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Tác giả: Sông ðồng Nai. 

Một bà cụ 85 tuổi, mỗi ngày ñi bộ thể dục 
hơn một giờ trên hè ñường phố Paris, ñể cho 
khỏi sụm vì bệnh hoạn. Bà nói: “Mình phải tự 
thương, chăm lo cho sức khỏe mình. Sức khỏe 
là cái mỗi người phải tự lo lấy, không ai giúp ai 
ñược. Con cháu có thương, thì biếu quà, dúi 
chút tiền bạc, chứ không thể cho mình sức khỏe 
ñược.” Giọng của bà khào khào ñứt quãng vì 
tuổi già, chân ñi lụm khụm, bước vụng về. Mỗi 
ngày bà gắng xuống phố ñi bộ. Tôi bước theo 
bà trên một quãng ñường dài, nghe bà kể 
chuyện ‘ngày xưa’ về một ‘xứ’ có tên là Sài 
Gòn. Nơi ñó, bà có một tiệm bán thực phẩm 
Pháp ở vùng Tân ðịnh. Bà ñã nuôi bốn người 
con cho ñi du học Pháp, ñều thành tài và có ñịa 
vị khá trong xã hội.  

Nhờ lời bà cụ nói, sức khỏe là cái mà mình 
phải tự lo cho mình, nên mỗi ngày tôi lái xe ra 
công viên gần nhà tung tăng thả bước thong 
dong. Tôi nghĩ, không tập thể dục sẽ quỵ dần 
dần, rồi ñời sống sẽ thiếu phẩm chất, mất ñi 
nhiều sinh thú. Ưu tiên số một của người cao 
tuổi như tôi là bảo tồn sức khỏe, thắng lại cái 
ñà suy thoái, ñể nó xuống chậm chừng nào tốt 
chừng ñó. Biết không mong chi giữ ñược sức 
khỏe ở mức ngang bằng mãi, và cứ chấp có suy 
thoái, mà không lo sợ, vì ñó là luật tự nhiên của 
tạo hóa. 

 

Công viên nầy vuông vức, mỗi chiều rộng 
một dặm. Cây cối xanh um, cỏ mướt tươi mát, 
cắt xén sạch sẽ gọn gàng. Có những con ñường 
tráng xi măng cho bộ hành, uốn lượn như rắn 
bò quanh co, vòng ñi khắp bốn hướng. Hai hồ 
nước lớn cho dân ghiền câu thả cần. Gần chục 
cái nhà mát, với ghế dài, bàn dài cho dân chúng 
tổ chức họp mặt ăn uống. Quý nhất là có gần 
chục nhà vệ sinh, mỗi nhà có ñúng mười 
phòng, các ông bà già khỏi lo ôm bụng chạy ñi 
tìm trong những lúc khẩn cấp. Có ba sân ñá 
banh, ba sân côn cầu, nhiều sân ñánh banh quần 
vợt, bóng chuyền, một khu sân gôn lớn, nhiều 
sân bóng rổ, thêm một xạ trường cho những 
người ưa chơi trò bắn cung tên. 

 

Khi ñang thong dong thả bước qua một nhà 
mát, hai ông bạn già kêu tôi lại, mời ngồi nghỉ 
chân một lát, cùng nhấp chén trà cho thông cổ. 
Trên bàn có bình thủy ñựng nước trà, mấy cái 
ly nhựa và một dĩa bánh khô, thêm các thứ hạt 
trộn lẫn. Hai ông bạn già ñang khề khà ăn uống 
và nói chuyện vui cười râm ran. Thấy hai bạn 
ngồi rung ñùi, với dáng thảnh thơi nhàn tản, tôi 
nói ñùa:  
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“Trông hai anh sung sướng, nhàn tản như 
tiên ông.” 

Bạn tôi, anh Sáu cười hỏi: “Anh có biết 
cuộc sống trong trong vườn ñịa ñàng ra sao 
không?” 

Tôi lắc ñầu: “Tôi ñã ở trong vườn ñịa ñàng 
ñâu mà biết?”  

“Có phải ở ñó, tiên ông tiên bà thong dong 
dạo chơi, thanh thản tâm thần, không lo âu cho 
cơm áo gạo tiền, chẳng cần cực nhọc lao ñộng 
mà không sợ ñói khát. Suốt ngày cứ tà tà cà 
nhỏng, ưa làm gì thì làm, không ngại phí phạm 
thời giờ, không bị ai kiềm chế, kiểm soát, thúc 
hối. Họ có ñầy ñủ tự do, sung sướng. Bây giờ 
ñây, anh, tôi và anh Bảy cũng gần giống như 
vậy. Thì chúng ta không ñang ở trong vườn ñịa 
ñàng hay sao? Chúng ta ñều thành tiên rồi, anh 
không biết hay sao?” 

Tôi chỉ vào hai chiếc xe ñạp và  trêu chọc: 
“Hừ, tiên mà không có cánh, phải ñi xe ñạp.” 

 

Anh Sáu cười bảo: “Anh ñừng nói thế, có 
nhiều loại tiên khác nhau. Tiên nầy không cần 
cánh, có chỉ thêm vướng víu, khó chịu. Anh thử 
tưởng tượng, nếu chắp cho anh ñôi cánh trên 
vai, làm sao mà mặc áo, và ngủ thì nằm sấp 
như gà vịt, chán lắm. Mình thành tiên, vì ñã 
sung sướng như tiên rồi.” 

Hớp một ngụm trà anh Sáu tiếp: “Anh nhìn 
xem trong công viên nầy, thú vật và mọi người 
ñều như toát ra niềm hoan lạc tự nhiên, hạnh 
phúc ñầy tràn. Cầm thú không hề biết sợ sệt, 
sống thong dong. Xem ñàn quạ bay lượn tung 

tăng, lũ sóc nhảy nhót vui ñùa, chạy theo người 

ñi bộ xin ăn, bọn vịt trời cả mấy trăm con hụp 
lặn dưới nước, ñứng nghỉ ngơi trên bờ, thong 
thả ăn cỏ non, thấy người ñi qua không thèm 
tránh ñường. Kìa mấy anh cò tư lự nhàn nhã 
nhìn trời ñất. Người và vật thân thiện, không sợ 
hãi, không e dè nhau. ðới sống an bình, hoà 
hợp.” 

Anh Sáu chỉ qua nhà mát bên kia, có bốn 
ông và ba bà già Mỹ ñang ngồi nói chuyện râm 
ran, thỉnh thoảng cùng cười vang rộ. Anh nói: 
“Trông vào họ, có giống như bầy tiên ñang vui 
hưởng sung sướng nhàn nhã của cõi thiên thai 
không?” 

Anh Sáu và anh Bảy mỗi ngày cùng ñạp xe 
ra ñây rồi ñi bộ loanh quanh. Theo anh Sáu thì 
ñi bộ là lối tập thể dục tốt và nhẹ nhàng, thích 
hợp nhất cho người lớn tuổi. Không cần ñi 
nhanh, ñi vừa với sức của mình. Cũng không 
cần quy ñịnh phải ñi bao lâu, bao xa, nhưng 
nên ñi cho ñến khi nào mồ hôi ra lấm tấm lưng, 
là ñạt ñược mục tiêu của việc thể dục. Ngày 
nào bận việc, không ñi bộ thể dục, thì trong 
người anh mỏi mệt, bần thần. Những lúc ñó, thì 
anh phải ñi quanh quanh trong phòng khách, 
vừa ñi vừa nghe tin tức thế giới trên máy truyền 
hình. 

Phần anh Bảy, dù ở một mình, bị vợ bỏ, 
cũng tự xưng là tiên. Ông tiên nầy ñã tốt nghiệp 
“tiến sĩ tù”, học tập cải tạo mười hai năm, vợ 
hết kiên nhẫn ñợi chờ. Chính anh cũng khuyên 
vợ tìm ñường thoát ra khỏi thiên ñàng xã hội 
chủ nghĩa. Phần anh, thì cứ xem như ñã ñi ñong 
rồi. Nghe tin vợ vượt biên thành công, anh vui 
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mừng và “yên tâm cải tạo” hơn. Nghe tin vợ 
bước thêm bước nữa, anh có buồn, nhưng 
không oán, không giận, còn thông cảm và 
thương cho hoàn cảnh của người ñàn bà khi bơ 
vơ nơi ñất khách quê người, phải tìm chỗ 
nương tựa. Anh nghĩ chị làm ñúng, ñể sống 
còn, và nuôi con. Anh nói: “Bây giờ tôi khỏe 
lắm ông à. Muốn làm chi thì làm, tự do hơn cả 
hồi hai mươi mấy tuổi ñộc thân. Không còn ưu 
tư, lo lắng chi cho tương lai, danh vọng, tiền 
tài, tình yêu, sao mà nhẹ nhàng sung sướng ñến 
thế nhỉ?”  

Anh Bảy ñược ñi Mỹ theo diện nhân ñạo 
HO. Khi ñi, một chiến hữu cũ xin anh ñem theo 
cô con gái của ông, cô nầy goá chồng khi còn 
trẻ, ñã có hai con. Cũng chỉ là ñể cứu vớt ñời 
cô và hai ñứa bé. ðem cô theo với danh nghĩa 
vợ chồng, nhưng không chung chăn gối. Ngày 
xưa là chú cháu, phải ñổi cách xưng hô lại là 
anh em. Thời gian ñầu sống chung nhờ trợ cấp 
xã hội. Về sau, khi cô kiếm ñược việc, có thể tự 
lập, thì anh Bảy dọn ra riêng. Cô cũng có ñề 
nghị anh Bảy biến chuyện giả thành thật, ñể 
nương tựa nhau nơi quê người trong quãng ñời 
còn lại. Nhưng anh Bảy thấy lấn cấn vì cái tình 
bạn với ông bố cô, nên từ chối khéo. Không lâu 
sau ñó, anh Bảy tìm cho cô một chàng goá vợ, 
họ kết hôn, sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng vợ 
chồng cô cũng lui tới thăm viếng chăm sóc hỏi 
han.  

Anh Sáu trêu chọc: “Ông Bảy nầy câu nệ 
quá trời. Cô cháu tình nguyện nâng khăn sửa 
túi, mà cũng không chịu, lại ñùa ñẩy cho người 
khác chịu trận. Tôi mà ở hoàn cảnh anh, thì 
xong rồi, vì dù sao trên giấy tờ và pháp luật, 
cũng ñã là vợ chồng, thì càng thuận tiện. Tôi 
tin, nếu ông bố cô biết ñược chuyện giả thành 
thật thì cũng mừng chứ không trách cứ gì ñâu. 
Tôi thấy anh cũng giỏi thật, cục mỡ ñể trước 
miệng mèo ñói mà chẳng liếm láp chi cả.” 

Ông Bảy cười cười: “Nhiều người bảo tôi 
tốt, ñàng hoàng, cái ñó chỉ ñúng một phần nhỏ 
thôi. Trong mỗi người, có một con quỷ ẩn nấp, 
thập thò, chờ dịp xông ra làm ñiều bậy bạ. Khi 
mình không ñè nén nó ñược, thì rắc rối ập ñến 
liền. Tôi cũng ñã suy nghĩ kỹ lắm. Cái tuổi 
chúng ta, sau bao năm lao tù ñày ñọa, sức lực 

chẳng còn lại bao nhiêu, vướng vào một người 
ñàn bà trẻ, thì chỉ mang khổ vào thân mà thôi. 
Cũng làm khổ họ nữa. Rồi bị cắm sừng tua tủa 

trên ñầu, là chuyện ñương nhiên phải ñến. Tuổi 
nầy mà lập gia ñình lại, thì cũng chẳng khác 
nào ñi ñã gần ñến ñích, mà quay về từ khởi 
ñiểm ñể ñi lại. Tôi cũng biết rõ tình ñời. Mình 
làm ơn, ñem người ta từ miền ñịa ngục lên ñến 
thiên ñường, họ thấy ân nghĩa ñó to tát lắm. 
Nhưng nếu loạng quạng, chỉ một lần thôi, một 
lần mò vào giường họ, thì bao nhiêu ân nghĩa 
ñều rủ sạch, bao nhiêu kính trọng ñều tiêu tan, 
và ñang là người tốt, trở thành kẻ xấu xa lợi 
dụng. Tuổi già, nếu thấy cô ñơn không chịu 
nổi, thì kiếm bạn, làm bạn mà thôi. Bạn bè, 
thường biết tôn trọng nhau, không ñòi hỏi trách 
nhiệm, bổn phận, nên ít có cái quyền trách móc 
hờn giận nhau. Tôi không thấy cô ñơn bao giờ, 
tôi thích thú với ñời sống một mình hiện tại.” 

Tôi vỗ vai ông Bảy và hỏi: “Thế thì, khi 
‘tiên’ ñau ốm, lấy ai chăm sóc, ai nấu cho chén 
cháo, pha cho ly nước?” 

Ông tiên Bảy cười: “Khỏi lo, trong cái 
chung cư tôi ở, có mấy ông bà bạn già, họ cũng 
sống một mình. Mỗi sáng chúng tôi kêu ñiện 
thoại cho nhau, xem ñêm qua có ai ñược Chúa 
rước ñi chưa, hoặc ñang nằm hôn mê không 
cựa quậy ñược. Nghe tiếng nhau là biết còn 
sống, mừng lắm. Lần nọ, khi hai giờ sáng, ñiện 

CHÚC MỪNG LÁ THƯ SỐ 100 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANG 127 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

thoại reo, tôi nghe tiếng ông bạn ở phòng bên 
kia, giọng ú ớ, tôi vội vàng chạy qua. Chúng tôi 
ñều có chìa khóa khẩn cấp của nhau. Tôi kêu xe 
cấp cứu, ñưa bạn vào bệnh viện, hôm sau phải 
mổ tim liền. Chỉ nằm có bốn hôm thì bệnh viện 
cho về nhà, tôi phải chăm sóc ba tuần, ăn ngủ 
tại nhà bạn. Về sau tôi mới biết, những trường 
hợp nầy, nếu không có lợi tức cao, thì xin vào 
những trung tâm chăm sóc ñặc biệt, nhà nước 
sẽ ñài thọ tất cả chi phí.” 

Anh Sáu cười ranh mảnh: “Như anh Bảy 
ñây, nhờ ñộc thân mà có cả chục tiên bà vây 
quanh, bà nào cũng săn ñón, vồn vã lấy lòng. 
ðau yếu có lo gì, các bà tranh nhau chăm sóc 
cưng chiều. Nhưng anh còn làm bộ, treo cao 
giá ngọc. Tôi ñoán anh Bảy chưa chịu bà nào, 
vì lòng tham lam lớn quá. Nếu chọn một bà, thì 
mất hết mấy bà kia. Cứ ỡm ờ thế mà có lợi 
hơn.” 

Anh Sáu nói với giọng vui vẻ: “Tôi vẫn cho 
là mình ñã thành tiên rồi ñó. Không sai chút 
nào. Bây giờ có tự do, sống thong dong, chẳng 
lo âu gì cả. Nhớ lại cái thời bị ‘cách mạng’ 
ñuổi, không cho ñi dạy mà ớn lạnh. Dạo ñó, 
anh em ñùa là thầy “mất dạy”. Tôi ñi bán cà 
rem trên chiếc xe ñạp cà tàng ñể kiếm sống. 
ðứng trước cổng trường, học sinh cũ xúm lại 
mua, như ñể ủng hộ thầy cựu hiệu truởng. 
Nhưng cũng không ñược yên thân. Bọn ban 
giám hiệu, là cán bộ miền Bắc, xua ñuổi, cấm 
ñoán. Họ bảo rằng thầy ‘cựu hiệu trưởng’ ñi 
bán cà rem là bôi bác cách mạng. Tôi quay qua 
nghề ñạp xe ôm, sức yếu, ñạp xì khói. Phải ñội 
cái nón che khuất mặt, ñể người muốn ñi xe 
không nhận ra ‘thầy hiệu trưởng cũ’. Nếu biết, 
họ không dám ñi, không ñành lòng. Có lần 
ñang chở anh thanh niên ñi xa về, nhận ra thầy 
cũ, anh cứ nằng nặc ñòi “ñể con chở thầy, ngồi 
cho thầy ñạp lòng con không yên”. Tôi nói 
ñừng áy náy chi cả, nay ñã ñổi ñời, nghề mới 
của thầy cũng lương thiện, không có gì sai trái 
cả. Khi ñến nơi, hắn dúi cho tôi một nắm tiền, 
tôi không lấy, vì nhận ra hắn cũng rách rưới. 
Thầy trò cứ giằng co mãi. Sợ hắn áy náy, tôi 
bảo rằng bây giờ, cái tình là quý, cứ yên tâm, 
biết ñâu sau nầy em sẽ giúp thầy việc khác to 
tát hơn. Nói vậy thôi, nhưng không ngờ thành 

sự thực. Hơn một năm sau, anh học trò cũ nầy 
ñến kêu tôi ñi vượt biên không phải ñóng tiền. 
Sống trong xã hội ñó, nếu chỉ nghèo ñói rách 
rưới cùng cực thôi, thì cũng còn có thể chịu 
ñược. Nhưng chính sách cai trị vô cùng hà 
khắc, những kềm kẹp vô lý, bị khủng bố tinh 
thần, ñe dọa, áp bức, nên người ta mới liều thân 
ñi ra biển tìm tự do. Bây giờ, chúng ta không 
những có tự do, còn ñược no ấm, thong dong, 
an bình trong một xã hội văn minh. Thì thiên 
ñường là ñây rồi. Cái công viên nầy chẳng phải 
lả vườn ñịa ñàng, thì là cái chi ñây? Tôi là tiên, 
anh là tiên, mọi người quanh ñây ñều là tiên, và 
cả lũ kia, là tiên vịt, tiên ngỗng, tiên sóc, tiên 
chó, tiên quạ. Ha ha ha, chúng ta ñang ở trong 
vườn ñịa ñàng.” 

Tôi cười vang cùng ông bạn và nói: “Sung 
sướng quá, hôm nay tôi ñược phong làm tiên 
ông. Thế mà ở nhà, bị vợ cho là ông già quỷ sứ 
xấu xa vô tích sự. Bây giờ chúng ta gọi nhau là 
‘tiên bạn’, và gọi mọi người, vật quanh ñây là 
tiên, cho sướng cái cuộc ñời.” 

Chúng tôi cùng ñi bộ qua các ñường quanh 
co tráng xi-măng. ði ra ven hồ nước. Mấy ông 
tiên ăn mặc xốc xếch ngồi buông cần câu cá, họ 
mơ màng nhìn trời nhìn ñất, xem ra chẳng 
màng chuyện cá cắn câu. Vài ông có bà ngồi 
bên cạnh, vợ chồng cười rúc rích qua câu 
chuyện vui nào ñó, im bặt khi thấy chúng tôi ñi 
qua.  

Qua một nhà mát, chúng tôi nghe văng 
vẳng ồn ào tiếng Việt Nam, cùng ghé lại xem. 
Thấy có hai ông tiên ñang ñánh cờ, vừa chơi 
vừa trêu chọc nhau. Hai tiên bạn khác ñứng 
ngoài mách nước. Một ông trẻ hơn, cứ chuyển 
ñược một nước cờ, thì hát ông ổng một câu ca 
có liên hệ ñến tên con cờ. Xem như không có ai 
chung quanh. Khi lên con ngựa, ông ngoác 
miệng hát oang oang: “Ngựa hoang nào dẫm 

nát tơi bời. ðồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. 

Ngựa phi như ñiên cuồng, giữa cánh ñồng, 

giữa cơn giông…” Rồi ông ñưa ngón tay chỉ 
vào bàn cờ mà cười hinh hích: “Ngựa phóng 
vào ñây, rồi xuống ñây, thọc qua ñây nữa, lấy 
chi mà cản. Xin hàng sớm ñi cho dân ñỡ khổ 
ông ơi.”  
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ðối thủ là một tiên ông có bộ râu dê màu 
tiêu muối rung rung, cười nói: “Con ngựa què 
sắp chết, ñừng có làm tàng. Pháo tui về ñây, ém 

nó lại, có mà chạy ñàng trời. Rồi sẽ làm thịt 
con ngựa ñãi anh em nhậu chơi…” Tiên trẻ 
thọc con xe xuống sâu và ca: “Em lên xe hoa 

rồi, biết rằng sầu ñể một người… Sầu quá ñi 
chứ.” Rồi ông ñổi qua giọng cải lương ca tiếp 
“Tướng quân ñang lâm nguy, không sầu sao 

ñặng…” Chừng năm phút sau, ông tiên trẻ 
ñang lâm vào thế bí, cầm mấy con cờ, gõ côm 
cốp xuống bàn, ñánh nước thí quân, vừa hát 
lớn: “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy 

sinh. Hy sinh…” Ông tiên râu cười hăng hắc 
trêu: “Gáy, gáy nữa ñi! Hy sinh thế là cùi rồi. 
Dù ñốt cả Trường Sơn, thí thêm mấy triệu nhân 
mạng, thì cũng không cứu ñược.” 

Tôi và hai ông tiên Năm, tiên Bảy rời nơi 
ñánh cờ, tiếp tục thong thả tản bộ. Nhiều tiên 
ông, tiên bà dắt chó chạy tung tăng. Một tiên 
ông gầy gò, chỉ còn da bọc xương, lưng ñã 
còng, vừa chạy vừa thở phì phò, nhưng không 
quên chào chúng tôi. ði ngược chiều, có bà tiên 
mập ú, núng nính trong khối mỡ mòng, vần cái 
thân bồ tượng mà ñôi mông ngúc ngoắc qua lại 
trông như ñuôi con vịt bầu. Vài tiên cô vừa ñi 
vừa nói một mình, tay khua vào không khí, 
không phải họ bị bệnh thần kinh, mà ñang dùng 
phép thuật “truyền âm ngàn dặm” qua chiếc 
ñiện thoại cầm tay. 

Bên trong khu tập bắn, mấy ông tiên ñang 
dương cung, nhắm những tấm bia có vòng ñồng 
tâm, thả tên bay vút ñi cắm phập vào. Phía trái, 

có ba sân côn cầu, ñám tiên ñang chơi ñùa vui 
vẻ vang ñộng tiếng cười dòn vui. Trên hai sân 
bóng ñá, ñám tiên trẻ tranh nhau lừa banh chạy 
tới chạy lui, bên ngoài sân ñông ñúc kẻ thưởng 
ngoạn la hò cổ võ ồn ào. 

Khi ñi ngang qua một bà có bộ ngực vĩ ñại. 
Ông tiên Bảy nói: “Anh có biết Thánh kinh mô 
tả thiên ñàng ra làm sao không? Ở ñó “chảy 
tràn cả mật và sữa.” Anh cứ về mở tủ lạnh của 
anh ra, trong ñó cũng có ñầy cả mật và sữa. 
Chứng cớ rõ ràng, thế mà anh cứ mỉa mai 
chúng tôi mãi.” 

Ông tiên Sáu nhẹ nhàng bồi thêm: “Tôi 
chịu nhất câu viết trong một cuốn sách truyền 
giáo rằng: ‘Về thiên ñàng không tốn kém chi 

cả.’ Thật vậy, thiên ñàng có sẵn trong ta, trong 
tâm mỗi người. Nếu ta thấy ñược cái sung 
sướng, cái phước hạnh hiện ñang có, tức ñã về 
ñến thiên ñàng rồi ñó. Những ai còn mong ước 
nhiều hơn cái ñang có, còn tham vọng lớn, ước 
vọng bé, thì chưa thấy ñược thiên ñàng. ðó là 
ñiều tất yếu”. 

Khi về nhà, tôi chạy vào báo cho vợ biết tôi 
ñã thành tiên rồi. Vợ tôi cười và nói: “ðừng 
ham thành tiên. Họ là một lũ biếng nhác, ăn 
không ngồi rồi, thiếu lao ñộng, ham chơi. 
Nghèo, không có một ñồng xu dính túi, chẳng 
có ñược một chương mục trong ngân hàng. 
Tiên không biết ăn ngon. Không có phở, bún 
bò, bánh xèo, thịt kho, cá nướng. Ai nấu cho 
mà ăn chứ? Làm người trần tục, có niềm vui 
pha nỗi buồn, có sung sướng lẫn khổ ñau, có 
thương yêu xen giận hờn, có khi an bình, lúc âu 
lo, có thanh cao, có chút tội lỗi. ðủ cả. Những 
thứ nầy gom lại, làm thành ý nghiã và hương vị 
cuộc ñời. Em không muốn thành tiên ñâu! Vả 
lại, thành tiên rồi thì ñâu còn cái quyền cằn 
nhằn chồng con?”  

Tôi chịu thua, ñáp lại: “Em cứ giữ cái tâm 
của người trần tục ñi, ñể một mình anh thành 
tiên thôi, cũng ñủ cho thăng hoa hạnh phúc gia 
ñình rồi ñó!” 

 

Sông ðồng Nai 
12/2012 
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