xem ra quá ít. Người
anh xa ngậm ngùi buông
tiếng thở dài. Đã hơn 30
năm mà dân mình vẫn khốn
đốn, lầm than. Kẻ ngất
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ngưỡng trên quyền lực sắt
máu cùng của tiền vô số.
Người dốt nát nghèo nàn,
hàng loạt bán máu, bán thân
mình như món hàng duy
nhất có được của một kiếp
người. Em có nghĩ đó là lời
nguyền ác độc, dành cho
dân tộc Việt Nam của mình
không? Còn nhớ, những
ngày đầu mất nước, đám
học trò bị bắt vẽ và treo
hàng hàng những khẩu hiệu
lạ lùng. Trong đó có một
câu tôi nhớ như in. "Vì lợi
ích mười năm trồng cây. Vì
lợi ích trăm năm trồng
người" Mười năm, những
hàng cây giống xấu, không
phân bón, chết khô dần hay
èo uột khẳng khiu với lá
mỏng cành trơ. Trăm năm
chưa biết về đâu? Chỉ thấy
mới hơn 30 năm, có nhiều
người chẳng giống người
bởi quá tham lam, sân hận,
si mê, sống nhỡn nhơ, tự
mãn trên nỗi đau đồng loại.
Làm sao không khỏi nhói
lòng, khi biết từng bầy thiếu
nữ bán thân mình, cách này
hay cách khác để chỉ mong
có một đời sống khá hơn
cuộc đời đen tối của mẹ
cha, tiếp đến đời con. Tôi
kể cho Trish nghe về truyện
ngắn vừa mới đọc, được
viết bởi một nhà văn nữ còn
rất trẻ ở bên nhà. Cô ra đời
một năm sau khi chấm dứt
chiến tranh, có cha mẹ là
những người từng tham
chiến phía bên kia. Người

đọc bàng hoàng, đau đớn
khôn cùng. Làm sao có thể
ngờ giữa thế kỹ này, ngay
nơi cô bé được ra đời, có
những người đã sống trên
những cánh đồng khô chết.
Dốt nát, nghèo nàn trong
cảnh khốn cùng, đến nỗi trở
nên man rợ như người thời
tiền sử. Họ sống cách biệt
và cô lập, với đời sống bình
thường của con người. Vô
vọng, bơ vơ không còn nơi
bám víu, dường như những
ẩn ức này phát khởi ra
thành hành động mất tính
người. Giọng văn trầm
buồn, từ ái, nhẹ nhàng.
Không oán trách, không bi
phẫn mà tưởng như có ngàn
mũi kim đâm thấu vào tim
gan người đọc. Những
người cầm quyền hốt
hoảng, sững sờ. Họ kết tội
người viết chỉ vì cô đã viết
những gì có thật. Cánh đồng
bất tận trong truyện kể, đã
làm Trish rơi nước mắt như
mưa. My ơi, tại sao có quá
ít người dám viết những gì
có thật bên nhà? Tại sao
không dịch lại và in ra sách
bằng nhiều ngôn ngữ?
Trish ôm "hug" tôi từ giã.
Những hạt mưa trên tóc đã
khô, nhưng hai giọt lệ còn
đọng lại trong đôi mắt đẹp.
Tôi biết chắc sẽ còn nhiều
câu hỏi nữa, cho ngày 30
Tháng Tư của năm sau khi
Trish đến với tôi.
Quỳnh My

THIẾU VẢI
Chiều thứ sáu, đang thả
hồn lim dim theo giọng
hát sang trọng, kiêu sa
của Lệ Thu, Houston như
chìm vào một dĩ vãng của
một Sàigòn nóng nực,
chợt nắng chợt mưa.
Chợt nghe tiếng điện thoại reng, tôi quờ
quạng loay hoay tìm cái Iphone, rớt tận đáy
kẹt của chiếc Sofa.
“Hello ? ai vậy” tôi hỏi
Bên kia là giọng của Âu
Cơ Hương Huyền: “Anh
Bảo, đến giờ đi coi chợ
đêm Rock and Vote của
bác sĩ Chu Văn Cương rồi
?”
Giựt mình vội gọi coi
đồng hồ thấy gần 5 giờ
chiều:

Hôm nay các Âu Cơ mặc áo thiệt sexy, Âu
cơ Vân Anh mặc chiếc áo thun hở vai, và
chiếc quần jean bạc màu, làm tôi không
nhận ra, Cặp chị em sinh đôi Hương Thùy
và Hương Huyền cũng mặc 1 kiểu đồng
phục không kém phần hippy như Vân Anh,
chỉ khác là những chiếc aó thun với dòng
chữ “Vote for Dr Bryan Chu”, thì được
khéo léo cắt dọc xẽ ngang, nửa kín nửa hở,
trông thật lạ với hình ảnh quen thuộc, áo
dài dịu dàng mà tôi thường thấy. Nhìn sang
qua các Âu cơ Thu Huyền, Thùy Linh,
Bạch Tuyết, Mai Hoa và các cô khác, thì
tất cả cũng có cùng 1 đồng phục áo tả tơi
với chiếc quần jean bụi đời.

Vốn tính ít nói và cũng không muốn tìm
hiểu, tôi chỉ đến chào hỏi các cô Âu Cơ và
vội tìm một chổ ngồi để thưởng thức các
màn ca vũ của các Âu Cơ.

“Anh lái xe ra liền.”
Bên kia còn nghe giọng
nói với theo của Âu Cơ
Hương Thùy, cùng ông xã
là Quốc, nói với trong
điện thoại:
“lẹ lên nghe anh.”
Vội tắt nhạc thật nhanh, rửa mặt và chạy ào
ra garage, tôi lái vội đến khu chợ Hồng
Kông 4, nơi tổ chức chợ đêm và buổi văn
nghệ bỏ túi Rock and Vote cho bác sĩ
Cương, nhân dịp ông ra ứng cử dân biểu
tiểu bang Texas, địa hạt 149.
Đến nơi thấy các Âu Cơ đã có mặt đầy đủ,
nghe nói bữa nay có nhiều màn múa của
Hội Phụ Nữ Âu Cơ, vốn là một trong tiết
mục ưa thích của tôi.
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Vừa ngồi thưởng thức văn nghệ, vừa nhâm
nhi món chè của Âu cơ Bạch Tuyết , mà tôi
mua từ gian hàng Âu Cơ, thật sự còn gì
sướng hơn nữa.
Đang mãi mê với chương trình văn nghệ,
qua lời giới thiệu duyên dáng của Âu Cơ
Mai Hoa, tôi bổng nghe tiếng nhạc quen
thuộc xập xình, đầy vẻ man dại, Samba,
của vùng Nam Mỹ. Đoàn vũ Âu Cơ với
từng bước nhảy nhịp nhàng theo bài
Macarena, trông thật dễ thương và lạ mắt.
Chân tôi cũng nhịp nhịp, và gần như muốn
đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc
Macarena vốn thịnh hành vào cuối thập
niên 90.
Khi Âu Cơ Hương Thùy đến lượt, bước ra
nhảy solo điệu Macarena, thì bên dưới sân
khấu, nghe tiếng 1 bác trai tuy lớn tuổi,
nhưng giọng nói rất trẻ trung:
“Hôm nay, chắc các Âu Cơ thiếu vải ,
nhưng nhờ vậy mà y phục rất hợp với điệu
nhảy.”

Không khí bổng trở nên thân mật và ấm
cúng đến lạ thường, tiếng
vỗ tay kéo dài theo nhịp
của điệu nhạc huyền bí
Macarena, và tiếng ủng hộ
của mọi người:
“Vote for Dr Chu Văn
Cương, hoan hô Hội Phụ
Nữ Âu Cơ.”
Chương trình văn nghệ
kéo dài tận hơn nữa đêm,
thật hay và thật sinh động,
trên đường về nhà, tôi
bổng mỉm cười và tay
bổng nhịp nhịp theo điệu
Macarena của các cô Âu Cơ….Con đường
về nhà bổng trở nên ngắn lại, tôi thầm nhủ
nhất định mình sẽ bầu cho Bác Sĩ Chu Văn
Cương, một gương mặt hoạt bác, lanh lợi,
có nhiều sáng kiến và đã và đang mang
nhiều sức sống mới cho giới trẻ, và cộng
dồng Houston cũng như vùng phụ cận.

Sau đó Bác đó vổ tay thật lớn, kéo theo
hàng loạt tiếng vổ tay của khán giả bên
dưới, cùng lượt Âu Cơ MC Mai Hoa mời
Bác Sĩ Chu Văn Cương, ứng cử viên dân
biểu khu vực 149 lên sân khấu, để giới
thiệu với khán giả.

đêm gây quỹ 30.04.2016 @ Houston
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HOUSTON
Friday, September 9th 2016
Alain Bảo

Hoa trái
nơi này

Sáng nay, hai chị em tôi nói
chuyện qua phone. Đang
mùa hè mà em bị cúm hành.
Hỏi thăm bệnh dẫu biết rõ
chu kỳ của cúm, một khi đã
ghé thăm rồi là phải ở lại đủ
ngày dù không ai muốn
tiếp. Chuyện bệnh của em
tạo ảnh hưởng dây chuyền.
“Hai đứa giận nhau” rồi chị!
Khu vườn nhỏ vừa đủ để
hờn anh, giận em năm này
qua tháng khác mà kẻ “chủ
mưu” là... hoa trái trong
vườn.
-Em bệnh không thăm vườn
hai ngày. Sáng nay ra nhìn
mà
muốn xĩu luôn!
-Sao? Có phải cây mãng
cầu dai có hơn 20 trái của
em
bị
nạn?
-Nó rụng nhiều, chỉ còn 10
trái đang độ lớn. Nhưng
không phải nó làm em mệt!
Thì ra em tôi muốn xĩu vì
tên “hàng xóm chung

giường” bày biện kiểu thiên
la địa võng. Học được kinh
nghiệm thu gọn lại, thứ nào
không cần thì dẹp bớt, cũng
là nhìn lại tính tham của
mình có ít hay nhiều. Phải
hao tốn thời gian, tiền bạc
và công sức hơi nhiều em
mới ngộ ra. Đứa em than,
mới hai ngày vắng mặt mà
phe kia thừa thắng xông lên.
Chỉ mình em ăn nên mấy
thứ rau thơm đã thu gọn lại
bấy lâu, giờ bành trướng
như quân xâm lược bắc
kinh làm sao em chịu nỗi.

thêm nước...lại cong lưng
trả thêm bill. Thú vui làm
vườn của những người
không còn trẻ, nhiều khi
cũng chông gai bởi chuyện
nước non. Tôi may mắn trả
bill nước nhẹ, trong khi em
trả bốn lần hơn dẫu so ra số
cây trồng ở vườn bên tôi có
hơn phân nửa bên em. Nghĩ
lại nhiều khi chỉ vì muốn
thỏa mãn thú vui không
kém phần cực nhọc này, mà
nhiều người quên mất là
mình phải trả thêm tiền kèm
công sức đã bỏ ra dài ngày
vì nó. Có khi chợt nhận ra
-Mua mấy đồng rau răm về mình tiến nhanh tiến mạnh
cắt phần trên trồng riêng không ngờ, bèn dừng lại lấy
một chậu.
sức rồi.... chạy tiếp mà
-Thêm mấy đồng hành lá, không biết.
cắt lấy củ, một chậu riêng.
-Rau dấp cá một nhúm nhỏ Chuyện kể, có một bà mẹ
giờ cho ra một chậu...
dẫn con trai đến gặp vị thiền
sư. Người mẹ xin sư giúp
Mà chơi xấu thiệt tình nha! bà khuyên đứa con trai mê
Rau răm, hành chỉ lấy phần cây kiểng khiến cho gia
dưới đem trồng, phần trên đình lâm cảnh túng nghèo
đem dục chứ không để lại. hơn. Sư trầm ngâm một lúc
Em cần cọng hành bỏ vô rồi bảo hai mẹ con hãy trở
chén cháo cảm không có. lại gặp sư sau hai tuần nữa.
Rau răm cũng hỏng chừa lại Lần gặp thứ hai, sư từ tốn
cho em, vậy mà còn đem nói với người con trai rằng:
hai cái bắp chuối về....
Ta vốn có thú đam mê chơi
cây kiểng xưa giờ. Trong
Trời, nghe kể tội “láng hai tuần lễ vừa qua ta đã dứt
giềng gần” cũng có lý vô trừ được nỗi đam mê này.
cùng. Em rể nói ai trồng, ai Hôm nay thì ta có thể
tưới, ai hưởng mà than khuyên con. Cố gắng từ bỏ
phiền hỏng biết! Em gái thú vui không cần thiết để
phản công. Rau thơm anh có tiền nuôi sống gia đình.
có ăn hông? Bày thêm ra để Đừng để người mẹ già và
mà chi? Rồi nó than. Thêm vợ con lâm cảnh túng cùng
chậu, thêm đất, thêm phân, chỉ vì niềm vui của riêng
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một mình con. Không gì Khi khuyên em tôi chậm lại,
quý bằng sự chân thành bớt lại chuyện trồng trọt
trong một lời khuyên. Phải quanh nhà cho đỡ cực, đỡ
tự thắng chính mình được
mới có thể khuyên người
khác. Trong đạo Phật gọi là
“thân giáo”.
Tôi cũng một thời say mê
trồng loại hoa hồng. Năm
đó lái xe ngang qua đại lộ
Bellaire, thấy những hàng
knockout rose trồng khoảng
giữa dòng xe cộ ngược xuôi
vô cùng rực rỡ. Knockout
rose chịu đựng được cả hai
mùa nóng, lạnh thêm không
cần chăm sóc gì nhiều. Thế
là chị em tôi hớn hở mua về
trồng sân trước, vườn sau.
Tôi còn cắt nhánh dâm
xuống đất để có thêm nhiều
cây mới. Khi đã thỏa lòng
mong ước bấy lâu, không
còn “yêu say mê mù quáng”
nữa, chợt nhận ra...chân lý.
Cây dễ trồng lại cho hoa
nhiều nhưng chỉ đẹp khi
thời tiết đẹp. Mùa hè hoa ít
hẳn đi, thêm co lại, thoi
thóp trong nắng nóng. Khi
cây lớn, những bụi hoa
chiếm chỗ nhiều, trở ngại
không ít cho những lần nhổ
cỏ dại. Còn thêm phần cắt
tỉa dài dài. Hôm nào làm
biếng không đeo bao tay dễ
bị gai đâm đổ máu hay cào
cho trầy xước. Tự hỏi
không biết động cơ nào làm
mình khổ thế này ha!
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tốn tiền và cũng là để tự
nhắc riêng tôi. Cũng may,
“ông làm vườn” của tôi rất
trung thành, cũng thích rỉ
rả, nhỏ to khi cần thiết. Biết
thế nào là đủ cho nên không
trồng quá nhiều cây, để phải
xâm lấn tràn qua biên ải.
Ông chỉ chăm lo ngăn che
bờ cỏi của mình thôi. Em là
chủ vườn. Em control cây,
không để cây tự do lấn
chiếm sinh sôi. Nhờ vậy mà
từ cây con đến cây cao, tôi
có người phụ tá đắc lực, tỉa
cành, cắt nhánh. Nếu không
chàng phải bắc thang, vịn
thang cho tôi leo hái trái
trên cây. Đôi khi cao hứng,
anh chàng còn muốn truyền
nghề. Lại đây anh chỉ cho
coi nhánh nào cần cắt để
cho ra dáng đẹp. Cây ngọc
lan, cây bồ đề không quá
đổi cao, tôi ra tay vài bận.
Chàng gật gù khen nội công
em cũng khá, chỉ dạy sơ là
lãnh hội được liền. Biết thì
biết vậy, tôi chỉ ưa hái trái

trên cây cùng nhổ cỏ dại,
cắt tỉa bông hoa. Bao nhiêu
đó đủ cũng đủ hư hao “đôi
tay ngà” của mấy mươi năm
về trước!
Nghĩ cho cùng, ông làm
vườn của tôi chí lý. Đất
mình, quyền lợi của mình là
tận hưởng những gì mình
có. Phải ra tay trừ khử, dọn
dẹp gai góc, cỏ dại, những
nhánh cây thừa, kể cả cây
cam, cây quýt, bụi bạc hà,
bụi xả, bụi hẹ cho đến
những cây nhỏ như húng
lủi, ngò gai...Nếu không
nhọc nhằn đổ mồ hôi, chịu
nắng chịu cực mà chỉ nằm
đu đưa võng thì mong chi
được ngắm nhìn hoa trái
mỗi ngày, thêm rau quả tươi
ngon cho những bữa ăn...
Em thấy chưa! Phải bắt tay
vào em mới biết cái gì xấu
không cần, phải bỏ. Cách
nào để mỗi ngày nhìn thấy
đẹp hơn. Thấy mình là chủ
mảnh đất mình đang ở,
đúng không? Nghe xong
chợt thấy ngậm ngùi. Phải
chi “ngày đó chúng mình”hết thảy anh em, cha chú
của mình biết cách giữ gìn
cho khu vườn Việt Nam đẹp
mãi, còn hoài theo với thời
gian. Bây giờ, chỉ còn biết
ước mơ thôi. Ưóc gì dân
mình đừng vô tri như cành
cây bị uốn cong queo. Bị
hết dần sinh lực chờ ngày
héo khô rồi chết. Đã là con
người thì phải có ước mơ.

Khi mơ ước một cuộc sống
tốt đẹp thì phải ra tay dọn
dẹp từ trong ra ngoài thay vì
tuyệt vọng, ngồi nhìn chờ
ngày nước mất, nhà tan.
Nguyền rũa, oán than chỉ
làm mệt mỏi, tiêu hao sinh
lực. Đất nước người ta giàu
đẹp do họ tận tâm, tận lực
hướng về điều tốt đẹp và
thực hiện cho bằng được.
Hôm nay có hai trẻ bạc đầu
quên làm vườn lo nghĩ
chuyện bên nhà. Chúng
mình đã nhìn ra những gì

cần nhổ sạch, vứt đi. Bên trước khi nước Việt Nam
Việt Nam cũng ngày càng trở thành Tây Tạng thứ hai
có nhiều người, nhận biết như đã thấy?
đâu là ngưồn gốc tạo nên
thảm cảnh khiến dân Việt
Thảo Ly
ngập chìm trong đau khổ.
Từ nhận biết cho đến khi
tình yêu quê hương lớn
mạnh hơn nỗi sợ, biết có
còn đủ thời gian.
Những người đồng hành
của anh, của tôi, của em
đang ở nơi đâu? Chúng
mình có còn đủ thời gian,
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Giọt nước mắt rơi xuống,
chảy dài trên bức tường
màu trắng úa, tiếng thở dài
làm ngọn nến lung linh rồi
vụt tắt. Đôi mắt chị mở ra.
Ôi, cô con gái yêu quí đã
trở về bên tay chị ngọt lịm,
thương yêu, chị giang rộng
đôi tay để một lần nữa được
ôm xiết một phần thân thể
mà ngày xưa đã tách rời
khỏi chị. Cô gái chợt loãng
ra chảy dài xuống nền nhà
biến thành những vũng
nước nhỏ lung linh dưới ánh
trăng màu xanh buốt giá.
Người đàn bà quá đau khổ,
trên đỉnh tột cùng của sự cô
đơn chị há miệng định gào
lên như loài thú hoang đau
đớn kêu lên thống thiết rồi
chết gục giữa sự sống đang
dồn dập chung quanh.
Nhưng nơi cổ họng chị lại
bật ra những tiếng cười
khục khặc. Chị cuộn tròn
thân mình, ngã chúi vào
vòng tay ôm ấp thơm mùi
thuốc lá thân quen. Trời ơi,
trong đời người làm sao có
một trái tim nhân từ nếu
thiếu đi sự ôm ấp nuông

chiều, thiếu đi những hơi
ấm từ bàn tay của ai đó
truyền đến cho ta thông
điệp yêu thương.

Tuy bị mắng nhiếc nhưng
trong lòng cô bé cảm thấy
bình an vì đã có mẹ về. Mẹ
mà! Mẹ hay đánh đập, rồi
mẹ bỏ đi để cô bé đói lăn
lộn mấy hôm liền, sợ chết
khiếp mấy đêm, nhưng lúc
nào rồi mẹ cũng trở về với
cô, lại đánh mắng cô vì tội
ở dơ quá, vì tính tình nhút
nhát quá, vì đầu tóc chí rận
nhiều quá. Mẹ hay nói:
- Mày dốt đặc lại ở dơ, lớn
lên mày sẽ làm cái gì ăn?
Muốn đứng đường như tao
hả?

Chị kéo mền ngồi dậy nhìn
thấy chiếc bóng mình đang
chui rút dưới gầm bàn,
chiếc bóng cố thu nhỏ lại
gần như biến mất, ngón tay
bé nhỏ cố nhét vào lổ tai
hầu để không còn phải nghe
những tiếng mèo kêu ghê
rợn. Gần như suốt đêm chị cô bé ngày xưa cứ chập
chờn với giấc ngủ trốn chui
như vậy đến khi cánh cửa
phòng bật mở. Cô bé mệt đừ Trong đầu óc non nớt của
người:
cô bé, đứng đường là vinh
- Mẹ!
dự lắm vì mỗi khi mẹ đi
đứng đường mẹ đẹp tuyệt
Cô bé thều thào gọi. Mẹ cô trần, mẹ hay cười cười rồi
đến lôi cô ra và bế cô để lên có hôm vui mẹ còn cho cô
giường rồi lầm bầm mắng bé chiếc kẹo màu hồng ngọt
cô:
lịm. Có hôm sáng ra cô bé
- Mày là đồ thỏ đế hay còn được khúc bánh mì
sao? Có mấy tiếng mèo kêu thơm phức, chỉ cần chan lên
trong mùa rượn đực mà tí nước tương là cô bé có
cũng sợ, nữa lớn mày làm một bữa ăn no nê đã đời.
gì ăn?
Người đàn bà bật khóc, cố
níu lại đôi cánh tay đã nâng

đỡ cho chị... Bàn tay dịu
dàng đầy trìu mến vuốt
những sợi tóc lòa xòa trên
gò má chị, bàn tay nhẹ
nhàng vén những sợi tóc ấy
ra phía sau lỗ tai chị, bàn
tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc
chị cho đến khi đôi mắt chị
nhắm nghiền, hơi thở đều
đều, chị đã đi vào giấc ngủ.
Vài tia nắng sáng lọt qua
màng cửa bắt đầu soi rỏ
những vết nhăn li ti và
những sợi lông măng hơi
dài của chị. Chị là một phụ
nữ chưa có thể gọi là già
nhưng trên gương mặt có
phần thanh tú kia hằn lên
nhiều dấu vết của một cuộc
sống đầy thăng trầm, vất
vả. Một đêm dài đầy ác
mộng đã trôi qua...
Trên con đường ướt đẫm
nước mưa, người đàn bà lặn
lội đi tìm một phần thân xác
của mình đang lạc loài đâu
đó trong những góc phố xa
lạ này. Chiếc dù màu vàng
nỗi bật dưới những ánh đèn
quét qua. Chị đã đi như thế
nhiều đêm lắm rồi, chị đã
hỏi hơn cả trăm người –
luôn cả những người vô gia
cư, để tìm tung tích của con
mình, lực lượng cảnh sát
cũng đã giúp chị hết sức họ,
nhưng hoàn toàn chưa thấy
dấu tích của cô con gái chị
nơi đâu. Chị xuống xe lửa
điện và cũng không biết vì
sao mình làm thế, mặc dù
còn một đoạn khá dài nữa
mới tới khu chung cư của
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mình. Chị bước đi như kẻ
vô thần, cơn mưa đã có
phần nhẹ hạt, đường phố
cũng đã thưa thớt xe qua lại,
những cành tiểu du hai bên
đường xe lửa điện giơ ra trơ
trọi như những cánh tay phù
thủy xương xẩu đang cố níu
kéo bầu trời bao la trên kia.
Đã bao nhiêu buổi tối như
thế, cứ như thế, như thế chị
đi về, có đôi khi quá tuyệt
vọng chị có ý định muốn
đâm đầu vào một chiếc xe
xấu số nào đó để chết quách
cho rồi, nhưng hình ảnh đứa
con gái đang lang thang đâu
đó với cái bụng bầu đã giục
chị phải bám lấy hy vọng,
thức tỉnh trách nhiệm của
mình.
Chị quay lại nhìn chiếc xe
lửa điện vừa lăn bánh, hình
ảnh hai mẹ con bên nhau,
cô bé ngủ gật trên vai chị,
mùi thơm từ mái tóc sạch sẽ
của con, hơi thở thơm tho
của con, gương mặt tựa
thiên thần của con là đời
sống của chị. Chị thương
con bé chưa bao giờ có
được một giấc ngủ bình an,
nhưng chị không thể để con
phải trải qua những đêm
dài sợ hãi một mình ở nhà
như thời ấu thơ của chị. Hai
mẹ con bên nhau như hình
với bóng. Con gái yêu quí
của chị lớn lên trong thiếu
thốn chật vật. Cô bé không
hề có được những chuyến đi
chơi xa như các bạn khác
trong những dịp nghỉ hè. Cô

bé cũng biết mẹ mình cực
nhọc với việc làm nên
không hề hé miệng xin đi
đâu chơi. Mỗi khi tới giờ
tan trường hai mẹ con tung
tăng đi bộ về nhà, đôi khi có
ngày trời nóng chị mua sẳn
vài cây cà rem bỏ vào bình
thủy xách theo để đón con.
Trên đường về con bé tíu tít
kể chuyện về các bạn ở
trường cho mẹ nghe. Vì biết
mẹ không hiểu chi tiếng
Anh nên cô bé phải cố nói
tiếng Việt:
- Má biết không? Mình
đang ngồi chơi với mấy con
nhỏ bạn gái đó, thì mấy
thằng trai tới phá mình. Má
biết con làm gì không?
Cứ thế, cứ thế những buổi
chiều tung tăng về nhà, một
người mẹ trẻ lòng tràn đầy
hạnh phúc với cuộc sống
hiện tại, trái tim người mẹ
trẻ như muốn nổ tung ra
mỗi khi thấy hình bóng đứa
con gái xinh đẹp của mình
trong bộ đồ đồng phục màu
xanh dương, mái tóc cắt
ngắn gọn gàn, đeo chiếc
cặp màu hồng bước ra sân
trường. Sân trường, nơi mà
thuở nhỏ chị chỉ được mơ
đến và đứng ở xa xa thèm
thuồng nhìn vào. Sân
trường nơi cô con gái chị
mỗi ngày bước ra với nụ
cười rạng rỡ, đôi mắt ngời
ngời tin yêu chạy lại ôm chị
và có khi cô nhỏ thì thầm:
“Con thương má quá!”. Đó
là thời gian đẹp và hạnh

phúc nhất của chị. Ngày
xưa chính con gái bé nhỏ
của chị đã cho chị sức
mạnh phi thường để bước
qua những chướng ngại vật
trên đường đời thì đêm nay
chị chỉ còn lại niềm hy vọng
sẽ gặp lại con chị trong một
ngày, có thể ngày mai, để
làm cứu cánh cho những
đêm dài vô tận và những
đêm tối lê thê.
Chị bước đi, mắt vẫn luôn
luôn nhìn hai bên đường với
hy vọng sẽ nhìn thấy con
mình đâu đó. Đoạn đường
đã khá dài, chị đã thấm mệt
và lạnh run. Chị tìm đến
một mái hiên nhỏ và hơi tối
của tòa nhà, nơi người ta để
mấy thùng rác. Nơi ấy có
bậc thềm khá khô ráo, chị
thở dài ngồi xuống và
hướng mắt về trạm xe lửa
điện quen thuộc. Còn một
khoảng ngắn nữa sẽ tới nhà.
Chị muốn ngồi xuống đây
để tìm lại hình ảnh đứa con
gái nhỏ của mình.
Kìa hình ảnh một người
đàn bà trẻ lưng đeo ba lô
khá nặng với quần áo, đồ
ăn, nước uống, còn trên vai
là một bé gái khoảng 3 tuổi
đang ngủ thiếp trong làn
chăn dày ấm áp, người đàn
bà trẻ bước xuống xe, bật
chiếc dù màu vàng nghiêng
về bên con gái, chị kéo lại
chiếc mũ len trên đầu để
che hai lỗ tai và lầm lũi
bước đi. Chị đã xong với
công việc dọn dẹp lau chùi

cho một văn phòng khá lớn.
Vì chị làm việc sạch sẽ và
chu đáo nên người ta giới
thiệu cho chị hai xuất làm ở
hai nơi khác nhau nhưng
khá an toàn, cho nên chị có
thể mang con theo cho bé
chơi đâu đó còn mình thì
bắt tay vào công việc. Cuộc
sống vất vả khiến con bé
cũng dễ chịu, hễ mệt là nó
lăn ra ngủ và ngủ li bì, mặc
cho bị dời đổi chổ ngủ, gió
mưa giá lạnh. Chị thương
con ở điểm đó vô cùng. Đôi
khi chị âm thầm khóc với
những bước chân âm thầm
trong đêm của mình. Khóc
thương cho con gái sớm mồ
côi cha, cho thân phận mẹ
con chị không có một nơi
nương tựa tinh thần...

đánh nảy lửa vào mặt. Chị
nhảy phắt ra khỏi vùng
bóng tối, ba người đàn ông,
không! Hình như có một
đứa con trai trong bọn đang
hất chị ngã sóng xoài xuống
đất. Chị nhìn chị lơ đễnh
chán chường, đời chị thì
còn gì để mất nữa đâu?!
Chúng nắm đầu chị ghì
xuống đất, tên già nhất,
hình như thế, đang thực
hiện trò thú tính của hắn. Cả
bọn cười khục khạc, chị
không buồn chống đỡ. Chị
nhìn mình nằm đó xót xa,
giờ thì đúng rồi, tinh thần
chị, tâm hồn chị, và thể xác
chị đã tan nát giống nhau.
Tên già nấc lên một hồi
thỏa mãn, rồi hắn hất cằm
cho tên trẻ, tên trẻ lắc đầu:
No resistance, no
Nước mắt đã chảy dài trên fun! (Không có sự chống
gương mặt lạnh lẽo của chị. trả, không hứng thú!)
Chị ngồi bó gối không
muốn về nhà để phải đối Tên già lại ra hiệu cho tên
diện với bốn bức tường còn lại, hắn cũng lắc đầu:
trống vắng. Ít ra ở đây chị - She may be Vietnamese,
đang ngồi bên kỷ niệm, chị mate!
cảm thấy như được gần gủi (Hình như bà này là người
với con hơn. Chị gục đầu Việt mày ơi!)
xuống gối mình cho đỡ
lạnh, nghe bụng đói cồn Thế là cả bọn gạt mớ tóc lòa
cào, chị nhớ lại trong tủ đồ xòa che mặt của chị ra để
ăn chỉ còn mấy gói mì Thái chúng nhìn cho kỷ:
Lan rồi thở dài ngán ngẩm. - Oh shit! She is that
Hồi lâu chị ngẫng đầu lên vì women, the one who is
nghe những bước chân và looking for her girl!
những tiếng thì thầm bàn (Thấy mẹ! Bà này đúng là
tán đang hướng về phía cái bà đang đi tìm con gái
mình. Chưa kịp định thần của bả đó!)
những âm thanh đó ở hướng
nào thì chị đã bị một cú

Tên già thốt lên đầy bất
ngờ, rồi cả bọn lãng đi bỏ
chị nằm trơ vơ, ướt sủng.
Nước mắt nóng đang dần
dần chảy xuống đôi gò má
chị. Chị chậm chạp bò dậy,
mùi hôi của tinh dịch đã
làm chị thức tỉnh, lúc này
chị mới nhận định được là
mình vừa bị hãm hiếp. Chị
đã bị người ta coi không
đáng một con người! Mưa
cũng đã có phần nặng hạt
hơn, chị sờ tay vào bên
trong đùi nơi chất nhờn vẫn
còn đó, chị kinh tởm bản
thân mình, chị kinh tởm thứ
chất nhờn ấy. Những giọt
mưa xuyên qua tóc chị thấm
lạnh tận gáy lưng. Chị chui
vào giữa hai thùng rác như
ngày xưa chị đã chui vào kẻ
hở giữa cái bàn ăn và cái tủ
quần áo để trốn những sự đe
dọa chung quanh mình.
Người đàn bà chui vào giữa
hai thùng rác theo bản năng
của mình.
Mưa vẫn rơi, đêm tĩnh
mịnh, chỉ có tiếng lăn bánh
bon bon của chiếc xe lửa
điện chạy nhanh qua những
hàng tiểu du trơ trọi, trên xe
chỉ còn lại vài hành khách
ngồi im lặng mệt mỏi.
Thành phố về khuya tĩnh
mịch, những ngọn đèn vàng
trên cao soi rỏ những giọt
mưa dài nghiêng nghiêng
rơi xuống đều đặn, thời gian
im lặng trôi qua... Có một
người đàn bà đang đứng
bên thềm của trạng thái tâm
thần. Dĩ vãng, hiện tại và
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tương lai đang rối mù trong
chị.
Những lời chửi mắng thậm
tệ của mẹ, những đòi hỏi
của mẹ qua những lá thư
ngắn ngủi mà khi nào nhận
được chị cũng cảm thấy tội
lỗi như đang mang một món
nợ khổng lồ không thể nào
trả hết. Áp lực của cuộc
sống với những nhu cầu
mới lớn của cô gái. Bí mật
về giới tính và tình yêu dấu
kín của chị với con, với xã
hội. Nỗi cô đơn dường như
vô tận bủa vây chị vì không
thể sống thật với con người
mình. Tội lỗi với chính bản
thân. Vì thiếu thốn kiến
thức chị đã không nhận biết
cái cảm giác xúc động về
tình yêu của chị cho một
người đàn bà khác đã được
xã hội bàn tán nhiều rồi và
đã có một số thành phần
trong xã hội chấp nhận và
quan niệm về vấn đề này có
phần cởi mở, thông cảm
hơn. Nỗi buồn mất mác vì
cô con gái càng lớn càng xa
cách chị.
Có một lần cô bé đi cắm trại
về nhà sớm đã bắt gặp chị
đang nằm ngủ bên cạnh
Julianna, cô bé rú lên sợ
hãi, ở cái tuổi 13 cô cũng đủ
lờ mờ đoán được những gì
đã xảy ra để kinh tởm mẹ
mình. Kể từ ngày ấy cô bé
tìm cách xa lánh chị. Là
một người thiếu học, không
đủ lời lẽ để giải thích cho
con, thời gian ban đầu chị
chỉ biết buồn và âm thầm

chịu đựng sự đối xử ghẻ
lạnh, kinh tởm của con, về
sau chị càng rút sâu vô cái
vỏ của mình để mặc tình
con chị có những hành động
khinh thường chị ra mặt.
Một lần cô bé ra điều kiện
với chị:
- Má phải bỏ bà đó đi thì
mình mới bình thường lại
được!
Chị cay đắng gật đầu:
- Má sẽ bỏ bả, má thương
con!
Cô bé như chỉ chờ có thế, sà
vào lòng chị, chắc có lẽ cô
nhỏ cũng nhớ vòng tay ấm
áp yêu thương của mẹ. Chị
ôm con vừa vui mà vừa
nghe trái tim mình tan nát.
Julianna là tình yêu muộn
màng và cũng là mối tình
đầu của chị...
Hôm ấy Julianna là người
cuối cùng rời khỏi toà nhà
và cũng hôm ấy chị đi làm
sớm vì tối chị có hẹn sẽ coi
phim trên tivi với con gái,
có bắp rang đàng hoàng.
Khi Julianna chào chị, chị
nhìn lên, tức thì như có một
hơi lạnh chạy dọc theo sống
lưng của chị và sau đó toàn
thân chị nóng rang lên. Chị
luống cuống không nở nỗi
một nụ cười. Julianna giữ
cửa cho chị bước vào rồi cô
nhẹ nhàng hỏi:
- How are you? (Cô thấy
thế nào?)

Chị lắp bắp trả lời:
Julianna lại nhìn chị, vẫn
- I am good, thank you! với nụ cười đẹp trên môi,
(Tôi thấy khỏe, cảm ơn!)
chị rụt rè nhìn thẳng vào
mắt Julianna và nghe bàn
Julianna nói thêm chuyện gì tay mình ấm ấp lạ thường.
đó nhưng chị không thể Julianna đã nắm tay chị nhẹ
hiểu được nữa nên chỉ mỉm nhàng, dịu dàng như nụ
cười gật đầu. Cả buổi chiều cười của cô ấy. Chị nghe
làm việc, lòng chị như mùa lòng mình lâng lâng không
Xuân rộn rả, chị cố tìm văn thể tả được và từ đó hai
phòng hay bàn làm việc của người bạn gái quen nhau.
người đàn bà mới gặp Nơi Julianna chị tìm được
nhưng hoàn toàn không có sự che chở, nâng đỡ của
vết tích gì. Ít lâu sau chị một người cha, sự dịu dàng,
gặp lại Julianna trên thông cảm và chịu đựng của
chuyến xe lửa điện về nhà, một người mẹ. Julianna
lòng chị vui mừng như gặp mang đến sự bình an cho
lại bạn lâu năm. Julianna tâm hồn có quá nhiều tổn
xách cặp tới ngồi cạnh chị, thương của chị, cũng chính
mỉm cười dịu dàng - một nụ vì Julianna mà chị hiểu
cười đẹp mà chị chưa bao nhiều hơn về bản thân của
giờ nhận được từ một ai, mình, để rồi khi cô đơn chị
ngay cả chính người người lại có nhiều những cảm
mẹ ruột của mình. Nơi giác mâu thuẩn do sự định
Julianna có sự tự tin khiến đặt của xã hội. Nhưng chị
chị không biết Julianna là đã yêu Julianna quá nhiều
ai, làm gì nhưng trong lòng để cần phải đắn đo về mối
đã thán phục Julianna vô tình của chị. Vì Julianna chị
cùng.
đã cố gắng học tiếng Anh
- My name is Julianna!
để trao đổi với nàng, vì
Julianna chị cố học nấu ăn,
Người bạn gái mới quen tự vì Julianna chị học hỏi
giới thiệu châm rãi. Chị chỉ được nhiều điều về cuộc
cô bạn rụt rè nói:
sống, về bản thân mình, chị
- Julianna!
vui vẻ hơn, nhưng con
người cố hữu sợ sệt của chị
Cô bạn gật đầu và chỉ ngón do cả một thời niên thiếu bị
tay vào chị, như một cô gái hất hủi, chửi mắng, đánh
mới lớn lần đầu tiên tự đập thì không thể thay đổi
mình phải giới thiệu tên tuổi được. Bây giờ phải nói lời
với người con trai mà mình chia tay với Julianna, với
đã thầm yêu trộm nhớ, chị mối tình đã kéo dài năm,
líu lưỡi:
sáu năm nay của chị, chị sẽ
- Vinh, my name is Vinh!
sống những ngày còn lại ra

sao? Chị nhìn con, chị yêu
con vô cùng nhưng giá mà
con hiểu được lòng chị...
Tuy hứa với con nhưng chị
vẫn lén lút gặp gỡ Julianna,
những cuộc hội ngộ tuy
không thường nữa và hay
kết thúc bằng sự bất đồng ý
kiến với nhau. Julianna
không con lại không phải là
một người đàn bà châu Á Việt Nam thì không thể nào
hiểu nỗi tấm lòng của người
mẹ đối với con. Mối tình
của chị và Julianna kéo dài
thêm hai năm nữa. Tuy gặp
nhau không thường nhưng
vì thế chị lại càng cảm nhận
được tình yêu của hai người
dành cho nhau sâu đậm hơn
thời gian đầu, lúc tình yêu
vừa chớm nỡ. Khi nhận
thấy con gái có vẻ nghi ngờ,
chị phải quyết định dứt
khoát chia tay với Julianna.
Ít lâu sau chị nhận được thư
báo tin mẹ chị ở quê nhà đã
bị chết đuối sau một đêm
nhậu nhẹt, chè chén với các
người bạn của bà. Nhận
được bức thư ngắn với hung
tin, chị chỉ thoáng buồn vì
đối với mẹ hình như chị
không có sự yêu thương cho
bà nhiều như chị tưởng, chị
thoát được mẹ, thoát được
cảnh sống nghèo nàn của
quê hương chị, để bước vào
cảnh sống nghèo nàn và đầy
áp lực của một xã hội mới.
Mặc dù chị thoát được
những câu chửi mắng thậm

tệ, áp lực phải tìm ra tiền
trực tiếp của mẹ, nhưng
gián tiếp bà vẫn còn giữ
một quyền lực tối đa đối với
chị. Những lá thư ngắn với
lời trách móc và xin tiền
của bà khiến chị luôn luôn
trong trạng thái căng thẳng,
lo lắng và xấu hổ về mình.
Chị xấu hổ vì không có khả
năng làm ra tiền mặc dù chị
có những ba công việc làm,
mà tiền vào thì không lúc
nào đủ cả! Sau khi trả hết
các món nợ cần thiết và
trang trải cho những chu
cầu căn bản trong cuộc sống
mỗi ngày, chị vẫn không đủ
tiền để mua sắm cho con và
nhất là thường xuyên không
đủ để gởi về cho mẹ trị các
“căn bệnh” thường niên.
Nhận được tin mẹ mất trong
lòng chị như trút được một
gánh nặng khổng lồ. Ngày
mai chị sẽ dẫn con gái đi
mua sắm và chị sẽ sắm cho
con những chiếc áo, chiếc
đầm đẹp nhất mà chị có thể
mua được. Chị dấu bức thư
đi vừa lúc cô bé đi học về.
Chị báo tin cho con biết bà
ngoại đã mất rồi và chị
muốn rủ con đi shopping
với mình vào ngày mai.
Nghĩ rằng con sẽ vui nhưng
trong sự bất ngờ của chị cô
bé giận dữ nói:
- Hooray, now that she is
dead you suddenly have
time and money for me?
Guess what mum I’m
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pregnant! Con có bầu rồi
má biết không?
(Hay lắm, bây giờ bà ấy
chết rồi má mới bất ngờ có
thời gian và tiền bạc cho
con? Biết gì không, con có
bầu! Con có bầu rồi má biết
không?)

needs love around here? No
body loves you, your mum
milked you like a cow.
Mum hiểu không? Mum là
con bò cái của bả đó. I’m
glad she’s dead, dead, dead
so I can finally smell some
of your precious money.

Như sét đánh ngang tai, chị
đứng chết trân nhìn con, cô
bé mười lăm tuổi đanh đá...
Cô bé nói tiếp:
- You know, you never
know anything about me.
Well, I know about you
mum! You think you’re
lonely? So am I!
(Má biết không? Má không
bao giờ biết gì về con đâu!
Còn con, con biết má mà,
má nghĩ má cô đơn hả? Con
cũng vậy!)

Những lời nói hung hăng
của cô con gái khiến chị hoa
mắt, chóng cả mặt, chị
không còn bình tĩnh để tự
chủ bản thân, vốn là người
không lanh lẹ với lời nói,
cũng ít phán xét, suy nghĩ,
chị sống bằng cảm tính
nhiều hơn. Nhận được tin
mẹ mình đã mất, chị như
vừa được cởi trói, cô gái
nhỏ trong lòng chị cuối
cùng đã dám đứng thẳng
người, dám nghĩ rằng mình
đã được tự do. Chỉ thoáng
giây phút kiêu hãnh được
làm người tự do thì chị đã
bị cô con gái ruột đè bẹp dí
xuống với những lời nói sắt
đá hỗn xượt. Chị tiến về
phía con bé, lần đầu trong
đời chị đã nghe cơn giận
trào dâng. Chị tức giận cho
thời trẻ thơ của mình, chị
tức giận cho thời con gái
của mình, chị tức giận cho
giây phút hiện tại của đời
mình. Những gì con gái vừa
nói ra đều đúng với sự thật,
sự thật chị là một người nhu
nhược không xứng đáng với
những gì ít ỏi mà chị hiện
đang có. Chị trút hết nỗi
giận vào những cái tát tay

Chị đứng lặng người nhìn
con bé trong phút chốc sao
nó giống mẹ chị ngày xưa,
cũng dữ dằn, cũng đanh đá,
cũng có thái độ áp đảo với
chị thế này. Hình ảnh người
mẹ hiện lên rỏ mồm một,
chị hoa mắt. Không! Đó là
cô con gái bé nhỏ ngọt ngào
của chị. Cô bé tiếp tục với
cơn giận dữ của mình, cơn
giận đã được giữ trong lòng
bấy lâu nay:
- Tại sao mum làm ra con
chi vậy? Where’s my
father? Mum biết mum là
người như thế, còn có con
chi vậy??? You‘re a loser,
you’re so selfish. You think
you’re the only one who

như trời giáng vô mặt đứa
con gái
- con gái mắt lim dim ngậm
bầu vú với những giòng sữa
yêu thương hy vọng ngập
lòng, con gái nhoẻo miệng
đưa bốn cái răng sữa cười
ngoắc nghoẻo đón nhận
những nụ hôn của chị, con
gái gục đầu vào vai chị ngủ
những giấc ngủ xe tram,
ngủ những giấc ngủ gió
mưa bên dước chiếc dù màu
vàng trên những bước chân
lẽ loi âm thầm chịu đựng
của chị. Ôi! Đứa con gái
mà chị yêu thương, cưng
quí ngàn đời...
Đứa con gái giờ đây trong
trạng thái hoảng hốt, chỉ
biết co mình lấy tay che
đầu, che mặt dưới cơn mưa
đòn của mẹ. Chị mệt quá té
xuống đất nằm khóc tức
tưởi. Hình như chị đã lịm đi
và ngủ quên khá lâu, khi chị
tỉnh dậy thì trời đã nhá
nhem tối, không thấy con
đâu chị cũng chẳng muốn lo
lắng đi tìm. Đến ngày thứ
hai nhà trường gọi hỏi thăm
vì cô bé không đi học cũng
không có tin tức từ gia đình
nhắn gửi, lúc đó chị mới
thật sự lo sợ. Chị muốn gọi
Julianna để hỏi ý kiến
nhưng lòng tự ái đã giữ chị
lại. Chị xin nghỉ việc cả ở
shop bán trái cây ban ngày
và việc lau chùi văn phòng
ban chiều để đi tìm con.

Hôm ấy chị mới ngẩn ngơ
nhận thấy là mình không hề
biết gì về sinh hoạt, bạn bè
của con nên cũng không
biết phải bắt đầu công việc
tìm kiếm nơi đâu. Thế là chị
phải đi báo cảnh sát rằng
con chị đã bỏ đi mất hai
ngày nay. Vậy mà đã hơn
hai tuần rồi chị không hề
được biết những tin tức nhỏ
nhoi nào về con mình. Hai
tuần qua chị sống như trong
cơn ác mộng, chị ân hận về
trận đòn chị đã cho con
mình, ngay cả khi con bé
nói nó có bầu chị cũng chưa
hỏi gì về việc đó. Giờ đây,
trong vùng tranh tối, tranh
sáng của đêm khuya, người
đàn bà xoè tay ra nhìn vào
đôi bàn tay mình ngớ ngẩn,
chị nhìn lên trời cao lồng
lộng và tối om, mưa vẫn
còn lất phất bay những sợi
dài nghiêng nghiêng, chị cúi
đầu xoa hai tay lại với nhau.
Mất con gái, mất Julianna
chị hình như không còn khả
năng chóng chọi với cuộc
sống nữa. Như bao lần bị
hành hung thuở nhỏ, chị tự
tách rời mình ra để chạy
trốn hoặc chịu đựng, chị
nhìn mình cô độc liếm
những vết thương. Đó là
cách chạy trốn cuối cùng
của chị, giờ đây chị cũng
thế! Cuộc đời đã và đang
bạc đãi chị tận cùng, cuộc
đời không thể nào hành hạ
và bạc đãi chị được thêm
nữa. Chị vốn đã nghèo khổ,
không có gì thế mà cuộc đời

đã nỡ xông vào cướp luôn
cái thân xác của chị. Cái
thân xác mà có nhiều khi
suy nghĩ bâng quơ chị đã
hỏi mình có phải đàn bà hay
không? Nghĩa là ở một bình
diện nào đó, chị không có gì
hết ngoài sự hiện hữu là
một người mẹ trên đời này.
Thế mà chị lại là một người
mẹ quá tồi đối với con chị.
Không biết bao nhiêu thời
gian đã trôi qua, mưa đã
tạnh, những ngọn đèn
đường đã mờ dần, chị ngồi
đó giữa hai thùng rác co ro.
Chiếc dù màu vàng vẫn còn
nằm lăn lóc đâu đó. Một
chiếc xe ngừng lại, một
người đàn bà bước ra nhìn
quanh quất và tiến về phía
chị, người đàn bà ấy ngồi
xuống nói gì đó với chị khá
lâu và cô ta chìa tay ra, chị
nắm lấy tay cô ấy, hai người
ôm nhau và người đàn bà
dìu chị vào xe, cài dây an
toàn cho chị, đưa trả chị cây
dù và lái xe đi.
Khi mà chính người mẹ đã
sẻ chia cho ta một phần máu
mủ, sinh ra ta mà không ta
cho cái cảm giác được yêu
thương thì ta cảm thấy giá
trị con người của ta có được
là bao nhiêu? Lúc nào chị
cũng cho mình không xứng
đáng với bất cứ những gì
chị có được và tình cờ đến
với chị. Julianna đã yêu
thương và chịu đựng chị
như trên cỏi đời này chưa

bao giờ có người nào yêu
một người nào như thế. Sau
khi tắm rửa cho chị xong,
Julianna dìu chị ngồi xuống
giường và ân cần đặt vào
tay chị ly trà sửa nóng ấm,
chị uống một ngụm nhỏ.
Julianna ngồi đấy yêu
thương và xa cách, chị ngồi
đấy đầu óc trống trổng, mệt
mỏi, tình cảm ngổn ngan
xáo trộn, cuối cùng chị bật
khóc kể lể:
- Con tôi có bầu Julianna
biết không? Tôi đánh nó,
trời ơi, tôi đánh nó, nó bỏ
tôi rồi, tôi đi tìm hai tuần
nay mà không nghe tin tức
gì về nó, không biết nó sống
chết ra sao? Nó bắt tôi phải
bỏ Julianna, bây giờ nó bỏ
tôi. Tôi sống làm sao đây?
Chị gục đầu vào đôi tay
xương xẩu thô ráp của
mình. Julianna nhè nhàng
đỡ chị nằm xuống giường
kéo chăn đắp cho chị và dịu
dàng nói:
- Hãy ngủ đi, hết mệt rồi
nói chuyện! Tôi sẽ ở đây
bên cô!
Julianna kéo ghế ngồi cạnh
giường vuốt tay chị. Sau hai
ngày nằm liệt giường và
được sự chăm sóc chu đáo
của Julianna chị bình phục
lại phần nào...
Vừa mở cửa xe bước ra
ngoài Julianna đã thấy cô bé
ngồi co ro trên bậc tam cấp
trước cửa nhà cô:
- Chào con!
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Cô bé ngẫng đầu lên lườm
lườm
nhìn
Julianna,
Julianna thở dài ngao ngán
nhưng rất vui mừng vì cô
nhỏ ít ra cũng đang ngồi đó,
cô chỉ ngại rằng không biết
trong đầu con bé đang có
những trò chơi gì cho cô
đây. Julianna biết cô nhỏ
này từ khi cô bé mới bảy
tuổi, một cô bé bảy tuổi tinh
nghịch và rất độc đáo thông
minh. Tuy biết nhau lâu vậy
nhưng mẹ cô chưa hề đưa
cô bé đến nhà Julianna.
Ngày xưa mỗi lần ba tuần
Julianna ghé thăm mẹ con
chị Vinh, ăn cơm chiều và
dạy cô bé học, nên lúc nhỏ
cô bé yêu mến và kính trọng
Julianna như một cô giáo.
Nhưng kể từ khi cô bé nhận
thấy giữa mẹ và Julianna có
cái gì đó không bình thường
là cô thẳng thừng tuyên bố
với Julianna đừng tới nhà
cô nữa! Sự yêu mến phút
chốc trở thành nỗi thù hằn,
nó cũng giống như người ta
bị giỡ trò giả mạo để lừa
gạt, thần tượng đã sụp đổ
trong lòng cô bé, trước mắt
cô chỉ là một Julianna đầy
trớ trêu và có cái gì đó đáng
khinh. Julianna hỏi cô bé
khi bước lên các bậc tam
cấp:
- Có muốn vào nhà cô
không?
- Tại sao không? Tôi rất
lạnh ở ngoài này! – Cô bé
trả lời một cách kiêu ngạo
và đanh đá.

Với cái túi xách bẩn thỉu,
mớ đầu tóc hơi bị rối tung,
cô bé lách mình vào bên
trong. Một cơn gió nhẹ thổi
tới làm cô bé thoáng rùng
mình và thầm cảm ơn vì
cuối cùng cô cũng đã được
lẫn trốn cái lạnh ở một nơi
an toàn. Julianna vẫn giữ
thái độ thương yêu nhưng
chừng mực với cô bé. Hai
người bước ra khỏi thang
máy, cô bé nhìn quanh vì
khu chung cư này khá sang
trọng, sàn nhà được lót
bằng loại gạch men đắt tiền,
các khung tường được sơn
bằng màu trắng ngà sạch sẽ
không hề có những vết tì
bẩn như khu nhà ở của cô
bé. Julianna mở cửa, bật
đèn lên, cô bé tròn xoe mắt,
trời ơi, Julianna giàu có thế
này mà bà ấy làm gì với mẹ
mình?! Julianna nhẹ nhàng
để chùm chìa khóa lên bàn
cẩm thạch và quay lại phía
cô bé với nụ cười hiền lành:
- Con muốn đi tắm rồi ăn
soup trước khi mình trò
chuyện không?

Mấy hôm rồi, từ khi bất đắc
dĩ phải rời nhà người bạn
trai, cô bé cứ lang thang
ngoài đường, trong công
viên. Số tiền ít ỏi mà người
bạn trai cho cô chỉ đủ để
mua vé xe lửa suốt ngày,
vào hồ bơi để tắm giặt, ăn
được vài bửa Mcdonald gì
đó. Hai ngày qua cô bé đã
hết sạch tiền, hơn hai mươi
bốn giờ trôi qua cô bé chưa
có một cái gì cho vào bụng.
Cơn đói cồn cào và những
cơn gió lạnh cuối mùa Đông
đã phần nào chiến thắng
được sự bướng bỉnh và lòng
kiêu ngạo của cô bé mười
lăm tuổi này. Cô không thể
về nhà vì quá mệt mõi và
không dám đối diện với một
sự thật mà cô mới vừa được
một người bạn cho hay, hơn
nữa cô không muốn đi lậu
trên những chuyến xe lửa
điện để phập phòng lo sợ bị
bắt quả tang và bị phạt tiền,
nhà Julianna lại thuận tiện
để đến hơn, cô bé chỉ biết
Julianna ở trong khu chung
cư này nhưng không biết
căn hộ số mấy, vì thế cô bé
đã ngồi ở ngoài bậc thềm,
trên các băng ghế đá trong
khu vườn của khu chung cư
từ sáng sớm đến giờ để chờ
được gặp Julianna. Giờ
được nghe Julianna mời tắm
rửa và ăn soup bằng giọng
nói ngọn ngào yêu thương
thì cô bé không thể vì sỉ
diện mà từ chối được.

Đẩy tô soup qua một bên
sau khi đã ăn ngon lành, cô
bé nhìn Julianna đang ngồi
đối diện âu yếm ngắm cô.
Julianna rất yêu cô bé này,
vốn không có gia đình,
người thân bên cạnh nên từ
khi biết và yêu Vinh,
Julianna đã thầm coi Vinh
và con nàng như gia đình
của mình rồi. Cô bé mở lời:
- Cô sống trong một ngôi
nhà giàu sang quá!
Julianna cười hiền lành:
- Nhưng đôi khi cũng cô
độc lắm!
Một giây phút im lặng trôi
qua, Julianna biết tính của
cô bé nên nàng để cho cô bé
tự do mở lời, Julianna có
thể đoán được cô bé sẽ
muốn nói gì với mình, nơi
cô bé tuy tuổi còn rất nhỏ
nhưng đã có vẻ tự tin của
một thiếu nữ từng được
sống trong sự yêu thương
dìu dắt. Julianna biết cô bé
có tính chịu đựng rất cao và
cũng có thể trở thành liều
mạng và hung dữ của một
loài chó hoang. Năm mười
hai tuổi cô bé đã về nhà với
những vết bầm và trên tay,
chân đầy những chổ da bị
xướt rướm máu, hỏi ra mới
biết trong trường cô hay bị
một cô gái lớn tuổi hơn
cùng các bạn chăm chọc cô
nhỏ, sau một thời gian chịu
hết nỗi cô bé đã lăn xã vào
đánh lộn, cắn xé cô gái kia
giữa giờ ra chơi trong khi

có các thầy cô trực trong
sân chơi đi vòng vòng đâu
đó. Hôm sau Vinh được
mời đến trường, Julianna
phải đi theo để giúp Vinh
hiểu rỏ hơn sự việc. Được
nhìn thấy cô gái kia
Julianna và Vinh mới hiểu
thêm về cô gái nhỏ đang
ngồi bên cạnh mình... Sự im
lặng và thái độ hiền hòa
muôn thuở của Julianna làm
cô bé cảm thấy bình yên và
lòng yêu mến cô bé đã một
thời dành cho Julianna đang
dần dần trở lại, tuy nhiên cô
đến đây không phải chỉ để
xin một bửa ăn và một nơi
sạch sẽ để tắm gội, cô đến
đây để báo cho Julianna biết
một tin buồn do cô đã gây
ra và giờ đây thì không biết
phải đối diện với người cô
yêu nhất trên đời này như
thế nào nữa?
- Julianna! Con muốn nói
với cô một chuyện... Thật
ra, con cũng không biết phải
làm sao... Con đã bỏ nhà ra
đi gần hai tuần nay rồi.
Cô bé im lặng, cơn xúc
động đang dâng lên trong
lòng cô, chờ cho sự nghẹn
ngào lắng xuống nơi cổ
họng cô bé nói tiếp:
- Má con đã tìm con khắp
nơi...Con còn đang có bầu
nữa, nay đã được chắc gần
hai tháng rồi...má con, tội
nghiệp má con lắm!
Nói đến đây cô bé bật khóc,
đôi vai rung rung:

- Cô có thể ôm con được Bằng giọng chậm trải và
không?
đầy xúc động Julianna nói:
- Cô đã có một mối tình ở
Julianna tiến đến chổ cô bé tuổi hai mươi, tuy nhiên
ngồi quỳ xuống ân cần hỏi. mối tình đó không đẹp tí
nào, cũng là với một người
Cô bé gật đầu và ngã vào đàn bà. Cô đã biết cô là
vai Julianna. Cô choàng tay người như thế nào từ khi
qua lưng cô bé, trong vòng tuổi mười lăm, mười sáu
tay Julianna thật ra chỉ là như cháu vậy! Mẹ cô
một cô gái nhỏ tội nghiệp không hề ngăn cấm, cha cô
đang từng bước khẳng định thì sau một thời gian cũng
cá tính của mình, một cô bé thuận lòng nhưng không vui
có trái tim hiền từ đầy yêu lắm... Hai người mất cách
thương, nhưng như bao đứa đây đã hơn mười năm rồi...
trẻ khác tính ích kỷ luôn Thật ra cô cũng không hiểu
hiện hữu, tuổi đời còn quá vì sao cô yêu mẹ cháu ở
trẻ cô chưa có đủ sự yêu thời gian đầu nữa, chỉ biết
thương và thông cảm cho rằng ở nơi bà toát ra một cái
những gì người lớn phải trải gì đó rất là đặc biệt. Đôi
qua. Julianna trấn an cô bé: mắt Á Châu của bà trông
- Cô có tìm gặp má con, thật hiền lành – Julianna mơ
cảnh sát đã cho đăng tin con màng nhìn ra cửa kính như
mất tích trên báo ba ngày hoàn toàn bị chìm đắm vào
qua, cô biết nên đến nhà những kỷ niệm xa xôi của
nhưng không thấy má con, hơn tám năm về trước, mỉm
cô đã đi tìm khắp nơi. Hôm cười Julianna nói tiếp – Sau
trước gặp má ở ngoài đường đó, sau một thời gian hiểu
St Paul...
biết nhau hơn, tình yêu đã
lớn dần theo ngày tháng. Cô
Cô bé ngẩn đầu lên lộ rỏ vẻ chưa hề nếm được tình yêu
mừng rỡ hỏi Julianna:
như thế, một người có thể
- Vậy là má con bình an? cho đi bao nhiêu yêu
Nhưng... – Sau một hồi thương như thế! Nhìn cách
ngập ngừng cô bé mạnh dạn Vinh yêu thương con của
hỏi – Sao cô lại yêu má nàng, lòng cô tràn đầy xúc
con?
động, nhìn Vinh lam lũ
trong cuộc sống mà vẫn cố
Julianna đứng dậy, chăm gắng vươn lên, còn cố gắng
một điếu thuốc hút một hơi học hỏi để được làm một
dài và phả khói ra nơi cửa người yêu trọn vẹn hơn cho
sổ, cô còn cẩn thận lấy tay cô, qua cách Vinh học tiếng
quơ cho khói thuốc đừng Anh, học về những truyền
bay đến nơi cô bé ngồi. thống, và học để thông cảm
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hơn cho cách suy nghĩ của
người phương Tây... Cô rất
được phước đã gặp một
người như mẹ cháu để yêu
thương...
Julianna quay lại nhìn cô
bé, cô bé con đã một lần
nhìn thẳng vào mắt nàng và
nói nàng đừng đến nhà mẹ
con cô nữa, hãy để cho mẹ
cô yên. Cô bé im lặng nhìn
xuống mặt bàn, ngón tay vẽ
những vòng tròn vu vơ.
Không nhìn lên cô bé hỏi:
- Cô có muốn trở lại với má
cháu không?
Julianna thở dài:
- Nếu điều đó làm mọi
người hạnh phúc! Hình như
con còn điều gì muốn nói
với cô?
Cô bé nhìn lên hơi bất ngờ
vì Julianna hiểu cô đến như
vậy:
- Má con ok không? Má
con có nói gì với cô không?
- Mẹ con đã đỡ rồi, cô ở
bên giường để chăm sóc mẹ
con hai ngày qua, giờ thì có
lẽ cũng tạm tạm rồi. Mẹ con
khóc nhiều nhưng không
nói gì với cô cả? Tối qua
hình như mẹ có cơn ác
mộng, mẹ con cười nghe
ghê lắm. Con biết điều gì
phải không?
Cô bé ngập ngừng nói:
- Có một người con trai
người châu Á, anh ấy không
có gia đình ở đây, đi lang

thang, anh ấy là người quen
sơ trong đám bạn của con,
anh ấy nói rằng đã gặp má
con vào một đêm tối, bà
cũng đang lang thang ngoài
đường, nhìn bà như một
người điên vậy! Sự thật thế
nào hở cô?
Julianna rời khung cửa sổ,
cười vui vẻ hỏi:
- Con có muốn đi gặp mẹ
con không? Mình sẽ đi ngay
bây giờ nè!

nữa, nhất là người mẹ, mẹ
của cô thật ra không dốt nát
như cô tưởng tí nào. Cô bé
đứng lên thở dài và nhìn
Julianna trìu mến:
- Cô cho con gặp lại má
cháu! Con nhớ má lắm!

thêm trong việc chăm sóc
con cái để cô yên tâm học
hành, tuy mẹ đã qua đời vì
một chứng bệnh ung thư
nhưng đã ba năm rồi
Julianna vẫn chưa có đề
nghị gì khác ngoài việc
khuyến khích cô bé cố gắng
Hai người đàn bà, một học hành như lòng mẹ em
người đã đứng tuổi, người hằng mong đợi. ♥
còn lại như chiếc chồi non
Uyên Di
xanh tươi mơn mởn đang
bước ra vùng ánh nắng của
buổi xế trưa một mùa đông
Giọt nước mắt trong vắt năm nọ.
như thủy tinh phản chiếu
hình ảnh Julianna dịu hiền Tôi được em kể lại câu
với nụ cười đẹp ngàn đời chuyện này với nhiều sự
rơi xuống vỡ tan trên mặt xúc động khi đến thăm em
bàn, cô bé nhìn vào giọt năm rồi, cũng vào dịp cúng
nước mắt mới vừa tan vỡ cơm má em. Hai chúng tôi
của mình và thấy gương ngồi dưới mái hiên đầy hoa
mặt mình như già giặn thêm Tú Cầu màu tím ngã hồng
lên, cô mới vừa biết được rất đẹp, con bé Vian (đó là
tình yêu của mẹ và Julianna tên Vinh và Julianna ghép
là gì, hình như trong cô có lại) đẹp như thiên thần đang
một cái gì đó mà ở tuổi đời chạy quanh trước sân nhà
còn quá trẻ để giải thích dưới mái hiên nơi chúng tôi
được, nhưng cô biết từ đây ngồi trò chuyện. Cô bé ngày
cô sẽ hạnh phúc hơn, cô sẽ xưa nay đã vừa xong lớp
yêu thương những người mười hai, cô đang sống với
chung quanh cô nhiều hơn Julianna và được bà phụ

Sáng mắt
Kể từ sau năm 1975, vì biến cố
chính trị, số người Việt Nam lưu
vong sống trên các đất nước tự do
có thể tính bằng con số triệu. Có
mọc rễ hay không trên xứ người
nhưng phần đông Việt kiều trong
thâm tâm luôn nhớ về quê hương
nơi chôn nhau cắt rún, nơi chứa
nhiều kỷ niệm từ nhỏ cho đến
lớn, nơi có đồng bào cùng màu
da, cùng tiếng nói. Nhất là những
người lớn tuổi về hưu, con cái đã
trưởng thành, đã nên người thay
thế cha mẹ ra đóng góp cho xã
hội thì họ lại thường cảm thấy cô
đơn lạc lỏng bên xứ người và
muốn trở về để gởi nắm xương
tàn trên quê hương mình mặc kệ
những bất đồng chính kiến, mặc
kệ ngày nào đã bất kể sống chết,
bỏ lại tất cả để ra đi tìm tự do.
Ông Tâm là một trong số người
muốn trở về cố hương đó. Ông là
sĩ quan cấp tá của chế độ Việt
Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, dĩ
nhiên cũng như các sĩ quan khác
ông cũng phải đi học tập cải tạo
một thời gian dài, nhà cửa bị tịch
thu, con cái không được học đến
nơi đến chốn vì lý lịch xấu. Ngày
ông còn trong tù thì vợ ông đã
mất vì quá lao lực, và suy dinh
dưỡng. Ra tù ông lại phải sống
thấp tha thấp thỏm lo sợ không
biết một ngày đẹp trời nào đó bọn
ác ôn bắt bỏ tù trở lại; rồi gia đình
bị bắt đi kinh tế mới; cuộc sống
dưới chế độ mới thiếu thốn, khổ
cực trăm bề nên ông cố sống cố
chết tìm cách đưa con cái vượt
biển. Cũng may nhờ bạn tù giúp
đỡ nên chuyến vượt biển thành
công. Sau một thời gian ở trại tị
nạn gia đình ông được sang định
cư ở Hoa Kỳ.
Ông Tâm qua được xứ sở tự do
thì ngã bịnh mất khả năng lao
động nên được hưởng tiền bịnh
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do tiểu bang cấp cho. Bốn người
con đứa đi học nghề, đứa ra làm
việc và từ từ đều lập gia đình có
cuộc sống ổn định bên xứ người.
Nhưng vì công việc nên mỗi đứa
con lại ở một tiểu bang, chỉ thi
thoảng mới gặp nhau. Còn cô gái
lớn thì ở cùng một tiểu bang với
cha.
Ông Tâm ở riêng một mình. Ông
không muốn làm phiền đứa con
nào vì tính ông độc lập lâu nay,
cứ ngại làm mất tự do và đời sống
riêng tư của con cái, và ông cũng
thích sống một mình cho thoải
mái. Ông mua một cái mobile
home giá rẻ, cho một hai người
thuê phòng ở chung để có thu
nhập trả tiền đất, và nhờ bạn bè
làm mai giới thiệu cho ông một
bà góa để đỡ phòng không chiếc
bóng.
Bà góa này tên Tình, không đẹp
người nhưng đẹp tính. Bà Tình
hiền lành, dễ tính, biết chịu đựng,
biết im lặng nghe ông nói mà
không tranh cãi gì cả. Ông chỉ
con chó mà nói là con gà thì bà
cũng ừ cho đó là con gà; ông bắt
bà im thì bà không dám hó hé lấy
một tiếng mà nín thinh cả mấy
ngày trời cho tới khi ông cho nói
bà mới dám mở miệng...Con cái
của ông đều quí mến bà mẹ kế
này và nhiều khi còn binh bà để
phản đối ông quá ăn hiếp:
- Sao cô hiền quá vậy? Ba con nói
ngang nói ngược mà cô không cãi
cứ để ổng ăn hiếp hoài.
Bà Tình cười hiền lành:
- Thì cô coi như ổng khùng, cãi
làm chi với người khùng cho mệt.
Bà Tình làm ở nursing home săn
sóc chiều chuộng người già,
người bịnh cũng quen nên mới có
thể ở chung với ông Tâm được.
Tính tình hai người khác nhau
như hai thái cực nên có lẽ ở với

nhau để bù đắp cho nhau. Bà
Tình dễ tính bao nhiêu thì ông
Tâm khó bấy nhiêu. Ngày xưa
sống trong quân kỷ quen, ông
dùng kỷ luật sắt trị lính và trị cả
gia đình. Con cái phạm lỗi là ông
đét đít không tha. Đi thưa về
trình, đúng giờ đúng giấc không
được sai một phút. Chiều tối là
cửa đóng then cài, nội bất xuất,
ngoại bất nhập. Ra vào cửa phải
đóng, quên là bị phạt mở ra đóng
lại 100 lần cho quen. Ở xứ Mỹ,
bạn bè con cái có bất thình lình
ghé ngang nhà thăm ông mà
không gọi điện báo trước chớ
hòng ông mở cửa tiếp. Có ông
bạn thân sẵn đi câu về ghé tặng
ông ít cá tươi, gọi cửa hoài ông
không mở, chỉ đứng trong nhà
ngó ra nên người bạn phải treo bị
cá trước cửa rồi bỏ đi. Nhiều,
nhiều kỷ luật và nội qui được đặt
ra lắm nên đám con không gần
gủi cha cho mấy, đứa nào cũng sợ
ông như sợ cọp. Bạn bè ai cũng
lắc đầu, bảo ông là chướng.
Vậy mà bà Tình cũng hay, sống
với ông được đến 4 năm mới chia
tay vì có một ngày ông cấm
không cho bà về thăm lo cho con
cái và cháu ngoại riêng nữa. Lần
đầu tiên và cũng là lần cuối cùng
bà phản đối, chống lại ông. Ông
Tâm muốn gì bà cũng chiều ngoài
việc này. Tấm lòng người mẹ bao
la như biển, lúc nào cũng lo lắng,
bảo bọc, và hy sinh cho con thì
ông Tâm chẳng thể nào mà chia
cách được. Ông Tâm lâu nay
quen ra lệnh và bà Tình thì quen
tuân theo nên lần này nghe bà
phân trần ông đã nổi giận mất
khôn mà quát lên:
- Ở trong nhà này phải giữ kỷ
luật, phải đi về cho đúng giờ giấc.
Mấy hôm nay cứ tối mịt mới về
nhà, cứ lấy cớ là về thăm cháu

bịnh. Cháu bịnh thì có mẹ nó lo.
Bà dẹp đi. Bà đi với thằng nào?
Từ nay không có đi thăm cháu
chiếc gì nữa. Còn không thì bà đi
luôn đi. Nhà này không chứa đàn
bà vô kỷ luật, thúi tha, mất dạy.
Bà Tình mở lớn mắt nhìn ông
Tâm. Còn gì để nói nữa. Đã biết
rằng khi nổi giận thì ăn nói hồ đồ,
nhưng bà không ngờ ông Tâm lại
thốt những lời khó nghe và không
tôn trọng bà như thế. Bà Tình
lẳng lặng vào phòng thu xếp hành
lý bỏ gọn trong cái va ly nhỏ.
Không nói thêm một tiếng để
chào từ giã ông Tâm đang mặt
hầm hầm, bà xách va ly ra xe nổ
máy chạy đi và không quên gọi
cho đứa con gái của ông để báo
cho nó biết:
- Chào con, cô chia tay với ba con
rồi và sẽ không trở lại nữa đâu.
Con nhớ ghé lại săn sóc cho ổng
nhen.
- Cô đi luôn à? Con cũng lo sẽ có
ngày này vì tính Ba nóng quá. Cô
ơi, có gì cô bỏ qua cho vì con biết
Ba thương cô lắm.
Cô Tình bùi ngùi nói:
- Cô biết Ba con tính nóng nên
lâu nay nhịn và chiều ổng cho
xong. Già rồi sống nương tựa với
nhau cho vui. Con cái khôn lớn
tách riêng thì mình lại càng phải
dựa vào nhau để sống và an ủi
cho nhau. Có điều Ba con không
cho cô về thăm con cháu là không
được. Lại còn ghen tuông nói bậy
và không tôn trọng cô nữa nên cô
buồn lắm. Thôi để tách nhau một
thời gian xem sao.
- Cô ơi! Cô ráng giữ sức khỏe
nhé. Mai con sẽ qua thăm Ba và
khuyên ổng làm hòa lại với cô.
Hôm sau cô con gái đến thăm và
khuyên cha:
- Cô Tình hiền và được quá mà
sao Ba để cho cổ đi vậy? Ba làm
hòa với cổ đi.
Ông Tâm sửng cồ:
- Hiền cái gì mà hiền. Bây giờ
dám mở miệng cãi lại rồi còn bỏ
đi nữa. Ba không cần thứ bà chằn

đó. Ba chỉ thích loại đàn bà nghe
lời ba 100 phần trăm, không được
cãi mà nói gì cũng phải nghe.
Cô con gái bất mãn nghĩ thầm
chứ không dám nói ra:
- Vậy thì ba đi kiếm người câm
mà lấy đi. Mà phải vừa câm vừa
điếc chứ nghe chửi mà không cãi
được chắc họ đánh lại thôi.
Cô Tình bỏ đi không trở lại. Ông
Tâm tự ái không làm hòa xin lỗi.
Ông lại lủi thủi một mình sống
kiếp độc thân góa vợ. Bạn bè
cũng giúp ông đánh tiếng mai
mối nữa nhưng không bà nào
chịu đèn sống chung với ông
được đến một tuần. Sức khỏe của
ông lại chẳng được tốt cho lắm, bị
cao máu, cao mở, phải thông tim,
phải cắt túi mật, mà lại phải tự lo
chợ búa nấu nướng một mình thật
mệt mỏi và buồn chán. Cô con
gái mỗi tuần chỉ ghé qua thăm
cha chớp nhoáng được 1 vài lần
vì còn phải đi làm, phải lo cho gia
đình con cái. Nhiều khi ông ngồi
đó, nổi cô đơn gặm nhắm, nghĩ
đến một ngày thình lình từ giã cõi
đời mà con cái không hay để đến
khi sình thối lên lối xóm mới biết.
Rồi nghĩ đến quê hương bà con
bạn bè đông đúc, ra ngõ là có
hàng quán cơm tiệm khỏi lo
miếng ăn nấu nướng hàng ngày,
vui biết bao nhiêu. Ông nghĩ đến
một ngày về quê hương, kiếm
một miếng đất trồng cây ăn trái,
trồng bông hoa cây kiểng, vui thú
điền viên sống cho qua tuổi già,
có gì chết chôn cạnh mộ bà vợ
hiền cũng đỡ lạnh lẽo. Ông chỉ sợ
tụi Công an đỏ làm khó dễ, nhưng
rồi lại tự an ủi mình hy vọng già
rồi chắc tụi nó cũng để yên.
Lâu nay ông Tâm cũng thỉnh
thoảng liên lạc với một ông bạn
thân ở quê nhà tên Phan. Ông
Phan có nhà đất ở vùng ngoại ô
xa xôi, làm nghề thầy lang vườn,
tính tình thuần hậu, chân chất.
Ngày trước 75, ông Phan phá đất
núi làm rẫy nên ngày nay ông có
nhiều đất trên núi lắm. Ông Tâm

ngày trước đã giúp đỡ ông Phan
rất nhiều và thương tính tình ông
Phan nên thường xuyên lui tới
thăm nhau. Nay nghe ông Tâm
than buồn và có ý trở về sống ở
quê hương, ông Phan hăng hái
bảo:
- Anh về đi, tôi sẽ tặng anh một
mẫu đất sát cạnh nhà tôi để xây
nhà ở cạnh nhau sớm hôm hủ hỉ
cho vui.
Ông Tâm cảm động:
- Cám ơn anh nhiều. Nhưng tôi
biết anh giờ cũng không khá giả
gì mấy, tôi không dám nhận đâu.
Cho tôi gởi tiền mua lại miếng
đất đó để anh có tiền mà lo cho
gia đình. Tôi về ở cạnh anh cuối
đời anh em có nhau là vui rồi. Chỉ
sợ về đó cộng sản làm khó dễ
thôi.
Ông Phan đoan chắc:
- Chỗ tôi ở xa làng xa xóm, công
an khu vực quen biết thân tình, dễ
chịu lắm. Anh về đi không sao
đâu. Với lại lớn tuổi rồi tụi nó
không để ý làm khó dễ nữa đâu
đừng lo. Thỉnh thoảng anh cho nó
gói thuốc lá ba số 5 là nó cảm ơn
anh lắm lắm, sai gì cũng được.
Bên đòi tặng, bên đòi mua, tình
nghĩa tràn trề thật cảm động ứa
nước mắt. Cuối cùng ông Phan
cũng tặc lưỡi thở dài mà nhận tiền
ông Tâm gởi về trả tiền mua
miếng đất và xây nhà sẵn dùm để
ông Tâm về có nhà ở ngay.
Cô con gái ông Tâm nghe cha đòi
về Việt Nam ở thì phản đối:
- Ba à, về đó làm sao sống được
với Cộng sản. Tụi nó gian manh
thấy Việt kiều có tiền không để
yên cho Ba đâu. Ba đã liều thân
ra đi mà trở về làm gì.
- Tụi con không hiểu đâu. Ai
cũng có cội có nguồn, ba đã già
rồi, sống nay chết mai. Ba muốn
trở về bỏ nắm xương tàn trên quê
hương chứ chết bờ chết bụi ở đây
buồn lắm. Ba về ở cạnh bác Phan,
có bạn có bè hủ hỉ với nhau đỡ
buồn. Ba đã gởi tiền về mua đất
xây nhà ở cạnh nhà bác Phan rồi.

Bác Phan bảo công an khu vực ở
đó dễ lắm mà dân tình cũng hiền
lành.
Cô con gái cãi:
- Thì bác ấy muốn ba về ở cạnh
nên nói sao cũng được mà. Tụi
con đều ở bên đây, Ba về đó lấy
ai coi chừng?
Ông Tâm cay đắng:
- Ba ở bên này các con cũng đâu
thường xuyên tới thăm được. Con
cái ở mỗi đứa một phương mỗi
năm họa hoằn về thăm Ba được 1
lần. Còn con thì bận bịu, tất bật
suốt ngày. Ba về đó có gia đình
bác Phan sát vách, bác bảo sẽ
chăm sóc cho Ba. Bác Phan tốt
lắm, cho Ba miếng đất để xây nhà
mà Ba không lấy đó.
- Điều này con không biết. Phải ở
lâu mới biết lòng người. Ba về đó
lỡ bịnh hoạn đi bác sĩ bệnh viện
cũng khó khăn. Nhà bác Phan con
nhớ là ở tuốt trên núi khô khan
nóng nực, đường đất cheo leo,
nhất là không có điện phải xài
đèn dầu leo lét, và lại xa thành
phố vừa buồn vừa bất tiện. Ba ở
đó không tốt đâu.
Ông Tâm cãi:
- Hồi Ba chở tụi con lên nhà bác
Phan đến nay cũng hơn chục năm
rồi. Càng ngày càng thay đổi tiến
bộ chứ. Nghe bác Phan nói đã có
điện rồi, dân cư cũng đông đúc
hơn nhiều, đã có đường cho xe
hơi chạy tới tận nhà.
Cô con gái hỏi nhắc lại:
- Rồi đêm hôm lỡ lên cơn đau tim
làm sao đi cấp cứu? Kêu được xe
chở được đến nhà thương chắc
cũng đã xong đời rồi. Ba bây giờ
đâu còn khỏe nữa, ở đây được
một nền y khoa tốt gần như là
nhất thế giới phục vụ, chăm sóc
thường xuyên không tốt hơn sao.
Ông Tâm nghe con gái cản đầu
cản đuôi nêu đủ lý do đã không
nghe ra mà lại đâm bực. Ông nghĩ
chắc lũ con sợ mình về Việt Nam
không còn được lãnh tiền già tiền
bịnh nữa và sợ phải gởi tiền nuôi
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cha nên cứ ngăn cản thế kia. Ông
bực bội nói:
- Ba đã quyết định rồi. Con đừng
cản nữa. Ba về đó tự lo được
không cần mấy đứa con phải gởi
tiền về giúp mà cứ nói ra nói vào.
Thấy cha bực mình, cô con gái im
lặng không cãi nữa. Cô biết tính
cha ngang bướng ít khi chịu nghe
lời ai khuyên nhất là lời khuyên
của con cái mà ông lúc nào cũng
nghĩ là con nít con nôi hỉ mũi
chưa sạch. Cô hỏi giọng quan
tâm:
- Ba tính khi nào thì đi? Ba có
muốn con giúp đăng báo bán căn
nhà này và đồ đạc không?
Một tuần sau ông Tâm bán được
căn mobile home với giá gấp đôi
ông đã mua 7 năm về trước. Nhờ
đã trả off nên nay ông ôm trọn
gói. Ông lại còn “được” hai lần
tai nạn xe cộ vào mấy năm trước,
chỉ ê ẩm và hư xe sơ sơ nhưng
nhờ mua bảo hiểm hai chiều nên
được bồi thường vài chục ngàn
đô. Tổng cộng được một số tiền
cũng khá. Đã gởi ông Phan tiền
mua đất và xây dùm cái nhà gần
bằng tiền bán mobile home, vị chi
ông còn được tiền đền bảo hiểm
xe vài chục ngàn đô. Thời điểm
bấy giờ ở Việt Nam tiền đô có giá
trị, vật giá cũng rẽ nên theo ông
Phan tính toán mỗi tháng ông
Tâm chỉ cần tiêu 100 đô là đủ
sống. Tằn tiện một chút ông tiêu
đến nhắm mắt xuôi tay là vừa.
Vậy là bán nhà xong, thu dọn đồ
đạc cần dùng vào 2 thùng lớn,
ông Tâm Việt kiều bái bai đất
nước tự do Hiệp chủng quốc đàng
hoàng lên máy bay hồi hương,
chả bù ngày nào trốn chui trốn
nhũi ra đi.
Cả nhà ông Phan gồm vợ con,
dâu rễ, cháu nội cháu ngoại gần
20 người thuê xe vào Sài Gòn
đón bạn vàng hồi hương. Ai nấy
cũng tươi như hoa, cười đón Việt
kiều thật niềm nở, thân tình. Bà
con xa không bằng láng giềng
gần, từ nay có gì chạy qua chạy

lại đỡ đần nhau cũng vui đấy chứ,
hai bên cùng có lợi.
Xe chạy xuyên đêm đến trưa thì
về tới quê ông Tâm ở Ninh hòa.
Thị trấn giờ tấp nập phồn vinh
hơn hồi ông ra đi nhiều. Ông Tâm
nhìn lại một số cảnh vật quen
thuộc mà lòng bổi hổi bồi hồi nhớ
lại những tháng ngày xa xưa với
bao thăng trầm vinh nhục. Ngày
bỏ quê hương ra đi ông đã thề với
lòng chỉ trở về khi không còn
Cộng sản, nhưng nay nào có đâu
ngờ tự mình lại thất hứa phá bỏ
lời thề. Ông như con cá hồi
ngược dòng cố sống cố chết vượt
bao gian nan bơi về nơi nó sinh
ra. Ông đã từ bỏ nơi chốn bình
yên có gia đình, sự tiện nghi và
nhất là sự tự do để tìm về một
chốn mà ông biết trước là địa
ngục trần gian chỉ vì nỗi nhớ quê
hương trong ông thật tha thiết,
mãnh liệt, và nỗi ao ước muốn
sau này được yên nghỉ trong lòng
đất mẹ hiền.
Đúng như lời ông Phan nói trước,
chiếc xe trung 20 chỗ ngồi cũng
len lỏi trên con đường đất gập
ghềnh chạy đến tận ngõ nhà mới
của ông Tâm. Căn nhà mới quét
vôi xanh, mái tôn xám, trông gọn
nhỏ và xinh xắn y như trong hình
của ông Phan gởi qua. Nhưng
xung quanh đất đai có vẻ khô rốc
đầy sỏi đá, cây cối lưa thưa và còi
cọt, trông thảm thiết như cây cối
mọc ở sa mạc.
Ông Phan nói giọng phân bua:
- Cả tháng nay trời không mưa
nên cây cối như vậy đấy. Anh dặn
tôi mua ít cây ăn trái về trồng
nhưng với thời tiết này ngó mòi
mấy cây này khó lên nổi.
Ông Tâm an ủi bạn:
- Từ từ rồi tính. Trời không mưa
chắc phải làm vòi tưới.
Ông Phan lắc đầu tỏ ý như
chuyện này chắc khó rồi ông bảo
tài xế đậu xe trước cửa nhà mới
của ông Tâm để dỡ hành lý
xuống. Vừa bước xuống xe, cái
nóng hầm hập cháy bỏng của

vùng núi táp vào người cộng
thêm sự mệt mỏi của chuyến
hành trình vượt đại dương làm
ông Tâm choáng váng lảo đảo
đứng không vững. Ông Phan vội
đỡ ông Tâm bước lên thềm và sai
thằng con lấy chìa khóa mở cửa
ngay. Một lúc sau ông Tâm mới
định thần lại và ngắm căn nhà
mới của mình. Nhà chỉ có một
phòng khách nhỏ, một phòng ngủ
nhỏ đặt vừa cái giường 2 người
nằm, một gian bếp nhỏ xíu cỡ 3
mét vuông và một phòng vệ sinh
cũng nhỏ xíu. Tổng cộng cả căn
nhà chắc khoảng 20 mét vuông.
Đồ đạc sơ sài mới chỉ có bộ bàn
ghế gỗ cũ kỹ và cái giường gỗ trãi
chiếu hoa chắc ông Phan đem từ
nhà ông ấy qua.
Ông Phan nói:
- Anh nằm nghỉ ngơi một chút,
tôi biểu sắp nhỏ về bưng cái quạt
máy qua cho anh và nấu cơm rồi
mời anh qua xơi.
Mấy ngày đầu gặp nhau vui vẻ vô
cùng. Quà cáp từ bên Mỹ mang
về cái gì cũng lạ, đẹp, thơm, và
giá trị. Gia đình ông Phan mọi
người từ lớn tới nhỏ cứ rảnh ra là
tìm tới ông Tâm để nghe kể
chuyện hấp dẫn của cuộc sống
bên Mỹ. Từ sớm đến tối rộn ràng
vui lắm. Ông Tâm bắt đầu mua
sắm thêm đồ đạc cần thiết bày
biện cho căn nhà của mình. Ông
cũng mua tặng bạn mình bộ sofa,
cái bếp ga, và cái tủ lạnh. Gia
đình ông Phan rất mừng cảm ơn
rối rít và càng ân cần coi ông
Tâm như thần tài trên trời rơi
xuống. Coi vậy mà cũng không
tốn kém chi lắm, từ cái lớn tới cái
nhỏ, mua đủ thứ mà chỉ tốn xấp
xỉ 1200 đô vì đồng đô la lúc này
có giá lắm.
Người xưa có câu ca dao:
Thức lâu mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết lòng người thực
hư.
Sau tuần lễ đầu tiên vui vẻ, ân
cần là những phiền phức, khó
chịu dần dần kéo tới. Vợ và con

ông Phan thường qua mượn đồ
không trả, bọn nhóc thường hay
vô tư cầm nhầm món này món nọ
nên đồ đạc trong nhà không cánh
mà từ từ bay mất. Ông Tâm bực
mình lắm nhưng ngại không nói
ra. Tính ông cái gì ra cái đó. Xin
thì ông cho mà mượn thì phải trả
dù là một xu.
Thêm nữa ở lâu ông Tâm dần dần
biết được giá cả, vật liệu xây
dựng và trị giá đất thời điểm bấy
giờ mới hay cái nhà của ông trị
giá thật sự chỉ bằng một nửa số
tiền ông đã chi. Vậy mà phải
mang ơn nghĩa với người ta mới
đau. Theo ông thấy ông Phan vẫn
là con người đơn thuần, có lòng
tốt với bạn bè nhưng vợ con dâu
rễ của ông thì trái ngược, thích lợi
dụng, xin xỏ và có lòng tham
không đáy. Căn nhà mới là do
đứa con lớn của ông Phan lo liệu
việc xây cất và có lẽ nó đã bỏ túi
số tiền chênh lệch khi mua toàn
vật liệu xấu và xây quá đơn giản,
thiếu tiện nghi. Phòng vệ sinh với
loại cầu tiêu trệt ngồi chồm hổm
phải múc nước dội. Không có bồn
rửa mặt và nhất là không có hệ
thống nước máy. Nước dùng để
nấu ăn, vệ sinh tắm rửa phải chứa
trong hai thùng nhựa lớn mà mấy
đứa con nhà ông Phan gánh đổ
hàng ngày từ giếng nhà bên ấy.
Thấy bất tiện quá nên ông Tâm
lại bỏ tiền ra xây hồ chứa nước,
bắt máy bơm để bơm thẳng vào
nhà và dĩ nhiên là ông phải làm
cho cả hai nhà. Đã không biết đủ
rồi chứ, vợ con ông Phan còn xin
xỏ ông Tâm giúp đỡ sửa sang đủ
thứ cho nhà của họ làm như ông
Tâm mang nợ từ kiếp trước
không bằng.
Ông Tâm không phải hạng người
tính toán keo kiệt. Nhưng cái gì
cũng có giới hạn, đâu phải ông là
triệu phú và dễ bị dụ. Ông thấy rõ
mình bị lợi dụng, bòn rút từng
ngày từng ngày một cách trắng
trợn. Nơi ông ở hơi vắng vẻ đìu
hiu xa thị trấn, lỡ đêm hôm khuya

khoắc bịnh hoạn thì phải nhờ
hàng xóm láng giềng nên ông
bấm bụng chịu đựng tạm thời.
Ông đánh tiếng bà con ở thị trấn
nhờ thuê một người giúp việc lo
dọn dẹp nhà cửa cơm nước riêng
cho ông để khỏi phải nhờ vã lệ
thuộc nhà ông Phan nữa.
Cô con gái bên Mỹ biết được tình
cảnh của ông Tâm thì nhắc cha:
- Ba liên lạc kêu cô Xuân ra ở với
Ba để săn sóc cho Ba đi. Con biết
cô Xuân vẫn chưa có chồng. Con
nghĩ có cổ sẽ an tâm tin cẩn hơn
và Ba sẽ có người hủ hỉ đỡ buồn.
Cô Xuân là...bồ nhí của ông Tâm
thời ông còn ở trong quân đội
phải đi biệt phái xa nhà tận miền
Tây. Hai người dây dưa dan díu
với nhau gần 2 năm thì ông được
phân công tác trở về quê nhà,
chia tay với nàng. Rồi nước mất
nhà tan ông phải đi học tập cải
tạo một thời gian dài. Cô Xuân
vẫn chưa lấy chồng, thỉnh thoảng
gởi thơ vào tù thăm ông. Sau khi
vợ ông mất, cô đến nhà lạy bàn
thờ xin lỗi ngày xưa đã phá hoại
hạnh phúc của gia đình và xin
phép mấy người con được thỉnh
thoảng thăm nuôi ông trong tù.
Con của ông tư tưởng cũng
thoáng nên bây giờ đã gợi ý cho
cha liên lạc với cô Xuân để nối
lại tình xưa an ủi nhau lúc tuổi
già.
Thật ra chẳng đợi con nhắc, ông
Tâm cũng đã có ý định đó khi trở
lại quê nhà. Cô Xuân thua ông
đến 20 tuổi. Ngày ông quen cô thì
cô mới 22 tuổi, không đẹp nhưng
hiền lành. Cô là con nhà gia giáo
nhưng chắc vì duyên nợ từ kiếp
trước nên đã phải lòng và yêu ông
dù biết ông đã có gia đình. Đến
lúc chia tay với nhau cô vẫn ở
vậy không lấy chồng và nghe nói
đến nay vẫn còn ở căn nhà cũ với
gia đình người em.
Nhà cửa sắm sửa tạm ổn xong,
ông Tâm viết thơ liên lạc mời cô
Xuân đến ở với ông và cô bằng
lòng ngay. Cô Xuân không muốn

ông Tâm thuê người làm mà tự
mình đảm nhiệm chợ búa, cơm
nước và dọn dẹp nhà cửa. Sau
hơn 20 năm xa cách cô mới được
cơ hội ở chung với người yêu nên
vui mừng lắm và tự nhủ sẽ hết
lòng săn sóc chàng.
Vậy là gia đình ông Phan mất đi
một nguồn thu nhập là lo ăn uống
và coi sóc nhà cửa cho ông bạn
vàng. Đến khi ông Tâm từ chối
không cho đứa con dâu ông Phan
mượn tiền làm vốn đi buôn;
không cho thằng Ba của ông Phan
mượn tiền mua cái xe cúp đời
mới; rồi còn thay ổ khóa và yêu
cầu người của nhà ông Phan đừng
tùy tiện vào ra nhà của ông mà
không gõ cửa thì chiến tranh bắt
đầu.
Mấy người đàn bà nguýt háy khi
thấy bóng ông Tâm ra vườn:
- Già mà không nên nết! Vài bữa
nó dụ hết tiền là sáng mắt.
Hoặc:
- Tưởng Việt kiều là ngon lắm.
Đúng là ở đời, trâu buộc thường
ghét trâu ăn. Bạn bè anh em ai
giàu sang ai cùng khổ cứ ở cách
xa tít mù chẳng thấy mặt nhau thì
thôi, nhưng nếu cái giàu và cái
nghèo mà ở sát cạnh nhau thì
trước sau cũng sinh ra rắc rối, đố
kỵ, tị hiềm. Ông Phan mỗi ngày
bị vợ con tác động, nói xấu ông
bạn vàng nên cũng bị ảnh hưởng
dần. Lại thêm thái độ ông Tâm
khi bực dọc thường tỏ ra nét mặt
lạnh lùng băng giá nên ông Phan
cũng tự ái. Thế là chiến tranh
giữa hai nhà càng ngày càng gây
cấn. Láng giềng tốt ngày xưa giờ
không cho nhà ông Tâm bơm
nước giếng để xài, đóng cái cổng
chung không cho dùng, phá cây
không cho sống...Đủ thứ cản
trở...và cuối cùng đưa nhau ra tòa
mới chỉ sau một năm hân hoan
đón Việt kiều về nước tay bắt mặt
mừng.
Ông Phan kiện đòi lấy nhà đất lại
với lý do ông Tâm chiếm đoạt đất
xây nhà trái phép. Nhưng cũng
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may từ khi nhờ vả ông Phan xây
nhà, ông Tâm có lần viết thơ hỏi
đã gởi tất cả bao nhiêu tiền và
ông Phan đã viết thơ trả lời. Có
bằng chứng giấy trắng mực đen
và có cả thủ tục “đầu tiên” (tiền
đâu) nên khi ra tòa ông Tâm đã
thắng là ông không chiếm đoạt
đất xây nhà trái phép. Nhưng ông
Tâm là Việt kiều, đâu được phép
mua nhà đất và cũng không được
phép ở lâu thường trú trên đất
nước Việt Nam. Ông có quốc tịch
Mỹ, có visa về Việt Nam nhưng
chỉ có thể ở Việt Nam trong vòng
2 năm thôi. Căn nhà này ông
không được chủ quyền đứng tên
làm chủ. Cuối cùng ông thỏa
thuận sang tay để rẻ lại cho bà
con của tòa án với giá trị tương
đương 5 ngàn đô la Mỹ. Tính ra
lỗ hơn hơn chục ngàn đô cho căn
nhà và quan trọng nhất là lỗ mất
trắng tình bạn.
Ông Tâm mua một căn nhà khác
cũng ở xa thị trấn và nhờ cô Xuân
đứng tên. Từ ngày về nước ông
đã biết được cách chi tiền cho
công an khu vực để mua hai chữ
yên thân. Cứ mỗi tuần, họ tới
thăm và mời “chú Ba” ra nhậu
với tụi cháu. Dĩ nhiên chú Ba
phải chi cho độ nhậu dù có tham
dự hay không. Rồi Tết nhất, rồi
mỗi dịp lễ lộc hoặc có chuyện gì
trong gia đình họ ông cũng lì xì
chút đỉnh. Thành thử ông không
cần phải ra khỏi nước để làm lại
visa nhập cảnh mà họ cũng không
hỏi han làm khó dễ gì cả.
Đủ thứ chi tiêu chứ không phải
như trước kia ông dự trù chỉ cần
mỗi tháng một trăm đô. Ăn uống
chẳng bao nhiêu nhưng còn
những khoản chi không tên mà
ông không dự trù trước. Về sống
ở đây, không những ông phải chi
tốn cho công an mà còn chi cho
bạn bè đàn em. Một vài người
lính ngày xưa làm việc dưới
quyền ông nay gặp lại đều có
cuộc sống khó khăn nên nhờ ông
giúp đỡ và ông không nỡ chối từ.

Một số người nịnh hót nâng ông
lên tận mây xanh rồi mượn tiền
và hứa chắc như đinh đóng cột sẽ
trả nhưng rồi lại trốn mất. Ông
như con mồi béo bở, cứ gặp 10
người là đến 9 người xin tiền,
mượn tiền nên sau một thời gian
ông tránh ra đường sợ gặp người
quen mất công từ chối.
Ra đường thì nghi ngại, phải
tránh gặp mặt người quen. Ở nhà
hoài thì bực mình, dễ gây nhau.
Cô Xuân giờ đây không nhu mì
hiền lành như ngày xưa nữa. Cô
hay mỉa mai, cãi lại. Cô còn hay
đi về không đúng giờ giấc, hay lê
la nhà hàng xóm, hay giận hờn,
và cũng hay xin tiền gởi về giúp
đỡ các em của cô có vốn làm ăn.
Ông sinh ra nghi ngờ không biết
cô đến với ông vì tình hay vì tiền
nữa.
Đúng là “Tình chỉ đẹp khi còn
dang dỡ. Lấy nhau rồi …chán quá
cỡ người ơi.” Về phần cô Xuân
thì ngày xưa chỉ nhìn thấy một
ông Tâm oai hùng, đẹp trai, uy
quyền hét ra lửa. Chàng dịu dàng,
chiều chuộng nàng ra phết mỗi
khi hẹn hò gặp nhau. Bây giờ thì
là một ông lão hết xí quách, hom
hem, nhăn nhó, cau có, lại còn
khó chịu, độc tài, dễ nổi đóa,
ngang như cua và chỉ coi cô như
một bà quản gia kiêm đủ thứ hầm
bà lằng. Người yêu của cô thay
đổi nhiều quá, chẳng giống ngày
xưa tí nào cả. Cô bất mãn, cãi lại
thì bị ông mắng nhiếc đuổi đi. Cô
về quê thì các em lại khuyên cô
trở lại với “chồng”. Dầu gì cô
cũng đã là một bà cô già, may
phước lấy được Việt kiều mỗi
tháng có tiền gởi về giúp đỡ gia
đình thì đừng dại gì mà bỏ.
Hai người cứ làm hòa rồi lại giận
nhau. Cô khăn gói về quê được
mấy lần thì đi luôn. Kể ra hai
người cũng ở với nhau được hơn
2 năm dài đủ để hát bài “Hai năm
tình lận đận, hai đứa cùng xanh
xao. Hai năm trời mùa lạnh, cùng
thở dài như nhau. Hai năm tình

lận đận, hai đứa cùng hư hao. Hai
năm tình lận đận, hai đứa đành xa
nhau...”*
Ông Tâm hết tình và tiền cũng
không còn nhiều. Cũng may ông
còn được mấy người con có hiếu,
mỗi năm rủ nhau đóng góp gởi về
cha già tiêu xài. Ông vẫn cương
quyết không về lại Mỹ, không
chấp nhận cái sai của mình. Ông
tự đánh lừa mình vẫn không nhờ
vả con cái khi ghi nợ số tiền các
con gởi về coi như mượn tạm để
sinh sống vì ngày xưa khi đòi về
lại Việt Nam sống ông đã tuyên
bố không cần các con gởi tiền về
giúp đỡ. Ông cho là căn nhà ông
đang ở lên giá gấp 10, khi ông
mất con cái bán mà trừ nợ.
Ông Tâm bây giờ phải chi tiêu
nhiều lắm. Ngoài tiền ngoại giao
với con số không ít còn phải chi
cho sức khỏe rất nhiều. Ngày còn
ở Mỹ, ông mang đủ chứng bịnh
trong người nhưng nhờ y tế của
Mỹ rất tốt, lại miễn phí cho người
già và bịnh nên ông đi bác sĩ và
thuốc men thường xuyên. Nhờ
vậy bịnh cao huyết áp, cao mỡ
của ông không gì đáng lo ngại.
Trở về Việt Nam, ông sống xa thị
trấn, bác sĩ nông thôn chẳng có
năng lực bao nhiêu, thuốc men
không đầy đủ lại thêm ăn uống
nhậu nhẹt không kiêng cử nên
sức khỏe của ông giảm sút hẳn.
Ông phải nhờ người quen giới
thiệu một bác sĩ giỏi ở thị trấn và
bao tất cả chi phí để vị bác sĩ kia
đến tận nhà khám cho thuốc khi
ông trở bịnh. Tiền bác sĩ, tiền
thuốc men, và cả tiền quà cáp cho
bác sĩ ngốn của ông mỗi tháng rất
cao mà bịnh thì chỉ khống chế
được giai đoạn ngắn rồi tái đi tái
lại. Đau nhức vẫn hoàn đau nhức,
đau tim vẫn hoàn đau tim,
và...khó chịu vẫn hoàn khó chịu
có khi còn nặng hơn xưa.
Phải, ông Tâm càng ngày càng
khó tính. Từ ngày cô Xuân bỏ đi
không trở lại, ông nhờ giới thiệu
người làm tới nhà lo việc nội trợ

và để phòng khi ông bị lên cơn
tim bất thình lình thì kêu bác sĩ
hoặc đưa đi cấp cứu nhưng không
ai có thể ở với ông được hơn
tuần. Ông cấm họ không được ra
khỏi nhà ngoại trừ thời gian giới
hạn cho đi chợ, dễ nỗi giận la
mắng ầm ĩ và làm tình làm tội đủ
điều nên không ai ở được. Cũng
may ông thuê được người nấu ăn
mang đến nhà hàng ngày và dọn
dẹp sơ nhà cửa. Nhưng cũng vì
vậy mà ông càng ở riệt trong nhà
và càng ngày càng thu mình trong
căn nhà nhỏ, chỉ khi nào rất cần
thiết mới ra ngoài.
Con cái về thăm khuyên cha:
- Ba qua lại Mỹ sống với tụi con
đi. Ba ở đây mà cứ ru rú trong
nhà như vậy thì dễ bịnh lắm.
Ông bảo:
- Sức khỏe của Ba giờ không đi
xa được đâu. Ba ở nhà quen rồi,
buồn thì ra vườn chăm ngó mấy
cây xoài, cây mít cũng vui.
- Nhưng Ba ở có một mình lỡ có
chuyện gì bịnh hoạn bất tử ai biết
mà cứu?
- Có chị đưa cơm mỗi ngày 2 lần
ghé qua đưa cơm nước mà. Với
lại Ba có thuê chồng của chỉ mỗi
ngày qua nhổ cỏ làm vườn dùm.
Không sao đâu, Ba có chuyện gì
họ biết liền.
Cô con khuyên:
- Ba chịu khó đi đây đi đó cho
thoải mái chứ cấm cung mãi như
vầy à?
Ông Tâm lắc đầu:
- Ba ra đường mà cứ sợ gặp
người lợi dụng mình thì càng
không thoải mái hơn.
Nhưng đâu phải không ra đường
cứ ru rú ẩn mình trong nhà là yên.
Cứ mỗi tháng vài lần, công an
khu vực lại tới hỏi thăm “chú Ba”
một cách thân tình:
- Chú Ba ơi, có khỏe không ra
quán nhậu vài chai bia với tụi
cháu
cho
vui.
Lâu lâu bọn chúng nài nỉ quá ông
Tâm phải ra quán uống 1 ly bia
rồi lấy cớ sức khỏe yếu bỏ về,

không quên trả trước tiền độ
nhậu. Còn thì ông hay móc túi dúi
cho chúng vài trăm ngàn cho yên:
- Chú hôm nay bị đau dạ dày.
Cầm ít tiền ra đó uống dùm chú
vài ly.
Nhiều khi bọn chúng đang nhậu
ngoài quán cũng nhớ đến chú Ba
gọi phone mời ra tham dự. Dĩ
nhiên chú Ba không thể đến
nhưng cũng phải biết ý cháu chắt
mà hứa sẽ …tiền đi thay người.
Vậy mà ông còn khoe với con
gái:
- Chút ít tiền chi ra mà Ba sai gì
tụi nó cũng làm.
Nói chữ sai là nổ cho vui vậy thôi
chứ lâu lâu có rắc rối bên làng
xóm cãi cọ ồn ào hoặc bọn lưu
manh ở đâu tới phá làng phá xóm
ông gọi phone kêu công an khu
vực tới can thiệp. Có chú Ba chịu
chi thưởng tiền đi nhậu nên khi
chú Ba gọi phone là bọn chúng
tới giải quyết ngay làm hàng xóm
cũng nể nang ông lắm. Rồi có lần
con chó cưng của ông chạy ra
đường bị thất lạc cũng nhờ mấy
cháu kiếm lại dùm. Dĩ nhiên cũng
phải hậu tạ.
Chỉ một năm sau khi ông Tâm
khoe với con gái về đám “cháu
hờ dễ sai” của mình, chuyện xấu
xảy ra. Ông nhận được giấy của
sở nhà đất thông báo có đơn kiện
ông chiếm dụng nhà ở trái phép
của cô Trần thị Xuân và đòi ông
phải bàn giao nhà cho cô ta 10
ngày sau. Thơ đến trễ nên 10
ngày sau trong thơ tức là ngày
mai. Ông Tâm giật mình nghĩ lại
căn nhà mình đang ở ngày đó
mua đứng tên cô Xuân chủ quyền
vì cô là công dân của nước Việt
Nam. Cô bỏ ra đi đã mấy năm
nay, mỗi tháng ông đều gởi tiền
cho cô sinh sống đã không biết ơn
rồi chớ nay lại trở ngược kiện cáo
đòi chiếm nhà.
Ông Tâm gọi điện thoại ngay cho
cô Xuân nhưng phone reng không
ai trả lời. Ông cố gắng gọi liên lạc
với 1, 2 người em của cô Xuân

nhưng mọi người hình như tránh
mặt, không thể nào liên lạc được.
Họ tránh mặt là phải vì đã thông
đồng ép cô Xuân kiện sở nhà đất
đòi lấy căn nhà ông Tâm đang ở
để có tiền bù việc làm ăn thua lỗ.
Và họ đã đi đêm với sở nhà đất,
với công an khu vực nên ngay
ngày hôm sau ông Tâm bị đám
cháu hờ công an khu vực với
những gương mặt lạnh lùng vô
cảm cùng với nhân viên nhà đất
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trục xuất ra khỏi căn nhà ông
đang trú ngụ.
Muốn được yên thân gởi nắm
xương tàn trên quê hương đâu dễ
với tình hình đất nước nhiễu
nhương bất ổn, với bọn lãnh đạo
bất lương thích đi đêm như hiện
nay chuyên xài luật rừng. Ông
Tâm đang trên máy bay trở về
Mỹ sau khi được Việt Nam phẫu
thuật mổ cho sáng mắt để biết
rằng, dùng tiền đi mua lòng người

mà nhất là bọn gian tham sẽ
không được bền vững trước sau
cũng bị phản bội. Và lâu nay
cũng chính vì đồng tiền ông đã
mất đi bạn bè, người yêu và nhất
là sự tự do trên quê hương mình.
* bài hát “Hai năm tình lận đận”.
Thơ Nguyễn tất Nhiên, nhạc
Phạm Duy.
Thanh Mai

NHẬN ĐỊNH VỀ HAI BÀI THƠ GHEN TRÊN THI ĐÀN VIỆT NAM
Nửa thế kỷ trước đây, “Thi đàn” Việt Nam đã xuất
hiện một bài thơ “Ghen” của thi sĩ Nguyễn Bính đã
từng làm say mê người đọc, thì ở cuối thế kỷ 20 và
đầu thế kỷ 21 này, cũng nẩy sinh một bài thơ
“Ghen” của thi sĩ Chu Toàn Chung là cháu nội của
Danh Sĩ Chu Mạnh Trinh ,người nổi tiếng trong văn
học nước nhà ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.Trong
số này xin quí vị yêu thơ và thích thơ và nhất là
những “tâm hồn đồng điệu” cùng thưởng thức 2 bài
thơ “ghen”, một của thi sĩ Nguyễn Bính và một của
thi sĩ Chu Toàn Chung.
I- BÀI THƠ GHEN CỦA THI SĨ NGUYỄN
BÍNH:
Trong thất tình của con người (Hỷ Nộ,Ái Ố Lạc,
Ai,Dục=Mừng, Giận,Yêu, Ghét,Vui,Buồn, Tham
muốn) chúng ta không thấy người xưa đề cập đến
ghen, có lẽ vì “Ghen” là một phạm trù tình cảm đặc
biệt .Ghen tuy bắt nguồn từ “Yêu”-Có Yêu nên mới
ghen,-nhưng ghen lại chi phối gần như trọn vẹn cả
thất tình ! Thực vậy, khi đã ghen,thì người ta dễ nổi
cơn “thịnh nộ” ,ghét cay ghét đắng kẻ tình địch! Và
đồng thời lo sợ kẻ tình địch cướp mất người yêu của
mình! Nếu thắng được tình địch thì vui mừng,(Hỷ
lạc) nếu bị thua kẻ rình địch thì bi ai buồn khổ suốt
đời, có khi đi đến tự tử! Nhưng động cơ chính yếu
của ghen lại chính là “Tham dục”muốn chiếm hữu
trọn vẹn người mình yêu!.
Bài thơ Ghen của thi sĩ Nguyễn Bính hầu như ai
trong chúng ta cũng đã hơn một lần đọc qua và đều
cảm thấy thích thú và mỉm cười vì thấy thi sĩ sao mà
ghen quá đỗi,quá thể.
Tác giả mở đầu bài thơ ghen bằng cách nói thẳng
với người tình:
“Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi”
Đã là người yêu của thi sĩ thì không được quyền
“cười” với ai, và cũng không được “nhìn” ai và chỉ
được quyền cười, được quyền nhìn ngắm thi sĩ mà
thôi…Điều này cũng dễ hiểu,vì tâm lý những kẻ
đang yêu đều không muốn người tình của mình cười
nói thân mật với những người khác .Như vậy là em
chưa yêu tôi sao?Em chưa trân trọng với tình yêu
của chúng ta sao? Em đừng cười với ai nữa nhé! Nụ
cười của em đáng gí hơn ngàn vàng sao em lại có

thể cười với“thế nhân”như thế được? tia nhìn của
em mới trìu mến làm sao! Ai được em nhìn ngắm
thì quả là một đẵc ân mà ngoài anh ra, còn ai xứng
đáng với cái nhìn đó của em?
Thi sĩ Nguyễn Bính nổi tiếng về những bài thơ bình
dị,chất phác nói lên tâm hồn của những người “nhà
quê” .Có người chê thơ Nguyễn Bính dễ dãi “như
vè”, nhưng đây là một sai lầm lớn.Tuy thơ Nguyễn
Bính không gọt rũa chau chuốt,bong bẩy, nhưng tác
giả có bút pháp và cách nhìn riêng đi thẳng vào tâm
hồn người đọc, nên rất nhiều người đọc thơ Nguyễn
Bính ,say thơ Nguyễn Bính, thuộc nằm lòng thơ
Nguyễn Bính.Nêu chỉ là “vè”thì làm sao cảm được
lòng người sâu đến như thế ?
Trong thơ Nguyễn Bính còn chứa cả một cái hồn
của quê hương dân tộc ,điển hình như bài thơ Chân
Quê:
Hoa chanh nở ở vườn chanh
Thày u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Hai nhà phê bình thơ khá nổi tiếng là Hoài Thanh và
Hoài Chân trong cuốn Thi Nhân Việt Nam đã viết
về Nguyễn Bính như sau: “Nguyễn Bính đã đánh
thức người nhà quê vẫn ẩn náu trong lòng ta. Ta vẫn
thấy trong vườn cau bụi chuối là hoàn cảnh tự nhiên
của ta và những tính tình đơn giản của dân quê là
những tính tình đơn giản của ta. Giá Nguyễn Bính
sinh ở thời trước, tôi chắc người đã làm những câu
ca dao mà dân quê vẫn hát quanh năm…”
Nhà văn Vũ Bằng thì cho rằng: “Nguyễn Bính là
một thi sĩ suốt đời mắc bệnh tương tư như chính thi
sĩ đã xác nhận:
“Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”
Theo nhà văn Vũ Bằng thì thi sĩ ăn ở 2 điểm:
1- Anh đã nói lên tiếng nói chân thật của lòng với
lời lẽ bình thường của dân gian không úy kỵ
không kênh kiệu.
2- Anh đã nhắm đúng vào một cái bệnh chung của
loài người là cái bệnh tương tư, người dân mất
nước tương tư quê hương,người con gái lấy

chồng tương tư dòng sông cũ, người đàn ông
không được yêu thương tương tư người yêu lý
tưởng, người bị tình phụ tương tư người đã phụ
mình …Có thể nói tất cả văn thơ tiền chiến của
Nguyễn Bính đều nhắm vào bệnh đó và anh nổi
bật cũng vì bệnh đó .Sở dĩ như thế chính vì anh
mắc cái bệnh đó thật,vì ai biết Nguyễn Bính
đều không chối cãi được điều này: Bắt gặp ai
anh cũng mê, mê người thương mình, mê luôn
cả người không thương mình,mê người có thể
yêu thương được, và mê luôn cả người không
có quyền yêu thương! Yêu quá lố, mê quá xá,
rút cuộc không làm gì được thì tương tư…”
Bản chất Nguyễn Bính là người nhà quê, song
Nguyễn Bính cũng là người “trót dan díu với kinh
thành” nên cái ghen của nguyễn Bính cũng rất thành
thị:
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi.
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm ngừơi
Cái ghen của Nguyễn Bính là cái ghen của người
thành thị, song cũng chính người thành thị khó mà
chấp nhận dược cái ghen qúa lố của tác giả! Đã
đành là thi nhân có quyền hư cấu hay cường điệu,
nhưng ở đây tác giả đã đi quá xa, ghen gì mà ghen
đến độ “cấm” người yêu không được ôm bó hoa
tươi, không được “ôm gối chiếc” khi ngủ, nhất là
không được tắm biển, khi đông người, thì cái ghen
đó đã trở thành quá lố, phi lí hoàn toàn không thể
chấp nhận được
Có người lại cho rằng cái ghen của Nguyễn Bính
không thực , hay chỉ là cái ghen của thời phong kiến
kiểu “chồng chúa vợ tôi”! Chứ thời đại vệ tinh
chúng ta thì lối ghen kể trên đã trở thành lạc hậu!
Nếu bài thơ này được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp
thì người ngoại quốc sẽ chê người Việt Nam quá cổ
hủ lỗi thời.
Đối với những người sống cùng thời với Nguyễn
Bính,hay biết Nguyễn Bính quá rõ thì lại mỉm cười
cho rằng: Nguyễn Bính một con người đa cảm một
thi nhân theo triết thuyết “đam mê” thì chỉ có thơ
tình của Nguyễn Bính là thực thôi còn ngoài ra có
cái gì thực nữa đâu!
Nguyễn Bính lại là người mắc bệnh tương tư chỉ vì
chàng quá nghèo, lại quá đam mê nên không ai dám
yêu chàng (Vì không ai yêu nên suốt đời mắc bệnh
tương tư?) mà đã không có người yêu thì TÌNH
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YÊU của tác giả chỉ là “ái tình bản thảo” có thực
bao giờ đâu! Người yêu đã không có thực hay
không thực có thì “ghen” chẳng qua cũng chỉ là cái
“ghen tưởng tượng” “ghen bản thảo” đó mà! Đối
với ái tình bản thảo, đối với “cái ghen trong thơ” mà
chúng ta cho là “phi lý” hay “không thực” nếu tác
giả còn sống chắc tác giả cũng lấy làm lạ : “Thơ của
mình chỉ là sản phẩm của tưởng tượng mà người
đời lại cho là thật ,để rồi tranh cãi nhau giữa chân và
giả! Chẳng lẽ thơ mình hay đến thế sao?”
Theo đa số người vẫn cho rằng: “Đàn bà hay ghen
hơn đàn ông” vì vậy mới có câu:
“Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”
Nhưng khi đọc thơ ghen của Nguyễn Bính mới thấy
rằng: cái ghen của đàn ông mới là cái ghen tối đa:
“Tôi muốn mùi hương của nước hoa
Mà cô thường sức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ”
Cái ghen của Nguyễn Bính không dừng lại ở chỗ đó
mà còn tiến xa hơn nữa :
“Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in gót trên đường bụi
Chẳng đấu chân nào được dẵm lên!
Ghen mà cả đến làn hơi của người yêu cũng giữ độc
quyền! Ghen đến mức dấu chân người yêu trên
đường bụi cũng không cho ai được dẵm lên thì cái
ghen đó đã trở thành cực kỳ phi lý hay trở thành
tuyệt đối rồi!
Chính tác giả cũng biết mình ghen như thế là “quá
lố” “ quá phi lý” quá sai ! Nhưng thi sĩ không phải
như người tỉnh cơn mơ, cơn say “Tỉnh cơn ghen”
…Ở đây tác giả giải nghĩa cái ghen của mình và đi
đến đúc kết lớn hơn:

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!
Điểm lại bài thơ ghen của Nguyễn Bính từ đầu ta
thấy tác giả đua ra một loạt những mệnh lệnh nào
tôi muốn…cô đừng…..
Từ chỗ không được cười, không được ngắm nhìn
người khác…đến không được nghĩ đến ai, không
được ôm hôn bó hoa tươi, không được ôm gối chiếc
ngủ…không được tắm khi biển đông ngừoi, không
được sức nước hoa… hay nếu có, thì nước hoa đó
không làm ngây ngất người qua lại, dù họ chỉ là
khách qua đường…cũng không được luôn!Ban đêm
ngủ ngừơi yêu không được quyền mơ…, nếu mơ
…thì cấm không được gặp một chàng trai trẻ nào
trong…mộng! Thậm chí làn hơi cô thở nhẹ …cũng
không được làm ẩm áo khách chưa quen….và dấu
chân người tình đi trên đường…không ai được dẵm
lên!
Sở dĩ có những đòi hỏi quá quắt ,những mệnh lệnh
tình yêu buộc cô nhân tình của thi sĩ khắt khe như
vậy…chỉ vì QUÁ YÊU, QUÁ SI TÌNH.Nguyễn
Bính quan niệm NGƯỜI YÊU LÀ TẤT CẢ
Nhưng tất cả của riêng chàng thôi!
Nói tóm lại, cái ghen của Nguyễn Bính là “CÁI
GHEN TUYỆT ĐỐI” VÀ CHIẾM HỮU HOÀN
TOÀN NGƯỜI YÊU TRÊN CÁC MẶT TƯ
TƯỞNG,TÌNH CẢM VÀ TRONG MỌI SINH
HOẠT HÀNG NGÀY.
II- BÀI THƠ GHEN CÓ NHAN ĐỀ NHẮC
NHỞ EM CỦA CHU TOÀN CHUNG:
Cũng một đề tài “GHEN” song thi sĩ Chu Toàn
Chung có lối diễn tả khác:
“Em giờ bên ấy có vui không
Nhớ giữ dùm anh cặp má hồng
Đừng để nắng hè vương mái tóc
Hay buồn vời vợi mắt mùa đông
Mở đầu bài thơ, tác giả đã thăm hỏi người yêu ,thi
sĩ tỏ ra rất “ga lăng” săn sóc người yêu.Nếu
Nguyễn Bính gọi người yêu bằng “Cô nhân tình”
thì trái lại Chu Toàn Chung thương yêu trìu mến
gọi người yêu bằng em hay trang trọng hơn gọi là
Người (chữ người viết Hoa).

Văn hào Victor Hugo quan niệm:” Yêu là tin một
nửa” vì có ai yêu mà không băn khoăn thắc mắc,
không phập phồng lo sợ mất người yêu? Khi đang
yêu cho dù tự tin đến đâu những kẻ yêu nhau vẫn e
ngại một người thứ ba, một tình địch nào đó đến tán
tỉnh người mình yêu, nhất là xa mặt cách lòng…
Nếu Nguyễn Bính “ghen” bằng cách đưa ra những
mệnh lệnh tình yêu thì Chu Toàn Chung chỉ khéo
léo tế nhị đưa ra ngững lời nhắc nhở, cho dù là điều
tối kỵ chăng nữa, thi sĩ cũng không bao giờ có lời
nói, cử chỉ làm “phật ý” người yêu hay làm người
yêu “tự ái” .Trái lại còn tôn vinh người yêu nữa.
“Cẩn thận nghe em cả nụ cười
Đề phòng kẻ lạ ngắm môi tươi
Và điều tối kỵ anh thường nhắc
Đừng để cho ai tán tụng người”
Từ những kiếp xa xôi nào,Thi sĩ và Giai nhân bao
giờ cũng là kẻ “NÒI TÌNH ĐỒNG ĐIỆU” ( Chũ
dùng của Thi Sĩ Chu mạnh Trinh)
Giai nhân danh sĩ mấy người
Bốn phương tâm sự một trời cố đô
(Thơ Vũ Hoàng Chương)
Thi sĩ có người yêu tuyệt vời nhan sắc, khi nàng đi
ra ngoài biết bao nhiêu người chiêm ngưỡngNàng
chẳng là “vưu vật” của thế gian sao? Nhà thơ thầm
lo lắng là phải:
Những lúc em đi dạo một mình
Sơ sài trang điểm đủ vừa xinh
Vì em lộng lẫy anh thừa biết
Đá cũng thầm ghen chuyện chúng mình
Như tất cả mọi người yêu trên thế gian “có yêu nên
mới ghen” có yêu nên sợ mất người yêu! Yêu là
tham lam ích kỷ, yêu là phập phồng lo sợ,yêu là
tham dự vào một cuộc hành trình không biết có
nguy hiểm không nhưng đầy bất trắc! Nàng Kiều
khi xưa yêu Kim Trọng cũng hết sức lo lắng:
“Bây giờ tỏ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng làchiêm bao?
(Kiều)
Theo quan điểm và thi pháp giữa Nguyễn Bính và
chu Toàn Chung có khác biệt song cả hai thi sĩ có
một điểm giống nhau là không muốn người mình
yêu đêm nằm mơ thấy một “đối tượng” khác .

“Em cũng đừng ra tựa gốc mai
Kẻo anh hàng xóm ngó sang hoài
Về đêm khi ngủ em đừng để
Giâc mộng thiên thần nhập bong ai
Với Chu Toàn Chung yêu không phải là ích kỷ, mà
còn là “DÂNG HIẾN VÀ TÔN VINH” người mình
yêu.Đây là điểm rất đẹp và cũng rất nhân bản, rất
người của Chu Toàn Chung .Nhưng đâu phải chỉ
một mình thi sĩ biết ngưỡng vọng người yêu, biết
đâu một tình địch nào khác cũng đang tìm đến để
tán tỉnh ngưỡng vọng người mình yêu thì sao? Nếu
yêu đồng nghĩa với ân cần nhắc nhở …như sợ tình
yêu chắp cánh bay cao…Tình càng say đắm, càng
trở nên mong manh ….Thi sĩ như sợ mất đi nhũng
gì quí báu nhất đời:
“ Này nữa Anh cần nhắc nhở thêm
Phòng Em thường trực nhớ buông rèm
Bởi Anh không muốn người qua lại
Dừng bước nghiêng mình ngưỡng vọng Em”
Nhắc nhở thì vẫn nhắc nhở, song thi sĩ Chu Toàn
Chung vẫn tràn đầy tin tưởng là một ngày không xa
người yêu sẽ cùng mình tái ngộ. Thi sĩ tự hỏi mình,
không biết nhắc nhở như vậy có là một hình thức
ghen hay không? Hình như mình cũng đang
“Ghen”?
“Nhắc nhở em yêu thế đủ rồi
Chờ ngày Hoàng hậu trở về ngôi
Hình như anh cũng ghen rồi đấy
Ghen để em cười nở ngát mội.”
Điểm lại toàn bài thơ “NHẮC NHỞ EM” của thi sĩ
Chu Toàn Chung tuy nhan đề bài thơ có khác,
nhưng thực chất vẫn là bài thơ “GHEN”
Nếu cái ghen của Nguyễn Bính là cái ghen có tính
cách “phi lý không thực” không thể đem áp dụng
ngoài đời mà chỉ là sản phẩm của tưởng tượng….cái
ghen lãng mạn ,hướng về Tyết Đối chiếm hữu toàn
diện người mình yêu …thì trái lại cái ghen của Chu

110 ▪ Đặc San Âu Cơ

Toàn Chung không cực đoan, không phi lý, hay quá
lố mà là cái ghen tiềm ẩn bên trong của tất cả mọi
người chúng ta …Cái ghen của Chu Toàn Chung là
cái ghen rất tế nhị, khéo léo, Thi sĩ không hề cấm
đoán đe dọa người yêu vi yêu theo thi sĩ là ngưỡng
vọng, dâng hiến và tôn thờ …thì làm sao dám cấm
đoán người mình yêu?Và cấm đoán người khác?Tác
gỉa chỉ khéo léo nhắc nhở thôi. Đặc biệt thơ Chu
Toàn Chung mỗi lần nhắc nhở là một lần tôn
vinh….
Nếu chúng ta đặt mình vào phái nữ là người yêu của
tác gỉa chẳng hạn ta sẽ thấy rất cảm động ví có
người yêu biết đến giá trị mình ,biết trân quí tình
yêu (và còn biết ghen nữa…) nhưng là cái ghen tế
nhị, đáng yêu và đáng tư hào biết mấy!
Trong phạm vì bài này, chúng tôi mời độc giả
thưởng thức 2 bài thơ cùng một chủ đề “GHEN”
song có nhiều điểm khác nhau ngoài ra người viết
không làm công việc so sánh đối chiếu xem “ai tài
hơn ai”? Vì trên phương diện nghệ thuật, thi
hứng,bút pháp, cách cấu tứ,cách xử dụng từ hoa,mỗi
người một khác,nhất là khi quan điểm sáng tác,mỗi
người lại không giống nhau thì thật khó nếu không
muốn nói là không thể nào, định giá người này hơn
người kia, khi không có tiêu chuẩn nào để định giá!
Làm như vậy là bất công và bất kính với tất cả cả
các thi sĩ! Nói cách khác,ai thích bài thơ nào là tùy ý
mỗi người. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói, cùng một
đề tài ghen, song thi sĩ Nguyễn Bính và Chu Toàn
Chung đứng trên hai quan điểm khác nhau: một bên
lãng mạn, tuyệt đối hóa và chiếm hữu toàn
diện,một bên tương đối,cận nhân tình, dâng hiến
ngưỡng vọng và tôn vinh tình yêu….
Hai bài thơ‘GHEN”như hai bông hoa Quívà Đẹp
đầy sắc hương của nền Văn hóa Văn Nghệ Việt
Nam.
San Jose, Thung Lũng Hoa Vàng
CHU TẤN

NHẮC NHỞ EM
CHU TOÀN CHUNG

GHEN
NGUYỄN BÍNH

Em giờ bên ấy có vui không
Nhớ giữ dùm anh cặp má hồng
Đừng để nắng hè vương mái tóc
Hay buồn vời vợi mắt mùa đông

“Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi”

“Cẩn thận nghe em cả nụ cười
Đề phòng kẻ lạ ngắm môi tươi
Và điều tối kỵ anh thường nhắc
Đừng để cho ai tán tụng NGƯỜI”

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi.
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm ngừơi

Những lúc em đi dạo một mình
Sơ sài trang điểm đủ vừa xinh
Vì em lộng lẫy anh thừa biết
Đá cũng thầm ghen chuyện chúng mình

“Tôi muốn mùi hương của nước hoa
Mà cô thường sức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua

“Em cũng đừng ra tựa gốc mai
Kẻo anh hàng xóm ngó sang hoài
Về đêm khi ngủ em đừng để
Giâc mộng thiên thần nhập bong ai

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ”

Này nữa Anh cần nhắc nhở thêm
Phòng Em thường trực nhớ buông rèm
Bởi Anh không muốn người qua lại
Dừng bước nghiêng mình ngưỡng vọng Em”

“Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in gót trên đường bụi
Chẳng đấu chân nào được dẵm lên!

“Nhắc nhở em yêu thế đủ rồi
Chờ ngày Hoàng Hậu trở về ngôi
Hình như anh cũng ghen rồi đấy
Ghen để em cười nở ngát mội.”

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!

Bước Chân Việt Nam Lưu Vong
Miếng thịt xứ người đắng miệng
nuốt sao trôi
Vỉa hè xứ người trơn quá
làm sao bước vội (1)
Hẳn có lúc anh nghĩ về ao nhà
dù đục dù trong.
Từ đấy (2)
đất nước mình chịu tang,
Từ đấy
phố thị làng quê xơ xác điêu tàn
Từ đấy
đồng bào ruột thịt mình đọa đày
như trâu như chó
Từ đấy
cục đất lá rừng cũng biết thở
than!
Anh đã ra đi trước ngày mất
nước
Sau đó nhà tan
anh vượt biển bằng thuyền
Dù trước dù sau
anh từ chối bạo quyền.
Từ chối bạo quyền
bằng cách từ bỏ quê hương
Quê hương thống khổ như kẻ ăn
mày
bạo quyền biết bao giờ sụp đổ ?
Từ Việt Nam trại giam bi thảm
tôi cất cao tiếng hát
với tất cả niềm tin
với tất cả tấm lòng
Tấm lòng của hàng chục triệu
đồng bào
ruột thịt mình
đang chờ đang nghĩ đang mong
Hởi những người Việt Nam lưu
vong
Tội lắm người ơi
cây thương cội nhớ !
Nhớ thương anh
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từng góc phố con đường
hương bưởi hương ngâu
câu hò điệu hát
Nhớ thương anh
từng nghĩa trang cày nát
từng nấm mộ rừng sâu
Anh còn đợi chờ
còn suy nghĩ gì đâu ?
Trời xứ người có tuyết
nhưng trời nào chẳng có mây trôi
Ngọn mây Tần đó có biến ảo
lòng anh đau xót ?
Phố xứ người cao ngất
tìm đâu bóng mát thân dừa
Xe cộ xứ người hối hả thoi đưa
mà bước chân Việt Nam thôi thúc
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng
trống (3)
Tiếng trống Lam Sơn
Tiếng nhạc ngựa Tây Sơn
Nhớ cố hương xao xuyến tấc lòng
mau dồn chân
Cố bước đi trên phiến đaá mòn
còn in dấu (4)
Tôi không là nhà tiên tri danh
tiếng
cũng không là tay hùng biện đại
tài
Tấm lòng tôi chơn chất ngô khoai
như con trâu
trên đồng cạn dưới đồng sâu sớm
tối
Tôi nghĩ rằng
máu xương của đồng đội
đã đổ ra
đâu cam chịu chính sự nầy:
vô sản toàn dân và diệt trừ giai
cấp !
Trong khi đó
vẫn có kẻ ăn trên ngồi trốc
Cháu con mình đi nghĩa vụ (5)

bỏ xác lân bang
Chúa ngẩn ngơ
Phật cũng bàng hoàng
Nhà thờ nhà chùa
biến thành kho lương hợp tác (6)
Cả nước trại giam
Cả nhà ngục thất
Ngục thất trơ xương
Trại giam trâu ngựa
Các anh đi mang theo ngọn lửa
Ngọn lửa Quê Hương âm ỉ trong
lòng
Hàng triệu dân mình
đang chờ đang nghĩ đang mong
Ngọn lửa Diên Hồng
bùng lên ngày quang phục !
Những bước chân Việt Nam lưu
vong
hun đúc
phút giây rộn ràng
trên đất Mẹ quê Cha
Ôi lòng tôi
như bừng nở muôn hoa
Ôi Việt Nam !
Việt Nam yêu dấu của ta !!
Võ Ý
Ghi chú:
(*) Tin đồn vào trại tù, có quân
Phục Quốc về
1. Dante, thi sĩ cổ đại Ý
2. Nhại lại bài Từ Ấy của nhà
thơ cộng sản Tố Hữu
3. Chinh phụ ngâm khúc
4. Hòn Vọng Phu III của Lê
Thương
5. Đi nghĩa vụ quốc tế vô sản,
đi lính
6. Hợp Tác Xã

ĐẤT NƯỚC NÀY CHẲNG CÓ GÌ LÀ NGỘ!
Đất nước mình có thật Ngộ không ?
Những điều đó chẳng có gì là lạ.
Đảng bán nước, dâng Tàu biển đảo
Quan tham tàn cướp cả nước non.
Những điều đó qúa ư hiển hiện
Có gì Ngộ mà hỏi làm chi ?
Bởi đơn giản những điều ngang trái
Nó tràn đầy khắp cõi Việt Nam.
Đất nước này chỉ toàn đau khổ
Do nội thù cộng sản mà ra,
Bạn nói Ngộ nhưng mà chẳng Ngộ
Vì nó là hậu quả của cộng nô.
Nếu chúng ta tiếp tục nói xa
Không dám thẳng ai là thủ phạm
Nếu chúng ta tiếp tục nói Ngộ
Biết bao giờ dân hiểu tại sao ?
Hãy can đảm đứng lên lật đổ
Đảng bạo quyền reo rắc khổ đau
Đừng ngồi đó kêu rằng rất Ngộ
Để xong rồi tất cả cũng bèo trôi.
Xin can đảm và đừng vô cảm
Chẳng cần chờ điều đó đến với ta
Vẫn đứng dậy một lòng vì dân tộc
Đất nước này sẽ chẳng có buồn đau.
ĐCH
20/08/2016

VĨNH BIỆT PHÂY-BÚC!
Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng
ế chơ của tôi một hôm bỗng
tuyên bố giữa bữa cơm:
- Chủ nhật này con đưa bạn
gái con về giới thiệu với ba mẹ
được không?
Vợ tôi tròn mắt:
- Con? Có bạn gái?
Thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm
nghị:
- Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa
muốn thôi, chứ muốn là… 30
giây! Xếp hàng cả đống!
- Thì con cứ đưa về đi - tôi có
ý kiến - Nhà mình thoải mái!
Vợ tôi lườm tôi:
- Thoải mái gì? Không phải ai
muốn vô nhà này cũng được
đâu! Bạn trước đã! Thấy được
rồi mới muốn gì muốn nha!
Thằng con tôi cười hehe:
- Không phải được mà là quá
được! Mẹ thấy là chịu liền cho
coi! Công dung ngôn hạnh
đầy!
- Nó tên gì? Mấy tuổi? Làm
gì? - vợ tôi thăm dò.
- Dạ tên Trang, 24 tuổi, làm
phòng kế toán cùng công ty
với con.
- Vậy là tuổi con ngựa?
- Dạ.
Vợ tôi tính trong 10 giây:
- Dần với Ngọ… Nằm trong
“tam hợp”. Cũng hợp với mẹ
luôn. Được!
- Em thiệt tình! - tôi nhăn nhó Giờ này mà cứ mê tín! Thử nó
mê đứa nào “tứ hành xung”
coi em có cản được không?
- Sao không? - vợ tôi trừng
mắt - Không phải vụ tuổi
nhưng phải có chuẩn đàng
hoàng chứ! Nhà này không có
chuyện con đặt đâu cha mẹ
ngồi đó đâu!
Con tôi tỉnh bơ:
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- Con bảo đảm mẹ thấy là chịu
liền mà!
Đến lượt tôi sực nhớ:
- Con nói nó tên Trang?
- Dạ. Sao ba?
- Trời! Ba lo nhứt chuyện này,
sao lại dính đúng luôn vậy?
- Gì vậy anh? - vợ tôi hỏi.
Tôi thở dài:
- Thì thằng con mình tên
Nghĩa! Tên hai đứa gộp lại…
Con tôi ngoác miệng cười:
- Nghĩa Trang! Hehe! Tụi bạn
con chọc rồi! Càng vui! Đích
đến cuối cùng của mọi người
mà!
Rồi nó nghiêm lại, chốt hạ:
- Vậy trưa chủ nhật nha ba
mẹ! Trang sẽ đi chợ rồi tới đây
sớm để phụ làm cơm với
mẹ…
*
Mới chín giờ sáng chủ nhật,
Trang chạy xe máy tới, phía
trước vừa treo vừa chất mấy
bịch hàng mới mua ở siêu thị.
Tiêu chuẩn “công” và “dung”
có vẻ đúng. Con nhỏ mặt mày
dễ coi, sáng sủa, tướng tá gọn
gàng, ăn mặc lịch sự. Đi chợ
nhanh nhẹn thế kia, chắc là
chuyện thường làm. Nó vui vẻ
chào tôi và vợ tôi rồi ào ào
xách đồ vào nhà và bất chợt…
rú lên:
- Trời! Đẹp quá!
Thì ra đó là cái bình hoa vợ tôi
lo đi mua cắm từ sáng sớm để
trên bàn ăn để chuẩn bị tiếp
khách đặc biệt. Trang móc
ngay điện thoại, chụp hình lia
lịa, rồi nhí nhoáy bấm tới bấm
lui một lúc mới cười khì:
- Xong!
Nó bắt đầu bày biện các thứ
vừa mua đầy mặt bàn trong
bếp. Vợ tôi mon men tới gần,
bị nó mời:

- Bác để con làm đi! Có gì thì
anh Nghĩa phụ. Con làm hai
món thôi, nhanh lắm! Bún chả
giò, xúp mì ngôi sao nấu thịt
bằm. Bảo đảm ngon, no!
- Để bác rửa rau cho? - vợ tôi
rụt rè.
- Dạ không!
Sau lời tuyên bố chắc nịch,
Trang nhào qua rửa rau. Nó
vặn một chậu nước đầy, thảy
rau vô và cứ vừa xả nước ào
ào vừa kỳ cọ từng cọng rau.
Tôi biết chắc bà vợ mình đang
xót cho cái đồng hồ nước
đang quay kim vèo vèo nhưng
rất lạ là bà lại im ru, làm như
đang bị khớp trước nàng dâu
tương lai hậu hiện đại.
- Rửa rau dưới vòi nước đang
chảy mới tốt nha bác! - Trang
quay qua nói với vợ tôi, rồi
mặc cho vòi nước chảy xối xả,
nó lại móc điện thoại ra bấm
bấm, vừa coi vừa chỉ đạo
thằng con tôi làm này làm nọ,
điều mà chưa bao giờ thằng
khỉ làm cho mẹ.
Vợ tôi len lén đi tới nhìn vô cái
điện thoại coi có gì trong đó.
Trang cười:
- Con coi lại Gu-gồ chỉ làm chả
giò cho chắc bác ơi!
Bữa ăn rồi cũng được dọn ra,
bày biện đẹp mắt. Thằng
Nghĩa mặt tươi rói xoa tay mời
ba mẹ vào bàn. Vợ chồng tôi
vừa cầm đũa thì Trang đưa
tay cản lại:
- Hai bác chờ con xíu!
Nó lại cầm điện thoại chụp
xạch xạch xạch, lại nhoay
nhoáy bấm bấm một lúc. Vợ
tôi không thể không thắc mắc:
- Con làm gì vậy?
- Dạ con pốt Phây-búc (*).
- Là cái gì?

- Dạ là mạng xã hội đó bác!
Vui lắm! Con pốt cho các bạn
biết con đang èn-choi trưa nay
cho tụi nó thèm chơi. Đó, đó,
tụi nó còm lia lịa rồi nè! Trang đưa điện thoại qua cho
Nghĩa coi. Thằng nhỏ vừa đọc
vừa cười tủm tỉm.
- Hai bác lớn tuổi nên chơi
Phây-búc cho đỡ buồn. Ngồi
một chỗ trò chuyện, trao đổi
thông tin, hình ảnh khắp thế
giới với cùng lúc cả ngàn
người bạn. Lại được thoải mái
nói tâm trạng của mình, bình
luận chuyện người khác,
chém gió, chơi games, nghe
nhạc, xem phim thoải mái…
Cả gia đình, dòng họ ngồi một
chỗ vẫn biết hết nhứt cử nhứt
động của nhau. Anh Nghĩa!
Sao anh không chỉ hai bác
chơi Phây-búc vậy? - Trang
cự Nghĩa.
- Sợ ba mẹ nói mất thời giờ!
Ba mẹ hay la anh mỗi lần anh
thức khuya để chat - Nghĩa
nói.
- Trời, vậy mà còn không biết
chỉ hai bác chơi! Ba má em
cũng cự em, em chỉ xong là
mỗi người ôm một cái điện
thoại, hết la hehehe! Vui lắm
hai bác ơi!
*
Bạn bè tôi cũng chơi Phây-búc
lâu nay, có rủ tôi nhưng tôi
giấu dốt, làm bộ chê là trò vớ
vẩn, mất thì giờ. Sau buổi gặp
Trang, thằng Nghĩa bắt đầu
hướng dẫn tôi vào cuộc. Từng
bước một, tôi dần dần bị cuốn
hút vào trò chơi mới. Cũng
động chút là chụp hình, pốt,
ghi sì-ta-tớt, like, còm… cả
ngày. Bạn bè đông dần, trong
đó bạn ngoài đời càng ngày
càng ít hơn bạn ảo. Các bạn
ảo này mới là vui, vì chả quen
biết gì, thậm chí cái tên cũng
ảo, thí dụ Loài hoa bé dại, Ai
thèm nhớ anh, Thiên thần mắc
đọa, Cá mập chết đuối... Hầu

hết không biết mặt mũi thế
nào. Có người đưa con chim,
bông hoa, cờ nước... làm ảnh
đại diện. Kể cả họ có đưa ảnh
chân dung thì cũng không có
gì bảo đảm là thật. Bạn ảo thì
khỏi úy kỵ, bình luận ào ào,
khen chê chửi rủa vung vít.
Nói chung dù là một thế giới
ảo, Phây-búc đúng là vui ra
phết, y lời con dâu tương lai
đã nói, tha hồ tán dóc. Tôi còn
thấy sở dĩ nó được thiên hạ
khoái như điên vì còn là một
phương tiện tự sướng vô địch
về mặt tinh thần. Từ đó lúc
nào tôi cũng kè kè cái điện
thoại bên cạnh, đến mức đi
ngủ cũng để một bên, thấy
rung báo có tin là lại mở ra
bấm bấm nhấn nhấn.
Vợ tôi nổi điên:
- Anh cười thằng Nghĩa con
Trang rồi bây giờ còn lậm hơn
tụi nó! Anh vừa phải thôi nha!
Toàn trò chuyện với mấy đứa
con gái thôi phải không?
- Con gái đâu mà con gái! - tôi
chống chế.
- Hôm nọ anh nằm bấm, tôi
nhìn thấy rồi! Toàn hình con
gái! Mê quá há! Anh coi chừng
tôi, lộn xộn tôi cho anh lên
đường ngay tức khắc!
Khi vợ xưng “tôi” là biết có
chuyện rồi! Tôi kêu trời:
- Không có đâu em ơi. Bạn ảo
thôi, có gặp đâu! Chơi cho vui
thôi mà! Em cũng chơi đi cho
vui? Bạn của anh cũng là bạn
của em - tôi đề nghị.
- Không! Tôi không có rảnh!
Mà tưởng tôi ngu hả, mấy
người tạo group riêng, có trời
mới biết đang nói gì với nhau!
Tôi sửng sốt nhìn vợ. Sao
nàng lại biết cả vụ này nữa
trời? Vợ tôi như hiểu cái nhìn
ấy, cười:
- Vợ anh không ngu đâu nha!
Coi chừng đó! Bạn gái ảo thôi
phải không? Nhất định không
gặp phải không?

- Đúng rồi! Em tin anh đi! - Tôi
nói chắc như bắp.
*
Bất ngờ có một cô gái với
gương mặt đẹp như mơ và cái
tên cũng quá thơ mộng - Giọt
nắng bên thềm - xuất hiện xin
làm bạn với tôi, cùng dòng
nhắn tin: “Qua bạn bè, em rất
thích những lời bình của anh.
Xin anh cho em được làm bạn.
Có thêm một người bạn tốt,
cảm thông, chia sẻ, cuộc sống
của mình sẽ nhẹ nhàng hơn”.
Trời, hay như vậy làm sao tôi
từ chối?
Giọt nắng bên thềm tỏ ra là
một cô gái rất thông minh, tinh
tế, đặc biệt qua những câu
chat riêng tỏ ra rất hiểu tôi. Em
nói mới 30 nhưng đã một lần
dang dở. Em nói mới chơi
Phây nên rất ngại việc phơi
bày rộng rãi cảm xúc riêng tư.
Không hiểu sao em lại tin tôi
và rất thích trò chuyện với tôi,
nên xin được tạo group riêng
hai người. Thấy không hại gì,
tôi... nhận lời.
Từ đó thỉnh thoảng tôi lại
được xem những tâm trạng
buồn vui của Giọt nắng ,
những
tấm
hình
Giọt
nắng thật đẹp trong những bộ
quần áo thời trang, kể cả bikini
gợi cảm trên bãi biển... Tôi bắt
đầu chat thường xuyên với
Giọt nắng , điều lạ là em chỉ
chat vào ban ngày, lúc tôi đi
làm. Em xin lỗi tôi, nói là ban
đêm không tiện, sẽ giải thích
với tôi sau. Càng ngày em
càng tỏ ra có tình cảm với tôi,
hôm nào em không lên Phây,
tôi cũng thấy thiêu thiếu, nhơ
nhớ.
Một hôm bất ngờ em
nhắn: “Chắc em không chơi
Phây nữa, hoặc sẽ bỏ group
của mình và lock anh luôn. Em
nghĩ đến anh nhiều quá! Mà
anh thì đã có gia đình... Em rất
ngại... ”. Tôi hốt hoảng: “Đừng

em! Không sao đâu, không có
chuyện gì đâu. Mình chỉ là bạn
trên Phây thôi mà...”. “Nhưng
em cứ nghĩ đến anh và muốn
gặp anh. Em không thích chỉ
làm bạn ảo của anh. Anh có
cho em gặp không? Em muốn
mời anh ăn sáng uống cà phê,
từ nay mình sẽ trò chuyện
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ngoài đời thỏa thích với
nhau...”.
Bạn nghĩ tôi có thể từ chối lời
mời ấy được không?
Và tại quán cà phê Chiều tà
thơ mộng, tôi đã gặp Giọt
nắng bên thềm. Đó chính là...
vợ tôi! Hix! Với sự hướng dẫn
tích cực của cô dâu tương lai

tuổi Ngọ, nàng đã sử dụng
Phây-búc thành thạo và cho
tôi một vố nhớ đời...
Vĩnh biệt Phây-búc
NGUYỄN ĐÔNG THỨC

Dalai Lama: Học làm người

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!
1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người
khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm
lớn.
2. Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết,
nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con
người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.
3. Thứ ba, " học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời
cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và
năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
4. Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm.
Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn
nhau làm sao có thể hòa bình được?
5. Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống,
lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không
tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
6. Thứ sáu, “học cảm động”.
Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của
tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực
tìm cách làm cho người khác cảm động.
7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không
những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là
hành vi hiếu đễ với người thân.

Tất cả chân lý đều ở trong cuộc
sống này, khi sống với tham sân
si thì đó là luân hồi đau khổ, khi
đoạn tận tham sân si thì đó là
Niết-bàn tịch tịnh. Vậy bài học là
thấy ra đâu là đau khổ, đâu là
Niết-bàn và nguyên nhân của
nó ngay trong chính mình và cuộc
sống chứ không phải cố gắng cho
những ảo tưởng ở tương lai…
Lắng nghe , quan sát lại chính
mình trong tương giao với cuộc
sống, sẽ thấy ra (vipassati) mọi
chân lý mà chư Phật đã chứng
ngộ.
“ Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng
khóc. Sức mạnh của đàn bà là
phẩn nộ. Sức mạnh của người ăn
trộm là vũ khí. Sức mạnh của vua
chúa là quyền uy. Sức mạnh của
kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của
bậc hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh
của người đa văn là thẩm sát. Sức
mạnh của sa môn là nhẫn nhịn.”
Phần lớn chúng ta khổ vì muốn
được thường, lạc, ngã mà không
thấy vô thường, khổ, vô ngã trong
vạn pháp. Trong vô thường mà
muốn thường hằng, trong khổ đau
mà muốn hạnh phúc, trong vô
ngã mà muốn đó là ta, của ta và
tự ngã của ta: Đây được gọi là
những điên đảo tưởng.
Mọi sự mọi vật do duyên sinh
đều có biến đổi, có thành hoại, có
sinh diêt. Do đó ai muốn chúng
thường còn thì tự chuốc lấy khổ
đau. Ví dụ như hoa Mai có nở có
tàn nhưng ai muốn hoa Mai nở
mãi không tàn thì sẽ khổ đau thất
vọng .
Mọi sự mọi vật do ái dục + vô
minh, tức tham-sân + si chi phối
trong các hành động tạo tác mà
đưa đến sầu khổ. Ví dụ như đời
người có sinh, già, đau, chết
nhưng ai tham sống sợ chết thì sẽ
khổ đau phiền muộn.
Mọi sự mọi vật vốn vận hành
theo quy luật tự nhiên của chúng,
còn ý niệm “ta, của ta, tự ngã của
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ta” được gán ghép vào đó chỉ là
ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này
đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt
thấy mà cho là “ta thấy”, tai nghe
mà cho là “ta nghe”… rồi “đây là
con ta”, “đây là tài sản của ta”…
nên mới khổ.
Bởi chúng ta không thể thay đổi
được thế giới chung quanh, nên
chúng ta đành phải sửa đổi chính
mình, đối diện với tất cả bằng
lòng từ bi và tâm trí huệ”
“Ra đời hai tay trắng.
Lìa đời trắng hai tay.
Sao mãi nhặt cho đầy.
Túi đời như mây bay”.
Hãy thành thật đối diện với mâu
thuẫn và khuyết điểm trong tâm
mình, đừng lừa dối chính mình.
Thiên Đàng, Cực Lạc, chỉ là cách
gọi tên thôi. Phật giáo, Thiên
Chúa giáo chỉ là hệ thống tổ chức
Tôn giáo và Giáo lý thôi. Trên
thực tế Chân Lý vẫn là một đối
với người đã giác ngộ. Giống như
người miền Trung gọi là củ sắn
thì người miền Nam gọi là củ mì,
còn người nào ăn củ đó rồi thì
mới thấy chỉ là một củ thôi …
Khi còn tranh cãi nhau về cách
lập ngôn hay còn chấp giữ hệ
thống lý thuyết riêng của mình thì
vẫn còn chưa thấy Chân Lý…
Chính ý niệm của con người chia
cắt manh mún Sự Thật thành cái
của tôi và của anh mà thôi.
Sự khác biệt giữa con người là do
mức tiến hóa khác nhau qua các
kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét
một kẻ kém ta? Nhận thức rằng “
Vạn vật đồng nhất ”, ta sẵn sàng
tha thứ cho kẻ khác, vì họ không
hiểu biết, không ý thức hành động
của mình, vả lại họ và ta nào có
khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng
vạn vật như chính mình, từ loài
người qua loài thú, thảo mộc, kim
thạch, và ý thức rằng mọi vật đều
có sự sống, đều có Thượng đế

ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành
kiến, mở rộng lòng thương đến
muôn loài.
Có hai cách biết: Một là cái biết
thực tính (paramattha), hai là cái
biết chế định (paññatti) với khái
niệm.
Khi biết thực tính thì không qua
khái niệm và không phản ứng tạo
tác (không làm: vô vi, hoặc làm
mà không tạo tác: duy tác).
Khi biết chế định với khái niệm
thì có hai cách: Một là làm thiện
theo nhu cầu cần thiết, hai là làm
bất thiện theo tà kiến và tham ái.
Vì vậy, thấy biết chân thật là
chính, còn làm hay không là một
động lực tất yếu từ sự thấy biết
này.
“Sống với đạo Phật:
- Nếu không nói được những gì
Phật nói, hãy im lặng như chánh
pháp; đừng nói những lời ác,
xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm
tổn hại kẻ khác.
- Nếu không làm được những gì
Phật làm, hãy im lặng và lắng
nghe, quán sát, học hỏi những
thiện tri thức; đừng vọng động
làm những điều thương tổn đến
tha nhân”.
Trí tuệ không để bản ngã xen vào
(= chấp thủ của các tư kiến) sự
vận hành của các Pháp được gọi
là Minh. Chỉ có Minh mới chấm
dứt được toàn bộ tiến trình của
bản ngã trói buộc con người, làm
cho con người bị động trong vòng
luân hồi sinh tử.
“Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó
thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù
người ta có xấu bao nhiêu, có ác
bao nhiêu.
- Anh càng nguyền rủa họ, tâm
anh càng bị nhiễm ô.
- Anh hãy nghĩ, họ chính là thiện
tri thức của anh”.
- Trong lành là tuyệt đỉnh của
Giới.

– Tĩnh lặng là tuyệt đỉnh của
Định.
– Sáng suốt là tuyệt đỉnh của Tuệ.
Thực ra, chỉ có buông xả mới đạt
được tuyệt đỉnh của Giới Định
Tuệ mà thôi…
“Người mà trong tâm chứa đầy
cách nghĩ và cách nhìn của mình
thì sẽ không bao giờ nghe được
tiếng lòng người khác.
Ví như trong tay anh nắm chặt
một vật gì mà không buông
xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy,
nếu anh chịu buông xuống, thì
anh mới có cơ hội chọn lựa
những thứ khác.

Vì thế, nếu một người luôn khư
khư với quan niệm của mình,
không chịu buông xuống thì trí
tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức
độ nào đó mà thôi.”
Hãy tin vào tất cả nhưng cũng
đừng tin vào điều gì cả, hay nói
chính xác hơn là đừng bám víu
vào bất cứ điều gì. Tin vào mọi
sự, mọi người, mọi vật… vì tất cả
điều gì đến với mình đều có nhân
duyên với mình, đều là bài học
giúp mình học ra cái đúng cái sai,
cái xấu cái tốt, cái chân cái giả…
Do đó phải biết ơn và phải học
cho thật nhiệt tình, tận tâm và

chuyên chú… chứ không nên
chểnh mảng.
Nhưng phải cẩn thận, đừng bám
víu vào điều gì, vì bám víu là
dính mắc, dính mắc là trói buộc,
trói buộc là đau khổ, là không còn
thong dong tự tại…
“Hạnh phúc không phải là thứ có
sẵn, Nó đến từ chính hành động
của bạn.. .
Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản.
Không cần có các chùa chiền,
không cần các triết lý cao siêu.
Tim và óc của tôi là các chùa
chiền; triết lý của tôi là lòng tốt.
Dalai Lama

BÁC,ĐẢNG VÀ CON

CHỚM THU

Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào
Để ta dâng đất cho Tàu thả ga
Khi xưa có thằng Hồ già
Cam tâm làm mọi Tàu Nga một đời
Gian manh chẳng khỏi mệnh trời
Mồng 2 tháng 9 Hồ rời thế gian
Đảng ta mê tín dị đoan
Chết ngày Quốc Khánh, tan hoang đảng
nhà.
Tin liền vang dội truyền ra
Bác đi thăm Mác mồng 3 năm nàỵ
Xác bác đem ướp liền tay
Chưng trong sở thú mặt dày phấn son
Ngày nay đảng cử thằng con
Thay cha làm mọi cho tròn phận nô
Theo cha con bán cơ đồ
Nam Quan, Bản Giốc ...ô hô đâu rồi ?
Bán nước tội đáng muôn đờị
Ghi vào thanh sử cái nòi Việt Gian.

Sáng nay trời hây lạnh.
Con chim nhỏ trên cành
Líu lo mừng buổi sáng
Giữa bầu trời trong xanh

CTN/NL

Chiếc Thuyền Nan

Cây bên đường đổ lá
Tia nắng vàng nhớ thương
Xứ người, ôi xa lạ
Lòng mãi vọng cố hương
Trời vào Thu u ẩn
Nhè nhẹ gió thoáng đưa
Một đời ta quanh quẩn
Nợ nước còn dây dưa
Thu vàng bao nhiêu tuổi?
Ta một quảng đời trôị
Tâm tư...người đừng hỏị
Đã biết mấy Thu rồị

Khóc Mẹ
Mẹ ơi! Sao vội bỏ con đi?
Đời con mất mẹ luống sầu bi
Công ơn dưỡng dục con chưa trả
Nghĩa mẹ chưa đền vội phân ly.
Trách sao ông Tạo mau dời đổi
Đôi ngả âm dương biết nói gì?
Giờ con mất mẹ xin khấn nguyện
Hương hồn Từ Mẫu sớm siêu đi
23 tháng 3 năm 1988
Ngày con xa Mẹ vĩnh viễn
CTN/NKL
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Gửi ai trở về xứ Việt
Xin cho tôi nhắn đôi lờị
Yêu quê, tình yêu bất diệt
Nhớ em, nhớ cả một đời
Gửi ai trở về xứ Việt.
Cho tôi gửi chút mơ hồng
Dân tôi không còn rên xiết
Vùng lên đập nát cùm gông
Gửi ai trở về xứ Việt.
Cho tôi nắm đất quê hương
Luá non xanh xanh màu biếc
Quê hương, thương qúa là thương
Gửi ai trở về xứ Việt
Cho tôi gửi nỗi đớn dau
Cái đau của ngày ly biệt
Việt Nam nhuộm đỏ một màu
Gửi ai trở về xứ Việt
Cho tôi xin nhắn mọi người
Dân Nam còn mang xiềng xích
Đừng quên hận nước chưa nguôi
Gửi ai trở về xứ Việt
Cho tôi nước mắt người nghèo
Hòa mực, anh, tôi cùng viết
Bài thơ giục tiếng quân reo
Gửi ai trở về xứ Việt
Cho tôi trăm ngàn nỗi nhớ
Xót thương tuổi thơ xanh biếc
Cuộc đời đã sớm bơ vơ
Gửi ai trở về xứ Việt
Hỏi rằng tuổi trẻ ở đâu?
Ngày ngày vui bên bàn tiệc
Vận nước, Ai hận ? Ai sầu?
Gửi ai trở về xứ Việt
Đừng quên đem chút niềm vui
Đến các cơ quan từ thiện
Món quà từ chốn xa xôi
Gửi ai trở về xứ Việt
Quê ta đậm thắm tình ngườị
Dù xa nhưng lòng vẫn quyết
Việt Gian diệt sạch mới thôi

Gửi ai trở về xứ Việt
Nước Việt có hai loại người
Một mang gông cùm xiềng xích
Một đang ngồi uống máu tươi
Gửi ai trở về xứ Việt
Xem giùm Tàu Cộng nơi đâu
Họ Uông có là dân Việt ?
Mà ngành Tư Pháp cầm đầu?
Gửi ai trở về xứ Việt.
Xem giùm vì sao đảng ta
Đẩy Nước đến nơi cùng kiệt
Để được vinh thân phì gia
Gửi ai trở về xứ Việt
Nhìn xem thành phố Sài Gòn.
Dân Nam sống đời khắc nghiệt
Công an nhà cửa sơn son
Gửi ai trở về xứ Việt
Ra thăm Hà Nội giùm tôi
Quê hương anh hùng hào kiệt
Giờ trốn đi đâu hết rồi?
Gửi ai trở về xứ Việt
Thăm giùm phố Huế ngày xưa
Nước lũ có còn chảy xiết?
Dân còn khổ vì gió mưa?
Gửi ai trở về xứ Việt
Thăm giùm tôi chốn U Minh
Rừng tràm còn hay bị diệt
Dân còn cơ hội mưu sinh
Gửi ai trở về xứ Việt
Thăm giùm sở thú Ba Đình
Xác Hồ còn tươi hay kiệt?
Dân mình có trọng hay khinh?
Gửi ai trở về xứ Việt
Thăm Dân tôi ở Thái Bình
Xưa nay lắm người hào kiệt
Bây giờ sống nhục? Chết vinh?
Gửi ai trở về xứ Việt
Dân tộc yêu dấu ngàn đời
Chủ nghĩa ngoại lai Cộng Việt
Nhập vào tàn sát Dân tôi

Gửi ai trở về xứ Việt.
Nhớ câu " Nam Quốc sơn hà.....
Đứng lên nói câu quyết liệt
ĐẤT NÀY, ĐẤT CỦA DÂN
TA!
CTN (Chiếc Thuyền Nan)

Có Biết Làm Thơ
Đường?
Anh hỏi tôi biết "làm thơ Đường
Luật"?
Ngơ ngác cười....thơ Đường Luật
ra sao?
Rời trường xưa từ thuở giặc mới
vào
Xong lớp 9 tôi ra đời kiếm sống
*****
Sáng chiều tối lo miếng cơm
manh áo
Có nhớ gì tứ tuyệt với thất ngôn
Vận đổi thay, vượt biển sống lưu
vong
Tôi có dịp trở về cùng sách vở
*****
Theo ngày tháng trưởng thành
nơi xứ lạ
Nói tiếng người lẹ gấp mấy tiếng
ta
"Hello Mam" lẹ hơn tiếng "chào
Bà"
Chợt tỉnh ngộ....hình như ta mất
Gốc
Rồi từ đó tôi tìm về nguồn cội
Học viết văn và tập tểnh làm thơ
Luật trắc bằng tôi vẫn mãi ngu
ngơ
Nên sao hiểu đâu là thơ Dường
Luật
CTN/NKL

Phận Gái Việt Nam
Đất nước tôi những người con gái nhỏ,
Tuổi thơ ngây đôi tám thật dại khờ,
Em lớn lên trong câu hát giọng hò,
Của ruộng lúa của làng thôn chất phác.

Áo Trắng
thơ Song Vinh
Gom kỷ niệm thương hoài hoa phượng đỏ
Rót vào hồn ấp ủ lá me xanh
Chiều chớm lạnh vỡ oà ngàn thương nhớ
Tiếng thở dài đọng mãi giọt sương khuya
Tháng Tư đó phượng buồn hoa khép nụ
Điệp khúc Hè câm nín bởi người đi
Áo trắng ơi đông phủ khắp Sài Gòn
Con ve nhỏ chết dần trong thao thức
Ngày đất khách áo tha hương trôi nổi
Đêm lặng buồn thầy cô dạ héo hon
Bàn ghế xưa quạnh quẽ chẳng ai ngồi
Đàn em dại lớn theo đời bất hạnh
Thành phố ấy đã đan thành hơi thở
Làm xót xa bao cánh én lạ bầy
Trời chuyển Tết lối về cây trút lá
Lót chân người đất lạ bước heo may
Chiều nay nữa nhìn mây trôi cụm nhỏ
Nét nhang thầm cầu nguyện một ngày mai
Mong xuân đến ở hoài trên đất nước
Đón nhau về áo trắng dựng trường xưa

Tuổi thơ em thơm hương đồng bát ngát,
Tâm hồn em trong trắng chẳng âu lo,
Bổng tai ương kéo đến thật bất ngờ.
Trời giông bão theo sau là lũ lụt.
Gia đình em bổng trở nên sa sút!
Bỏ quê hương em lên chốn thị thành,
Nơi phồn hoa em tìm kiếm mưu sinh,
Để giúp đỡ cho cha già mẹ yếu!
Bỏ sân trường để lo tròn chữ hiếu,
Có ngờ đâu cạm bẫy đã giăng ngang!
Kiếp hồng nhan chịu nghiệt ngã giữa đàng!
Để thiên hạ mua vui trên thân xác!
Đọc tin em lòng tôi thêm tan nát!
Xót xa giùm cho số phận hồng nhan!
Lòng hờn căm oán hận bọn hung tàn,
Vì tiền bạc đã không còn nhân tính.
Chúng cùng với bọn chính quyền lừa
phỉnh,
Dụ dỗ em đi mãi tận phương xa,
Rồi từ ngày em lìa bỏ quê cha,
Lòng đau đớn khi nhớ về đất mẹ!
Rôi từng đêm em âm thầm nhỏ lệ!
Đến bao giờ mới trở lại quê hương?
Em hỡi em mang số kiếp đoạn trường!
Bao oan nghiệt đè lên thân xác nhỏ.
Toàn dân ơi xin vùng lên đạp đổ
Bọn cầm quyền tàn ác với nhân dân,
Cùng chung tay đi cứu vớt các em,
Xin trả các em thương yêu ngày trước.
Ngọc Trân
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Lời Thú Tội
Tôi, công dân của cường quốc Hoa Kỳ
Vừa sống sót qua một thời dâu bể
Tôi nhuộm tóc cho đời thêm tươi trẻ
Đổi tên mình cho dễ đọc, dễ nghe
Thưa, tôi chính là thằng Cu Tí ốm teo
Một dạo mót khoai trên vùng Kinh Tế Mới
Đêm Sông Bé căn nhà tranh tăm tối
Bữa ăn chiều không đủ cháo thay cơm
Tôi quên rồi, tôi là kẻ vong ơn
Sẽ gởi nắm xương tàn nơi đất khách
Trong giấc ngủ, tôi mơ về Bahama, Las
Vegas
Mơ con tôi một ngày sẽ vào Harvard,
Stanford
Tôi nghiêm chỉnh chào cờ trước mỗi trận
football
Nhưng ghét những lễ thượng kỳ quốc gia,
quốc kháng
Mặc ai chết, ai vào tù ra khám
Gánh sơn hà đâu phải để tôi lo
Tôi thích nói về chuyện stock, mutual fund
Hơn là chuyện cháo rau khoai sắn
Đời là thế, có khi mưa khi nắng
Tôi trả lời về quá khứ đau thương

Tôi thích khoe mình mới được lên lương
Giấu đi những món nợ đời tôi chưa trả hết
Tôi nợ cha đôi mắt trừng khi chết
Nợ mẹ già dòng máu chảy trong tim
Tôi quên rồi, tôi có vạn thằng em
Đang lây lất trên vỉa hè, góc phố
Sẵn sàng giết nhau vì chén cơm manh áo
Và học đường là những tối đi hoang
Tôi quên rồi, tôi có vạn đứa con
Trôi giạt giữa quê hương mùa bão lửa
Là tôi đấy những ngày xưa thiếu sữa
Trong tay gầy của mẹ buổi sơ sinh
Tôi quên rồi, tôi có vạn người anh
Trong ngục tối, trên rừng sâu núi thẳm
Người đi khuất vào hư vô quên lãng
Không mộ bia và không cả họ tên
Tôi quên rồi, những người chị thân yêu
Đang lạc lõng nơi nào trên đất Thái
Đêm chị ngủ có mơ về quê ngoại
Bên hàng dừa, bên ruộng lúa nương dâu
Đêm giao thừa trên đất khách mưa bay
Nghe ai gọi từ bên kia biển rộng:
Nầy Cu Tí, mầy là thằng phản bội
Tôi giật mình và sực nhớ ra tôi.
Trần Trung Đạo

ĐAU THƯƠNG QUÁ, VIỆT NAM ƠI!
Vừa nghe tin đội banh Nam Hàn thắng lợi
Hàng trăm triệu người Á châu mừng vui chới với
Triệu người Việt Nam hò la vang dội xóm làng
Tưởng như chính mình vừa đoạt được vinh quang
Tưởng như đôi chân Việt Nam vừa chiến thắng
Nhưng,
Cũng có những mái đầu đứng lặng
Những trái tim vụn vỡ âm thầm
Khi nhớ lại, chỉ mới qua hai chục năm
Cả chục ngàn nguời Đại Hàn còn đến Việt Nam
Nhận những công việc không mấy cao sang
Chỉ mong sống qua mùa mưa, mùa lũ
Những tóc bạc công nhân rơi trên quần áo cũ
Sống vật vờ sau cơn sốt Bẩy Lăm
Căn phòng trọ, nhà cơm, bóng dáng âm thầm
Chắp tay nguyện xin về quê, dù trăm ngàn khổ cực..
Giờ đây, con rồng Á Châu đó vùng lên, hừng hực
Khí thế oai hùng, lừng lẫy năm châu
Trong khi Việt Nam ta,
Gần ba mươi năm sau.
Trước từng là “hòn ngọc Viễn Đông”
Biểu tượng vinh quang mà các nước Đông Á trông
mong
Lại xuống gần như nghèo nhất thế giới
Dù cho Saigon, nhà cao vời vợi,
Những kiến trúc cao tầng mầu sắc huyênh hoang
Những chốn ăn chơi lộng lẫy Thiên Đàng
Du khách mặc long bào, nghe ca trù, ngủ giường
Ngự
Còn trên đường phố, Tây-Ba-Lô lủ khủ
Ca hát nghêu ngao, đi xe đạp, cưỡi xích lô
Lưng có người đấm bóp, ăn có người bưng tô
Người Việt Nam vẫn nghèo, vật vờ chiếc bóng…
****
Hãy thử rời xa thành đô hào nhoáng
Đi thăm người dân thôn quê
Thăm cuộc sống thật sự đau khổ, thật sự não nề
Ngư dân sống dập dềnh trên từng con sóng
Một ngày như mọi ngày, chơi vơi kiếp sống
Dã tràng phú mình cho giận dữ biển khơi
Khi bão tố gầm lên, ngư dân chỉ biết cầu trời
Cho xác trôi đầu về nhà, vợ con chôn cất
Bên bờ sông, bờ kè, những trẻ mình đồng da sắt
Lượm cá ươn, vỏ ốc ăn qua ngày
Những tuổi thơ không có tương lai
Chồi non mọc lên rồi cát lấp đi, biệt tích
Không nước mắt khóc thương, không chứng tích
Ngoài lời thề nguyền trả hận nước non
Nhưng biển vẫn khinh thường, còn sói mòn vô trong
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Khiến những làng thôn, một đêm mất dấu…
Sóng phũ phàng không để lại vết máu
Nhưng đi đâu,
Hồn của những con người?
***
Hãy về những ngôi làng sụp nát, chơi vơi
Toàn góa phụ, gái già, và con nít
Trần truồng, cong queo, khô đen như dái mít
Cả làng khẳm hôi mùi đàn bà thiếu nước
Những cặp mắt tráo trơ, không bao giờ ướt
Vì tâm hồn khô như ngói vỡ bên hè
Đêm khuya, nhiều vành tai lắng nghe
Mong chờ được hiếp hay mong được bắt cóc
Những tiếng thở dài vẳng trong không gian khô
khốc
Trần ai! Oâi! phải chăng địa ngục oan hình?
Những người phụ nữ không ngủ chờ bình minh
Đi bán sức cho những tay địa chủ
“Thưa ông, thưa anh, này em đang căng vú sữa
Xin cho em đi làm, lấy chút tấm nuôi con…”
Hò ơ.. Con ngoan, con ở lại nhà
Mẹ đi bán máu, mua quà cho con…
****
Hãy đi về Cửu Long, bên những con lộ bon bon
Những mái lều tranh, những con người chân đất
Chiếc vó chỏng trơ chờ tay trẻ thơ ra cất
Nhặt con tôm, con vó ngựa, cá lòng tong
Những chiếc bếp phủ lá gồi, nóng dạ trông mong
Mẹ đi chợ về, nấu nồi cháo trắng
Nhà không then cài, cửa không che ánh nắng
Để chạy cho nhanh, đêm đất lở xuống sông
Sông Tiền, sông Hậu, Sa đéc, Vĩnh Long…
Lúc nào cũng có thể lôi người xuống nước
Không “ủy ban nhân dân” nào chuẩn bị đắp bồi
trước
Bờ lở kệ bờ, chết bớt lũ dân ngu
****
Hãy vào miệt vườn, cà phê ôm mọc lên như chuồng
cu
Đầy mùi ruợu bia, mùi hôi nách những khách ngả
ngớn
Mùi con gái mới lớn, mười ba mười bốn
“Chú chơi con đi, cho típ nhiều nhiều
Để con đưa về cho mẹ con tiêu
Mua quần cho em con, nó ở truồng, tội lắm!”
Miệng trẻ thơ mà nói chuyện cay đắng
Thay cho truyện thần tiên, truyện Hoàng Tử-Lọ Lem
Ở quê Việt Nam, chỉ có chuyện con tằm
Rút ruột nhả tơ cho tham quan, ô lại

Trị vì làng xã là những tay thực dân bại hoại
Muốn cho yên thì dân xã được yên
Muốn sống tốt phải “thủ tục đầu tiên”
Muốn sóng gió thì cho người khuấy đục
Chợ đông người mà du đãng nhung nhúc
Muốn bắt gái tơ, muốn cào nhà ai, xin cứ tự do
Để công an, chủ tịch yên tâm tậu ruộng, tậu bò
Thuế muốn đánh trên đầu ai cũng được
Còn rừng? Mặc cho lâm tặc làm tan tành đất nước
Lũ tràn bờ, dân chết lụt, đổ tội cho Trời
Thú rừng bị giết sạch phục vụ cho miệng người
Miệng các quan, miệng Việt kiều, miệng khách
ngoại
Chẳng bao lâu, rừng chỉ còn là bãi
Cát sẽ phủ lên thành sa mạc mênh mông
Dân tộc ta, con Lạc, cháu Hồng
Sẽ có cơ hội thành người rừng, người rú.
****
Hãy trở về nơi đô thị, phường phố
Bên cạnh những bin-đinh cao ngất
Là những con hẻm rất chật
Đủ cho một chiếc xe gắn máy chạy qua
Bước vào trong những cái gọi là “nhà”
Để thấy những con người Việt Nam sống như thú
vật
Đầu tóc bù xù, chân tay tất bật
Chích, choác, bạc bài, đâm chém, vật nhau
Khách làm tình trước cặp mắt đỏ au
Của em bé vừa bắt đầu tuổi ngọc
Mẹ bán con, con bán mẹ, cười đùa hừng hực
Còn hơn đi lượm rác dơ hầy
Những bịch ny-lông còn dính máu tanh bầy
Phải nhúng rửa, phải đạp trên phân thối
Mặt trẻ thơ mà tay chân cứng cỏi
Cào rác như điên, lượm bánh vụn ăn liền
Những em bé mười lăm chưa hề biết chữ “hiền”
Chỉ biết chửi tục, cầm dao đâm chết bỏ
****
Đèn Sàigòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn mờ
Nào ai học đến chữ “ngờ”
Nông dân thiếu gạo, mịt mờ tương lai
Công nhân chôm, chĩa qua ngày
Thầy, Cô mất dậy, đi cầy thay trâu
****
Hãy vào những khu công nghiệp cao
Gặp những thiếu phụ mười chín, hai mươi
Quắt quay, hùng hục, làm việc bất kể thân người
Chưa già đã lão, hết giờ, đi bán trinh, dành khi hữu
sự
Hay vào khu sinh viên ở trọ
Thấy xì-ke, bài bạc, lộn xộn, tranh dành

Nữ sinh sống tiền hôn nhân, hút sách, đành hanh
Thích làm vợ bé Việt, Hoa Kiều để đi ngoại quốc
Bởi bác sĩ học xong cũng không được vào nhà nước
Cử nhân, kỹ sư cũng có thể đạp xích lô
Nếu không thần thế, không có “ô”
Đời cay đắng như con tôm, con tép
Không học, đi làm thuê, chủ thường bắt ép
Một “đô” một ngày, không thích thì thôi
Trong khi “tư bản đỏ” tiêu tiền kinh người
Ngàn “đô” một tối, vất tiền cho em không nháy mắt
Rượu bia đổ tràn giữa tiếng cười tiếng hát
Gái nhẩy trần truồng trong tiệm “karaokê” ôm
Hớt tóc ôm, võng ôm, hay cà phê ôm
Hình như cả đất nước cũng ôm,
Nhưng là ôm mối hận
Muốn ngửa mặt hét vang cho vơi lòng căm giận
Hận lũ cầm quyền thối nát, quan liêu
Hận “tư bản đỏ” làm đất nước tiêu điều
Bán đất, bán nước, mặc nhân dân quằn quại
Mặc biểu tình, mặc quốc tế lải nhải
Vẫn Vũ xuân Trường, Minh Phụng, Năm Cam
Rồi Nguyễn tấn Dũng, Mai Hạnh, Thanh Hương…
Và hàng trăm giám đốc, tướng, tá… dấu tên
Bộ, Thứ Trưởng, vợ Thủ Tướng hối lộ như điên
Nghìn triệu đô la, tiền nhân dân, triền miên nước
chẩy qua cầu…
****
Còn Nhân dân Việt Nam, thực sự ở đâu?
Những con cháu Triệu, Trưng, Nguyễn Huệ
Những Anh Hùng Aùo Vải Lam Sơn và hậu duệ
Những anh linh liệt sĩ, anh thư
Sinh Bắc, Tử Nam, hay Nam Sinh, Bắc Tử
Chết Trường Sơn, hay chết giữa ruộng đồng
Chết cho một nước Việt Nam hùng cường
Hay cho một chế độ độc tài, máu trắng?
Coi nhân dân như công cụ tế thần
Thần Mác Xít, hay Thần Lê Nin Nít?
Bao giọt mồ hôi, bao vết thương, bao xác chết
Quằn quại hy sinh suốt cả đời người
Giờ đây toàn dân lao động giữa chợ trời
Để những vị Chủ Tịch cợt cười trong sung mãn
Hãy nhìn lại đi, nghĩ lại đi, các bạn
Người Nam Hàn cũng giống Á Châu mình
Đã vùng lên oanh liệt giữa bình minh
Sao ta lại chỉ vỗ tay mừng bạn?
Sao ta không tự mình sáng lạn?
Cho tên Việt Nam bay khắp năm châu
Bạn ơi! Bạn ơi! Việt Nam đang nghẹn ngào
Nước Mắt hay Máu chẩy trong lòng bạn đó..
Chu Tất Tiến,
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