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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 116
Đây là Lá Thư thứ tư và chót của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh thực
hiện. Ban Phụ Trách xin gửi đến tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây
dựng Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
Ban Phụ Trách cám ơn tất cả Ái Hữu cùng Thân Hữu đã mở rộng cánh tay
giúp bài vở và ngân khoản để cho 8 Lá Thư vừa qua được hoàn mỹ. Chúng tôi cũng
cám ơn những ý kiến xây dựng của quí Thầy Cô, các Ái Hữu Tiền Bối, các Ái Hữu
cùng Thân Hữu dành cho Lá Thư.
Ban Phụ Trách đã phụ trách trong 4 năm và đã hoàn thành 8 Lá Thư. Chúng mình
sống trong một xã hội dân chủ, mọi công việc làm đều có thời gian nhất định. Vậy, một
lần nữa BPT xin thông báo cho tất cả AHCC để xem AH trẻ nào đứng ra “Vác Ngà
Voi” cho chúng tôi biết để công việc bàn giao được dễ dàng. Xin quí vị AH xem lại
bài “Mở Rộng Tâm Tư” của AH Thí và có đoạn sau: “… Thiếu “người làm” cũng rất
quan trọng. Có “người làm” mới làm ra LT được và bây giờ chúng ta đang cần đến
và tìm “người làm” cho LT kế tiếp. BPT Nam Cali sắp lo xong cho LT hai “nhiệm kỳ”
(92-93). Trong một quốc gia tự do dân chủ, mọi nhiệm vụ dân cử đều có qui định thời
gian, kể cả chức vụ Tổng Thống Mỹ (không quá hai nhiệm kỳ). Như vậy, để tránh không
ai phải gánh vác lâu dài công việc được giao phó hay tham quyền cố vị ở mãi trong
chức vụ của mình…”. Nếu sau LT này, không có một AHCC nào đứng ra nhận
lãnh, thì BPT rất buồn lòng báo tin cho tất cả AHCC là LT đã tạm ngưng.
Ngoài ra, chúng tôi từ nay chỉ gửi Lá Thư đến những AH/TH CC đã hồi báo
nhận Lá Thư. Nếu quí AH/TH CC nào chưa có và muốn có Lá Thư, xin gửi Phiếu
Hồi Ý là nhận Lá Thư về cho chúng tôi ngay.
Hiện có một số LT dư, quí vị nào muốn có thêm để giữ kỷ niệm hay cho bạn bè, xin
liên lạc với AH Trần Đức Thuần, thủ quỹ LT, cho biết những LT nào muốn và bao nhiêu
bản. Xin kèm theo bưu phiếu, Mỹ $5/1 bản, ngoại quốc $10/1 bản.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy Cô, các AH Tiền Bối, cùng AH và
TH Công Chánh khắp mọi nơi một mùa Thu và Đông An Khang, May Mắn và
Đầm Ấm, Lá Thư AHCC mỗi ngày khá hơn và trường tồn….
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
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BPT Lá Thư AHCC
Tương lai cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
Vì không có AHCC nào đứng ra nhận lãnh Lá
Thư, sau khi khảo ý với tất cả những AHCC có
rất nhiều kinh nghiệm làm Lá Thư AHCC trước
đây, BPT Lá Thư chúng tôi xin chia công việc
làm như sau:
1) Một AHCC lo giữ quỹ Lá Thư nhận tiền, chi
tiền in và bưu điện, trả tiền cho trang mạng
ltahcc.com
2) Một AHCC lo nhận tin tức, lập bản Tin Buồn
và cập nhật danh sách AHCC, làm labels gửi LT
đi
3) Một AHCC nhận bài, tham khảo ý kiến về bài,
nếu bài nhận được chấp thuận cho LT thì
chuyển qua trình bày bài và phân phối cho các
AHCC có trách nhiệm dò và sửa lại bài
4) Một AHCC lo trình bày bài và sửa lại bài
5) Một AHCC lo lập chương trình trên trang
mạng ltahcc.com cho mỗi LT
6) Một AHCC lo toàn thể LT và phối hiệp các
công việc làm cho 5 AHCC lo 5 công việc trên.
Hiện nay vì không có AHCC đứng ra nhận lãnh
LT, chúng tôi sẽ đứng ra nhận lãnh cho năm tới,
năm 2022, và sẽ ra mỗi năm một Lá Thư thay
vì hai Lá Thư như hiện nay. Sau đó sẽ chuyển
cho BPT mới. Mong các AHCC góp thêm ý kiến.
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2) Tin tức chuyển đi rất nhanh, sẽ được các
AHCC trong nhóm xem và phản hồi
3) Mỗi hội viên đều có quyền ghi, xem và phản
hồi, không giống như AHCC nhận Lá Thư in hay
xem trên mạng chỉ một chiều. Để trang cho hấp
dẫn, xin các hội viên nên vô ghi những tin tức
của nhóm địa phương, tin tức khác cho các hội
viên của Facebook biết
4) Còn rất nhiều công dụng của Facebook như
ghi hình ảnh, video và phòng họp mặt trao đổi
bằng video ngay, messages, v.v…
5) Hoàn toàn miễn phí, các AHCC tham gia khỏi
tốn tiền. Hôm nay sau hơn một tuần lễ (ngày 15
tháng 3 năm 2021) mở Facebook số hội viên lên
đến 60 người. Trong tương lai, khoảng vài tháng
hay một năm số hội viên lên cao, có thể trên
ngoài 100 người, nên tôi đề nghị đề cử mỗi địa
phương một quản trị viên. Quản trị viên có thể
giúp tôi trả lời các AHCC mới có thắc mắc về
cách dùng trang mạng Facebook và đặc biệt loại
bỏ những gì mà hội viên post không có tính chất
riêng tư. Dù một người này mất thì sẽ có người
khác thay thế. Do đó chúng tôi hy vọng sẽ sống
thêm 20 năm nữa.
Mong các AHCC tham gia cho thật đông.
TxDOT Emloyee và Retiree có Facebook và con
số hiện nay gần 3 ngàn người chỉ trong 6 tháng
hoạt động.

Chúng tôi đã lập một trang mạng riêng tư trên
Facebook group và mang tên Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh. Trang này có những đặc tính sau:

Tặng các bạn già

1) Riêng tư, chỉ mang tin tức AHCC, không
mang chính trị

KHÓ
hó ăn, khó ngủ, lúc tuổi già;

AH Trần Minh Đức, K5KSCC
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uên uất thường xuyên, nhớ ch ng ra!
Tứ khoái lại trở thành tứ khó!
Ch ng biết bao giờ sẽ hoá ma!!

tôi đóng góp không được bao nhiêu. Bây giờ
anh Thông đã chạy làng thì coi như Úc không
nhận Phụ Trách LT.

***
Lạc uan vui hưởng tuổi già;
Biến khó thành khoái mới là khôn ngoan…

Theo tôi được biết thì uý anh có tên trong BPT
LTAHCC thì nhiều nhưng thực sự làm việc lại
ch ng có bao nhiêu. Lấy thí dụ Ban Đại Diện địa
phương ở Úc đọc thấy rất xôm tụ, Sydney có 2
Ái Hữu là anh Huỳnh Thanh uân và anh Lê
Nguyên Tùng, Melbourne cũng có 2 Ái Hữu là
tôi, Đoàn Đình Mạnh, và anh Vũ Đình Ngũ.
Nhưng thực tế Úc không có Ái Hữu nào làm Đại
Diện cả. Chỉ có tôi sau khi làm Đại Diện
AH&THCC Melbourne được 8 năm từ năm 2004
đến năm 2012, bằng 2 nhiệm kỳ Tổng Thống
Mỹ, tôi từ chức nhưng không có ai chịu thay thế
nên tôi đồng ý làm Xử Lý Thường Vụ cho đến
khi có người thay thế thấm thoát đã được 9
năm.

Bạn già
AH Trần Kim Định, K14KSCC
Họa thơ của Anh Trần Minh Đức
KHÓ!
ém ăn, ít ngủ, ắt là già!
Ngay cả người uen, nhớ ch ng ra!
hoái trốn mất tăm, toàn gặp khó!
Lắt lây ít nữa... cũng ra ma!
*****
Tâm an trí tịnh uên già...
Tục thân khang kiện h n là khôn ngoan!
Ban Phụ Trách
Trang Facebook LT AHCC lập được khoảng 2
tháng và đã được 119 AHCC tham gia (ngày 30
tháng 4 năm 2021), ngoài sức dự định của tôi.
Tôi chỉ mong rằng sau 1 tháng số hội viên sẽ
được 50 người và sau 1 năm sẽ được 100
người.
Các hội viên tham gia nồng nhiệt, ghi những Tin
Tức các nhóm địa phương, cũng như Tin Tức
về trường cũ của mình. Quý vị sẽ nhận thấy Tin
Tức sẽ đi thật nhanh và được phản hồi thật
sống động. Như clip video Tại Mile Square Park
in Fountain Valley City mà BPT lần đầu tiên
được xem trong đó cố AH Ngô Hoàng Các.
AH Đoàn Đình Mạnh
Thân gởi anh Trực và
Trách LTAHCC,

uý anh trong Ban Phụ

Trước hết tôi xin có lời cảm ơn và ngợi khen anh
Trực và uý anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư
đã bỏ ra rất nhiều thì giờ và công sức để hoàn
tất LT số 115 một cách tốt đẹp trong giai đoạn
dịch CoVid-19 đang hoàng hành trên khắp thế
giới.
Cách đây 6 năm ở Úc anh Thông, anh Thủy và
tôi có nhận lời Phụ Trách LT trong 2 năm liên
tiếp và ra đủ 4 số. Anh Thông và chị Lựu, bà xã
anh Thủy, bỏ ra nhất nhiều công sức còn phần

Sở dĩ tôi nhận lời làm XLTV vì một khi tôi buông
ra thì khi có uý anh chị AH&THCC ở Bắc Mỹ, ở
Âu Châu và ở Việt Nam du lịch Melbourne sẽ
không có ai tổ chức đón tiếp cũng như LTAHCC
sẽ không có ai phân phối. Làm Đại Diện thì mỗi
năm tôi tổ chức Họp Mặt 2 lần, có người khen
mà cũng có người chê. Còn làm XLTV mỗi năm
tôi chỉ tổ chức Họp Mặt 1 lần và không có ai chê
trách gì cả bởi vì ai cũng hiểu tôi đâu có muốn
làm nếu ai chê tôi thì người đó nên ra làm Đại
Diện.
Căn cứ vào kinh nghiệm này thì một khi anh
Trực và uý anh trong BPT LT hiện tại mà
buông thì LT coi như tạm ngưng. Anh Trực có
đề nghị có thể ra mỗi năm 1 LT nghe rất có lý.
Nếu cần thì không in ra hard copy chỉ cần digital
copy là được. Thứ nhất đỡ tốn công, thứ hai đỡ
tốn của. Các AH hầu như ai cũng có computer
hoặc iPad đều có thể đọc được. Nếu không đọc
được thì nhờ con cháu giúp.
Tóm lại tôi xin đề nghị thay vì tạm ngưng thì
chúng ta nên tiếp tục nhưng giản dị hóa tối đa:
một năm ra một Lá Thư dưới dạng digital.
Thân mến, Mạnh
BPT
Nhận được thư của anh Mạnh với những lời
khen ngợi, các anh em trong BPT LT rất lấy làm
vui mừng.
Cám ơn anh đã viết một lá thư dài về tình hình
sinh hoạt của các anh chị em AHCC ở
Úc (Sydney và Melbourne) trong mấy chục năm
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qua. Các anh Đại diện AHCC ở Úc Châu lúc đó
đứng ra nhận lãnh các LT AHCC đóng thùng từ
Mỹ gửi sang rồi phân phát bằng tay hay gửi bưu
điện tới các AH địa phương. Các anh đã sốt
sắng rất nhiều trong mọi sinh hoạt chung. Sau
này, quý anh ở Úc như anh Thông anh Mạnh lại
đảm nhận phụ trách LT trong 2 năm liền, thật là
một đóng góp lớn cho sự trường tồn của LT.
Ngày nay BPT đương nhiệm đang tìm người kế
tiếp mà chưa được, rất mong có người trẻ tuổi
nào đứng ra tiếp nhận...
Cám ơn anh Mạnh đã góp ý kiến thực tế và xây
dựng kể trên.
AH Lê Nguyên Thông
Cám ơn các anh trong BPT LTCC đã bỏ nhiều,
rất nhiều công sức lo cho LTCC như vậy.
Em chịu thua không dám phụ trách thêm như vài
năm trước đây. Cầu chúc các anh chị BPT
LTCC mạnh khỏe và tiếp tục hy sinh nhé.
Lê nguyên Thông
BPT
Cám ơn anh Thông đã thường xuyên đọc và trả
lời LT. Trong những năm về trước, Anh đã từng
giúp sức AH Nguyễn đức Chí khi đó cùng các
anh Dư Thích, Từ mình Tâm... đánh máy, lên
khuôn cho những bài trong LT AHCC; sau đó
Anh lại đứng ra phụ trách Lá Thư trong 2 năm
liền, tới nay... mệt rồi, cũng phải nghỉ thôi. Thư
của anh Mạnh vừa rồi cũng cho hay, cả chị
Thông cũng đã tham gia vác ngà voi cùng anh
nữa, vậy là quá đủ! Cám ơn anh chị và tất cả
các AH, THCC tại Úc Châu đã góp sức, góp
công để giúp cho LT được trường tồn tới hôm
nay.
AH Đồng Sĩ Khiêm
Xin các AHCC trẻ khắp nơi nhảy ra gánh vác
dùm cho thế hệ già sụm hết gân.
Như tôi có ý kiến trước đây Lá Thư có thể trở lại
hình thức nguyên thủy tức là “Lá Thư” thay vì
magazine Xuân Thu nhị kỳ như bây giờ.
Riêng tui thì xin khỏi gởi ua bưu điện đọc ua
mạng được rồi và cũng xin hỏi anh lại có cách gì
lẹ làng download hết tất cả các số báo trước đây
vô một cái USB.
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Cám ơn anh Trực và các anh chị phụ trách LT.
BPT
Cám ơn anh Khiêm một lão tướng AHCC, vẫn
chịu khó đọc và góp lời góp ý giúp BPT LT giải
quyết vấn đề “Giữ Sao Cho Còn Có Nhau”, thật
là cảm động. Anh lại còn tham vọng gom lại tất
cả các LT trước vào một cái USB để lâu lâu coi
lại thì thật là một ý tưởng lớn vô cùng.
Mấy năm về trước, anh Luân đã mở một web
site đưa tất cả những LTAHCC lên mạng lấy
tên http://ltahcc.com.... và có chỉ cách vào đọc
những bài trong đó, anh chưa vào sao? Nếu
anh muốn download tất cả LT và bỏ vào một
USB, xin anh download dòng cuối cùng “Đọc
toàn bộ các bài Lá Thư…” xuống computer của
anh. Sau đó anh chuyển qua USB của anh.
Trong hiện tại, còn nước ta còn tát, LT kiểu
magazine còn ra được thì ta cứ làm, còn về sau
thì cứ.... “Liệu Cơm Gắp Mắm”, Xuân Thu nhị kỳ
xuất hiện trên internet cũng là vui vẻ lắm rồi!
Đa tạ ý kiến của anh.
Chị Quách Anh
Anh Trực thân mến. Tôi, uách Anh, có gửi kèm
theo đây chi phiếu $100.00 để ủng hộ LT AHCC.
Cám ơn anh.
BPT
Đã lâu không được tin chị Quách Anh. Từ ngày
nghỉ hưu ở Sacramento tới giờ ít thấy chị tham
gia vào các sinh hoạt của AHCC các vùng tại
các vùng Bắc hay Nam Cali.Cám ơn chị đã yểm
trợ LT rất đúng lúc. Vụ đại dịch COVID-19 vừa
rồi cũng làm cho các anh chị em AHCC khắp
năm châu không có dịp họp mặt gặp nhau để
sinh hoạt bình thường và ủng hộ LT. Chị nay có
thời giờ thì xin viết cho đôi bài để đăng vào LT
cho thêm phần khởi sắc: Hồi ký, Văn thơ, Sưu
tầm gì cũng được; vui vẻ, cây nhà lá vườn là
quý lắm.
Đa tạ chị trước.
Bà Phạm Hanh Sương
Chúc Lá Thư AHCC luôn luôn được trường tồn.
Chúc tất cả các bạn được nhiều sức khỏe và
mọi sự may mắn.
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BPT
BPT Lá thư AHCC thành thật cám ơn chị
Sương. Chúc chị được nhiều sức khỏe.
Coi trong Kỷ Yếu Trưởng CĐCC năm xưa, thấy
anh Phạm Nguyên Hanh và chị đã học và tốt
nghiệp cùng với các anh Dương Đen, Lê văn
Sâm tại trường CĐCC.
Vậy chị cũng là một nữ AH thành viên của
AHCC. BPT rất mong chị bỏ chút thì giờ viết lại
những ký niệm xưa gửi về cho BPT giúp LT
được phần khởi sắc.
Chúc chị luôn được khỏe mạnh và cám ơn chị
đã yểm trợ và thường xuyên theo dõi Lá Thư.
AH Trần Bá Quyên
Cám ơn anh Trực đã đóng góp rất nhiều cho
LTAHCC. Mong anh và nhóm phụ trách cố gắng
vác ngà voi thêm vài nhiệm kỳ nữa.
Thân, Trần Bá

uyên
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Xin mời chị tham gia cùng các chị khác trong LT
này.
Bà Nguyễn Thái Hai
Tôi xin cảm ơn các anh trong Ban Phụ Trách Lá
Thư đã nhớ đến anh Hai. Riêng tôi bây giờ đã
lớn tuổi, nhớ trước uên sau, xin các anh miễn
cho về viết bài! Lúc anh Hai sửa chính tả cho Lá
Thư vì không giỏi Việt Văn, lúc học ở Đà Lạt
chương trình Pháp và anh ấy là gốc người miền
Trung nên không giỏi, sợ sai sót! Lúc về VN có
tìm mua được uyển sách nhỏ dạy và học
chánh tả (dấu hỏi hoặc dấu ngã), hiện tôi còn
giữ. Nếu các anh trẻ sau này có cần tôi xin gởi
để các anh dùng. Xin kính chúc các anh và gia
đình năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự
như ý. Xin gởi $50 US để ủng hộ Lá Thư.
ính, Bà Nguyễn Thái Hai
BPT
Thưa chị Nguyễn Thái Hai,

BPT
Lâu quá nay mới lại nhận được thư anh Quyên.
Sức khỏe của anh lúc này thế nào, cả năm vừa
rồi nằm nhà thấy ngán quá phải không anh? Hy
vọng Hè này anh em AHCC Bắc Cali lại tụ họp
tại San Jose hàng tháng ăn trưa chung với nhau
được thì thật là vui quá. Anh chị ráng giữ gìn
sức khỏe. Cám ơn Anh đã thăm hỏi và lưu tâm
tới Lá Thư.
Bà Phi Ngọc Huyến

Anh Hai khi còn sanh tiền thường rất sốt sắng
trong ngành nghề Công Chánh cũng như trong
các sinh hoạt cộng đồng AHCC địa phương.
Anh cũng thường liên lạc thư từ cũng các AH và
TH hải ngoại. Các anh em CC đều rất quý mến
anh.
Cảm ơn chị đã có lòng muốn trao tặng cuốn
sách Chính Tả ngày xưa anh vẫn dùng, nhưng
BPT đề nghị chị nên giữ lấy làm kỷ niệm của gia
đình, bên này BPT cũng đã có rồi.

Tôi tên là Nguyễn im Ngọc Nhung, uả phụ Phi
Ngọc Huyến, xin gửi $30 ủng hộ Lá Thư Công
Chánh. ính chúc uý anh chị ban biên tập và
gia đình nhiều sức khỏe.

Thành thật cám ơn chị.

Kính, Nguyễn im Ngọc Nhung

Xin gởi anh phần đóng góp nhỏ ($50 USD) đến
Lá Thư và hết sức ngưỡng mộ những thành uả
và công trình anh đã và đang thực hiện ở thôn
uê hẻo lánh khắp vùng sông nước miền Tây, vì
đã có dịp đi theo anh Hoàng Các về Vĩnh Bình
mục kích những cây cầu đang thực hiện.

BPT
Thành thật cám ơn chị đã có thư thăm hỏi và
yểm trợ tài chánh cho Lá Thư.
Được biết khi xưa anh chị vẫn thường sinh hoạt
văn nghệ rất vui vẻ với các anh chị em AHCC ở
Houston. Nay xin chị tiếp tục sáng tác ít dòng
thơ văn hay hồi ký... gửi cho BPT để đăng vào
LT AHCC sắp tới thì thật là quý lắm.

AH Nguyễn Kim Hương Thủy
Anh Trực thân,

BPT
Anh Thủy ơi,
Anh đã có dịp về Vĩnh Bình cùng với anh Ngô
Hoàng Các và dự xem việc xây cất cây cầu từ
thiện Xẻo Ranh. Tài chánh thì do anh chị Trực
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bỏ ra, hướng dẫn kỹ thuật thì do các anh chị CC
bên VN giúp đỡ, công sức thì do dân làng địa
phương đồng góp!
Công tác đã được hoàn thành tốt đẹp. Vậy mà
anh Các sau chuyến đi đó đã không trở về với
các anh em AHCC chúng tôi nữa! Thật là đáng
buồn và vô cùng thương tiếc!!!
Cám ơn anh rất nhiều đã có hồi âm và còn yểm
trợ tài chánh cho Lá Thư nữa!

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Xin chị tiếp tục đóng góp bài viết cho Lá Thư để
thêm khởi sắc thêm hương.
AH Hà Thúc Tầm
Tôi xin gửi anh Trực $20.00 USD để ủng hộ LT
AHCC. Cám ơn tấm lòng "Để Giữ Cho Còn Có
Nhau" của anh.
ý tên, Hà Thúc Tầm
BPT

Bà Cao Thị Báu
Ủng hộ Lá Thư Ái Hữu Công Chánh. Cám ơn
anh chị rất nhiều.
Thân kính, Cao Thị Báu
BPT
Xin chân thành cám ơn bà đã không quản ngại
tuổi cao, vẫn ưu ái lo việc thư từ và yểm trợ tài
chánh cho Lá Thư. BPT rất lấy làm cảm động.
Chúc bà thân tâm an lạc và thường xuyên theo
dõi LT.
Bà Nguyễn Thu Hoa
Xin kính gửi $30.00 đến Ban Phụ Trách như một
chút ủng hộ của tôi.
ính cám ơn, Thu Hoa
BPT
Cám ơn chị đã đóng góp bài viết, và ủng hộ tài
chánh cho Lá Thư AHCC. Điện Lực VN cũng là
trong gia đình Công Chánh. Có nhiều anh chị
Điện Lực đã sinh hoạt với nhóm AHCC từ mấy
chục năm nay, điển hình là AH Nguyễn Hữu
Minh, Hồ Tấn Phát và rất nhiều AH khác nữa.
Chúng tôi đã ghi tên chị vào bản danh sách
AHCC. Có càng nhiều AH sinh hoạt càng vui,
nhất là sau hơn 40 năm tan tác, đã có nhiều AH
đã về Trời vì tuổi tác, người còn sống, thì cũng
đã quá mệt mỏi vì năm tháng dài, vì sức yếu, vì
bênh tật. Còn có nhau ngày nào là quý ngày đó,
và trân trọng giữ gìn cho càng dài lâu càng tốt.
Biết đâu một ngày nào đó, cuộc thế đổi thay,
không còn ranh giới hải ngoại hay quốc nội nữa.
Có đầy đủ tự do, thôi kiềm chế bó buộc nghi
ngờ. Các AH trong quốc nội mạnh dạn tham gia,
các AH hải ngoại không còn e dè, và Lá Thư
AHCC sẽ được tiếp tục mãi lâu dài.

Cám ơn anh luôn luôn chịu đọc Lá Thư, đã có
hồi âm lại thêm tiền yểm trợ cho ngân quỹ, thật
quý hoá vô cùng.
Sau nhiều năm làm việc đầy kinh nghiệm, nay
đã về hưu, anh có thì giờ thì xin viết lại đôi điều
để chia sẻ với các AH khác cho LT được khởi
sắc và thêm phần bổ ích.
Cám ơn anh nhiều.
AH Nguyễn Quang Bê
Xin gửi cho Trực $50.00 đóng góp cho LT
AHCC. Xin bái phục bạn xây dựng Lá Thư. hó
có ai thay thế được bạn.
Thân, Bê
BPT
Cám ơn anh đã có lời khen lại còn yểm trợ tài
chánh cho Lá Thư. Thật là quý hoá.
Chắc anh cũng biết, sau 2 lần in ấn và phát
hành các lá thư 114, 115, ngân quỹ Lá Thư kém
sút, lại vì COVID-19 hoành hành trong suốt năm
qua, các nhóm AHCC khắp năm châu chẳng
họp hành gì được cả, tin tức, tiền bạc đóng góp
của anh em rất thưa thớt nên sự yểm trợ của
các anh chị trong lúc này rất là quý báu. Hy
vọng qua mùa Xuân này, mọi sinh hoạt sẽ trở lại
bình thường.
Trong mấy tháng trước, các anh em Công
Chánh được biết tin sức khỏe của anh đang có
vấn đề, mọi người rất lo, nhưng chỉ 2 tháng sau
đã được tin sức khỏe anh đã được phục hồi
hoàn toàn. Mọi người đều rất vui mừng và mong
có dịp gặp mặt lại anh chị một lần cho thỏa lòng
mong ước....
Nếu có thể, mong anh thừa thắng xông lên viết
cho một đôi bài để đăng vào Lá Thư AHCC, góp
mặt với anh em vui hưởng tuổi già...!!!
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AH Nguyễn Đăng Thịnh

TRANG 7

Cám ơn anh Trực và BPT nhiều. Mến chúc anh
và gia đình luôn luôn vui mạnh.

BPT chúc cô Điềm luôn được khỏe mạnh và sẽ
hoan hỷ tiếp tay có bài đăng trong LT AHCC để
cho mọi người cùng được thưởng thức.

Nguyễn Đăng Thịnh, tháng Ba 2021

Đa tạ cô Điềm.

BPT
Anh chị đã được chích ngừa chưa, mọi sự đều
được bình yên chứ? Anh Thịnh chắc cũng cỡ
tuổi anh Lê văn Phương hay Trần bá Quyên mà
sức khỏe còn ngon lành như vậy thật là quý
hiếm.
Cám ơn các anh vấn thường xuyên theo dõi và
ủng hộ Lá Thư.
TH Nguyễn Tư Thị Điềm
ính gửi chú Trực,
Cháu đã nhận được Lá Thư AHCC số 115. Từ
hình thức đến nội dung thật xuất sắc, cháu chưa
thấy một đặc san nào đẹp như vậy. Cha cháu là
Nguyễn Tư Tùng cùng khóa với bác Nguyễn
Hữu Tuân và bác Tạ Huyến. Cha cháu mất đã
16 năm nhưng với cháu Lá Thư AHCC là niềm
vui và là nguồn an ủi của cháu với cuộc sống cô
đơn khi tuổi về chiều. Để theo yêu cầu của các
chú trong ban phụ trách Lá Thư AHCC, Cháu
xin gửi bài "10 loại thức phẩm rất tốt cho những
người bị mất ngủ nên sử dụng".
Địa chỉ của cháu không có gì thay đổi, chỉ có số
phone mới của cháu là: 408-515-5519. Cháu đã
gửi chi phiếu số 1278 đề ngày 3/18/2021 để
yểm trợ Lá Thư AHCC về địa chỉ chú Trần Đức
Thuần.
ính chúc chú và uý uyến an khang. Cho
cháu gửi lời cảm tạ tất cả các chú trong ban phụ
trách Lá Thư.
Cháu, Nguyễn Tư Thị Điềm
BPT
BPT LT rất cảm động vui mừng nhận được
bài "10 loại thức phẩm rất tốt cho những người
bị mất ngủ nên sử dụng” của cô. Bài viết rất
công phu bổ ích và thực dụng cho những người
cao tuổi. Bài sẽ được đăng vào LT AHCC số
117. Cám ơn cô Điềm cũng đã không quên yểm
trợ tài chánh cho LT. Về địa chỉ và điện thoại
mới của cô, BPT cũng đã cập nhật ngay trong
số này.

AH Lý Đãi
Thân gửi anh Trực và các bạn trong ban biên
tập Lá Thư Ái Hữu Công Chánh. Tôi nhận được
Lá Thư AHCC số 115 của các anh chị hơn một
tuần nay và đang nghiền ngẫm đọc trong thời
gian bị cầm tù dài hạn tại nhà vì nạn Cúm Tàu.
Tôi nhận thấy LT càng ngày càng hoàn thiện,
hình bìa ngoài với tượng thần Tự Do mời gọi
nên hàng trăm ngàn dân Nam Mỹ đang nối đuôi
nhau vào biên giới Mỹ mỗi tuần với J. Biden và
mặt sau với nhành hoa mai giữ hương vị Tết
Tân Sửu trình bày đẹp đẽ và giấy láng vượt uá
tiêu chuẩn của một Tập san.
Nội dung thì uả phong phú và đầy đủ với các
mục thư tín trao đổi giữa các AH và ban biên
tập. Bài vở rất đặc sắc và hợp thời thế vì lúc này
chúng ta đang tưởng niệm biến cố ngày mất
nước 30-4-1975. "Những ngày tù đày không
thể quên" của tác giả Thanh Thương Hoàng,
"Đà Lạt trời mưa" của Phạm Tín An Ninh,
"Chuyện 40 năm trước" của AH Trịnh Hảo
Tâm. "Con tàu chỉ một người" của Phạm Xuân
Sinh. "Lần vượt biển cuối cùng" của AH Ngô
Hoàng Các, "Đi Nam Mỹ chơi" của AH Từ Minh
Tâm... "Ngỡ lòng mình là rừng" của Tiến sĩ
nông nghiệp Thái Công Tụng, bậc đàn anh cùng
uê với tôi và là nhà thơ chỉ muốn sống với tôn
chỉ bảo vệ môi trường và nhiều tiết mục khác
nữa.
Bài "Đọc lại Lá Thư cũ số 54" và các LT khác
cũng là một ý kiến rất hay để ghi lại tâm tư muốn
trở về xây dựng nước của các AH đàn anh, v.v..,
các bài viết khác đều là "mỗi người một vẻ
mười phân vẹn mười" như Thúy iều và Thúy
Vân trong tập thơ truyện im Vân iều vậy.
Tôi chỉ vắn tắt một chữ "Tuyệt Vời" để khen các
anh chị trong ban biên tập đầy đủ tài nghệ và
chuyên môn và rất mong LT trường tồn để
chúng ta còn có nhau trong một thời gian dài
nữa.
Tôi xin kèm theo đây check $50 để đóng góp
vào chi phí Lá Thư AHCC.
Thân ái, Lý Đãi.
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BPT
Cám ơn anh đã hết sức khen ngợi LT AHCC Số
115 vừa qua với những lời những ý thật dồi dào
tươi đẹp làm các anh chị viết bài cũng như anh
chủ biên phụ trách trình bầy ấn loát cảm thấy rất
phấn khởi. Anh lại cũng không quên yểm trợ Lá
Thư được trường tồn... Thành thật cám ơn Anh
cũng như quý anh chị TH AHCC khác đã thăm
hỏi và lì xì yểm trợ Lá Thư.
Thấy anh viết thư vui quá, BPT nhờ anh mời chị
nhà cũng như các anh chị ở vùng Sông Hương
Núi Ngự có tài năng văn chương thi phú, nhân
dịp thừa nhàn lánh nạn “Cô Vi” sáng tác đôi bài
như Huế đẹp, Huế thơ, thì chắc hẳn sẽ gây
được nhiều cảm hứng cho người đọc LT lắm.
Cám ơn anh Lý Đãi rất nhiều.
Bà Trát Quan Tiên
LTCC số 115 rất đẹp, hình bìa và bài vở rất hay
và nhiều. Xin các AH ráng giữ cho LT còn dài
lâu thêm. Xin gửi chi phiếu theo đây để phụ
thêm chi phí điều hành. Rất đa tạ các AH.
BPT
Cám ơn bà đã quan tâm theo dõi, phê bình và
khen tặng LT 115 vừa qua. BPT LT rất lấy làm
cảm kích bà tuổi hạc đã cao, nay vẫn còn chịu
khó yểm trợ, giúp cho LT có thêm phương tiện
để trường tồn.
Xin đa tạ.
AH Nguyễn Văn Mơ
Anh Trực thân,
Tôi xin gửi theo đây $25 để đóng góp vào uỹ
yểm trợ tài chánh LT AHCC. Anh chị cùng gia
đình vẫn mạnh khỏe? Đã chích ngừa Corona
Virus chưa? Vợ chồng tôi đã đi chích ngừa
tháng trước rồi. hông biết bao giờ AHCC họp
mặt gặp nhau trở lại. Thân chúc anh chị được
sức khỏe và mọi sự bình an.
ý tên, Mơ Nguyễn
BPT
Cám ơn anh đã gửi lời thăm sức khỏe và đã sốt
sắng yểm trợ tài chánh nuôi dưỡng LT. Vấn đề
chích ngừa COVID-19 hiện nay tại Mỹ đang
được tiến hành một cách nhanh chóng và toàn
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diện. Tình trạng lây lan và nguy hiểm cũng giảm
dần. Hy vọng các AHCC chúng ta sẽ trở lại sinh
hoạt bình thường như xưa.
Xin chúc anh chị được sức khỏe dồi dào, thân
tâm an lạc.
AH Nguyễn Xuân Mộng
Cám ơn uý AH đã phụ trách LTCC để giữ cho
LT còn tồn tại mãi. Thân ái mến chúc uý AH và
gia đình được vạn sự như ý.
Nguyễn Xuân Mộng
BPT
Cám ơn AH đã có thư thăm hỏi và cầu chúc cho
gia đình và BPT LT được vạn sự như ý. Cho tới
nay thì sức khỏe và sinh hoạt trong gia đình và
BPT vẫn được bình thường. Tuy nhiên vấn đề
tìm người thay thế đứng ra đảm trách LT là
đang gập khó khăn. Rất mong các AHCC của
các khóa trẻ sau sẽ giúp vào một tay...
AH Nguyễn Văn Hoa
ính anh Trực,
Xin cám ơn anh đứng ra thu góp cho uỹ LT
AHCC. Xin đóng góp $30 và chi phiếu đính kèm.
Xin chúc anh chị và uý uyến mọi sự an lành.
Kính, Hoa
BPT
Cám ơn anh Hoa. Kỳ phát hành nào nhận được
Lá Thư, anh Hoa cũng gửi tiền yểm trợ cho BPT
LT. Trong mùa COVID-19 vừa qua, anh chị và
gia đình đều được bình an, khỏe mạnh và đã
chích ngừa xong rồi chứ? Năm nay anh có dự
trù xuất bản hồi ký hay tập truyện nào mới nữa
không?
Cám ơn anh.
AH Mai Trọng Lý
Thân gửi anh Thuần,
Xin đính kèm chi phiếu để ủng hộ Lá Thư CC
của chúng ta. Cảm ơn anh đã đảm nhiệm chức
vụ Thủ uỹ mà không có tiền trong uỹ.
Chúc anh chị vui mạnh trong kỳ đại dịch. Hẹn
gặp lại nhau sau mùa cúm Vũ Hán tận thế.
Mai Trọng Lý.
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BPT
Xin cảm ơn anh Lý. Cũng nhờ những AH rất sốt
sắng như anh nên Lá Thư mới được trường tồn
cho đến ngày hôm nay. Cũng phải xin tuyên
dương anh vì anh thường xuyên tham dự
những buổi họp mặt Công Chánh hàng tháng tại
Nam California. Mỗi lần có anh là bữa tiệc họp
mặt thêm "xôm tụ" vì luôn luôn được anh tiếp tế
rượu chát để buổi họp mặt thêm phần hào
hứng.
Hy vọng cơn đại dịch sớm qua mau để có dịp
gặp lại.
AH Bùi Minh Tâm
Đáp lời kêu gọi, tôi xin gửi đến ban phụ trách LT
AHCC $ 50.00 để nuôi dưỡng Lá Thư Công
Chánh "Giữ Cho Còn Có Nhau".
Rất uý và cảm ơn sự hi sinh và lòng nhiệt tình
của uý anh.
Bùi Minh Tâm
BPT
Cám ơn anh Tâm đã rộng rãi yểm trợ tài chánh
cho LT AHCC. Sự trường tồn của LT có thể có
được là nhờ cái tinh thần “Giữ Cho Còn Có
Nhau” và cái tính hào sảng sẵn sàng đóng góp
của các anh em AH và TH khắp năm châu.
Chúc anh luôn được sức khỏe.
AH Nguyễn Như Bá
Anh Trực và các anh em phụ trách LTAHCC
thân,
Xin cảm ơn uý anh đã nhiệt tình gánh vác, ua
đó chúng ta còn có nhau. Xin cố gắng hy sinh
thêm một ít thời gian nữa.
Thân, N.N. Bá
BPT
Cám ơn anh Bá đã có lời thăm hỏi khuyến khích
anh em trong BPT làm việc thêm một thời gian
nữa để “Giữ Cho Còn Có Nhau”.
BPT vẫn đang cố giữ một thời gian nữa và vẫn
mong có những anh em trẻ khác tiếp tay kế
nhiệm để giữ cho LT được trường tồn.
BPT đương nhiệm nhận thấy anh Bá nay đã
nghỉ hưu, là người trầm tĩnh và mực thước nên
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rất mong anh cùng các anh em AHCC khác
đứng ra hỗ trợ...!!!
AH Nguyễn Xuân Mộng
Mến gửi anh Trực,
Xin gửi tiếp lần 2 yểm trợ LTAHCC chi phiếu
$20 Mỹ kim.
Thân, Nguyễn X. Mộng
BPT
Cám ơn anh Mộng đã có thư đầu khen tặng lại
có thư sau gửi tiền yểm trợ LT nữa.
Như anh đã thấy, BPT mới trong LT này đa số
vẫn là các AH cũ đã từng làm việc trước nhưng
nay được sắp xếp lại, với anh Trực vẫn là
người lãnh đạo LT. Anh Trực được tín nhiệm vì
anh ấy có tinh thần hăng hái, luôn được chị
Trực yểm trợ và có biệt tài về sắp xếp bài vở,
lên khuôn LT trên computer vừa nhanh vừa
đẹp....
Với sự sắp xếp như vậy, BPT hy vọng sẽ thực
hiện được vài LT nữa, chờ đợi sẽ có một nhóm
AHCC trẻ đứng ra “cứu bồ” tiếp sức.
AH Tôn Thất Ngọ
Thân gửi uý anh trong BPT LT AHCC,
Sinh hoạt Ái Hữu Công Chánh chúng ta khắp
nơi gần hai năm nay đã bị ngưng lại vì nạn đại
dịch lan tràn khắp nơi, cho đến nay vẫn chưa
dứt h n. Việc đóng góp tài chánh nuôi dưỡng Lá
Thư do đó đã bị ảnh hưởng không ít đến uỹ
điều hành LT đang thiếu hụt trầm trọng khiến
các anh lo lắng cho sự tồn vong của LT là phải.
Tôi nghĩ tình trạng khó khăn này xảy đến với
chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi, mong rằng biến
cố này sẽ được giải uyết khi đời sống chúng ta
trở lại bình thường như cũ vào đầu năm Nhâm
Dần 2022.
Hôm nay sắp đến ngày 30 tháng 4 năm 2021
mở trang nhà LTAHCC, nhìn lại 45 năm ua, tôi
liên tưởng đến một thời khi hai anh Lê hắc Thí
và Lê Thành Trang trên đường di tản đã mang
theo hạt giống LTAH từ uê hương mình sang
Mỹ, để chúng ta vun trồng từ trứng nước cho
đến bây giờ. Lá Thư đã được BPT khắp nơi thay
phiên nhau yêu thương và nuôi dưỡng nó đến
ngày nay đã "đẻ" ra được 115 LT AHCC. Đấy
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cũng là nhờ BPT tiền nhiệm làm việc không biết
mệt mỏi và nhất là BPT đương nhiệm có tinh
thần "online teamwork" chung sức mỗi người
một việc. Do đó LT hàng năm liên tục được cải
tiến. Đến nay LT đã trưởng thành từ nội dung
đến hình thức như một tập san chuyên nghiệp.
Suốt mấy năm ua không ai phủ nhận công sức
bất vụ lợi đó của các anh. Tôi tin rằng các bạn
sẽ ủng hộ LT hết mình.

sáng lập và thực hiện LT và các AH tiền nhiệm
khác đã tiếp tay gìn giữ LT cho đến tận nay.

Tôi thiết nghĩ, nếu tinh thần ái hữu của chúng ta
còn, thì Lá Thư của chúng ta sẽ còn. Xin các
bạn AH & Thân Hữu hãy tiếp tục nuôi dưỡng LT
đừng để nó chết non ở tuổi 45 tội nghiệp lắm.

Vấn đề bài vở cho LT hiện nay cũng khan hiếm
lắm, thấy anh có nhắc nhở về những kỷ niệm
năm xưa ở biển Đông, xin anh viết bài hoặc nếu
anh đã có hồi ký nào về chuyện vượt biển năm
xưa thì xin anh gửi về cho BPT để đăng vào LT
sắp tới. Được như vậy thì thật là vui lắm.

Các bạn trẻ hậu duệ của những ái hữu Công
Chánh đang làm việc cho các cơ uan chuyên
môn ở hải ngoại nghĩ sao về sự sống còn của Lá
Thư chúng ta. Nếu bạn có lòng thì hãy tham gia
ngay phụ giúp BPT LT đương nhiệm để tiếp nối
việc làm của đàn anh để lại. Đây là di sản uý
giá của tập thể AHCC của chúng ta cần bảo
uản, tiếp tục thương yêu đừng để LT bị mai
một. Mong thay!
Viết thêm một chút để nhắc lại giờ phút buồn
những giờ di tản bất thành và những ngày vượt
biên lênh đênh trên biển Đông đầy nguy hiểm có
một không hai. Và cũng để tưởng nhớ đồng
nghiệp và thân nhân không may đã bỏ mình
trong lòng đại dương. Xin nguyện cầu hương
linh Quý Bạn chưa siêu thoát thì sớm siêu thoát.
Thân chúc anh Trực cùng các anh BPT LT cùng
gia đình nhiều sức khỏe để luôn luôn được bình
an trong cuộc sống hiện nay đang lo lắng vì dịch
bệnh.
Thân chào - Tôn Thất Ngọ.
PS. Tôi gửi kèm theo đây số tiền đóng góp nuôi
dưỡng LT AHCC định kỳ hai năm (2020-2021)
mà tôi nợ Ban Phụ Trách. Tôi cũng đóng thêm
một kỳ cho đầu năm tới trong trường hợp sinh
hoạt của AHCC miền Bắc California chưa được
mở cửa vào đầu năm 2022.
BPT
Các anh em và BPT LT rất vui mừng nhận được
bức thư dài của anh Ngọ với các lời lẽ rõ ràng
mình bạch, tình nghĩa đậm đà.
Anh đã nhắc nhở tới công sức của các AHCC
tiền bối như Lê Khắc Thí, Lê Thành Trang đã

Cám ơn anh đã có lời kêu gọi gửi tới các anh
em trẻ đứng ra lập BPT mới để tiếp sức kéo dài
tuổi thọ cho LT.
Cuối thư anh cũng không quên yểm trợ và lì xì
thêm cho LT một năm tới nữa. Cám ơn anh
nhiều.

AH Trần Đình Thọ
Trực thân,
Mình gửi kèm theo đây $50 để đóng góp vào
uỹ LTCC. Cảm ơn bạn rất nhiều vào việc giúp
Lá Thư được sinh tồn trong lúc khó khăn này.
Mình cũng gửi theo đây lời chào chị Thuận và
gia đình - Trần Đình Thọ
BPT
Cám ơn anh Thọ đã có thư thăm hỏi gia đình
mình và tiền yểm trợ cho LT AHCC.
BPT rất mừng là sau số báo này, ngân quỹ điều
hành LT sẽ được tăng trưởng khả quan. Đại
dịch Covid-19 trong thời gian qua đã là một khó
khăn cho khắp mọi nơi, các nhóm AHCC đều
không họp hành được làm cho việc đóng góp
chung không thể xảy ra. Cũng may tình hình nay
đã nhẹ đi, anh và các AH & TH khác lại có lòng
nhớ tới LT và yểm trợ cho, thật là đáng quý.
BPT xin cám ơn tất cả.
Bà Lê Văn Trương
ính gửi anh Trực và ban biên tập,
Tôi là Lê Thanh Vân, uả phụ Lê Văn Trương,
xin ủng hộ Lá Thư Công Chánh $40.00 USD,
mong rằng với sự tận tụy của các anh thì Lá
Thư sẽ được trường tồn mãi mãi.
ính chúc anh và toàn thể ban biên tập nhiều
sức khỏe.
ính thư, bà Lê Văn Trương
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BPT
Xin thành thật cám ơn bà Thanh Vân đã yểm trợ
tài chánh và cầu chúc cho Lá Thư được trường
tồn. Được biết bà vẫn thường xuyên theo dõi
LT nên BPT rất phấn khởi làm việc để giữ vững
niềm tin của các AH và TH CC xa gần. Chúc bà
luôn được khỏe mạnh bình an, thân tâm thường
lạc.
AH Vũ Thành Nam
Cám ơn các anh trong ban phụ trách đã nỗ lực
để chúng tôi có được những tâm sự uý giá để
đời.
Thân chúc BPT vạn điều tốt đẹp.
ý tên Vũ Thành Nam
BPT
Cám ơn anh Nam đã có thư thăm hỏi và khuyến
khích BPT nỗ lực kéo dài tuổi thọ cho Lá Thư
được trường tồn. BPT hiện thời cũng cố gắng
sắp xếp và phân chia công việc trong nội bộ để
mọi người đều được nhẹ nhàng thoải mái hơn,
hy vọng nhờ đó sẽ giảm được stress cho một
vài anh quá mẫn cảm. Mong rằng tương lai sẽ
có một nhóm AHCC trẻ có nhiệt tình và sáng
kiến sẽ đứng ra gánh vác tiếp. Được như vậy thì
thật là vạn phúc.
AH Trương Quang Tịnh
Lá Thư uá hay, đẹp và đa dạng. Xin tán thán
công sức của các bạn. Cố tiếp tục để mình còn
có nhau.
Thân kính, Tịnh
BPT
Những lời khen ngợi của anh Tịnh vừa rồi đã
làm các anh em trong và ngoài BPT đều rất vui
mừng. Anh Tịnh xưa nay là người rất tích cực,
nhiều sáng tạo, BPT mong anh nếu có thể sáng
tác hay ghi lại một vài hồi ức xa xưa khi còn làm
việc ở trong nước hay hải ngoại, giúp cho LT có
phần nào kỷ niệm, hồi âm để nhớ về một thuở
đã xa rồi....
Rất cám ơn anh.

AH Bùi Văn Thìn
ính gửi anh Thuần,
Vài lời hỏi thăm sức khỏe anh và gia đình. Thứ
đến tui xin gửi cái check $30 để ủng hộ tài
chánh cho LTCC.
Tui cũng nhận được Lá Thư Công Chánh số
115, và cũng xin anh "activate" dùm tên tôi tiếp
tục nhận tập san trong Danh Sách Ái Hữu Công
Chánh.
Thành thật cảm ơn anh. Thìn
BPT
Xin thành thực cảm ơn lời thăm hỏi cùng sự
đóng góp tài chánh của anh để nuôi dưỡng Lá
Thư. Chúng tôi cũng đã chuyển tên anh từ danh
sách không nhận báo ra danh sách nhận báo.
Kể từ nay anh sẽ thường xuyên nhận tập san Lá
Thư Ái Hữu Công Chánh.
Thân mến.

Thông Báo Cho Toàn AHCC
Hiện BPT còn những Lá Thư sau:
Lá Thư
LT AHCC số 76
LT AHCC số 100
LT AHCC số 109
LT AHCC số 110
LT AHCC số 111
LT AHCC số 112
LT AHCC số 113
LT AHCC số 114
LT AHCC Số 115

Số còn lại
1
1
5
95
25
4
49
50
50

Vì trong tương lai Lá Thư AHCC sẽ
không in nữa, những AHCC nào muốn
có những LT cũ trên để làm kỷ niệm hay
biếu bạn bè, xin vui lòng cho biết LT nào
và bao nhiêu bản, ở Mỹ gửi $5/1 LT,
nước ngoài $10 /1 LT về cho anh Trần
Đức Thuần, thủ quỹ LT. Ưu tiên người
gửi tiền về trước.
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Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân
Hà Đỗ
Có thể ví “Xuân Hạ Thu Đông… rồi lại
Xuân” như một quyển sách nhập môn về
Phật giáo. Bởi nó giới thiệu được những
nguyên lý cơ bản nhất trong hệ thống triết
học khổng lồ và vô cùng “hack não” này,
bằng một ngôn ngữ điện ảnh nhẹ nhàng và
hàm súc.

và dạo bước vào một thế giới tĩnh lặng đủ để
chiêm nghiệm về cuộc đời.

X

Để đạt tới Niết-bàn, đạo Phật đề ra một
học thuyết về "Tứ Diệu Đế", tức "4 chân lý
màu nhiệm", gồm có: “Khổ đế, Tập đế, Diệt đế
và Đạo đế.” Đây là những khái niệm quan
trọng mà chúng ta bắt buộc phải hiểu để có
thể nắm được ý nghĩa của bộ phim.

uân Hạ Thu Đông… rồi lại Xuân (2003)
có lẽ là bộ phim dễ xem nhất của Kim Kiduk - gã đạo diễn dị biệt xứ kim chi. Cốt truyện
theo dõi cuộc đời một chú tiểu và vị sư phụ
của chú theo dòng thời gian tuyến tính, mỗi
mùa xuất hiện là tương ứng với vài năm cho
đến chục năm đã qua đi. Với bảng màu và
ánh sáng tận dụng từ tự nhiên; cùng nhiều
cảnh toàn, đại cảnh và cảnh quay tiêu cự sâu,
bộ phim mang lại cảm giác rất thoải mái và
khoáng đạt cho mắt nhìn. Từng cảnh trong
phim đều có thể tách ra thành một bức tranh
hoàn chỉnh cả về hình và ý, thậm chí tưởng
như có thể đóng khung đem ra treo tường
cũng được vậy.
Bối cảnh của phim hoàn toàn là thiên
nhiên (một ngôi chùa nhỏ giữa lòng hồ, xung
quanh là rừng cây và núi đá), với sự can thiệp
rất ít và mang tính vãng lai của đời sống hiện
đại (thông qua những người khách viếng
thăm). Phim cũng rất kiệm thoại; âm thanh
được sử dụng chủ yếu là nhạc nhẹ, tiếng tụng
kinh và âm thanh tự nhiên. Tất cả kết hợp lại,
khiến 105 phút của bộ phim trở thành 105
phút người xem được tạm tách lìa khỏi thực tế

Ý nghĩa cuộc đời qua lăng kính Phật giáo
Kim Ki-duk, trong một bài phỏng vấn đã
chia sẻ: "Tôi bắt đầu bộ phim này với câu hỏi:
‘Ý nghĩa cuộc đời là gì?’. Mỗi người đều cần
có cơ hội để tự hỏi mình rằng cuộc đời có ý
nghĩa gì, đặc biệt là khi vừa trải qua một giai
đoạn đau khổ." Không khó hiểu khi Kim Ki-duk
lựa chọn hệ thống giáo lý của đạo Phật để trả
lời câu hỏi này, đặc biệt khi ông đã nhắc đến
chữ "khổ". Bởi "khổ" là khái niệm cơ bản nhất
trong Phật giáo, được thể hiện qua câu nói nổi
tiếng: "Đời là bể khổ". Cảnh giới cao nhất
trong đạo Phật là Nirvāṇa - thường được dịch
là Niết-bàn hay Khổ Diệt, tức là nơi tận diệt
cái khổ.

Khổ đế - Nếm trải cái khổ trong Xuân, Hạ,
Thu

Khổ đế là chân lý đầu tiên trong Tứ
Diệu đế, nói về thực trạng cái khổ. Cái khổ
của con người - ở đây đại diện bằng chú tiểu xuất hiện rõ nhất ở ba lần; trong ba mùa
Xuân, Hạ và Thu.
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Mùa xuân, chú tiểu nghịch ngợm buộc
đá vào ba con vật cá - ếch - rắn và khoái trá
chứng kiến sự khổ sở của chúng. Sư phụ nhìn
thấy, và để dạy cho đồ đệ một bài học, ông
buộc đá vào lưng cậu, bắt đeo hòn đá đó đi
tìm cho đủ ba con vật để giải thoát cho chúng.
Khi đó ông mới giải thoát cho cậu. Ông cũng
nói thêm: "Nhưng nếu bất cứ một con vật nào
chết, thì con sẽ mang theo hòn đá này trong
tim đến hết cuộc đời." Cậu bé đi tìm và phát
hiện con cá và con rắn đã chết. Đau khổ, cậu
òa khóc. Đó là cái khổ thứ nhất.
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mọi thứ. Chú tiểu buộc đá vào các con vật,
những tưởng chúng sẽ cứ thế mà sống, cuối
cùng chúng lại chết. Chàng trai muốn ở bên
cô gái, những tưởng sẽ là vĩnh viễn, cuối cùng
phải lìa xa. Người đàn ông đã có được người
đàn bà, những tưởng sẽ là mãi mãi, cuối cùng
cũng đánh mất. Cái khổ này cứ nối theo cái
khổ kia, liên tiếp chẳng dứt, khiến con người
cứ quằn quại mãi trong luân hồi.
Tập đế - Nguyên nhân cái khổ trong Xuân,
Hạ, Thu

Sang mùa hạ, chú tiểu lúc này đã bước
vào tuổi mới lớn. Chùa cũng có một cô gái
trạc tuổi cậu đến nương nhờ cửa Phật để
chữa bệnh. Chú tiểu và cô gái có tình cảm với
nhau, họ đã quan hệ tình dục ngay trong
khuôn viên của chùa. Sư phụ phát hiện và yêu
cầu cô gái phải rời chùa. Đau khổ, chú tiểu bật
khóc. Cuối cùng chú quyết định bỏ chùa ra đi,
tìm lại cô gái. Đó là cái khổ thứ hai.

Rồi đến mùa thu, chú tiểu trở về chùa.
Lúc này anh đã 30 tuổi. Anh đang chạy trốn
khỏi tội giết vợ. "Tội lỗi duy nhất của con là
tình yêu. Con chẳng muốn điều gì khác ngoài
cô ta. Nhưng cô ta lại chạy theo một người
đàn ông khác." - Anh tức giận gào lên với sư
phụ. Vô cùng đau khổ, và lần này cảm thấy
không chịu đựng được nữa, anh quyết định tự
sát bằng cách bịt ba mảnh giấy viết chữ "BẾ"
(đóng) vào mắt, mũi và mồm. May nhờ sư phụ
phát hiện kịp thời mà anh ta không chết, chỉ
nhận được một trận đòn nhừ tử. Đó là cái khổ
thứ ba.
Cả ba cái khổ, chung quy lại đều là sự
không thỏa mãn trước tình trạng tạm thời của

Để giải thích sự không dứt của nỗi khổ,
đạo Phật có chân lý thứ hai: Chân lý về sự
phát sinh của khổ - Tập đế. Tập đế giải thích
nguồn gốc của khổ đau là do Thập nhị nhân
duyên - một vòng 12 yếu tố có liên hệ mật
thiết với nhau, đứng đầu là vô minh. Nhân
duyên được đề cập qua lời của sư phụ khi
nhắc nhở chú tiểu về ham muốn với cô gái:
"Ham muốn đánh thức khao khát sở hữu, từ
đó đánh thức ý định giết hại." Lời răn này vận
đúng vào cuộc đời của chú tiểu sau khi rời
chùa.
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Vô minh được cho là nguồn gốc của tất
cả. Nói một cách dễ hiểu, người vô minh như
đi trong bóng tối, nhìn mọi vật không đúng
như bản chất của nó. Chính vì vô minh mà
chú tiểu không hiểu được rằng: Tình yêu,
cũng như bốn mùa trong đất trời, cũng như tất
cả mọi thứ trên đời này, đều là vô thường. Vô
thường, tức là không có gì tồn tại mãi mãi,
mọi thứ luôn luôn biến chuyển qua các giai
đoạn sinh - trụ - hoại - diệt. Bởi không hiểu vô
thường, nên mới đuổi theo một cái vô thường,
mà sinh ra đau khổ.
Cũng chính vì vô minh nên chú tiểu
không hiểu được vô ngã, tức là không có một
"cái tôi" hay "bản ngã". Không có cái gì là của
ta, kể cả cái thân ta. Không có cái gì vĩnh viễn,
trường tồn hay thật chất. Tất cả đều do nhân
duyên hợp lại mà sinh ra, cũng do nhân duyên
tan rã mà mất đi. Chính vì nghĩ rằng mình có
"cái tôi" nên mới khao khát sở hữu để thỏa
mãn "cái tôi", kết quả là tạo ra nghiệp ác là
giết người.
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Diệt đế là chân lý thứ ba, chân lý về
diệt khổ. Muốn chấm dứt khổ đau thì ta phải
được ánh sáng trí tuệ chiếu vào, xua tan bóng
tối của sự vô minh. Kim Ki-duk đã thể hiện
điều này rất rõ ràng qua phần hình ảnh. Đó là
phân đoạn quay cảnh người đàn ông khắc bài
kinh Bát-nhã lên sàn ngôi chùa, theo vết mực
sư phụ viết mẫu, bằng chính con dao gây tội
của mình. Anh khắc suốt đêm và lăn ra ngủ
một giấc ngủ yên lành dưới ánh mặt trời rực
rỡ. Bóng tối tự nhiên, hay bóng tối của sự u
mê, đã biến mất dưới sự soi rọi của ánh sáng
trí tuệ.
Kinh Bát-nhã là một học thuyết về tính
Không, nổi tiếng nhất với câu "Sắc Tức Thị
Không – Không Tức Thị Sắc." Theo đó: "Tính
Không là bản chất của vạn vật, không có tự
ngã, không có tự tính, trống rỗng và tùy thuộc
vào nhân duyên."
Chính vì vậy, khi tỉnh dậy và nhìn xung
quanh, người đàn ông thấy ngôi chùa của
mình đang lênh đênh trên hồ. Đến lúc này,
anh mới hiểu được cái vô ngã của vạn vật mà
bớt khổ.
Tuy nhiên, cái khổ của anh vẫn chưa
được tận diệt. Khi hai vị thám tử dẫn giải anh
lên thuyền để về thụ án, thuyền không đi
được. Phải đến khi sư phụ khoát tay cho đi thì
mới có thể đi. Đối chiếu với đoạn đầu phim, ta
nhận thấy đây là lúc sư phụ tháo bỏ hòn đá
trên lưng chú tiểu ngày nhỏ. Nhưng vẫn còn
đó hòn đá trong tim mà chú tiểu sẽ phải mang
theo suốt đời, kể từ khi làm nghiệp ác đầu tiên
và vướng vào luân hồi.

Cuối cùng, vẫn vô minh mà chú tiểu
sau này quyết định tự sát để không phải chịu
khổ nữa. Thế nhưng cách duy nhất để khổ
đau biến mất không phải là giết mình, mà là
phải diệt vô minh. Chừng nào còn vô minh thì
còn mắc kẹt trong luân hồi, đắm chìm trong bể
khổ. Điều này được thể hiện rất rõ qua lời nói
của sư phụ: "Giết người thì có thể dễ, nhưng
giết mình thì không dễ đâu". Bởi chết đi rồi lại
tái sinh, chỉ khi nhập vào Niết-bàn thì mới có
thể thoát khỏi luân hồi.
Diệt đế - Chấm dứt cái khổ trong Thu và
Đông

Tiễn người đệ tử ra đi, sư phụ quay
vào chùa và chuẩn bị cho cái chết của mình.
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Ông đẩy thuyền ra giữa hồ, xếp củi lên
thuyền; dán chữ "BẾ" vào mắt, mũi, miệng và
tai; đặt một ngọn nến dưới đống củi và bắt
đầu hành động tự thiêu. Thuyền tượng trưng
cho cái thân, đặt trên dòng nước đại diện cho
tham ái, hay rộng ra là bể khổ nhân gian.
Ngọn lửa là tham - sân - si, khi nó lụi tàn thì
mang nghĩa biểu thị trạng thái Niết-bàn.
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này giải thích tại sao sư phụ lại chọn viên tịch
ngay sau khi giáo hóa thành công người đệ tử
của mình.

Đạo đế - Con đường để chấm dứt cái khổ
trong mùa Đông

Tuy nhiên, không phải đến lúc này vị sư
phụ mới đạt được trạng thái Niết-bàn. Ông đã
đạt được nó từ lâu; hành động tự thiêu chỉ là
hình thức thể hiện bên ngoài của nó. Hoàn
toàn không phải ông bị lửa tham - sân - si đốt
cháy. Bởi đối với bậc cao tăng đã giác ngộ,
cái thân, cũng như cái thuyền, tất cả đều
không có thật.
Theo dõi kỹ hơn về cái thuyền và sự
liên kết giữa nó với các nhân vật trong phim,
chúng ta hiểu về mức độ giác ngộ của từng
người. Sư phụ không có cảnh nào cần thuyền
để đi lại một mình. Ông chỉ dùng thuyền để
đưa đón chúng sinh. Người xuất hiện với
chiếc thuyền nhiều nhất là người đồ đệ. Tuy
nhiên, sau này khi anh ta thụ án tù xong và trở
về, anh cũng không cần thuyền nữa. Chiếc
thuyền lại trở thành vật gắn với người đồ đệ
của anh ta. Cần thuyền để đi trên hồ, tức là
vẫn có chấp ngã. Không cần thuyền, ấy là đã
hiểu về vô ngã rồi vậy.
Về nguyên nhân sư phụ quyết định tự
thiêu, chúng ta cần nhìn lại những lần xuất
hiện của bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và
liên kết của nó với ông. Rất có thể ông chính
là hiện thân của vị Bồ Tát này. Theo giáo lý
của Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát sẽ nhập Niếtbàn sau khi thực hiện xong hạnh nguyện. Điều

Đạo đế là chân lý cuối cùng trong Tứ
Diệu Đế - chân lý về con đường dẫn đến diệt
khổ - xuất hiện trong duy nhất mùa đông. Lúc
này người đồ đệ đã mãn hạn tù và trở về
chùa. Không gian xung quanh đã đóng băng
hoàn toàn. Ông đến chỗ sư phụ tự thiêu, tìm
lại xá-lợi của Người, đem gói vào một tấm vải
đỏ, tạc một bức tượng Phật bằng băng và
nhét tấm vải vào giữa trán để làm con mắt thứ
ba - con mắt trí tuệ của Phật. Ông bắt đầu quá
trình tu tập dưới sự giám sát của người sư
phụ đã khuất. Một ngày, có người phụ nữ đem
con đến chùa rồi bỏ trốn trong đêm, không
may sảy chân chết đuối. Nơi chị ta chết đuối,
trôi nổi tấm vải đỏ gói xá-lợi của sư phụ, đồng
nghĩa với việc bức tượng băng đã tan ra. Khi
vớt chị, người đàn ông nhìn thấy một (ảo ảnh)
bức tượng Quán Thế Âm. Đây chính là lúc
ông bắt đầu quá trình tự giác ngộ, không còn
dựa vào sư phụ nữa.
Ông mở tủ, cầm một bức tượng Di-lặc
Bồ Tát, buộc hòn đá vào sau lưng và leo lên
núi. Ông gặp lại ba con vật ngày xưa: con cá
bị buộc đá, con ếch bị buộc đá, con rắn bị
buộc đá. Tất cả đều còn sống. Ông leo lên
đỉnh, đặt bức tượng xuống và ngồi thiền bên
cạnh; phóng tầm mắt xuống cả vùng núi rừng
rộng lớn, trong đó cái hồ và ngôi chùa của ông
hiện lên thật nhỏ bé. Đây là đỉnh cao nhất ông
từng đạt được. Những lần trước, tầm mắt của
ông chỉ cho thấy cái hồ hoặc một góc của khu
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rừng. Điều này thể hiện ông đã giác ngộ hoàn
toàn, tận diệt vô minh:
"Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo
sợ gì. Bậc thánh hiền bước lên lầu trí tuệ, nhìn
thấy kẻ ngu si còn nhiều lo sợ, như được lên
núi cao, cúi nhìn muôn vật trên mặt đất."
(Trích "Kinh Pháp Cú")
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xảo, thể hiện sự giác ngộ Phật pháp hoàn
toàn ở người đàn ông. Nhấn mạnh ở đây là
sự giác ngộ đến từ TỰ THÂN, không dựa vào
kinh nghiệm của người khác. Khoảnh khắc
ông ngồi thiền bên cạnh bức tượng trên đỉnh
núi chính là lúc ông trở thành Di-lặc - Vị Phật
của tương lai, Bậc giác ngộ Pháp và thuyết lại
cho chúng sinh khi Phật Pháp đã bị lãng quên
trên Trái Đất.
Rồi lại Khổ đế - Chúng sinh tiếp tục trầm
luân với 4 mùa

Ta lại bàn về bức tượng, đây là một
bức tượng Di-lặc bằng đồng. Có ba bức
tượng chính xuất hiện lần lượt trong phim.
Đầu tiên là bức tượng Phật to lớn, thô sơ,
bằng đá vôi trên núi - nơi chú tiểu vẫn trèo lên
ngày nhỏ để ngắm cảnh. Bức tượng đại diện
cho giáo lý Phật giáo nguyên thủy - Một thứ gì
đó quá cao siêu mà cậu bé chỉ có thể hiểu một
cách non nớt trên bề mặt.
Thứ hai là bức tượng Quán Thế Âm
trong chùa. Bức tượng này bằng đá, đại diện
cho những gì sư phụ giác ngộ được từ giáo lý
nguyên thủy và truyền dạy cho đệ tử của
mình. Bởi thế, khi bỏ chùa "chạy theo tiếng gọi
tình yêu", cậu trai mới lớn đã lấy trộm bức
tượng cõng đi. Tuy cõng theo giáo lý của sư
phụ trên lưng, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu về
nó, nên khi trở về hành trang ngoài bức tượng
còn có thêm một con dao vấy máu tham - sân
- si.
Cuối cùng là bức tượng Di-lặc bằng
đồng, tuy chỉ xuất hiện ở đoạn cuối nhưng lại
là bức tượng quan trọng nhất. Nó đồng hành
cùng người đàn ông trên con đường đi lên
đỉnh núi, thực hành "Bát chính đạo" để đạt tới
Niết-bàn. Bức tượng Di-lặc nhỏ nhắn và tinh

Mùa xuân trở lại với ngôi chùa, lúc này
người đàn ông đã trở thành sư phụ. Cậu bé
mẹ bỏ rơi ngày xưa đã lớn lên thành một chú
tiểu lanh lợi. Chú tiểu lại tiếp tục làm đúng như
những gì sư phụ mình làm khi xưa, thậm chí
tăng tiến hơn: Nhét đá vào miệng ba con vật
vô tội - cá, ếch và rắn. Chú tiểu là đại diện cho
chúng sinh, lại từ vô minh mà gây nghiệp ác,
mở ra luân hồi. Và cũng như những gì Quán
Thế Âm Bồ Tát đã làm, Di-lặc Bồ Tát lại phải
tiếp tục giáo hóa để cứu vớt chúng sinh khỏi
bể khổ nhân gian.
Giáo lý về cái khổ là giáo lý đậm tính từ
bi của Phật giáo, bởi đúng như lời sư phụ nói
khi bắt gặp chú tiểu "phá giới" với cô gái: "Nó
tự xảy ra như thế. Điều đó là tự nhiên thôi."
Sinh ra trong vô minh nên mới làm ác, mới
chịu khổ - Tất cả đều là tự nhiên thôi. Miễn cố
gắng tu tập, thoát khỏi vô minh, buông được
cái đao xuống, thì kẻ chúng sinh nào cũng
thành Phật được vậy.

Xem phim:

Hà Đỗ
Tập 2 phim Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi Xuân

Tập 1 phim mới Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi
Xuân

Tập 3 phim mới Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi
Xuân
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Bản đầy đủ và có diễn dịch, Nguyễn
Chương diễn đọc, bài viết của Cao Huy
Thuần:
YouTube Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi Xuân
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Huớng nào cũng lắm mối tơ vuơng
Huớng nào cũng thấy bờ chân lý;
Đi, ở, lòng em cũng đoạn truờng.

Tuởng tuợng mai em về xứ tuyết,

THƠ GỬI EM

Đời vui ngun ngút mộng như hoa;
Dòng sông băng giá trôi không hết
Biền biệt trời quê nuớc mắt nhòa…

Duới đèn hiu hắt đọc thơ em,
Mưa gió đêm nay ngủ truớc thềm;

Tuởng tuợng rồi em ở lại đây,

Lòng đã mưa chưa sao lạnh buốt?

Gánh đời em ghé một bờ vai;

Nỗi buồn nghe cứ nặng thêm lên.

Trên đuờng gian khổ chông gai ấy
Có lúc nào không? nuối tiếc đầy…

San sẻ cùng nhau chút nỗi niềm
Em , nguời tri kỷ của lòng tin

Nhưng có điều muốn nói với em

Đã tìm, đã thấy, trong muôn một

Buồn vui như gió thoảng qua rèm;

Đừng để rồi ra giấc mộng chìm…

Không đâu hạnh phúc cho trọn vẹn
Ngoài một con đuờng của trái tim …

Anh hiểu rồi em mấy nẻo đuờng,

Lê Phương Nguyên, 1982

Đây là bông hoa Sala (vô ưu) ở Ấn Độ mà Đức Phật đã ngồi thiền dưới cây này.
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Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 55
AH Trần Trung Trực
1- Bài Ngà Voi của AH Lê Khắc Thí.
Cám ơn AH Lê Khắc Thí đã viết bài chỉ 2 trang
mà tôi thấy đầy đủ và đúng như tâm trạng của
tôi khi lãnh nhận Lá Thư gần 4 năm trước đây.
Mở đầu, AH nói “… Nhiều AH ví công việc
phụ trách LTAHCC như việc vác ngà voi, so
ngà voi với LT cũng không có gì quá đáng.
Đối với AH, LT còn quí hơn ngà voi, và việc
phụ trách LT còn nặng nhọc hơn vác ngà voi.
Điểm đem ra so sánh không phải ngà voi với
LT, mà là tính cách “volunteer”, cơm nhà áo
vợ của việc làm ấy. Vì đâu 17 năm qua bao
nhiêu AH đã tự nguyện làm cái công việc
không công ấy? Rõ ràng vì tình đồng nghiệp,
muốn cho gia đình công chánh có được mối
dây liên lạc, một mái nhà ấm cúng để gặp gỡ
nhau, hàn huyên với nhau qua LT hay trong
những buổi họp mặt AH.
Vừa qua, LT gặp khó khăn, không phải vì bài
vở hay tài chánh, mà vì không tìm ra nơi
nương tựa cho năm 92. Một số anh em Nam
Cali lại phải lãnh công việc “vác ngà voi”
thêm một kỳ nữa để “cứu nguy” cho LT khỏi
bị mai một…”
AH còn nói rất nhiều và kết luận “…Nghiêng vai
gánh vác ngà voi, chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn
cho ngà voi luôn luôn trong bóng, đẹp đẽ và vác
đến nơi đến chốn để khỏi phụ lòng anh chị em
AH năm châu.”
Cám ơn AH Tiền Bối Lê Khắc Thí rất nhiều.
Là người đầu tiên lập Lá Thư và bỏ rất nhiều
công lao cho LT. BPT cũng kêu gọi quí AH
trẻ tiếp tay “vác ngà voi” thay chúng tôi.
Chúng tôi đã làm 2 năm và đến nay thêm 2

kỳ, 2 năm, vác tiếp. Mong các AH trẻ tiếp tay
cho chúng tôi.
2- Bài Mừng AHCC Lập Hội của Nguyễn
Cương.
Xin lỗi AH Lê Khắc Thí là tôi đã bỏ sót không
bình luận về việc lập hội AHCC chính thức mà
AH đã viết trong Lá Thư số 54. Nhiều bài hay
quá mà tôi không đủ thời giờ xem và bàn luận.
Nay AH Nguyễn Cương nói đến bài đó, tôi thấy
hay nên bàn lại chơi, vì đã lỗi thời rồi. Dù không
chính thức, nhưng hội AHCC đã sống hơn 45
năm và Lá Thư AHCC là một sợi dây thắt
chặt tình thân của các AHCC Năm Châu vẫn
lớn mạnh và đẹp đẽ và thâm tình hơn.
AH Cương nói “… Cầm LT54 lần này do một
AH thiện chí làm cùng sở mang lại, tôi nghĩ
là mình sẽ đọc những tin tức sinh hoạt như
thường lệ. Với tâm trạng đó và cũng vì giờ
nghỉ quá eo hẹp, nên tôi dở từng trang một
thật lẹ, để liếc xem tựa bài và trang trí của
LT. Bỗng nhiên mắt tôi dừng lại ở trang số
111, ngay hàng chữ số. Những con số hiện ra
rõ ràng đánh vào mắt tôi như một tia chớp
lòe. Vừa ngạc nhiên vừa thích thú, mặc kệ giờ
giấc nữa, tôi đọc lại bản tin một cách chăm
chú. Thật không ngờ đến con số 212 đồng ý
lập hội. Một tỉ lệ khá cao so với 19 không
đồng ý …”
Tôi có đọc lại bài của AH Thí và tôi có nhận xét
sau đây. Lập hội AHCC chính thức chỉ có những
việc sau:
1- Chính thức hoạt động trong xã hội
2- Các hội viên được miễn tiền thuế cho những
khoản tiền đóng góp
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… Những điểm này, hội AHCC chúng ta không
cần vì chúng ta không chính thức hoạt động
trong xã hội, tiền đóng góp tùy hỷ và cũng không
đáng bao nhiêu. Tôi nghĩ AHCC chúng mình làm
đúng trong suốt 45 năm. Không chính thức, gò
bó, không bầu bán, không vị lợi … Lá Thư
AHCC chỉ là mối dây liên lạc để “Gìn Giữ Cho
Còn Có Nhau”. Nhưng dù sao, việc này cũng
làm cho các AH vui mừng vì chúng mình luôn
nghĩ về nhau.
Xin cám ơn AH Thí và AH Cương rất nhiều.
Vì tính tôi trước đây lơ là việc đọc Lá Thư,
một lỗi lầm mà tôi thiếu sót và bây giờ xin
sửa đổi.
3- Bài Tên Gọi Lũy Thừa Của 10 của AH
Nhân Trừ.
Bài này chỉ 1 trang, nhưng tôi thấy hay vì một số
danh từ tôi chưa từng biết, xin hầu chuyện cùng
các AH.
Mở đầu AH Nhân trừ nói :”Từ xưa, ông cha
ta đã đặt tên gọi cho các số lũy thừa của 10,
khá đầy đủ, mà có lẽ so với khối lượng quá
lớn, dân ta ít khi dùng, cho nên ta chỉ quen
thuộc với các danh từ: trăm, nghìn, triệu, tỉ
mà thôi. Xin kê ra sau đây:
10 = 1 = một
0

101 = 10 = chục
102 = 100 = trăm
103 = 1000 = nghìn
104 = 10,000 = vạn
105 = 100,000 = ức
106 = 1,000,000 = triệu
107 = 10,000,000 = kinh
108 = 100,000,000 = cai
109 = 1,000,000,000 = tỷ
1010 = 10,000,000,000 = nhương
1011 = 100,000,000,000 = câu
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1012 = 1,000,000,000,000 = giản
1013 = 10,000,000,000,000 = chính
1014 = 100,000,000,000,000 = tái
1015 = 1,000,000,000,000,000 = cực
… Danh từ vạn (104), miền Nam cũng biết
khá nhiều, xong ít dùng trong cách gọi các số,
mà thường chỉ gọi mười nghìn …
Kết luận, AH viết “Sánh với Âu Mỹ, tôi thấy tên
gọi này của VN đầy đủ hơn. Như Pháp chẳng
hạn, họ có un (1), dix (10), cent (100), mille
(1,000), million (106), milliard (109), billion (1012)
và trillion (1018), còn muốn gọi 105 thì họ dùng
danh từ “cent mille” … Cũng cần lưu ý là trong
khi Pháp gọi 109 là “milliard” thì Mỹ gọi là
“billion”, trong khi đó “billion” của Pháp là 1012
thì Mỹ gọi là “trillion” …”
Nghĩ thật rắc rối. Riêng tôi, bây giờ ở đất Cờ
Hoa, tôi chỉ nghĩ đến số bạc triệu thôi, cũng
mãn nguyện rồi. Không cần biết kinh, cai, tỷ,
nhương, câu, giản, chính, tái, cực chi cho mệt
đầu, mệt óc!
4- Bài Nỗi Buồn Của Người AHCC của AH
Nguyễn Văn Mơ.
Cám ơn AH Nguyễn Văn Mơ. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội
gần 30 năm mới đọc bài này lần đầu tiên. Nỗi
buồn của AH là nỗi buồn chung của toàn AHCC,
chúng ta đã bị bọn cướp nhà đất của chúng ta, Bộ
Công Chánh. Ngoài ra, hàng trăm ngàn người bị
tù đầy khổ ải còn hơn súc vật, hàng trăm ngàn
người bị hải tặc hành hạ hoặc chết nằm dưới lòng
biển. Nỗi hận này không biết bao giờ nguôi.
Mở đầu AH viết “Sau 30 tháng 4, chúng ta ai
cũng có nhiều nỗi buồn. Trước hết, nỗi buồn
mất nước là nỗi buồn chung của cả dân tộc,
rồi đến nỗi buồn người di tản, nỗi buồn của
người bị kẹt ở lại, nỗi buồn trong trại học tập
cải tạo, nỗi buồn làm việc dưới chế độ cộng
sản, nỗi buồn bị chèn ép, vv.. và vv.. kể sao
cho siết …”
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AH kể những kỷ niệm AHCC khi làm trước đây
dưới chính quyền VNCH, coi trụ sở chính Bộ
Công Chánh như đại gia đình, đùm bọc nhau,
tương trợ nhau, coi đây chính là gia đình của
mình. Nay, cộng sản vào, chiếm toàn khu Bộ Giao
Thông, chia nhau bán đất, xây cao ốc tư hay
những khách sạn, vv…
AH nói “Trong vòng thành đó, các cơ quan
nội ngoại đều sống chung với nhau trong tinh
thần tương trợ lẫn nhau, không bao giờ lục
đục với nhau. Tôi không biết các anh em ở
các ngành khác như thế nào, riêng về ngành
Kiều Lộ, tôi còn nhớ rõ, mỗi cuối năm, chúng
tôi thường tề tựu về đây một công hai ba
việc. Trước hết là chạy lương để cho nhân
viên mình có kịp tiền tiêu Tết, rồi đến lo hồ
sơ kỹ thuật hay đấu thầu sớm duyệt y để kịp
thanh toán trước cuối năm, rồi chạy phiếu
đặt hàng, vv…. Đến khi giải quyết xong xuôi
mọi công việc, các anh em mới hẹn hò rủ
nhau đi chơi trong khi chờ đợi buổi họp mặt
AHCC thường tổ chức mỗi năm ở một địa
điểm khác nhau, khi thì ở nhà hàng, khi thì ở
Sở Dụng Cụ Gia Định, khi thì tận trên Nhà
Máy Thủ Đức của anh Tuân. Sau buổi họp
mặt, lại đến màn khác của từng nhóm, nhóm
cùng khóa hay nhóm từng khu, kéo nhau đi
rút xì phé hay xoa mạt chược để rồi ngày mai
“ai về nhà nấy” còn phải lo công tác cho kịp
trước khi mãn tài khóa …”
AH mô tả cảnh xâm chiếm Bộ Công Chánh như
sau: “Rồi một hôm, có mấy tên VC đến tiếp quản
nơi này. Thôi thì đã bắt đầu loạn xà ngầu, mạnh
cơ quan nào nấy làm, xây cất nhà ăn tập thể chỗ
này, nhà giữ trẻ chỗ kia, rồi đập phá chỗ nọ, rồi
lại tranh giành đất đai với nhau, thưa kiện nhau
tùm lum, đến nỗi công an phải đến giải quyết.
Cuối cùng, một bức tường ô nhục Tây Bá Linh
được xây từ Đông sang Tây, chia vòng thành Bộ
Công Chánh …Tinh thần hợp tác XHCN là thế
đó. Miệng nói cái gì cũng là cộng sản, nhưng đầu
óc tên VC nào, cơ quan VC nào cũng muốn tư
sản hết …”
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AH viết tiếp “Dọc theo đường Công Lý, ngay
trước văn phòng Bộ, một building xây cất để
làm trung tâm thương mại. Dọc theo đường
Lê Lợi, một dãy nhà mới được xây cất để mở
tiệm bán sách báo, văn phòng phẩm, dụng cụ
y tế. Dọc theo đường Paster, VC cũng xây cất
thêm hoặc phá bức tường phía ngoài để làm
tiệm buôn bán radio, cassette, TV, cùng các
máy điện tử khác mà bây giờ VC gọi là kim
khí điện máy … Các bạn thấy đó, mình
không buồn sao được. Một nơi chốn có thể
xem như mái nhà của gia đình Công Chánh
mình mà bọn nó đã xây cất nhưng có tính
chất phá hoại bừa bãi như thế, biến nơi làm
việc của ngành mình thành một địa điểm
hầm bà làng, làm việc không ra làm việc,
buôn bán không ra buôn bán, thử hỏi mình
không đau lòng sao được …Thôi thì mượn
hai câu Kiều của Nguyễn Du chấm dứt nỗi
buồn này:
“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Sau đó, AH nhắc đến một số bạn bè thân thương
cũ vượt biên và bị chôn vùi trong lòng đại
dương, chết một cách oan ức … AH mong rằng
“Xin cầu Chúa và Đức Phật phù hộ cho các
vong hồn các anh em AH trên được sớm lên
Thiên Đàng hoặc tiêu diên miền Cực Lạc”
Tôi nghĩ miền Nam mất, đó là cái oan nghiệp xảy
đến cho Quê Hương mình. Không phải Bộ Công
Chánh, mà tất cả các nơi khác, công hay tư, đã bị
bọn CS cướp phá. Tôi cũng không nghĩ như AH
Lê Ngọc Diệp nói, vì trước đây ông cha của
chúng mình tiêu diệt nước Chiêm Thành, bây giờ
chúng mình bị quả báo. Xin các AH tin rằng
trong vòng vài năm tới Quê Hương mình sẽ
thoát khỏi ách cộng sản. Đó là điều tôi mong
đoán.
5- Bài Ý Kiến Lập Hội của các AH
Chuyện này cũ rồi. Tôi xin đăng lại vài ý
kiến hay nhất của ba cố AH mà tôi phục
nhất.
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Cố AH Hoàng Như Giao, Toronto. Sau đây,
để đáp ứng thư thăm hỏi, xin có vài ý kiến về
việc thành lập hội, theo yêu cầu của một số
AH bên đó. Theo thiển ý, việc lập hội tạo
thêm nhiều ràng buộc pháp lý, thủ tục nhiêu
khê chỉ làm cho “cây tre la ngà” càng nặng
thêm. Kể ra thì hoạt động như mười mấy
năm qua có gì không tốt? Xin thử nêu lên
những khuyết điểm, nếu có, để các AH cùng
nhau góp ý, sửa sai. Kể về ưu điểm thì cũng
có nhiều lắm chớ! Nếu không, làm sao “nó”
tồn tại được hơn 15 năm qua? Cái kiểu hoạt
động như bao lâu nay, theo … Kim Dung là
kiểu “vô chiêu thắng hữu chiêu” đó, phải
không anh? Vậy thì do nhu cầu nào (chính trị
chăng?) mà nay phải lập Hội? …
Cố AH Đào Trọng Cương, Canada. Còn
chuyện lập hội AHCC, tuy có đại đa số hoan hỷ ý
muốn lập hội, nhưng có một số nhỏ tỏ ý e dè. Tôi
đồng ý với anh Trần Sĩ Huân, với anh Vũ Bá
Đính, với mấy bạn khác đã dùng câu “lơ lửng
con cá vàng” như từ xưa tới nay thì hơn. Vì đại
đa số trả lời nên (hay cần) lập thành Hội, thì cái
danh xưng của hội cần được cân nhắc kỹ, sao cho
mọi thành phần nằm trong đó. Tuy nhiên, riêng
tôi, thấy việc “lơ lửng con cá vàng” là thượng
sách. Hơn 10 năm kinh nghiệm, thay đổi làm chi?
Bó cái khuôn của Hội, tôi e Lá Thư của chúng ta
sẽ bị ảnh hưởng! Nếu có việc lập Hội, thì các AH
trong tổ chức LTCC không thể đương nhiên là
hội viên được.
…..
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Thầy cố AH Bửu Đôn, Bắc Cali. Hợp thức
hóa Hội là một việc quan trọng, chúng ta cần
trao đổi ý kiến sâu rộng và đầy đủ, cần nêu
lên tất cả lợi, và nhất là bất lợi, để xem nếu
có bất lợi, thì có cách gì để đón trước mà hóa
giải không. Một khi đã hợp thức hóa, không
chóng thì chày, Hội sẽ bị chính trị hóa, và
lần lần giảm bớt kỹ thuật. Các bạn hẳn còn
nhớ Hội Kỹ Thuật Gia Việt Nam, thành lập
với mục tiêu hoàn toàn kỹ thuật. Hội hoạt
động được ít lâu thì năm 1965, có hai nhóm
cùng có ý kiến dùng Ban Chủ tịch Hội làm
bàn đạp chính trị, đưa đến một cuộc tranh
phiếu xôn xao giới chuyên viên. Từ đó giới
chuyên viên đã tránh tới lui, và Hội lần lần
mai một. Các bạn đừng hiểu lầm, tôi không
nói rằng chính trị hóa AHCC là dở, tôi chỉ
ngại rằng việc này có thể là mầm mống chia
rẽ trầm trọng trong tương lai.
Như các AH thấy, số đồng ý lập Hội hơn 10 lần
số không lập Hội. Tuy nhiên những ý kiến của
AH không lập Hội thật đúng và chính xác.
Do đó, AHCC đã sống trên 45 năm và sẽ trường
tồn. Ngoài ra, câu “lơ lửng con cá vàng” do AH
Nguyễn Thiệp nói, và cố AH Đào Trọng Cương
lập lại. Cám ơn tất cả các AH, đặc biệt Thầy cố
AH Bửu Đôn đã đưa ra những điểm rất chính
xác. Xin Thầy giúp tôi viết và gìn giữ Lá Thư.
Còn rất nhiều bài thật giá trị. Xin quí AH
cho tôi tạm ngừng ở đây để sang Lá Thư tới.
Xin quí AH giúp tôi xem và viết lại cho hay
và vừa ý các AH.

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân
Hữu một mùa Thu và Đông mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm.
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Sông Ngòi Miền Bắc Việt Nam
Thái Công Tụng
1. Tổng Quan
ưởng cũng nên biết là vài trăm ngàn năm
trưóc, nhiều châu thổ ngày nay, từ Âu
sang Á, đều nằm trong những vùng biển cạn.
Tiểu bang Florida, tiểu bang Louisiana xưa kia
cũng nằm dưới biển. Bờ biển cổ không phải là
bờ biển ngày naỵ. Châu thổ của sông Hồng
cũng vậy. Thực vậy, xưa kia, trái đất đã trải
qua nhiều thời kỳ băng giá và xen kẽ là những
thời kỳ tan băng: thời kỳ thứ nhất gọi tên
là Günz (từ 600,000 năm đến 540,000 năm
trước), thời kỳ thứ hai có tên là Mindel (từ
480,000 năm đến 430,000 năm), thứ ba
là Riss (từ 240,000 năm đến 180,000 năm
trước) và cuối cùng có tên là Würm (từ
120,000 năm đến 10,000 năm trước). Như
vậy, mỗi thời kỳ băng giá lâu đên cả trăm ngàn
năm và giữa hai thời kỳ băng hà lại có một thời
kỳ tan băng, nước băng hà tan chảy ra.

T

Vào các thời kỳ băng hà thì nước co
cụm lại trong các tảng băng dày nên nước biển
co rút lại: đó là lúc biển lùi (biển rút, biển
thoái). Đặc biệt vào cao điểm của thời kỳ băng
hà lần cuối cách nay 20,000 năm, toàn bộ
miền Bắc nước Mỹ, toàn xứ Canada ngày nay,
vùng Siberia, Bắc Trung Quốc cũng như Bắc
Âu kể cả Pháp, Đức … đều bị băng giá bao
phủ, bề dày cả chục km! Lúc đó, mực nước
biển sụt xuống 120 mét (-120 m) so với cao
độ biển hiện nay (0 mét). Đó là thời điểm
người Bắc Á Châu lội qua eo biển
Behring vốn nối liền Siberia và Alaska và là tổ
tiên các bộ lạc đầu tiên định cư xứ Canada
này.
Khi băng hà tan, cách nay chừng 17 hay
18,000 năm, thì mực mước biển dâng cao
tương đối nhanh chóng (biển tiến).
Cách nay 11,000 năm, thời Holocen
sớm, mực nước biển còn ở mức –55 mét.
Cách nay 6,500 năm đến 5,000 năm,
vào thời Holocen giữa, mực nước biển còn ở
mức -20 mét và từ từ tiến lên, đạt mực biển
như hiện nay 0 mét vào khoảng 5,000 năm
trước.

Như vậy, mọi châu thổ đã từng trải qua
nhiều lần:



Khi biển tiến, lúc đó diện tích đất châu thổ
bị thu hẹp lại,
Khi biển lùi, lúc đó diện tích đất châu thổ
nới rộng ra.

Khi biển tiến vào châu thổ thì người Việt
cổ phải di cư lên vùng cao hơn như vùng
Trung Du (Phú Thọ, Hoà Bình…) và chính
vùng này là nơi các vua Hùng dựng nước.
Biển tiến vào châu thổ kéo theo sự lắng tụ các
trầm tích biển ở các trũng thấp, và cùng với
phù sa nước sông, hình thành môi trường
nước lợ (brackish water) với rừng thực vật
ngập mặn mọc trên đó, tạo thêm điều kiện
khiến châu thổ chóng trầm tích hơn. Song
song theo đó, lại có phù sa sông ngòi bồi đắp
mỗi năm nên các bồi tích tại châu thổ sông
Hồng ngày nay vừa có nguồn gốc sông, vừa
có nguồn gốc biển
Nhiều vùng ven biển thuộc tỉnh Thái
Bình, Ninh Bình chỉ cách đây vài trăm năm vẫn
còn là biển nhưng với quá trình bồi tụ, các bãi
lầy ven biển được phù sa bồi đắp dần, cộng
thêm sức chinh phục biển bằng cách quai đê
lấn biển, đắp đê ngăn nước mặn, lấp trũng,
khai phá như vài vùng duyên hải Hoà Lan đã
làm. Làng Kỳ Bá ở ven thị xã Thái Bình ngày
nay, vào thế kỷ thứ 10, còn là cửa biển nên có
tên gọi là ‘Kỳ bố hải khẩu’. Phố Hiến (thị xã
Hưng Yên ngày nay) xưa kia là cửa biển, buôn
bán sầm uất nên có câu truyền tụng: ‘Thứ nhất
kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến’… Sử sách và ký ức
truyền lưu bao đời người kể rằng vào thời
hưng thịnh, thế kỷ XVII – XVIII, thương cảng
này đã từng đón bao thuyền buôn đến từ
Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha,
Pháp và xứ Đàng Trong…
Như vậy, trong tiến trình thành lập châu
thổ, trầm tích phù sa cổ (pleistocène) nằm
dưới trầm tích phù sa mới (holocène), với phù
sa biển dưới sâu và phủ dày lên trên là phù
sa sông.
Những đồi núi sót trong châu thổ vốn
là những hải đảo cũ và các dải cồn cát trong
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lòng châu thổ chính là các dấu vết của các bờ
biển cổ. Thực vậy, chỉ trừ tỉnh Thái Bình
không có núi còn tất cả các tỉnh khác của châu
thổ Bắc Bộ đều có địa hình núi đồi xen kẽ châu
thổ.
Đồng bằng sông Hồng dễ bị lụt nên từ
đời nhà Lý, đã xây đê trị lụt. Hệ thống đê điều
toàn vùng đồng bằng đã khiến cho sự bồi đắp
không đồng đều; thực vậy, bề mặt nhiều nơi
còn lồi lõm…Từ lúc xây đê, sông Hồng đổ phù
sa trên cửa biển, thay vì trên đất liền, do đó
trong vùng châu thổ vẫn còn nhiều nơi trũng
như tại Hà Bắc và Hà Nam Ninh… Cũng cần
nói thêm ở đây là chính nhờ lượng phù sa rất
lớn mà tốc độ tiến ra biển các vùng duyên hải
như Kim Sơn, Tiền Hải rất nhanh, có nơi mỗi
năm bồi ra biển từ 80-100m.
2. Sông Ngòi
Sông ngòi miền Bắc Việt Nam thường
được phân chia theo hai hệ thống: hệ thống
sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình.
Hệ thống sông Hồng với các dòng sông
nối liền là sông Chảy, sông Lô, sông Gầm,
sông Đà, còn hệ thống sông Thái Bình gồm
các sông như Sông Cầu, sông Thương, sông
Lục Nam. Toàn bộ hai hệ thống này tạo nên
châu thổ sông Hồng với diện tích là 14,800
km2 và bằng 4.5% diện tích cả nước.
2.1 Hệ thống sông Hồng
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Nam ở Lào Cai theo hướng Tây Bắc-Đông
Nam qua thành phố Hà Nội, rồi đổ ra Biển
Đông ở cửa Ba Lạt. Chiều dài tổng cộng là
1,160 km trong đó phần chảy trên đất Việt nam
là 556 km. Vì sông có chảy qua một vùng sa
thạch đỏ ở thượng nguồn nên phù sa có màu
hồng, nên thường gọi là sông Hồng. Sông này
còn gọi là sông Thao như trong bài hát của Đỗ
Nhuận.
Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng
quê
Cuối sông nhiều bến ai về có thấy
Làn gió xanh rì bát ngát đồng lúa …ven bờ đê
Hồng Hà trôi xuôi đưa nước trên ngàn về khơi
Sông Thao ngoài bến Việt Trì
Có những chàng áo nâu về say mê giòng
nước
…vui tràn trề.
Sông Hồng có hai phụ lưu chính là
Sông Đà và Sông Lô. Ở khúc quanh sông Đà
có những ngọn núi cao như Ba Vì (1,250m).
Núi Ba Vì gần Sơn Tây là hai địa danh đã
được nhà thơ Quang Dũng bất hủ hoá như
sau:
Em ở Thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Ðà cũng khiến người ta mơ đến
một chốn đầy cổ tích và thi vị mà nhà thơ Vũ
Hoàng Chương gặp được:
Ai đem xáo trộn sầu kim cổ
Trăng nước Ðà giang, mộng Liêu Trai…

Hình 1. Bản đồ lưu vực sông Hồng với ba lưu vực
nhánh (sông Đà, sông Lô, sông Thao)
Các vòng tròn chỉ các trạm đo

Sông Hồng bắt nguồn từ bên tỉnh Vân
Nam (Trung Quốc) và chảy vào lãnh thổ Việt

Tuy sông Đà là một nhánh của sông Hồng,
nhưng đó là con sông lớn nhất miền Tây Bắc.
Trong thực tế, tổng lượng nước hàng năm của
sông Đà đã góp đến gần một nửa tổng lượng
nước của cả hệ thống sông Hồng gộp lại.
Sông Đà với địa hình thích hợp nên có nhiều
tiềm năng thủy điện nên hiện nay đã có 3 đập
thủy điện lớn ở Lai Châu, Sơn La và Hoà Bình,
mỗi đập có công suất trên dưới
2000
megawatt. Các đập thủy điện này giúp tạo điện
lực, trữ nước để tưới cho các vụ lúa ở đồng
bằng hạ lưu và còn giúp cắt các trận mưa lũ
lớn. Riêng tỉnh Hoà Bình có nhiều suối nước
khoáng nóng, với nguồn nước phun lên ở nhiệt
độ 36 độ C, tại Kim Bôi mà nhạc sĩ Tô Hải đã
nhắc trong bài hát:
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Ai về sau dãy núi Kim Bôi
Nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ
Hình dung một chiếc thắt lưng xanh
Một chiếc khăn màu trăng trắng
Một chiếc vòng sáng long lanh
Với nụ cười nàng quá xinh
Sông Đà và núi Tản đã được một nhà
thơ tiền chiến dùng làm bút hiệu: đó là Tản Đà
Nguyễn Khắc Hiếu, nổi danh với bài Thề non
nước. Ngọn Tản viên là ngọn cao nhất của dãy
núi Ba Vì.
Ông đã có bao vần thơ tuyệt bút viết về
chốn quê này.
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sông Hồng về mùa lũ có màu đỏ-hồng với
lượng phù sa của sông Hồng rất lớn, trung
bình khoảng 100 triệu tấn trên nǎm tức là gần
1.5 kg phù sa trên một mét khối nước. Phù sa
vừa giúp cho châu thổ màu mỡ và mở rộng
tiến dần ra biển nhưng đồng thời cũng làm
lòng sông bị lấp đầy khiến cho lũ lụt xảy ra và
vì vậy phải có đắp đê hai bên sông để tránh lũ
lụt. Mà nạn vỡ đê thì dễ, lũ lụt phá hại mùa
màng, kéo theo bao nhiêu người chết, như
trong truyện ngắn cảm động Anh phải
sống của nhà văn Khái Hưng: người vợ bị
cuốn theo dòng nước lũ nhưng dặn chồng Anh
phải sống để nuôi đàn con thơ dại.

Vì ai cho tớ phải lênh đênh,
Nặng lắm ai ơi, một gánh tình!
Non Tượng trời cho bao tuổi lẻ,
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
YouTube Nhớ Bến Đà Giang, lời Chiêu Tranh,
nhạc Văn Phụng, ca sĩ Phương Hồng Quế
Sông Lô là sông nhánh bên trái của
sông Hồng, bắt nguồn trong tỉnh Vân Nam
(Trung Quốc), chảy vào Việt Nam qua các tỉnh
Hà Giang, Tuyên Quang, rồi đổ vào sông Hồng
ở thành phố Việt Trì. Đoạn sông Lô chảy trong
địa phận Việt Nam, qua các tỉnh Hà Giang,
Tuyên Quang dài 275 km. Lưu vực sông Lô là
22,600 km2. Sông Lô lại do Sông Chảy và
Sông Gầm tạo nên:
a. Sông Chảy là phụ lưu bên phải của
sông Lô, chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái,
Phú Thọ song song với sông Hồng. Trên sông
Chảy có hồ Thác Bà và nhà máy thủy điện
cùng tên.
b. Sông Gầm là phụ lưu bên trái của
sông Lô, dài gần 300 km, bắt nguồn trên lãnh
thổ Trung Quốc, và nhập vào Sông Lô cách thị
xã Tuyên Quang khoảng 7 km. Một hồ thiên
nhiên lớn là hồ Ba Bể, rộng 6.7 km2 nằm trong
vùng núi đá vôi, cách thị xã Bắc Cạn 60 km,
thông với sông Năng, một phụ lưu của sông
Gầm.
Sông Hồng có lưu lượng nước bình
quân hàng nǎm rất lớn, tới 2,640 m³/s (tại cửa
sông) với tổng lượng nước chảy qua tới 83.5
tỷ m³, tuy nhiên lưu lượng nước phân bố
không đều. Về mùa khô lưu lượng giảm chỉ
còn khoảng 700 m³/s, nhưng vào cao điểm
mùa mưa có thể đạt tới 30,000 m³/s. Nước

Hinh 2: Châu thổ sông Hồng: các sông chính và ảnh
hưởng thuỷ triều, Tỷ lệ: 1: 1,000,000

Sông Hồng, khi chảy vào miền đồng
bằng, đã để lại nhiều khúc uốn cũ (old
meander). Một trong những uốn khúc cũ này
tạo ra những hồ sót, trong đó hồ Hoàn Kiếm
nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội là một.
Từ Việt Trì trở ra biển, sông Hồng có
những chi lưu như sau:
Sông Đuống (canal des Rapides), dài
65 km, nối sông Hồng với sông Thái Bình ở
Phả Lại thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Sông Đuống đã được nhà thơ Hoàng Cầm thi
vị hoá trong bài thơ ‘Bên kia sông
Đuống’ (1948):
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
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Ngày xưa cát trắng phẳng lì
hoặc:
Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
Sông Luộc. (Canal des Bambous) là
một chi lưu của sông Hồng, chảy sang sông
Thái Bình theo hướng T-Đ, làm ranh giới cho
các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương ở phía Bắc
và tỉnh Thái Bình ở phía Nam.
Sông Đuống và sông Luộc nối sông
Hồng và sông Thái Bình.
Sông Đáy, cũng là một chi lưu bên phải
của sông Hồng, và chảy trong các tỉnh, thành
Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định với
dòng sông chảy gần song song bên hữu ngạn
hạ lưu sông Hồng. Sông Đáy được nhắc đến
trong thơ của Quang Dũng:
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Lên núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
(Đôi mắt người Sơn Tây)
Đổ vào sông Đáy có sông Nhuệ, chi
lưu của sông Hồng, dài 74 km, chảy qua thị xã
Hà Đông, tỉnh lỵ tỉnh Hà Tây.
Sông Nam Định và sông Phủ Lí nối
sông Hồng và sông Đáy.
2.2 Hệ thống sông Thái Bình
Hệ thống này dài 93 km, bắt đầu từ
khúc Lục Đầu ở Phả Lại. Gọi là Lục Đầu vì đây
là chỗ tập trung của 6 con sông (4 sông chảy
vào: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam,
sông Đuống và 2 sông chảy ra: sông Kinh
Thầy, sông Bình Than).
Sông Thái Bình do 3 sông là sông
Cầu, sông Thương và sông Lục Nam họp
nên ngang Phả Lại và đổ ra biển:
Sông Cầu (tên khác: sông Như Nguyệt,
sông Nguyệt Đức) dài 290 km, bắt nguồn từ
vùng núi tỉnh Bắc Cạn, chảy qua thị xã Bắc
Cạn, thành phố Thái Nguyên, các tỉnh Bắc
Giang, Bắc Ninh, Hải Dương rồi đổ vào khúc
Lục Đầu Giang ở Phả Lại. Sông Cầu có lưu
vực 3,480 km2
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Sông Thương có chiều dài 157 km,
diện tích lưu vực: 6,640 km² cũng phát nguyên
từ Lạng Sơn, chảy theo hướng ĐB-TN qua thị
xã Bắc Giang (tên cũ là Phủ Lạng Thương), rồi
hợp lưu với sông Cầu và sông Lục Nam ở thị
trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Do đó, sông Thương là một đường thủy khá
quan trọng vì chở nhiều cây tre, nứa, song,
mây, gỗ, dược liệu và các lâm sản khác về
xuôi với nhịp chèo đò dị biệt: “Đò ơi! đêm nay
dòng sông Thương dâng cao mà ai hát dưới
trăng ngà …”. Và Bàng Bá Lân có đoạn thơ:
Em là con gái Bắc Giang
Đôi dòng trong đục Sông Thương ỡm ờ
Nói cười ra giọng lẳng lơ
Niềm ăn nét ở xem thừa đoan trang
Tên sông đã được Đặng Thế Phong đưa vào
trong nhạc phẩm Con thuyền không bến:
“Lướt theo chiều gió. Một con thuyền theo
trăng trong. Trôi trên sông Thương. Nước
chảy đôi dòng.”
Tại sao gọi là đôi dòng? Vì có Sông
Sim [ngòi sim] bắt nguồn từ Thái Nguyên chảy
qua các huyện Hiệp hòa và huyện Việt Yên
đến xã Đa Mai thì hợp lưu với dòng sông
Thương. Nước sông Thương vốn trong xanh
nay có dòng nước đục thêm vào thành ra sông
có hai dòng chảy song song, một bên trong,
một bên đục. Điểm cuối của sông Thương là
thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải
Dương. Đền thờ Trần Hưng Đạo,-một danh
tướng đời nhà Trần vào thế kỷ 13 vì đã đánh
thắng quân Nguyên- ở Kiếp Bạc thuộc tỉnh Hải
Dương; phía Đông Nam Kiếp Bạc có núi Phả
Lại, nay có nhà máy điện cùng tên. Phía Đông
Kiếp Bạc là các dãy núi Côn Sơn vốn có nhiều
di tích lịch sử. Nguyễn Trãi (cháu ngoại của
Trần Nguyên Đán) cũng thường ở ẩn tại rặng
núi Côn Sơn.
Sông Lục Nam bắt nguồn từ Lạng Sơn,
thượng lưu lòng hẹp, gồ ghề, lắm thác ghềnh
nên tốc độ dòng chảy mạnh.
Sông Lục Nam và sông Cầu họp lại để
tạo thành Sông Thái Bình. Sông Thái Bình khi
chảy qua các địa phương có những tên gọi
khác nhau như: sông Hàm Giang, sông Kẻ
Sặt, sông Quý Cao .. Sông Thái Bình chảy ra
Biển Đông ở cửa Thái Bình, còn 2 chi lưu lớn
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Kinh Thầy, Văn Úc chảy ra các cửa Bạch Đằng
và Văn Úc.
Sông Bạch Đằng, còn gọi tên Nôm
là sông Rừng thường rất nổi tiếng với 3 trận
thuỷ chiến:
1) Năm 938 với Ngô Quyền đánh thắng quân
Nam Hán
2) Năm 981 với vua Lê Đại Hành phá quân
Tống
3) Năm 1288: Hưng Đạo vương thắng quân
Nguyên Mông Cổ
Sông này được ghi lại với những bài hát
như Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước), Trên
sông Bạch Đằng (Hoàng Quý).
3. Vài vấn nạn sông ngòi miền Bắc
Nước là một tài nguyên tái tạo vì ‘nước
trôi ra biển lại mưa về nguồn’. Nước là một tài
nguyên tái tạo và giúp cho con người trong
nhiều lãnh vực: kỹ nghệ (năng lượng, khoáng
sản, biến chế), giải trí, nông nghiệp (trồng trọt,
chăn nuôi, nuôi cá), sinh hoạt (tắm, giặt…)
nhưng với dân số đông, kéo theo diện tích đất
nông nghiệp trên mỗi đầu nông dân ngày càng
giảm đi thì tài nguyên nước càng ngày càng
trở nên quan trọng khi mà sa mạc hoá đất đai,
hạn hán gia tăng với biến đổi khí hậu, với El
Nino càng trở thành một vấn nạn có tầm vóc
toàn cầu. Một vấn nạn là ô nhiễm trên các
dòng sông, là vì dù là ô nhiễm không khí với
bụi, ô nhiễm đất với mọi hoá chất bảo vệ thực
vật thì đều trôi vào chỗ trũng, nghĩa là vào
sông suối.
3.1 Ô nhiễm sông ngòi
Sau đây là trích đoạn trong báo bên nhà
nói qua về ô nhiễm vài dòng sông miền Bắc:
“Lục Đầu Giang, nơi hợp lưu 6 con sông lớn ở
miền Bắc gồm sông Cầu, sông Thương, sông
Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và
nhánh chính sông Thái Bình. Từ bao đời nay,
ngã sáu sông là nguồn sống của hàng nghìn
hộ dân làm nghề chài lưới, nuôi cá lồng bè.
Nhưng gần đây, các dòng sông bị đầu độc,
nghề sông nước ở Lục Đầu Giang lâm đường
tận vận. Mất tiền tỷ chỉ trong một giờ. Trên
khúc sông của Lục Đầu Giang, bên này là thị
xã Chí Linh, bên kia là huyện Nam Sách đều
thuộc tỉnh Hải Dương có hàng trăm hộ dân
nuôi cá lồng bè. Cá lăng, cá ngạnh, cá quất…
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Tấp nập, đông đúc không thua gì đô thị trên
bờ. Nhiều gia đình có thu nhập khá, nhiều địa
phương được khuyến khích phát triển mô hình
nuôi cá lồng nhằm để xây dựng kinh tế mũi
nhọn. “Ban đầu thấy cá tôm tự nhiên chết từ
thượng nguồn trôi về dạt vào bờ sông chúng
tôi cứ tưởng là dịch. Chưa kịp đưa cá lên hồ để
tránh thì thấy các lồng cá chết nổi ồ ạt như
kiểu bị người ta bỏ thuốc độc vào. Con nào con
nấy trắng bụng, máu từ đầu, từ mang ộc ra đỏ
lừ cả lồng bè. Cá nổi đặc lồng, dùng lưới quét
không kịp, phải thuê máy xúc vào đào hố, xúc
đi chôn. Chứng kiến cảnh cá chết sạch chỉ
trong nháy mắt, vợ tôi ngất lên ngất xuống, gào
khóc kêu trời, đau thắt ruột gan”, Nguyễn Đức
Nho chua chát kể.
Và sau đây là ô nhiễm trên sông Đáy:
“Tình trạng ô nhiễm của sông Đáy đã hàng
chục năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến không
chỉ đời sống mà còn cả sự phát triển của nhân
dân nơi đây. Các khu ruộng sau khi bơm nước
sông ô nhiễm vào, năng suất lúa giảm rõ rêt.
Lớp bùn đen đọng lại trên mặt ruộng vài tháng
sau vẫn chưa hết”.
Thôn Lam Điền vốn là “vựa lúa” của xã Lam
Điền. Nhiều năm nay, năng suất lúa đã giảm rõ
rệt do phải sử dụng nước ô nhiễm chứa nhiều
độc hại và sâu bệnh. Mặc dù người dân đã áp
dụng nhiều tiến bộ khoa học, kĩ thuật, sử dụng
giống mới có năng suất cao nhưng vẫn không
bù lại được.
Nhà anh Vinh cũng có tới 6 sào ruộng. Anh
bảo: “Trước kia, khi nước sông chưa bị ô
nhiễm, năng suất lúa thường là từ 2 tạ đến 2 tạ
rưỡi mỗi sào nhưng bây gìơ thì giảm rõ rệt, chỉ
còn trên dưới 1 tạ, nhà nào cao thì được tạ
rưỡi mỗi sào”. Anh Vinh cũng cho biết, nhiều
lần thôn và xã đã phản ánh về tình trạng ô
nhiễm này, tuy nhiên vẫn chưa có biến chuyển.
Nhân dân vẫn mong mỏi sớm có biện pháp giải
quyết để cứu lấy dòng sông và trả lại môi
trường sống trong sạch.
Tôi hỏi anh Vinh rằng tại sao sông Đáy mấy
năm nay ô nhiễm kinh khủng thế, anh ngậm
ngùi: “Tại các làng nghề dọc hai bên bờ sông
xả nước thải ra đầu độc chứ còn tại sao nữa”.
Vào mùa cạn, tầm tháng 10 đến tháng 12 là
thời cao điểm sản xuất của các làng nghề phía
đầu nguồn, lại trùng dịp mùa cạn, nước sông
đen ngòm như bồ hóng, lội xuống, váng bẩn
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dính chặt vào chân. Mùi hôi bốc lên khủng
khiếp, bay vào sâu trong làng, cách đó hàng
trăm mét còn ngửi được.
Chị Đỗ Thị Bích, bán hàng ngay bên cạnh
dòng sông cho biết: “Sông bây giờ bẩn khủng
khiếp. Ngày nào bán hàng tôi cũng phải bịt kín
khẩu trang mà vẫn đau đầu vì mùi hôi bốc lên”.
Chị Bích bảo, trước kia, chỉ khoảng 15 năm
thôi, mọi người vẫn dùng nước sông để ăn,
tắm giặt bình thường, bây giờ thì hình ảnh đó
chỉ còn lại như một kỉ niệm đẹp, để kể lại cho
nhau nghe mà nhiều lúc còn không dám tin.
Và đây là ô nhiễm trên lưu vực sông
Cầu : lưu vực sông Cầu tiếp nhận nước thải
của sáu tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh
Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và một
phần nước thải của Hà Nội. Nước thải từ luyện
kim, cán thép, khai thác khoáng sản ở hai tỉnh
thượng nguồn Bắc Cạn và Thái Nguyên được
thải trực tiếp ra Sông Cầu, trong khi đa số các
mỏ khai thác tại lưu vực đều không có hệ
thống xử lí nước thải. Lưu lượng nước thải tại
nhiều làng nghề sản xuất giấy, nấu rượu, mạ
kim loại, tái chế phế thải, sản xuất đồ gốm…
cũng lớn và thải trực tiếp vào sông.
3.2 Ô nhiễm asen
Ngoài ô nhiễm trên sông nước, nước
ngầm cũng bị nhiễm asen (arsenic), nhất là
tại các vùng Hà Nam, Nam Định, ở tại đây,
mức độ ô nhiễm asen nghiêm trọng như ở
Bangladesh – nơi được đánh giá là có độ ô
nhiễm asen cao trên thế giới.
3.3 Tác động hồ thuỷ điện
Sông Hồng chuyên chở nhiều lượng
phù sa, trong chất phù sa đó, có chứa vôi, lân,
đạm nhưng từ ngày có đập thủy điện Sông Đà,
lượng phù sa giảm dần do đó trong tương lai,
ruộng phải sử dụng phân hoá học nhiều hơn.
Nguồn nước của lưu vực sông Hồng chịu sự
tác động khá lớn các hồ chứa thủy điện của
Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2008 ở sông Đà
và năm 2010 ở sông Thao, các hồ chứa thủy
điện đã thay đổi dòng chảy phía hạ lưu. Nó
cũng thay đổi chế độ bùn cát, gây sạt lở, bồi
lắng lòng dẫn hạ du, ảnh hưởng đến hệ sinh
thái. Trên các lưu vực quanh các đập thủy
điện, xói mòn đất trên các triền núi dốc sẽ gây
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nạn bùn lắng xuống lòng hồ, làm giảm tuổi thọ
các đập nước.
3.4 Nước biển dâng lên
Chiều hướng biến đổi khí hậu toàn cầu
với khí nhà kính tăng gia sẽ làm mực nước
biển dâng cao, làm ngập lụt một số đất thấp
ven duyên hải, khiến một bộ phận không nhỏ
dân cư vùng thấp ven biển sẽ phải di dời lên
vùng đất cao trong khi hiện nay, mật độ dân số
đồng bằng sông Hồng đã rất cao, trên 1200
người/km2, cao gấp 5 lần mật độ dân số trung
bình Việt Nam. Dân số cao lại gây áp lực trên
tài nguyên thiên nhiên với nước mặn vào sâu,
xói mòn bờ biển, bùn lắng, phá rừng đầu
nguồn, tác động lên muông thú …
4. Kết Luận
Sông ngòi đem lại cho con người nhiều
ích lợi, từ thương mại, thủy điện, sinh hoạt,
giao thông vận tải, nhưng với sức ép dân số,
con người đã gây ô nhiễm nguồn nước, phá
rừng ngập mặn, bồi lắng lòng sông, do đó tài
nguyên nước cần được quản lý tích hợp
(integrated water management) để điều hợp
sử dụng tài nguyên này trong chiều hướng
phát triển bền vững: từ thượng nguồn với bảo
vệ rừng và giảm du canh trong lưu vực, cho
đến hạ nguồn với trồng rừng ngập mặn ven
biển để giảm bớt cường độ xâm nhập triều và
song song theo đó, cũng cần có chương trình
điều hoà dân số vì sức ép dân số sẽ ảnh
hưởng đến tài nguyên. Tại các đô thị thì cần
kiểm soát được ngập úng và ô nhiễm, cải thiện
hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, giúp
tránh được nhiều bệnh truyền nhiễm. Trước
kia, nhu cầu an ninh lương thực đòi hỏi phải
sản xuất lúa gạo tại chỗ nhưng ngày nay, với
giao thông vận tải dễ dàng, phải giảm diện tích
trồng lúa tại đồng bằng này vì lúa đòi hỏi nhu
cầu nước và không đem lại cho nông dân
nhiều lợi tức bằng các loại nông sản khác như
rau, hoa, quả hoặc dược thảo. Đặc biệt là rau
là một loại hoa màu có nhu cầu tiêu thụ rất cao
tại các đô thị, nhất là với tiến trình đô thị hoá
rất nhanh tại châu thổ sông Hồng, thì cần sử
dụng nguồn nước sạch thì rau sản xuất ra mới
an toàn, giúp giảm nhiều chứng bệnh cho
người tiêu thụ.
Thái Công Tụng
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Chuyện 40 Năm Trước
Phần 5 / 6: Từ Rừng U Minh Lội Ra Ghe Lớn

AH Trịnh Hảo Tâm

N

iên trở lại cho biết sao lạ quá không thấy
ai hết? Tôi hỏi lúc nãy nhìn có thấy rõ
không? Niên xác nhận thấy một người đàn ông
trong chòi cây, chắc sợ khi thấy đông người đã
bỏ trốn? Chuyện này đến giờ thoát đi được tôi
cũng không biết thực hư như thế nào? Cũng
như chuyện Niên dẫn đi quanh co trong rừng
suốt đêm với ý đồ để chúng tôi kiệt sức đi
không nổi mà bỏ vàng, đô la lại hay là vì Niên
không biết hướng ra biển? Trên đời có những
điều bí ẩn mình không sao biết được?

Rừng U Minh vùng sông Ông Đốc

Đi thêm nửa giờ nữa chúng tôi đến một
vùng ngập nước nhưng có cây to và vài cây
khô mục ngã nằm trên mặt nước nên có thể
mắc võng hoặc nằm trên thân cây ngã để nghỉ
ngơi, ít ra được khô ráo, người không nằm
dưới nước. Việc đầu tiên là nhờ Niên đi ngược
lại xem bà Nội và Chu, Tổ thế nào? Vì đã bỏ 3
người quá xa từ lúc lội qua cánh đồng năng. Ở
cánh đồng năng (một loại cỏ lát cao và rậm
rạp) thì tương đối dễ lội không gặp sình lầy và
có thể đạp lên cỏ năng mà đi. Chúng tôi mắc
võng cho mấy đứa nhỏ nằm và lấy bịch gạo
xấy ra phân phát. Mấy đứa con tôi đưa tay ra
run run xin cho con một miếng và mấy đứa con
nít khác cũng vậy! Nước thì không ai có hết, di
chuyển gấp rút đêm qua nên không ai kịp đem
theo nước uống! Vợ ông Lê Xâu đưa cho tôi
một miếng mứt chanh ngậm cho đỡ khát. Con
nít mỗi đứa một miếng gạo xấy khô khan

nhưng vì đói quá nên nước miếng tiết ra nuốt
cũng dễ dàng và coi có vẻ ngon lắm! Thằng
con 2 tuổi tôi khóc đòi trở về nhà đi học lại và
muốn ba dẫn đi ăn cơm tấm bì chả! Tình cảnh
lúc đó khiến tôi đau lòng, tâm trạng tan nát, vì
đâu mà bọn tôi phải lâm vào hoàn cảnh này?
Niên quả là dẻo dai thật, độ nửa giờ sau
thì anh ta cõng bà Nội tới, Chu và Tổ tuy thanh
niên nhưng mệt nhọc lê lết phía sau. Niên nói
nhóm chúng tôi cứ dừng lại nghỉ mệt và ẩn
trốn nơi đám cây cao này, để anh ta đi ra biển
một mình nghe ngóng tình hình. Đông người ra
bờ biển trống trải sợ lộ vì các ghe tàu qua lại
sẽ nhìn thấy.
Niên đi rồi tôi kêu hai thằng cháu ruột
gọi tôi bằng cậu trèo lên một cây lớn quan sát
tình hình và xem có thấy biển không? Nó nói
thấy nhưng khá xa! Vết rắn cắn thì không thấy
nhức nhối gì, tôi biết là không sao vì rắn dưới
nước thường không độc. Tôi lên cháng ba cây
ngủ một giấc say vì quá mệt lả, đêm qua
không ngủ, lội rừng sình lầy suốt đêm và
không ăn, không uống!
Tôi thức giấc vừa lúc Niên trở lại cho
hay bờ biển cách độ 500 thước, thấy ghe Cá
Mập mình đậu mút ngoài xa. Kêu tụi trên ghe
nhưng không sao nghe được vì quá xa và nhìn
cũng không thấy được người trên ghe. Chúng
tôi mừng quá vì Cá Mập đã đem ra được
nhưng còn ngổn ngang nhiều điều như có dầu,
lương thực và nước uống chưa? Làm sao lội
ra ghe cho khỏi bị phát hiện? Tôi biết một điều
là phải lội ra ghe vào ban đêm để các ghe tàu,
dân lưới cá, người đi làm củi không thấy.
Hỏi anh ta là biết vị trí bờ biển đó hay
chưa, Niên nói xác định được vì nhìn thấy Hòn
Đá Bạc nằm ở phía trên hướng Bắc cách vài
cây số. Điều này khá quan trọng để Niên trở về
thông báo vị trí Cá Mập cho ông Hai biết để ra
đúng nơi mà bốc người lên ghe. Niên nghỉ
ngơi một chốc, ăn nắm cơm xấy còn lại mà tôi
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để dành cho anh ta rồi tất tả lội rừng trở về
làng Ông Đốc. Tôi dặn anh ta chiều nay khi trở
ra nhớ mang nước và thức ăn vì bọn tôi đã đói
khát. Bọn tôi sẽ tự di chuyển ra hướng bờ biển
sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức.
Niên đi rồi vì nôn nóng thấy Cá Mập nên
bọn tôi cũng chuẩn bị lên đường đi tiếp đoạn
lội rừng còn lại. Lần đi này mới thấy đôi chân
đau nhức rất nhiều, có lẽ các vết thương do
cây sướt, tróc móng, rắn cắn bắt đầu làm độc
khi ngâm trong bùn sình dơ bẩn! Cố đi trong hy
vọng và nửa giờ sau ra được tới bờ biển sình
lầy. Nhìn thấy Cá Mập neo đậu một chỗ cách
bờ chừng 1,500 thước, nằm về phía Bắc một
chút, nhấp nhô trên sóng nước màu đen đục
trong khi bầu trời nhiều mây xám nhưng không
mưa. Nhiều lúc sóng to Cá Mập hụp xuống
tưởng chìm đâu mất. Tôi nghiệp thằng cháu
tên Thanh và Hùng 2 thằng nhỏ ở ngoài đó!
Nhưng tụi nó may mắn là khỏi lội rừng suốt
đêm đói khát như bọn tôi.
Chúng tôi tập trung nghỉ ngơi bên trong
rừng, ghe tàu có chạy ngang bên ngoài cũng
không thấy được. Để có nơi khô ráo nằm ngồi,
chúng tôi chặt một mớ nhánh cây mắm lá xanh
tươi chất thành đống trên bùn sình và ngồi lên.
Ngồi một lúc, chà cây lún xuống nên phải chặt
thêm lót lên trên. Giờ đây mới có dịp nhìn lại
thấy ai nấy như người rừng, bùn khô dính từ
ngực đến chân, con nít trông như những
tượng đá trong nghĩa địa. Tôi chỉ còn trên
người quần xà lỏn và cái áo mưa ngắn tới lưng
bằng ny long có cái chụp trên đầu. Cái áo như
áo mưa của các anh Honda ôm này là vật bất
ly thân tôi không bỏ được, lý do tôi sẽ tiết lộ
sau.
Không nước uống, không một vât gì ăn
được, không một chỗ khô ráo để nghỉ ngơi.
Cây mắm nhỏ leo lên ngồi thì không được, còn
dưới thì sình non. Lá mắm cắn thử thì thấy
đắng và chua, có lẽ ít có loại thảo mộc nào
sống ở nước mặn mà ăn được. Nghĩ thế tôi chỉ
nhấm vài lá mắm cho miệng đỡ khô khát! Cả
một ngày chúng tôi không tiêu tiểu vì có ăn
uống gì đâu mà tiêu tiểu! Tôi mong cho trời
mưa nhưng lại ít có mây đen chỉ bay ngang
qua rồi thôi!
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Bốn năm giờ chiều gì đó mấy đứa con
nít sau khi ngủ được một giấc mệt nhọc đã tỉnh
dậy, ngứa ngáy vì dính sình, cơn khát cháy cổ
và cái đói hành hạ nên chúng kêu khóc vang
cả một vùng bãi sình mênh mông vắng lặng.
Tôi không biết làm sao hơn, lục trong túi xách
còn hai cặp lạp xưởng dính nước sình mặn và
kế đó tôi đập được một con cá thòi lòi lớn bằng
ngón chân cái dài gần hai tấc. Rồi thằng cháu
tôi cũng bắt được một con cua biển khá to.
Thế là tụi tôi tìm cách nhóm lửa để nướng các
“sơn hào hải vị”. Diêm quẹt mang theo thì ướt
hết, các nhánh mắm tươi làm sao cháy. Mấy
đứa nhỏ mới đi gỡ một số lá khô còn dính lưới
nhện trên cây và lấy trong túi xách ra một số
giấy bạc Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam còn
khô. Lấy miệng hà hơi nóng vào diêm quẹt ướt
cho khô và quẹt một hồi cũng cháy. Khó khăn
lắm mới nhóm được lửa và nướng các thứ trên
rồi chia cho mấy đứa nhỏ. Tụi nó nhai ngấu
nghiến nhưng mỗi đứa chỉ được một miếng to
bằng ngón tay cái! Ăn chưa đủ đòi nữa, không
có lại khóc. Tôi có mang theo tượng Đức Mẹ
Lộ Đức mà ba tôi tặng khi hành hương bên đó
về, tượng bằng ny lông bên trong có chứa độ
10cc nước thánh lấy từ con suối nhà thờ Lộ
Đức (Lourdres) bên Pháp. Vì đức tin tôi mang
theo tượng Đức Mẹ trong chuyến vượt biên
mong được phù hộ tới bến an lành. Nay tôi
phải lấy nước thánh ra cho các con tôi uống đỡ
khát! Cầu mong sao Đức Mẹ phù hộ chúng tôi
thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này!

Ghe lớn neo đậu ngoài xa

Trời đã xế chiều, 6, 7 giờ mà thằng Niên
cũng chưa thấy ra? Hay là ông Hai muốn gạt
chúng tôi sau khi đã lấy được tiền? Hoặc có gì
trắc trở trong làng hay ông Hai đã bị bắt vì câu
chuyện đã đổ bể? Những câu hỏi đó cứ ám
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ảnh trong đầu! Tất cả đều thấy chuyến vượt
biên hầu như bế tắc , thất bại! Chúng tôi bàn
nhau nếu đến sáng mai mà vẫn không có tin
tức gì, không ai ra liên lạc, tiếp tế thì 7 giờ
sáng mai thì chúng tôi sẽ chia ra làm 4 toán do
tôi và 3 người đàn ông khác làm trưởng toán
để trở lại Sông Ông Đốc tìm cách trốn thoát.
Đàn bà, con nít cứ đi về làng Ông Đốc là nơi
gần nhất có dân cư, để VC bắt cũng không
sao. Còn đàn ông, thanh niên đi ngược trở lại
dòng sông Ông Đốc về hướng Cà Mau,
Chương Thiện, cố trốn tránh để không bị bắt.
Lúc đó độ 8 giờ tối ngày 4-12-1978
đang tuyệt vọng thì bỗng nghe tiếng hú rất xa
vọng lại. Đúng là tiếng hú của Niên một con
chồn rừng không biết mệt. Bọn tôi hú đáp lại
vang cả khu rừng. Mười phút sau tiếng hú thứ
nhì có vẻ gần hơn, chúng tôi hú đáp lại. Năm
phút sau tiếng hú thứ ba càng gần hơn nữa…
Sau tiếng hú thứ 3 một lúc sau thì Niên
xuất hiện với ánh đèn pin cùng với bà Hai gánh
hai thúng đồ ăn thức uống cùng một cô cháu
gái tên Lệ Hoa và một thằng bé tôi không biết?
Bà Hai đem cho chúng tôi một thùng ny lông
nước 15 lít, một nồi cơm đã hẩm có mùi thiu
thiu vì trời nóng và để quá lâu và một xoong
thịt heo kho khô. Chúng tôi phân phát nước
uống trước, mỗi người một ly nhỏ sau đó ăn
cơm với thịt kho. Tuy đói khát nhưng ăn không
thấy ngon lắm mà vẫn còn hãi hùng lo sợ!
Bà Hai nói đêm nay ông Hai sẽ đem ghe
cũ MH36…ra cửa Ông Đốc, nếu ban đêm ít
ghe ra cửa, sợ công an có thì giờ xuống khám
xét thì đợi đến hừng sáng ngày mai lúc đó ghe
đánh cá ra rất đông, chúng nó cho đi dễ dàng
hơn. Về tình hình ghe Cá Mập tôi đang đậu
ngoài bờ biển, bà Hai cho biết đêm qua sau khi
đem được ra ở cửa dưới, rể ông Hai là Vui lính
VNCH lái lên hướng Bắc để định đón chúng tôi
vì nghĩ rằng chúng tôi sẽ lội được ra tới biển
vào nửa khuya. Nhưng đợi hoài không thấy
xuất hiện, cho đến sáng vẫn không thấy, nghi
rằng chúng tôi đã bị bắt đâu đó ở xóm người
Bắc. Đó là lúc chúng tôi lội trong rừng mà nghe
tiếng máy ghe nổ nhưng Niên dẫn đi lòng vòng
mà không ra được bờ biển!
Đến sáng trắng trong lúc chạy lên xuống
ven bờ quan sát xem chúng tôi ở đâu thì có

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

một ghe lạ dường như nghi ngờ chạy theo. Vui
làm bộ lái Cá Mập về làng, lúc đó ghe kia mới
bỏ đi. Chờ nó đi xa Vui lái đến và đậu ngoài
kia, rồi cùng thằng công an cháu ông Hai bỏ
ghe lại cho Hùng 12 tuổi con ông Hai và Thanh
14 tuổi cháu tôi ở trên ghe giữ. Nếu ai có hỏi
nói ghe hư máy, người lớn về làng kiếm thợ ra
sửa. Vui và công an quá giang ghe khác về
làng.
Trong lúc chúng tôi ăn cơm, bà Hai lo
lắng không biết ông Hai thế nào, đã đem
MH36…ra được chưa hay là phải chờ đến
sáng. Đến 11 giờ khuya bỗng nghe văng vẳng
tiếng máy ghe chạy ngoài biển. Bà Hai quen
tiếng nên nói đó là ghe ông Hai. Cá Mập đậu
trên hướng Bắc một chút nên khi ghe chạy
ngang qua nơi chúng tôi ẩn náu, ông Hai dùng
đèn pha nhấp nháy. Mừng quá tôi lấy đèn pin
nhấp nháy lại.
Thế là chúng tôi bắt đầu lội sình để ra
ghe đậu cách bờ rất xa chừng hơn 1 cây số.
Bờ biển sình lầy này do lá cây mục lâu năm
tích tụ nên nó rất nhão và độ dốc của bờ biển
rất lài. Tôi ước định độ dốc là 1/400 nghĩa là ra
400 mét mới sâu được 1 mét. Để ghe khỏi bị
mắc cạn phải đậu rất xa bờ, đối với Cá Mập có
chiều sâu 2.1 mét thì ghe phải đậu nơi sâu
chừng 3 mét.
Ghe ông Hai đã cập vào ghe Cá Mập và
nhấp nháy đèn để chúng tôi thấy mà lội ra.
Con nít người lớn nào dẫn đứa nào đã được
phân công cẩn thận. Tôi vừa lội xuống là sình
ngập đến háng thì làm sao mà đi được! Rút
chân này lên thì chân kia cũng lại lún sâu đến
háng! Rút chân lên đã khó khăn lại còn túi đồ
trên lưng và ai cũng có con nít! Chúng tôi mới
nghĩ ra cách là không thọc chân xuống sình
nữa mà nằm dài trên mặt sình rồi dùng hai tay
mà trườn đi như rắn. Nhờ vậy mà chúng tôi di
chuyển được khá hơn, nhìn theo ánh đèn trên
hai ghe mà đi tới mặc dù rất chậm chạp còn
chậm hơn rùa bò! Trong đêm tối ánh trăng non
bị mây mưa che khuất, ngoài tiếng gió biển và
tiếng sóng rì rào ngoài xa còn lại là tiếng người
gọi nhau ơi ới. Con nít có lẽ vì quá kinh hãi mà
im thin thít chỉ còn tiếng người lớn gọi nhau mà
thôi. Lệ Hoa là một cô gái nông thôn mạnh
khỏe, sau khi đưa thằng con giữa 4 tuổi của tôi
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ra ghe thì trở vào giúp mấy người đàn bà tiếp
tục bơi trên sình lầy.

sáng ra thế nào cũng bị bắt!” Tôi nghĩ đó là lời
dọa để chúng tôi đi cho rồi!

Bơi cạn trên mặt sình non gần một tiếng
đồng hồ, tôi và con trai lớn 6 tuổi và hai đứa
cháu đã ra được tới mực nước. Đến đây sình
bớt lún và nhờ nước biển nâng người lên nên
lội cũng mau hơn trước đó nhưng gặp nước thì
lạnh và gió cũng thổi mạnh hơn bên trong gần
rừng. Thật ra bãi sình là trở ngại thiên nhiên
khiến cho chúng tôi khó khăn vất vả nhưng
nhờ đó mà vấn đề an ninh được đảm bảo hơn,
Ai dám bén mảng đến vùng đất này chi cho
mệt xác! Cho dù công an trong làng biết bọn
tôi ở đây cũng ngại ra bắt vì địa thế quá hiểm
ác, bãi biển thì lầy lội, rừng tràm thì rậm rạp.

Mặt biển hoàn toàn vắng vẻ không một
bóng ghe và sóng vỗ mạnh khiến ghe đậu một
chỗ bị nhồi lắc, nhô lên hụp xuống liên hồi, đi
tới lui phải vịn không thôi lảo đảo muốn té.
Kiểm điểm lại dầu Diesel chạy máy thấy được
2 phuy 400 lít và 4 can nhựa chứa tât cả 80 lít.
Như vậy tổng cộng có 480 lít, số dầu này quá
ít so với dự trù trước đây là 800 lít. Nếu máy
tiêu thụ 6 lít một giờ thì chúng tôi chỉ chạy
được 80 tiếng đồng hồ tức 3.3 ngày đêm.
Đoạn hải trình từ đây đến các đảo có trại tỵ
nạn Mã Lai khoảng 500 km nếu tốc độ đạt
được 7km một giờ thì phải mất 72 tiếng đồng
hồ. Nếu ngược sóng đi chậm hơn sẽ không đủ
dầu đến Mã Lai như dư trù. Nói thêm là chúng
tôi không dám vào Cambodia vì sợ Khmer Đỏ
“anh em” với đảng ta cáp duồn, không dám
vào Thái lan vì sợ hải tặc, đến một vùng đất tự
do gần VN nhất là chỉ có Mã Lai.

Tôi ngồi ở mực nước biển lúc đánh vào
lúc rút ra để chờ vợ, đứa con gái nhỏ 2 tuổi và
mấy người khác nữa. Bà Hai lội chung với vợ
tôi để phụ giúp, đưa cho vợ tôi một cái thau
nhựa và đặt con gái tôi vào bên trong rồi đẩy đi
trượt trên mặt sình. Đến mực nước thì hai
người bám vào thau mà lội ra ghe. Tôi thấy
ghe đậu quá xa cách mực nước nơi tôi ngồi
hơn 100 thước, lúc đầu tôi sợ sâu làm sao bơi
nổi nhưng mấy người đi trước nói là cạn lắm,
ra đi. Thằng Niên từ ngoài ghe lội vào mang
theo một thùng ny lông 20 lít rỗng bên trong
làm trái nổi. Nó đưa thùng đó cho tôi và ẵm
con trai tôi ra ghe. Ôm thùng lội một lúc thì gặp
vợ tôi và bà Hai, cái thau nhựa không đủ sức
nên vợ tôi phải bám vào thùng ny lông với tôi.
Lúc đó có vợ chồng ông Lý Trụ tháp tùng cũng
bám vào thùng ny lông và để thằng con trai
cho tôi cõng trên lưng.
Hai mươi phút sau thì nước sâu hụt
chân nhưng nhờ ôm thùng nên chúng tôi vẫn
nổi và đúng lúc đó thì đã ra tới ghe. Chúng tôi
được người đi trước kéo lên, tôi lạnh quá run
cầm cập vì trên người chỉ có cái quần đùi và
một cái áo mưa ngắn bằng nhựa ny lông màu
lính. Bà nội cùng với Chu, Tổ và các cô tụi nó
còn kẹt bên trong kêu ới ới. Tôi la vọng vào nói
sẽ chờ, không bỏ lại bất cứ ai. Ông Hai nói
rằng đã cho ông tài công hay và dặn 12 giờ
phải ra đây, bây giờ đã 3 giờ sáng (ngày 5-121978) vẫn chưa thấy gã chèo xuồng ra. Ông
Hai còn nói thêm rằng: “Ở trong làng họ đã
biết, nếu tụi bây không đi trước hừng đông thì

Rời đất nước khi bình minh chưa đến

Về nước uống chúng tôi chỉ có một
phuy 200 lít đặt nằm ngang ở phía sau lái. Dầu
và nước tuy thiếu nhưng đã có trên ghe,
Những người cuối cùng lội bãi sình tôi nhờ
Niên và Vui lội xuống vào trong dìu họ lên ghe.
44 người chúng tôi đủ mặt hết chỉ thiếu ông tài
công đã trả 10 lượng vàng (hoặc là ông Hai
lấy?) mà không ra! Nhiều người đã xuống hầm
tàu nằm la liệt trong cơn mệt mỏi. Cả gia đình
ông Hai hỗ trợ cho cuộc vượt biên chúng tôi
đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu anh Tư Phúc, còn
thằng Lâm lúc nãy bị con cá ngát đâm nên
nhức nhối nằm dưới ghe ông Hai. Tiền Cộng
Hòa Miền Nam VN đem theo tới đây còn bao
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nhiêu chúng tôi gom hết trao cho gia đình ông
Hai.
Năm giờ 30, thời bạn tôi đề máy ghe
Yanmar cho nổ nhưng rồi nó lại tắt. Tôi hết hồn
lo lắng nhưng sau đó đề lại nổ được và nổ êm
luôn. Tôi rú ga thì thấy nó vẫn lên đều. Gia
đình ông Hai đã xuống ghe MH36…để trở về
làng và một tốp phải đi bộ lội rừng về vì khi
ghe vào cửa sợ công an khám xét thình lình
thấy đông người thì tai hại lắm!
Thời lái ghe chúng tôi tiến ra hướng
chính Tây, nhắm đường chân trời trống mà
tiến ra. Tôi lo kiểm soát la bàn hành lý, thứ này
thứ nọ. Độ nửa giờ sau khi nhìn lại phía trước
mũi ghe thì thấy ghe tiến vô bờ trở lại! Rừng
cây U Minh phía trước mặt! Tôi hoảng hồn
không biết chuyện gì đã xảy ra? Sao lại đi trở
vô?
AH Trịnh Hảo Tâm

Tôi Ở Lại Đây
Tôi ở lại đây,
Trên đất nước Việt nam này,
Với năm mươi triệu đồng bào,
Nối tiếp bốn ngàn năm lịch sử;
Tôi ở lại đây,
Sống bên loài quỷ dữ,
Dẫu biết những ngày ấy sẽ vô cùng khốn đốn…
Tôi ở lại đây,
Có vầng trăng khiêm tốn,
Khi khuyết khi đầy, tri kỷ lúc cô đơn…
Chuyện muôn người như lửa đốt từng cơn,
Sao lũ chúng chỉ cười trên dối gạt.
Có lâu đâu
Mà vàng tan đá nát,
Có lâu đâu
Bụi cát những cuộc đời
Và bể khổ muôn người
Chảy thành những dòng sông nước mắt…

Tôi ở lại đây,
Tháng năm dòng xuân thu ngây ngất,
Vui những cái vẫn còn,
Buồn những gì đã mất,
Chia sớt cùng nhau nụ cười tiếng khóc.
Tôi ở lại đây,
Tháng năm dòng xuân thu trắng tóc,
Đen sạm cuộc đời,cây lá vẫn xanh tươi…
Tôi ở lại đây,
Và đã sống rất người…
Những năm tháng tưởng không bao giờ trôi hết,
Áp bức, hận thù, xác thân mỏi mệt,
Trong nỗi khốn cùng, tôi vẫn bước hiên ngang!
Mẹ ơi!
-Đừng khóc nữa,
Em ơi!
-Ngẩng mặt nhìn,
Màu trời xanh rạng rỡ
Đời chưa mất niềm tin…
Tôi ở lại đây,
Ngày tháng rong tìm
Những bạn đồng hành,
Hẹn gửi đời mình cho sông xanh, núi biếc

(những người bạn, dù mới quen nhau đã vô vàn
thân thiết)
Vì có cùng một Tổ quốc đau thương. ..
Tôi ở lại đây,
Áo nhuốm bụi đường,
Đôi dép nát còn vương mùi cỏ úa,
Vẫn vững bước đi vào những lối chông gai.
Khổ đau nào mà chẳng phải rất dài,
Nên lòng cứ cười vui cho ngày mai tới!
Dồn hết hận thù,
Đổi mùa xuân mới,
Và trời xanh kia ấm lại những đường trăng…
Tôi ở lại đây,
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Lòng rạng ngời như ngọn hải đăng,
Được sáng lên bằng niềm tin tất thắng,
Bằng ý chí quật cường,
Và gian truân không hề lùi bước.
Tôi ở lại đây,
Những nẻo đường xuôi ngược,
Cơm áo cuộc đời nặng lắm đôi vai!
Vì Tổ quốc tương lai,
Lòng vẫn như trời xanh, núi biếc…
Bé thơ ơi!
Có cái gì tha thiết
Trên môi cười, trong ánh mắt long lanh…
Rồi mai đây trên những nẻo đăng trình
Ta xin mượn làm hành trang bé nhé!
Tôi ở lại đây,
Chiều tiễn đưa rớm lệ
Những người đi không biết đến phương nào,
Mối hận lòng ngùn ngụt đến trăng sao,
Chỉ còn có
Ra đi!
Và cái chết!
Tôi ở lại đây,

Vì không thể nào đi hết,
Năm chục triệu người đang lết giữa trầm luân ;
Tìm Tự do đâu phải chỉ phải riêng mình
Mà mong ngóng một con đò không bến đỗ…
Thân lữ thứ cuộc đời nhiều thua lỗ,
Mà anh ơi! Sông Núi vẫn cần người.
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Ta ở lại đây,
Thân xác mấy dập vùi,
Vẫn ấm trong ta niềm tin lịch sử:
Lũ chúng nó điên cuồng như quỷ dữ,
Thì bạo Tần kia,
Rồi thành quách cũng tan hoang!
Ngồi lại đây,
Nhịp khúc kết đoàn,
Cho tiếng hát vang lừng bốn bể ;
Cờ Tự do tung bay trời ngạo nghễ,
Dục những cánh Bằng
Nương gió vút lên cao!
Ở lại đây,
Ta ở lại đây,
Sống với đồng bào,
Chia nỗi xót xa, chung niềm xúc động.
Trước Tổ quốc suy vong,
Nhìn lịch sử đổi dòng,
Thương quá Việt nam,
Vô cùng thân thiết!
Trước khổ đau,
Bạo tàn
Và oan nghiệt,
Chỉ còn đây một đất nước tan hoang,
Chỉ còn đây con tim đập rộn ràng,
Và một quyết tâm
DỰNG ĐỜI NHÂN BẢN.
AH Nguyễn Hòa
Quy Nhơn, 1976
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Công Trình Cáp Treo VinPearl Land tại
Hòn Tre, Nha Trang
Nguyễn Ngọc Phụng, K14KSCC
BPT: AH Nguyễn Ngoc Phụng tốt nghiệp
K14KSCC vào năm 1975, khóa chót của VNCH,
cùng với AH Nguyễn Văn Thái, đã lần lượt qua
những chức vụ Trưởng Phòng Kỹ Thuật Giao
Thông Vận Tải Phú Khánh (Khánh Hòa và Phú
Yên), leo dần lên Giám Đốc công ty Tư Vấn Xây
Dựng Giao Thông Khánh Hòa (KPCC) và đến
nay tuy về hưu nhưng vẫn giữ chức cố vấn kỹ
thuật cho công ty THHH (Xây Dựng và Đầu Tư
tỉnh Khánh Hòa).

Đây là tổ hợp du lịch vui chơi giải trí có
tầm cỡ lúc bấy giờ (2002) tại miền Trung Việt
Nam. Gồm khu vui chơi giải trí cao cấp và các
khu vực khách sạn 5 sao xây dựng tại bãi Trũ
hay Đầm già với các hồ bơi nước ngọt rất lớn
của khu vực.
Công ty tư vấn xây dựng giao thông
Khánh Hòa tên tắt là KPCC (Khanhhoa Public
works Construction Consultant) là công ty do tôi
phụ trách lúc bấy giờ (từ 1989 đến 2010) đã có
duyên cộng tác với tập đoàn Technocom từ
những ngày đầu tiên. Những dàn khoan địa chất
công trình được kéo ra đảo Hòn Tre để khoan
thăm dò nền móng công trình. Những đoàn
khảo sát địa hình để thiết kế hệ thống đường
giao thông phục vụ khu du lịch được bám sát
hiện trường nhanh chóng đưa ra các giải pháp
kịp thời được chấp thuận.

Bản đồ công viên Vinpearl (hòn Ngọc Việt)

Hòn Ngọc Việt (Vinpearl Land) là dự án
vui chơi giải trí du lịch đầu tiên của tập đoàn
Technocom từ Ucraina trở về Việt Nam (sau này
đổi tên là Vincom) đầu tư tại đảo Hòn Tre trong
vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(Hồ bơi nước ngọt rất lớn)

(Khu vực khách sạn 5 sao đầu tiên trên bãi Trũ)

Khi khu khách sạn 5 sao và khu vui chơi
giải trí đưa vào khai thác, phương tiện giao
thương giữa đất liền Nha Trang và đảo Hòn Tre
là các tầu cao tốc chở khoảng 20 người và sà
lan vận chuyển khoảng 200 người ngày đêm
phục vụ du khách.
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Lãnh đạo Vinpearl Land đặt vấn đề tôi
làm cố vấn kỹ thuật thi công và công ty KPCC
làm tư vấn giám sát thi công công trình cáp treo
vượt biển qua Hòn Tre.
Trước đây tôi cũng được tham gia cùng
tập đoàn Doppel Mayr của Áo xây dựng dự án
cáp treo qua đảo Trí Nguyên, dự kiến xây dựng
hai trụ tháp trên bờ cách nhau 1800 mét (nhưng
không thực hiện do thiếu vốn).
(Sà lan vận chuyển khách)

Trường hợp của Vinpearl Land phải xây
dựng móng trụ cáp treo vượt biển nước sâu 21
mét ra đảo. Nhận thức đây là công trình hấp dẫn
về kỹ thuật tôi mạnh dạn nhận lời.
Lãnh đạo Vinpearl Land đưa cho tôi xem
bản vẽ concept design của tập đoàn
Pomagalski: Công trình cáp treo qua Hòn Tre
gồm 7 trụ dưới nước sâu và hai trụ trên bờ. Các
trụ cách nhau khoảng 450 mét và cao nhất là 63
mét. Phần móng trụ được tạm vẽ là một khối
hình chữ nhật tô đen, không xác định rõ là móng
cọc (piles) hay giếng chìm (caisson).

(Cao tốc vận chuyển khách)

Trước nhu cầu du khách đi lại tham quan
nghỉ dưỡng ngày càng đông đảo, lãnh đạo khu
du lịch Hòn Ngọc Việt (Vinpearl Land) đưa ra
nhu cầu xây dựng một công trình cáp treo vượt
biển dài 3,320 mét để phục vụ nhu cầu đi lại với
công suất 1500 người mỗi giờ.
Được biết trước đây tôi là người thiết kế
móng trụ điện vượt biển ra đảo Trí Nguyên (Hòn
Bảy Miếu) dài 1,800 mét, nước sâu 15 mét trong
chương trình phủ điện nông thôn và hải đảo.

(Móng trụ điện vượt biển ra đảo)

Chủ đầu tư hỏi ý kiến tôi về chọn giải
pháp nền móng cho trụ cáp treo. Tôi suy nghĩ,
trước đây thiết kế móng trụ điện vượt biển với
kinh phí hạn hẹp, tôi đã chọn móng cọc ống
thép đường kính 624 mm, dày 12 mm, tham
khảo kết cấu móng trụ cầu Xóm Bóng do công
ty RMK thi công tại Nha Trang năm 1969. Nay
tập đoàn Technocom giàu tiềm lực nên tôi đề
xuất giải pháp chọn kết cấu móng cọc ống thép
có đường kính 2,500 mm, thép mũi dày 40 mm,
thép ống dầy 20mm.
Công trình được tiến hành khoan thăm
dò địa chất công trình kết quả trung bình tại mỗi
hố khoan: nước sâu 25 mét, đến địa tầng cát
mịn trạng thái rời rạc, rồi đến bùn sét nhão và
lớp đá phong hóa trước khi vào tầng đá cơ bản
ở tầm sâu khoảng 60 mét dưới mực nước biển
trung bình.
Giải pháp được chọn là mỗi trụ móng
gồm 4 cọc ống thép đường kính 2,500 mm,
khoan ngàm sâu vào tầng đá cơ bản từ 7 đến
11 mét do công trình sẽ yêu cầu chịu lực động
đất thang số 9 MSK-64 (Medvedev-Sponheur-
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Karnik). Đài cọc được đặt cao hơn mực nước
biển trung bình 10 mét.
Sơ đồ tính toán toàn bộ móng trụ và tháp
dạng Eiffel được hợp đồng với Tedi North là
công ty tư vấn thiết kế đầu ngành cầu đường tại
Việt Nam để kiểm toán các trường hợp tổ hợp
tải trọng. Kết quả sơ đồ chọn được chấp thuận
là an toàn.
Công trình được chủ đầu tư đặt yêu cầu
thi công trong 12 tháng để đưa vào vận hành
khai thác.
Công ty KPCC đã đầu tư thiết bị định vị
vệ tinh GPS của Leica SR20 với độ chính xác
tọa độ 5 mm đầu tiên thời bấy giờ tại tỉnh Khánh
Hòa (thời ấy chưa có hệ thống GPS 2 tần số và
đo RTK như hiện nay); đồng thời đầu tư một
toàn đạc điện tử (total station) Leica TCA 2003,
có độ chính xác đo góc 0.5 giây, và tầm đo xa
3500 mét bằng laser.

(Hạ mốc bằng GPS bờ phía bên đảo)

Các cọc ống thép đường kính 2,500 mm
được sản xuất trên bờ và chở ra vị trí tại chỗ
bằng sà lan. Trên sà lan có lắp đặt hệ thống
định vị vi sai (micro adjustment) để hạ cọc ống
thép vào đúng vị trí tọa độ. Người của KPCC sẽ
đứng trên giàn giáo tại tâm cọc ống, dùng bộ
đàm điều khiển hệ thống điều khiển vi sai đưa
cọc ống vào đúng vị trí thiết kế yêu cầu (sai số
15 cm cho các phương)
Khi cọc ống thép được hạ đến mặt đất
đúng tọa độ, tia nước áp lực cao sẽ thổi mạnh
vào lòng ống để đẩy toàn bộ đất cát trào ngược
ra ngoài cho đến khi chạm đến mặt đá gốc.

(Leica SR20 đang thu và truyền tín hiệu)

Để định vị được tọa độ quốc gia của các
tim cọc ống, KPCC phải thiết lập hai mốc tọa độ
tại hai đầu công trình, hạ bằng công nghệ GPS
từ các mốc tọa độ quốc gia trong khu vực.

(Bột đá được thổi trào ra ngoài

Sau đó máy khoan đá được đặt vào đỉnh
ống để bắt đầu khoan đá. Mặt bích máy khoan
đường kính 2,500 mm được gắn 25 khối bi hợp
kim to như quả bóng tennis.
(Mốc tọa độ quốc gia khu vực)
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.
(Hệ thống định vị vi sai 2 tầng trên sà lan)

(Cọc ống hạ đúng vị trí thiết kế)

Máy được khoan xoay với tốc độ 3200
vòng mỗi phút để mài đá ra bột. Sau 2-3 tiếng
phải thay khối hợp kim một lần.Tia nước áp lực
tiếp tục thổi bụi đá trào lên mặt nước để tiến sâu
dần vào đá gốc.

Trung bình các cọc dài 74 mét kể từ đài
cọc đến tầng đá cơ bản. Riêng trụ số 6 giữa
biển, do có hang động dưới móng phải tăng độ
sâu thành 94 mét.
Sau khi khoan xong vào tầng đá gốc, các
cọc được thổi sạch đất cát đá và lắp đặt lồng
thép loại D32 trước khi đổ bê tông bình thường.
Các xe bơm bê tông được vận chuyển bằng sà
lan ra vị trí móng để đổ vào từng cọc móng.

(Đầu máy khoan đá D2500mm)

(Vận chuyển bê tông bằng sà lan)

Sau khi xong các cọc ống thép, đài cọc
móng trụ được thi công bằng bê tông cốt thép
thông thường.
Toàn bộ hệ thống móng trụ cáp treo gồm
7 trụ dưới nước được công ty Kim Đô Thành,
một công ty tại Sài Gòn ký hợp đồng với
Technocom để thực hiện.
(Máy khoan được đặt vào đầu cọc)
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công nhân “chầu cáp“ bằng thủ công tạo một sợi
cáp liên tục (không có mối nối).

(Đài cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ)

Sau khi các đài trụ đạt cường độ thiết kế,
công ty Nam Đông Dương, một công ty của Việt
Nam lắp dựng hệ thống trụ tháp dạng Eiffel và
kéo sợi cáp đường kính 52 mm bằng Inox dài
hơn 6,500 mét nối các trụ giữa biển vào bờ.

(Trụ cáp treo đang được hoàn thiện)

Sau cùng chuyên gia Poma của Pháp lắp
đặt hệ thống cơ khí và ca bin vận hành. Mỗi cabin chở được tám người.

(Lắp đặt trụ tháp dạng Eiffel)
(Thiết bị cơ khí ga đi)

(Sợi cáp D52mm bằng Inox)

Sau khi hệ thống cáp được lắp đặt, một
đoạn cáp phủ nhau 80 mét được tháo ra để

(Đang kéo sợi cáp D52mm)
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thuận tiện và nhanh chóng (chỉ trong vòng 10
phút) .
Sau đây là những chi tiết về cáp treo giữa
thành phố Nha Trang và Hòn Ngọc Việt
(Vinpearl):
1- Tổng mức đầu tư hệ thống cáp treo dài 3,320
mét là 240 tỷ VNĐ (năm 2007).
2- Lượng khách di chuyển: 1,500 người/giờ,
trung bình 20,000 người/ngày.

(Lắp thiết bị ga đến)

3- Số tiền tiết kiệm cho mỗi năm: tiền xăng dầu
so với tiền điện vận hành khoảng 50 tỷ VNĐ mỗi
năm.
4- Số khách gia tăng gấp 4 lần so với vận
chuyển bằng sà lan và tàu cao tốc.
5- Thời gian di chuyển giảm: sà lan 35 phút, tầu
cao tốc 20 phút, cáp treo 10 phút.

(Bờ ga đến hòn Ngọc Việt)

Tải trọng thử nghiệm bằng bao cát được
cho vận hành trong 10 ngày trước khi công trình
đưa vào khai thác sử dụng sau đúng 12 tháng
thi công, gây ngỡ ngàng cho mọi người.

6- Số khách sẽ tăng trong tương lai do tập đoàn
Vincom đầu tư thêm nhiều khu nghỉ dưỡng cao
cấp như Vinpearl Luxury, Vinpearl Nha Trang
Bay Resort and Villas, Discovery 1, Discovery 2,
các trung tâm vui chơi giải trí và sân golf bên
Hòn Tre (Vinpearl Land), số khách có thể tăng
đến 15 triệu lượt khách mỗi năm.
7- Diện tích đảo Hòn Tre tương đương gần diện
tích nội thành Nha Trang. Hệ thống đường giao
thông quanh đảo Hòn Tre dài khoảng 20 cây số
đang được nhanh chóng xây dựng.
Nguyễn Ngọc Phụng, K14KSCC

(Ca-bin chứa được 8 người)

Công trình cáp treo Vinpearl Land dài
3,320 mét đã hoàn thành giúp việc vận chuyển
du khách qua lại Hòn Ngọc Việt (Vinpearl) tại
đảo Hòn Tre thành phố Nha Trang một cách
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Tiếng Đàn Piano Nửa Đêm
Nguyễn Đại Hoàng
Anh năn nỉ, nhưng thật sự là anh rất bối rối:
- Con bé đã đến tuổi dậy thì, anh là đàn ông,
không thể gần gũi và dạy dỗ chu đáo cho nó
được. Anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ
lần này thôi. Chỉ cần nửa năm hay vài ba tháng
gì cũng được. Em là phụ nữ em gần nó, em
hướng dẫn và khuyên bảo nó trong một thời
gian để nó tập làm quen với cuộc sống của một
thiếu nữ, sau đó anh sẽ lại đón nó về.
ột người bạn gởi cho tôi câu chuyện này,
không rõ tác giả, một câu chuyện thực sự
cảm động và hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa về
cuộc sống… Tựa do Nguyễn Ðại Hoàng (NÐH)
đặt lại. Câu chuyện dưới đây tôi cũng đã từng
được đọc ở đâu đó rồi, và đã quên. Nhưng sáng
nay nhận được thư của anh NÐH gửi kèm
truyện này cho tôi, với mấy lời sau: “Ðây là một
câu chuyện nên gởi đến cộng đồng. Xã hội nào
mà còn nhiều người biết rung động trước cái
đẹp, cái khổ đau thì xã hội ấy vẫn còn cơ hội…”
Hoàn toàn đồng ý với nhận định của anh, tôi cho
đăng bài này lên đây để mọi người cùng đọc, và
hy vọng câu chuyện sẽ nhắc mọi người nhớ
rằng điều làm cho con người còn là người chính
là ở lòng nhân.

M

(Nguồn: lưu vũ, luuvu44@yahoo.com)
Một ngày anh hẹn chị ra quán cà phê
trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu
đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt:
- Ông lại bán xe rồi hay sao mà đi tàu lên đây?
Anh cúi đầu trả lời lí nhí trong hổ thẹn:
- Ừ thì bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm!
Chị sầm mặt xuống:
- Ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không ngóc
lên đầu lên được. Hẹn tôi ra đây có chuyện gì
vậy?
Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều
mà anh muốn nhờ. Chị cũng khó khăn lắm mới
có thể trả lời từ chối:
- Nhưng mà gia đình tôi đang yên lành, nếu đưa
con bé về e sẽ chẳng còn được bình yên nữa!

Chị thở dài:
- Ông lúc nào cũng mang xui xẻo cho tôi. Thôi
được rồi, ông về đi, để tôi về bàn lại với chồng
tôi đã. Có gì tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông
sau.
Anh nhìn chị với ánh mắt đầy hàm ơn.
Anh đứng dậy, đầu cúi xuống như có lỗi, tiễn chị
ra xe rồi thở dài, lùi lũi bước vào nhà ga đáp tàu
trở lại Hamburg.
Anh và chị trước kia là vợ chồng. Họ yêu
nhau từ hồi còn học phổ thông. Anh đi lao động
xuất khẩu ở Ðông Ðức. Chị theo học Ðại Học
Sư Phạm Hà Nội 1. Ngày bức tường Berlin sụp
đổ, anh chạy sang phía Tây Ðức. Chị tốt nghiệp
đại học, về làm giáo viên cấp 3 huyện Thái
Thụy, Thái Bình. Họ vẫn liên lạc và chờ đợi
nhau.
Khi đã có giấy tờ cư trú hợp lệ, anh về
làm đám cưới với chị, rồi làm thủ tục đón chị
sang Ðức.
Vừa sang Ðức, thấy bạn bè anh ai cũng
thành đạt, đa số ai cũng có nhà hàng, hay cửa
tiệm buôn bán, chỉ có anh là vẫn còn đi làm phụ
bếp thuê cho người ta. Chị trách anh vô dụng.
Anh không nói gì, chỉ hơi buồn vì chị không
hiểu: Ðể có đủ tiền bạc và điều kiện lo thủ tục
cho chị sang được đây, anh đã vất vả tiết kiệm
mấy năm trời mới được. Như vậy mà anh đã
không dám mạo hiểm ra làm ăn.
“Ðồ cù lần, đồ đàn ông vô dụng…” đó là
câu nói cửa miệng chị dành cho anh, sau khi
anh và chị có bé Hương.
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Bé Hương sinh thiếu tháng, phải nuôi
lồng kính đến hơn nửa năm mới được về nhà.
Khi bác sĩ thông báo cho vợ chồng anh biết bé
Hương bị thiểu năng bẩm sinh. Giông tố bắt đầu
thực sự nổi lên từ đó: Chị trách anh, đến một
đứa con cũng không làm cho ra hồn thì hỏi làm
được gì chứ. Anh ngậm đắng nuốt cay nhận lỗi
về mình và dồn hết tình thương cho đứa con gái
xấu số.

chồng chị, anh không được ghé thăm. Chị cũng
muốn thế, vì chị cảm thấy hổ thẹn khi phải tiếp
xúc với vẻ mặt đần đần dại dại của anh.

Bé Hương được 3 tuổi, chị muốn ly dị với
anh. Chị nói, ông buông tha cho tôi, sống với
ông đời tôi coi như tàn. Anh đồng ý vì anh biết
chị nói đúng. Anh là người chậm chạp, không có
chủ kiến và không có chí tiến thân, sống an
phận thủ thường. Nếu cứ ràng buộc sẽ làm khổ
chị. Bé Hương 3 tuổi mà chưa biết nói. Chị cũng
rất thương con, nhưng vì bận bịu làm ăn nên
việc chăm sóc con bé hầu hết là do anh làm. Vì
vậy mà con bé quấn quít bố hơn mẹ. Biết vậy
nên chị cũng rất yên tâm và nhẹ nhõm nhường
quyền nuôi dưỡng con bé cho anh khi làm thủ
tục ly hôn. Ly dị được gần 1 năm thì chị tái giá.
Chị sinh thêm một đứa con trai với người chồng
mới. Thành phố Bremen là thành phố nhỏ.
Người Việt ở đó hầu như đều biết nhau. Chị
cảm thấy khó chịu khi thỉnh thoảng bắt gặp cha
con anh đi mua sắm trên phố. Chị gặp anh và
nói với anh điều đó. Anh biết ý chị nên chuyển
về Hamburg sinh sống.

Ði học về, nó cứ thui thủi một mình trong
phòng. Ðứa em trai cùng mẹ của nó, cũng như
mẹ nó và bố dượng nó rất ít khi quan tâm đến
nó. Niềm vui duy nhất của nó là chờ điện thoại
của bố. Nó phát âm không chuẩn và nói rất khó
khăn, nên hầu như nó chỉ nghe bố nói chuyện.
Bố dặn dò nó rất nhiều và thỉnh thoảng còn hát
cho nó nghe.

Chị không phải là người vô tâm, nên
thỉnh thoảng vẫn gửi tiền nuôi dưỡng con cho
anh. Trong những dịp năm mới hay Noel, chị
cũng có quà riêng cho con bé. Nhiều năm, nếu
có thời gian, chị còn đến trực tiếp tặng quà cho
con bé trước ngày lễ Giáng Sinh nữa.
Thấm thoát đó mà giờ đây con bé đã sắp
trở thành một thiếu nữ. Tuy chị không biết cụ
thể thế nào. Chị chỉ hiểu, dù con bé lớn lên
trong tật nguyền hẩm hiu nhưng anh rất thương
nó. Chị cũng biết con bé gặp vấn đề trong giao
tiếp, phải đi học trường khuyết tật. Nhưng con
bé rất ngoan. Anh cũng không phải vất vả vì nó
nhiều. Nó bị bệnh thiểu năng, trí tuệ hạn chế,
phát âm khó khăn. Tuy vậy nó vẫn biết tự chăm
sóc mình trong sinh hoạt cá nhân. Thậm chí nó
còn biết giúp anh một số công việc lặt vặt trong
nhà…
Chồng chị đã đồng ý cho chị đón con bé
về tạm sống với chị vài tháng, với điều kiện
trong thời gian con bé về sống chung với vợ

Vợ chồng chị đã mua nhà. Nhà rộng, nên
con bé được ở riêng một phòng. Chị đã xin cho
con bé theo học tạm thời ở một trường khuyết
tật ở gần nhà. Con bé tự đi đến trường và tự về
được.

Em trai nó học thêm Piano, nên nhà mẹ
nó có cái đàn Piano rất đẹp để ở phòng khách.
Có lần nó sờ và bấm bấm vài nốt. Mẹ mắng nó
không được phá đàn của em. Nên từ đó nó
không dám đụng đến nữa. Có hôm anh gọi điện
thoại cho nó, nó nghèn nghẹn nói lõm bõm:
“…đàn… đàn… klavia… con muốn…”
Anh thở dài và hát cho nó nghe.
Tháng đầu, hầu như ngày nào anh cũng
gọi điện thoại cho nó. Rồi thưa dần, thưa dần.
Cho đến một ngày anh không gọi cho nó nữa.
Sau một tuần đằng đẵng không nghe anh gọi
điện thoại. Con bé bỏ ăn và nằm bẹp ở nhà
không đi học. Chị không biết gì cứ mắng nó giở
chứng.
Một đêm, chị bỗng bật choàng dậy khi
nghe tiếng đàn Piano vang lên. Chị chạy ra
phòng khách, thấy con bé đang ngồi đánh đàn
say sưa. Nó vừa đánh vừa hát thì thầm trong
miệng. Chị cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Chị
không thể tưởng tượng nổi là con bé chơi Piano
điêu luyện như vậy. Chị chợt nhớ ra, đã có lần
anh nói với chị, con bé ở trường khuyết tật có
học đàn Piano, cô giáo khen con bé có năng
khiếu. Lần đó chị tưởng anh kể chuyện lấy lòng
chị nên chị không quan tâm.
Chị đến gần sau lưng nó, và lặng lẽ ngắm
nhìn nó đánh đàn. Chị cúi xuống và lắng nghe
con bé hát thầm thì cái gì… Và chị sởn cả da
gà, khi chị nghe con bé hát rõ ràng từng tiếng
một, mà lại là hát bằng tiếng Việt hẳn hoi: “…
Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già với
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bao sầu lo… sống với cha êm như làn
trắng… Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm
về cha hôn chúng con… với tháng
nhanh tựa gió… Ôi cha già đi, cha
không…”

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

mây
đêm
năm
biết

Chị vòng tay ra trước cổ nó và nhẹ níu,
ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên chị ôm nó âu yếm
như vậy. Chị thấy tay mình âm ấm. Nó ngừng
đàn đưa tay lên ôm riết tay mẹ vào lồng ngực.
Nó khóc. Chị xoay vai nó lại, nhìn vào khuôn
mặt đầm đìa nước mắt của nó. Nó chìa cho chị
một tờ giấy khổ A4 đã gần như nhàu nát.

gầy ốm bệnh tật và đứa con gái tật nguyền tội
nghiệp của anh trên đất khách quê người.
Tôi như thấy được hình ảnh đứa con gái tưởng
nhớ người cha - mà em biết đã mất rồi – qua
tiếng đàn Piano. Tôi biết tiếng đàn ấy đau đớn
biết bao. Tôi nghe được cả lời ca nghẹn
ngào của em ...
“Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già với
bao sầu lo… sống với cha êm như làn mây
trắng… nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về
cha hôn chúng con…. với tháng năm nhanh tựa
gió... Ôi cha già đi, cha biết không…”

Chị cầm tờ giấy và chăm chú đọc, rồi thở
hắt ra nhìn nó hỏi:

Em bé Việt Nam ở phương trời xa lạ kia ơi, em
thật là vĩ đại! Tôi hãnh diện vì em biết bao!

- “Con biết bố con bị ung thư lâu chưa.”
Nó chìa bốn ngón tay ra trước mặt mẹ. Chị hỏi,
bốn tháng rồi hả. Nó gật đầu.

Nguyễn Đại Hoàng

Chị nhìn chăm chăm vào tờ giấy, và từ từ
ngồi thụp xuống nền nhà, rũ rượi thở dài.
Con bé hốt hoảng đến bên mẹ, ôm mẹ
vào lòng, vuốt mặt mẹ, rồi vừa ấp úng nói vừa
ra hiệu cho mẹ. Ðại ý là nó diễn đạt rằng:
- “Bố lên ở trên Thiên Ðường rồi, mẹ yên
tâm, con đã xin vào nội trú ở trường dưới
Hamburg, ngày mai con sẽ về dưới đó, con
không ở lại đây lâu để làm phiền mẹ và em đâu,
con về ở tạm đây là vì bố muốn thế, bố muốn
mình ra đi được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ
ở bên con…”
Chị cũng ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào vai
nó và nói, con gái ngoan của mẹ. Ngày mai nếu
mẹ sắp xếp được công việc, mẹ sẽ đưa con về
Hamburg…
Tôi nghe người ta kể lại chuyện này, khi
đi dự một cuộc biểu diễn nghệ thuật của học
sinh khuyết tật và khiếm thị. Khi thấy em gái
đệm đàn Piano cho dàn đồng ca, cứ khăng
khăng đòi phải đàn và hát bài hát “Người Cha
Yêu Dấu” bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu
đệm đàn cho dàn đồng ca tiếng Ðức. Quá kinh
ngạc nên tôi cứ gạn hỏi mãi người trong ban tổ
chức. Cuối cùng họ đã kể cho tôi nghe câu
chuyện như vậy.
Lời phụ của Nguyễn Đại Hoàng:
Câu chuyện đơn giản, không nhiều tình
tiết, đã lấy đi nước mắt của nhiều người đọc.
Tôi hình dung được cảnh người cha Việt Nam

MÙA MƯA CỦA EM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*)
Mưa đã đến từ muôn trùng của biển
Rừng xa khơi lộng gió cuộn mưa về
Mỗi giọt nhỏ, một giọt đời cống hiến
Của đất trời xuân sắc góp đam mê...
Sài gòn hỡi! Mưa về như sớm quá
Bầu trời đen quen thuộc những ngày xưa
Cây bên đường rưng rưng từng giọt lá
Áo em chiều lốm đốm những hoa mưa …
Trên đường phố giọt dài như ánh sáng;
Hai mái đầu thưa quá cánh tay che
Đêm cúi xuống từng chùm hoa lãng mạn
Mùi hoa thơm hương tóc rối mưa nhòe...
Chiếc thuyền nhỏ neo chờ mưa hay nắng?
Bến sông này ghé lại để ra đi...
Cho em gửi mùa vui trong khoang vắng
Đến bao người thân thiết đã chia ly...
Mưa trải xuống lớp bụi trời thanh sạch
Và bụi đời lớp lớp cuốn trôi nhanh
Rất vô tình cây lá trở màu xanh
Hoa sẽ nở và lòng em tờ giấy mới...
. . . (*): Nhiều đoạn thơ không còn trong ký ức
Lê Phương Nguyên, 1982
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Ở Cuối Hai Con Đường
Phạm Tín An Ninh
(Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả
xin được kể lại nhân dịp 30 năm từ ngày miền
Nam thất thủ)
hững năm "cải tạo" ở miền Bắc, tôi được
chuyển đi khá nhiều trại. Từ Lào Cai,
xuống Hoàng Liên Sơn, rồi Nghệ Tĩnh. Khi
mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến
trại Hang Dơi, nằm sâu trong núi. Đây là một
vùng sơn lâm chướng khí, nên chỉ mới gần
hai năm mà tôi đã có hơn 20 người bạn tù
nằm lại vĩnh viễn ở dưới sườn đồi.

N

Sau đó, tôi được chuyển về trại 6 /
Nghĩa Lộ. Trại này nằm gần Ban chỉ huy Tổng
Trại, và cách trại 5, nơi giam giữ gần 30
tướng lãnh miền Nam, chỉ một hàng rào và
mấy cái ao nuôi cá trám cỏ. Ban ngày ra
ngoài lao động, tôi vẫn gặp một vài ông thầy
cũ, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui buồn.
Ngày nhập trại, sau khi "biên chế" xong, cán
bộ giáo dục trại đưa 50 thằng chúng tôi vào
một cái láng lợp bằng nứa, nền đất, ngồi chờ
"đồng chí cán bộ quản giáo" đến tiếp nhận.
Vài phút sau, một sĩ quan mang quân
hàm thượng úy đi vào láng. Điều trước tiên
chúng tôi nhìn thấy là anh ta chỉ còn một cánh
tay. Một nửa cánh tay kia chỉ là tay áo bằng
kaki Nam Định, buông thỏng xuống và phất
phơ qua lại theo nhịp đi của anh. Không khí
trở nên ngột ngạt. Không nói ra, nhưng có lẽ
trong đám tù chúng tôi ai cũng có cùng một
suy nghĩ: - Đây mới đích thực là nợ máu đây,
biết trả như thế nào cho đủ?
Nhưng bất ngờ, người cán bộ quản
giáo đến trước chúng tôi, miệng nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt hiền lành, và ánh mắt thật
thà, chúng tôi cũng bớt lo âu.
Bằng một giọng đặt sệt Nghệ Tĩnh, anh
quản giáo giới thiệu tên mình: Nguyễn văn
Thà, rồi "báo cáo" môt số nội quy, yêu cầu của
Trại. Anh đưa cho anh đội trưởng một tập vở
học trò, phát cho anh em mỗi người một tờ
giấy để làm bản "lý lịch trích ngang".

Tôi đang ngồi hý hoáy viết cái bản kê
khai lý lịch ba đời với bao nhiêu thứ "tội" dưới
biển trên trời mà tôi đã thuộc lòng từ lâu lắm bởi đã phải viết đến cả trăm lần, ngay cả
những lần bị đánh thức lúc nửa đêm - bỗng
nghe tiếng anh quản giáo hỏi:
- Trong này có anh nào thuộc Sư 23?
Tôi im lặng giây lát rồi lên tiếng:
- Thưa cán bộ, có tôi ạ.
- Anh ở trung đoàn mấy.
- Trung Đoàn 44.
- Vậy anh có tham dự trận đánh Trung Nghĩa
ở KonTum đầu mùa hè 1972?
- Vâng, có ạ.
Anh quản giáo đưa cánh tay bị mất một nửa,
chỉ còn cái tay áo đong đưa, lên:
- Tôi bị mất cánh tay này trong trận đó.
Nhìn qua anh em, thấy tất cả mọi con mắt đều
dồn về phía tôi. Để lấy lại bình tĩnh, tôi làm ra
vẻ chủ động:
- Lúc ấy cán bộ ở đơn vị nào?
- Tôi ở trung đoàn xe tăng thuộc Sư 320.
Anh quản giáo rảo mắt nhìn quanh, rồi hạ
giọng tiếp tục:
- Trận ấy đơn vị tôi thua nặng. Cả một tiểu
đoàn tăng của tôi còn có 2 chiếc. Chiếc T54
của tôi bị bắn cháy. Tôi thoát được ra ngoài,
nhưng bị các anh bắt làm tù binh.
- Sau đó cán bộ được trao trả? tôi hỏi.
- Tôi bị thương nặng lắm, do chính đạn trong
xe tôi phát nổ. Tôi được các anh đưa về quân
y viện Pleiku chữa trị. Nhờ vậy mà tôi còn
sống và được trao trả tù binh đợt cuối cùng
năm 1973, sau khi có hiệp định Ba Lê.
Dạo đó, miền Bắc, đặc biệt trên vùng
Hoàng Liên Sơn, trời lạnh lắm. Mỗi láng được
đào một cái hầm giữa nhà, đốt những gốc cây
được anh em nhặt ngoài rừng, sau giờ lao
động, mang về sưởi ấm. Tối nào, anh quản
giáo cũng xuống sinh hoạt với anh em. Gọi là
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sinh hoạt, nhưng thực ra anh chỉ tâm tình
những chuyện vui buồn đời lính, thăm hỏi
hoàn cảnh của anh em tù, và khuyên anh em
nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm điều
gì sai phạm để không phải nghe mấy ông cán
bộ nặng lời. Anh thường nói:
- Tôi rất đau lòng, khi thấy các anh phải nghe
những lời thô lỗ. Tôi biết các anh đều là
những người có trình độ văn hóa và ai cũng
đã từng chỉ huy.
Mùa đông, không trồng trọt được, nên
khẩu phần ăn của một người tù chỉ có một
miếng bánh mì đen bằng hai ngón tay, hoặc
lưng một bát bắp hạt. Phần thiếu ăn, một phần
ẩm ướt thiếu vệ sinh, nên nhiều anh em tù bị
bệnh kiết lỵ. Thuốc men hoàn toàn không có,
nên bệnh kéo dài lâu ngày. Nhiều người đứng
không vững.
Một buổi chiều cuối đông, mưa phùn rả
rích, sương mù giăng kín cả thung lũng trại tù,
cả đám tù chúng tôi ngồi co ro trong láng, cố
nhai từng hạt bắp cứng như viên sỏi, nhìn ra
cánh đồng phía trước, thấp thoáng một người
mang áo tơi (loại áo mưa kết bằng lá cây)
chạy lúp xúp từ chỗ này đến chỗ khác, cho
đến khi trời tối.
Đêm đó, như thường lệ, anh Thà xuống
sinh hoạt với anh em bên bếp lửa. Anh bảo
nhỏ anh đội trưởng:
- Tôi để một giỏ cá đàng sau láng. Trước giờ
ngủ, anh ra mang vào, chia cho mấy anh bị
bệnh kiết lỵ đang mất sức để các anh bồi
dưỡng. Nhớ giữ kín, đừng để trên biết.
Bây giờ anh em mới hiểu, người mà
chiều nay, đặt lờ bắt cá ngoài đồng ruộng
chính là quản giáo Thà. Ai cũng cảm động.
Biết là anh em tù bị đói triền miên, nhất
là sau mùa đông dài, một buổi sáng đầu mùa
xuân, quản giáo Thà đưa cả đội 50 người tù
lên một đồi trồng toàn sắn của một hợp tác xã
nào đó. Sắn đầu mùa, củ còn nhỏ. Anh chỉ
cho anh em cách đào lấy củ mà thân sắn vẫn
còn nguyên; đào mấy cái bếp "Hoàng Cầm"
để luộc sắn mà không ai phát hiện có khói.
Anh dắt hai anh tù xuống đồi xách hai thùng
nước mang lên, căn dặn anh em thay phiên
nhau luộc sắn ăn cho no. Anh đích thân ở lại
đứng gác, nếu có ai vào, anh vờ ra lệnh
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"chuẩn bị đi về", anh em tức khắc dấu hết
"tang vật" xuống một cái hố đã đào sẵn.
Dường như đó là cái ngày duy nhất mà
50 người tù chúng tôi được no -dù chỉ là no
sắn- Không biết tối hôm ấy, trong giờ "giao
ban", quản giáo Thà đã báo cáo với ban chỉ
huy trại là đội tù của chúng tôi đã phát được
bao nhiêu hecta rừng?
Mỗi lần ra bãi thấy anh em lao động
nặng nhọc, anh Thà bảo nhỏ:
- Anh em làm việc vừa phải, khi nào mệt thì ta
nghỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, vì thời gian cải
tạo còn dài lắm.
Vào một dịp Tết, cầm giấy nghỉ phép trong
tay, nhưng anh không về nhà, mà ở lại với
anh em. Số tiền lương vừa lãnh được, anh
mua mấy bánh thuốc lào, vài ký kẹo lạc, biếu
anh em ăn tết. Lần ấy, anh tâm sự thật nhiều
với anh em:
- Lần bị thương năm 1972 ở Kontum, tôi nghĩ
là tôi đã chết. Vết thương quá nặng, lại phải
nằm trong rừng rậm một mình, không có thức
ăn, nước uống. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi
bất ngờ được một đơn vị của Sư 23 các anh
phát giác. Các anh băng bó vết thương, cho
tôi ăn uống, tận tình săn sóc tôi như một
người đồng ngũ. Các anh luân phiên khiêng
tôi ra khỏi khu rừng rậm, gọi máy bay tản
thương đến đưa tôi về bệnh viện. Trời tối,
máy bay chưa xuống được, đảo mấy vòng, thì
vị trí bị lộ. Các anh bị pháo kích, may mà
không có ai bị thương. Các anh lại phải vội
vàng di chuyển đi nơi khác. Cả khu rừng chỉ
có một khe đá là nơi trú ẩn an toàn, các anh
lại dành cho tôi, rồi phân tán mỏng. Tôi được
hai anh y tá săn sóc suốt cả đêm. Người chỉ
huy hôm ấy là một anh rất trẻ, mang quân
hàm trung úy, mấy lần ôn tồn hỏi thăm tôi và
khuyên tôi cố gắng để được đưa về quân y
viện chữa trị. Anh còn cho tôi nửa bao thuốc
lá còn lại của anh, bảo tôi hút thuốc để quên
bớt cơn đau của vết thương. Sáng sớm hôm
sau, tôi được máy bay tản thương đưa tôi về
quân y viện Pleiku. Ở đây, mặc dù tôi phải
nằm riêng, nhưng được bác sĩ các anh chăm
sóc tận tình. Tất cả đã đối xử với tôi như
người đồng đội. Có lần, một phái đoàn đến ủy
lạo thương binh các anh, họ cũng đến thăm,
cho tôi quà, và an ủi tôi thật chân tình. Vết
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thương vừa lành, thì tôi được lệnh trao trả tù
binh. Khi chia tay, bệnh viện còn cho tôi nhiều
thuốc men và một số đồ dùng. Lòng tôi tràn
ngập cảm xúc. Tôi nghẹn ngào trước tình con
người, tình dân tộc mà các anh đã dành cho
tôi. Tình cảm ấy tôi chôn chặt tận đáy lòng,
không dám tâm sự cùng ai, vì lòng tôi lúc nào
cũng nghĩ đến vợ con tôi, và nhất là người mẹ
già gần tuổi 80 đang ngày đêm mong chờ tôi
trở về.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là
giọng nói của anh sắp nghẹn ngào.
- Khi về lại ngoài Bắc, người ta có còn tin cậy
anh không? - một anh tù hỏi.
- Ngay sau khi được trao trả, tôi phải vất hết
thuốc men và những thứ các anh cho. Tôi cố
dấu mấy viên thuốc trụ sinh phòng nhiễm
trùng, nhưng họ khám xét kỹ quá, tôi phải tìm
cách vất đi. Trước khi đưa về Bắc, chúng tôi
được học tập hơn một tháng, làm kiểm điểm
và lên án sự đối xử tàn ác của các anh. Tôi
thấy xấu hổ lắm khi nói điều ngược lại, nhưng
rồi ai cũng thế, không thể làm khác hơn.
Chính vì vậy mà lòng tôi cứ dằn vặt mãi cho
đến hôm nay.
Thời gian vàng son của năm mươi
người tù đội 4 trại 6 / Nghĩa Lộ, Hoàng Liên
Sơn, kéo dài không quá sáu tháng.
Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn
vương trên thung lũng trại tù, một người đạp
chiếc xe đạp vội vã rời ban chỉ huy trại. Sau
xe đèo theo một cái rương bằng gỗ và một túi
đeo lưng bộ đội. Một vài anh em nhận ra anh
Thà và báo cho anh em. Cả một đội năm
mươi người tù vừa mới thức dậy, còn ngái
ngủ, chạy ùa ra sân, vẫy tay gọi. Anh Thà
không nhìn lại, đưa cánh tay chỉ còn một nửa
lên vẫy vẫy, rồi biến dạng trước cổng trại.
Chiếc thuyền nhỏ mang theo trên 30
người vượt biển, trong đó có tôi và ba người
bạn cùng tù ở Nghĩa Lộ ngày trước, ra đến hải
phận quốc tế hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi
may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu
hỏa của vương quốc Na-uy, trên đường từ
Nhật sang Singapore, cứu vớt. Hai ngày đêm
trên tàu là cả một thiên đường. Từ vị thuyền
trưởng đến anh thủy thủ, chị bác sĩ, y tá, đều
hết lòng săn sóc lo lắng cho chúng tôi. Hôm
rời tàu để được chuyển đến trại tị nạn
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Singapore, chúng tôi quá xúc động không ai
cầm được nước mắt. Tất cả thủy thủ đoàn
đều ra đứng thành hai hàng dài trên boong
tàu, ai nấy đều khóc sướt mướt ôm lấy từng
người chúng tôi mà chia tay. Rồi những ngày
sống trong trại, chúng tôi được thầy cô giáo và
ông đại sứ Na-uy, thường xuyên có mặt lo
lắng cho chúng tôi đủ điều. Chúng tôi vừa xúc
động vừa đau đớn. Nỗi đau của một người
vừa mới bị anh em một nhà hành hạ, đuổi xô
đến bước đường cùng, phải bỏ nhà bỏ xứ để
thoát thân trong cái chết, bây giờ lại được
những kẻ xa lạ không cùng ngôn ngữ, màu
da, màu tóc, lại hết lòng đùm bọc yêu thương.
Mang cái ân tình đó, chúng tôi chọn Na-uy là
nơi tạm gởi phần đời còn lại của mình.
Bốn anh em, những người cùng tù
Nghĩa Lộ năm nào, được sắp xếp ở gần nhau.
Mỗi ngày gặp nhau đều nhắc lại những năm
tháng khốn khổ trong tù. Đặc biệt khi nhắc tới
quản giáo Thà, ai trong chúng tôi cũng ngậm
ngùi, nghĩ đến một người không cùng chiến
tuyến mà còn có được tấm lòng. Sau lần bị
"hạ tầng công tác" ở trại tù Nghĩa Lộ, không
biết anh đi về đâu, nhưng chắc chắn là bây
giờ cũng vất vả lắm.
Sau hai năm theo học, tôi được nhận
vào làm trong ngân hàng bưu điện trung
ương. Tại đây, tôi quen với Kenneth Hansen,
một bạn đồng nghiệp còn trẻ tuổi, lại ở gần
nhà, nên sau này trở nên thân tình. Anh ta là
sinh viên đang theo học về kinh tế, chỉ làm
việc thêm ngoài giờ học. Làm chung gần một
năm, thì anh bạn Na-uy này lại được nhận vào
một công ty lớn và sang làm việc ở chi nhánh
bên Ấn Độ.
Bẵng đi vài năm, bất ngờ một hôm anh
gọi điện thoại báo là sẽ đến thăm tôi và đem
đến cho tôi một bất ngờ. Và đúng là bất ngờ
thật, vì cùng đến với anh là một người con gái
Việt Nam. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi, đó
là vị hôn thê của anh.
Cô gái tên Đoan, nói giọng Hà Nội
chính tông. Gặp chúng tôi ở một nơi xa lạ, cô
vui mừng lắm, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh
của tôi treo trên tường, mang quân phục và
cấp bậc của quân đội VNCH, cô có vẻ ái ngại.
Biết vậy, chúng tôi cũng niềm nở, đùa cợt cho
cô được tự nhiên. Cô cho biết cô là bạn thân
với nữ ca sĩ Ái Vân từ lúc hai người còn đi học
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ở Hà Nội. Sau sáu năm du học ở Đông Đức,
rồi Liên Xô, cô được sang thực tập tại Ấn Độ.
Chính tại đây cô có dịp gặp và quen với chàng
trai Na-uy này. Khi ấy cô đã có chồng và một
đứa con trai. Người chồng trước cùng du học
ở Liên Xô, sau này trở thành một cán bộ cao
cấp trong ngành dầu khí tại Hà Nội. Sau thời
gian thực tập ở Ấn Độ trở về, cô được bạn bè
và người thân cho biết là anh chồng đã cặp
một cô gái khác chỉ một vài tuần sau ngày cô
đi. Cô đem việc này nói phải trái với chồng, lại
bị anh ta hành hung và nói những lời thô lỗ.
Cô vừa buồn vừa giận, bỏ chồng, xin sang
học tiếp chương trình Tiến sĩ tại một đại học ở
Đông Đức.
Sau ngày bức tường Bá Linh ô nhục bị
nhân dân Đức phá sập, nước CHND Đức
(Đông Đức) bỗng chốc không còn nữa. Cô
không về nước mà tìm cách trốn sang Tây
Đức. Qua một thời gian hết sức khó khăn, cô
may mắn liên lạc được với anh Kenneth
Hansen, để được bảo lãnh sang Na-uy. Biết
cô thuộc gia đình một đảng viên cộng sản cao
cấp, bởi cô được du học ở nhiều nước thuộc
khối cộng sản trước đây, nhưng tôi không hỏi
vì sợ cô ngại. Sau này chính Kenneth Hansen
cho biết bố của cô trước kia là đại sứ Việt
Nam tại Liên Xô cũ. Sau ngày Liên Xô sụp đổ,
kéo theo sự tan vỡ của toàn khối cộng sản
Đông Âu, ông xót xa nhìn ra được một điều gì
đó. Trở về Việt Nam, ông không còn được
nhà nước Cộng sản trọng dụng, trở thành kẻ
bất mãn, cả ngày nằm nhà không tiếp xúc một
ai.
Sau một thời gian, được cấp quốc tịch
Na-uy, cô Đoan trở về Việt Nam thăm gia
đình, đặc biệt là người cha già đang ốm nặng.
Nhân tiện xin mang đứa con trai sang Na-uy
với cô.
Việc cô Đoan trở về Hà Nội, làm tôi
nghĩ đến anh quản giáo Nguyễn văn Thà thuở
trước. Tôi cùng với mấy người bạn tù cũ, góp
một số tiền khoảng 800 đô-la, nhờ cô Đoan về
Nghệ Tĩnh tìm và trao lại cho anh, như để tỏ
chút lòng biết ơn một người bao nhiêu năm
sống trong đám bùn lầy nước đọng mà vẫn
còn giữ sạch được tấm lòng. Việc tìm anh
không phải dễ dàng, vì chúng tôi không biết
nhiều về anh. Trong mảnh giấy nhắn tin, chỉ
vỏn vẹn vài chữ: "ông Nguyễn văn Thà, gốc
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Nghệ Tĩnh, khoảng năm 1979 là thượng úy,
làm quản giáo trại tù cải tạo số 6 / Nghĩa Lộ,
Hoàng Liên Sơn". Cô Đoan vui vẻ nhận lời và
hứa sẽ tìm đủ mọi cách để gặp hoặc liên lạc
anh Thà. Cô cũng cho biết là cô có ông chú họ
hiện làm việc tại bộ quốc phòng. Cô sẽ nhờ
ông ta tìm hộ.
Một tháng sau, cô Đoan trở lại Na-uy,
báo cho chúng tôi biết là ông chú của cô
không tìm thấy tên Nguyễn văn Thà trong
danh sách sĩ quan. Ông đoán là anh ta đã bị
phục viên từ lâu lắm rồi. Cô đã đích thân vào
Nghệ Tĩnh, hỏi thăm mọi cơ quan, nhưng
không ai biết. Cuối cùng cô phải thuê mấy tờ
báo địa phương đăng lời nhắn tin, trong đó có
ghi số điện thoại của tôi. Cô còn cho biết là
nhân tiện có mặt ở Nghệ Tĩnh thì cô nhờ họ
thôi, chứ không có nhiều hy vọng gì, vì chỉ một
ít người ở thành phố có báo đọc.
Thời gian trôi qua, bận bịu bao nhiêu
việc làm ăn, lo cho con cái, để kịp hội nhập
vào đời sống trên quê hương mới, chúng tôi
không còn ai nhắc đến chuyện anh Thà.
Bỗng một hôm, khi đang say ngủ, nghe
tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc.
Xem đồng hồ, hơn hai giờ sáng. Mùa đông
Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ -20 độ
C. Tôi ái ngại. Giờ này mà ai gọi điện thoại thì
phải có điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bốc ống
nghe. Đầu giây bên kia là giọng một cô gái,
nói tiếng Việt rất khó nghe. Cô hối hả, nhưng
rất lễ phép, xin được gặp tôi. Cô cẩn thận
nhắc lại tên tôi hai lần, với đầy đủ họ và tên.
- Xin lỗi, cô là ai và đang ở đâu ạ? Tôi hỏi.
- Dạ, cháu là Hà, Nguyễn Thị Hà, cháu đang ở
Ba Lan ạ.
Tôi im lặng. Thoáng lục lọi trong trí nhưng tôi
không nhớ là mình đã quen ai tên Hà. Bên kia
đầu giây, cô gái lên tiếng:
- Bác có còn nhớ ông Thà, làm quản giáo ở
Nghĩa Lộ không ạ?
- Ông Thà, Nguyễn văn Thà, bác nhớ, nhưng
cô là gì của ông Thà, và sao lại ở Ba-Lan?
- Dạ, ông Thà là bố cháu. Cháu ở Ba-Lan với
một đứa em trai. Bọn cháu khổ lắm Bác ạ.
Tiếng cô gái sụt sùi.

SỐ 116 – MÙA THU 2021

- Cháu cho bác số phôn, bác gọi lại ngay, để
cháu khỏi tốn tiền.
Tôi gọi lại, và nghe tâm sự não nề của
cô gái. Cô và em trai, tên Tĩnh, được bố mẹ lo
lắng, chạy vạy, bán hết đồ đạc trong nhà, kể
cả chiếc xe đạp Trung quốc mà cha cô nâng
niu như là một thứ gia bảo, vay mượn thêm, lo
cho hai chị em cô sang lao động ở Ba-Lan.
Sau khi chính quyền cộng sản Ba-Lan bị cuốn
theo làn sóng dân chủ ở Đông Âu, chị em cô
cùng hầu hết những người được chính quyền
Việt Nam gởi sang lao động, đã không về
nước, trốn ở lại. Vì sống bất hợp pháp, nên
không tìm được việc làm chính thức. Hầu hết
làm chui, buôn bán thuốc lá lậu. Một số trở
thành ăn cắp, băng đảng, quay lại cướp bóc
hoặc tống tiền chính những người đồng
hương, đồng cảnh. Số người Việt này trở
thành mối bận tâm không nhỏ cho những
chính quyền mới ở các nước Đông Âu.
Hai chị em cô Hà thuê một căn gác nhỏ
trong thành phố Warszawa, nhận thuốc lá của
một người khác, mang đi bán. Nhưng mỗi lần
dành dụm được một ít, chưa kịp gởi về giúp
gia đình thì bị cướp sạch. Một hôm, cậu em
trai nhận thuốc lá mang đi bán, bị cảnh sát bắt
và phát hiện là số thuốc lá kia vừa bị mất cắp
tại một cửa hàng Ba-Lan. Vì vậy cậu em trai bị
nhốt vào tù, còn cô Hà thì đang bị truy nã.
Việc xảy ra một ngày trước khi cô Hà gọi điện
thoại cho tôi.
- Bây giờ cháu đang ở đâu? Tôi hỏi.
- Cháu đang trốn ở nhà một người bạn, nhưng
cô ta không dám chứa cháu lâu. Cháu không
biết phải làm sao, thì bất ngờ nhớ đến lá thư
của ba cháu gởi cho cháu cách nay vài tháng.
Ba cháu bảo cháu trong trường hợp rất cần
thiết mới gọi cho bác.
- Ba cháu bây giờ làm gì?
- Ông bị ốm nặng. Cách nay hai năm bị tai
biến mạch máu não, liệt nửa người, nên chỉ
nằm một chỗ. Vì vậy nên chị em cháu trốn ở
lại đây để kiếm tiền gởi về cho bố cháu điều trị
và sống qua ngày bác ạ.
Tôi ghi số điện thoại, địa chỉ người bạn
của Hà, tên nhà tù mà Tĩnh, em trai của Hà
đang bị giam giữ, trấn an và hẹn sẽ gặp cô
trong một ngày rất gần ở Ba-Lan.
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Tôi nhớ tới một người bạn Ba-lan, anh
Zbigniew Piwko. Chúng tôi quen khá thân lúc
cả hai vừa mới đến Na-uy. Anh ta lớn hơn tôi
ba tuổi. Trước kia là một đại tá không quân,
chỉ huy môt không đoàn chiến đấu thuộc quân
đội cộng sản Ba-Lan. Về sau, anh ta ngầm
ủng hộ Công Đoàn Đoàn Kết do ông Walesa
lãnh đạo. Hành tung bại lộ, trong khi bị truy
bắt, anh đã lấy một chiếc trực thăng, chở gia
đình, gồm người vợ và hai đứa con, bay sang
Tây Đức. Theo sự thỉnh cầu của anh, gia đình
anh được chính phủ Na-uy đặc biệt nhận cho
tị nạn chính trị.
Anh và tôi học tiếng Na-uy cùng một
lớp, và sau đó có một thời gian chúng tôi cùng
làm thông dịch cho Sở Cảnh Sát. Nhưng chỉ
hơn một năm sau, thì tình hình chính trị ở BaLan thay đổi bất ngờ. Công Đoàn Đoàn Kết
của ông Walesa lãnh đạo đã thắng lợi vẻ
vang. Ông được bầu làm Tổng Thống đầu tiên
của nước Ba-Lan dân chủ. Anh Piwko, người
bạn tị nạn của tôi, được mời về nước để giữ
môt chức vụ khá lớn trong ngành cảnh sát.
Vào những dịp Giáng sinh, nhớ đến tôi, anh
gởi thiệp mừng giáng sinh và năm mới. Anh
kể đủ thứ chuyện về xứ sở của anh, về niềm
vui và hy vọng của người dân Ba-Lan bây giờ.
Sau tấm thiệp không đủ chỗ nên lúc nào anh
cũng viết kèm theo vài trang giấy. Anh mời vợ
chồng tôi có dịp thu xếp sang chơi với gia
đình anh vài hôm và xem đất nước Ba-Lan
của anh đang hồi sinh trong dân chủ.
Sáng hôm sau, tôi tìm lại số phôn và
gọi cho anh. Anh rất vui mừng khi nghe tôi
báo tin sang thăm. Vì đi vội, nên tôi chỉ đi một
mình. Vợ chồng anh đón tôi ở phi trường, nơi
dành cho VIP (thượng khách). Anh chị còn
cho biết là rất thú vị khi có dịp được dùng lại
ngôn ngữ Na-uy để nói chuyện với tôi. Tôi
thực sự xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu
mà gia đình anh đã dành cho tôi. Tôi ngại
ngùng không dám nói với anh những điều
muốn nhờ anh giúp. Nhưng rồi cuối cùng, tôi
cũng phải tâm tình cùng anh về chuyện anh
quản giáo Thà trong trại tù Nghĩa Lộ năm nào,
và hoàn cảnh khốn cùng của hai đứa con hiện
đang ở tại đây, ngay trên đất nước Ba-Lan
của anh. Nghe tôi kể, anh ngậm ngùi giây lát
rồi đứng lên ôm vai tôi, hứa sẽ hết lòng giúp
tôi về việc này.
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Anh đưa tôi đến gặp hai chị em cháu
Hà. Đưa Hà về nhà ở với gia đình anh. Hai
hôm sau anh làm thủ tục bảo lãnh Tĩnh, em
của Hà từ trại tù về.

chừng nào, mà tôi cũng đành khuyên các
cháu phải ra đi để may ra còn tìm được một
chút tương lai, giá trị nào đó của kiếp con
người.

Trước khi về lại Na-uy, tôi đã thức trọn
một đêm để tâm tình khuyên lơn hai chị em
Hà, biếu cho hai cháu một số tiền để tạm sinh
sống và chuyển về Việt nam biếu anh Thà, bố
hai cháu. Trên đường đưa tôi ra phi trường,
vợ chồng Piwko bảo tôi yên tâm, anh chị xem
hai chị em Hà như là cháu trong nhà và sẽ tận
tình lo lắng cho hai cháu.

Phần tôi, sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại
Nghĩa Lộ, tôi bị điều ra mặt trận phương Bắc,
trong thời kỳ giặc bành trướng Trung Quốc
tràn qua biên giới. Nhờ thương tật, tôi được bố
trí một công tác lặt vặt ở hậu cần. Mặt trận kết
thúc, tôi bị phục viên về nhà, tiền phụ cấp
không đủ nuôi chính bản thân. Tôi chỉ còn một
cánh tay mà phải phát rẫy trồng rau để phụ
giúp gia đình.

Hơn một tháng sau, Piwko gọi phôn
báo cho tôi tin mừng: hai chị em Hà đã được
Piwko bảo trợ, được cấp giấy tờ chính thức
cư trú tại Ba-lan. Hai cháu đang được học
ngôn ngữ Ba-lan. Hà, vì lớn tuổi, nên sẽ xin
việc làm. Tĩnh, em Hà, sẽ được tiếp tục theo
học tại một trường trung học.
"Các Anh thân quí,
Khi ngồi viết nhừng dòng này cho các anh,
thực tình tôi không còn nhớ mặt các anh,
nhưng tôi còn nhớ rất rõ thời gian tôi làm quản
giáo ở trại Nghĩa Lộ. Vậy mà không ngờ hôm
nay các anh còn nhớ đến tôi. Đọc thư của
cháu Hà từ Ba-Lan gởi về, cùng với số tiền
của các anh gởi cho, lòng tôi cảm xúc đến
nghẹn ngào. Tôi và gia đình xin muôn vàn
cảm tạ. Các anh làm tôi nhớ tới một câu nói
của Các-Mác: "Chỉ có loài súc vật mới quay
lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại".
Ngày nay, cả thế giới đều lên án Mác, những
nước một thời lấy chủ nghĩa Mác làm ánh
đuốc soi đường, bây giờ cũng đã từ bỏ Mác,
chỉ còn một vài nơi lấy Mác làm bức bình
phong để che đậy những mục nát ở phía bên
trong, nhưng câu nói trên kia của Mác, với tôi,
vẫn mãi mãi là một lời vàng ngọc. Điều tệ hại
là những kẻ một thời theo Mác đã luôn luôn
làm ngược lại lời nói này của Mác.
Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia
đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết một người
phải bỏ quê hương mà đi, còn đau đớn nào
hơn. Ngay cả con cái chúng tôi, vất vả biết

Hơn ba năm nay, tôi bị ốm nặng, nằm liệt
giường. Nhờ chị em cháu Hà gởi tiền về nuôi
tôi và cả gia đình, tôi mới còn sống được đến
hôm nay. Biết trốn lại Ba Lan, không có giấy
tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn
còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày
cũng chẳng đủ ăn. May mà nhờ các anh hết
lòng giúp hai cháu. Cái ơn này biết khi nào
chúng tôi mới trả được cho các anh đây.
Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối
đời một con người, tôi nghiệm rõ được một
điều: “Chỉ có cái tình con người với nhau mới
thực sự quí giá và tồn tại mãi với thời gian.
Những chế độ này, chủ nghĩa nọ, cuối cùng
cũng chỉ là những đám mây đen bay trên đầu.
Đôi khi che ta được chút nắng, nhưng nhiều
lúc đã trút bao cơn mưa lũ xuống để làm khốn
khổ cả nhân gian..."
Không ngờ lá thư đầu tiên này cũng là
lá thư cuối cùng chúng tôi nhận được từ anh
Thà. Anh đã qua đời sau đó không lâu. Nghe
cháu Hà kể lại. Khi hấp hối, anh bảo vợ anh
mang mấy cái huy chương, anh được cấp
trong thời chiến tranh, đào lỗ chôn xuống phía
sau nhà. Anh thầm thì: xin hãy chôn chặt hộ
tôi cái quá khứ đau thương và lầm lỡ đó
lại. Chính nó đã gây biết bao chia lìa, tang
tóc, và sự thù hận giữa những người anh
em cùng một mẹ, không biết sẽ kéo dài
cho đến bao giờ?
Phạm Tín An Ninh

Kính chúc quí Thầy Cô, quí Ái Hữu Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu
một mùa Thu Đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đầm ấm.
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Bà Năm Xóm Chợ Bà Chiểu
Phan Đức Minh
chớ đâu lại có cái tên dài lòng thòng…Thành
Phố Hồ Chí Minh, nghe mệt thấy mồ.

M

ấy hôm nay, Bà Năm mất cả ăn, cả ngủ
vì chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sáng mai là
Bà lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình,
sống với đứa con gái lớn đã sang sinh sống ở
Mỹ dễ chừng hơn 2 chục năm rồi. Lâu lâu nó
vẫn gửi thư cho Bà và gửi tiền nữa. Với số tiền
5, 6 trăm đô la mỗi lần nó gửi về, đem đổi ra
tiền Việt Nam hơn chục triệu lận. Bà ngồi mà
ăn, cúng vô chỗ này, chỗ nọ để lo cho kẻ
nghèo khổ, giúp đỡ bà con, chòm xóm, kẻ
nhiều người ít, cũng không cách nào cho hết.
Bà già rồi, sống với đứa con gái út, hàng ngày
chỉ có việc ăn 2, 3 bữa rồi đi đây, đi đó, thăm
bà con, bè bạn. Về nhà thì mở Ti Vi, coi băng
video cải lương , phim hài, phim chưởng… đủ
thứ trên đời. Cuộc sống của Bà nghĩ thật sung
sướng. Bao nhiêu người già cả ở quanh cái
chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh nơi đất Sài
Gòn này, ước mơ có được một phần cuộc
sống của Bà mà đâu có được. Họ phải đầu tắt,
mặt tối, chạy xuôi chạy ngược, buôn bán tảo
tần nơi lề đường, hè phố, bị công an rượt đuổi
chạy có cờ… để kiếm miếng ăn cho no cái
bụng thôi mà cũng không nổi.

Mỗi khi nhận được thư của đứa con gái
từ Mỹ gửi về Sài Gòn cho Bà, có lúc kèm theo
vài tấm ảnh… theo thói quen từ hồi có… “loại
thư Việt Kiều gửi về quê“, Bà lại dúi vào tay
người đưa thư mấy ngàn bạc cho người ta vui
vẻ, lương tiền nhà nước làm chi đủ sống. Chu
cha! Đất Mỹ đẹp quá trời! Con Nguyệt, con gái
Bà, nói nó ở thành phố San Diego, tiểu bang
Ca-li, một thành phố đẹp lắm. Coi những tấm
ảnh, Bà thấy thành phố San Diego quả là đẹp
thật. Nhà cửa, đồ đạc, xe cộ của con gái Bà
sao mà đẹp chi lạ! Hai đứa con trai của nó
trong ảnh còn đẹp hơn cả mấy đứa trẻ trong
những bức tranh Tầu ôm quả đào tiên nữa lận.
Con Nguyệt nó bảo làm thủ tục bảo lãnh cho
Bà sang Mỹ ở với nó. Nó bảo Bà già rồi, sang
Mỹ khỏi có phải làm ăn chi hết, rồi ít lâu sau
thành dân Mỹ, lại có tiền chính phủ nuôi, chỉ ở
nhà chơi với cháu thôi. Bà muốn coi cải lương
hả? – Băng Video phim Việt Nam, phim Tầu,
phim chưởng Hồng Kông nhiều vô số kể.
Chẳng thiếu thứ gì. Nó mua, nó thuê về nhà cả
thùng lận. Bà tha hồ mà coi. Bà muốn đi Chùa
hả? – Nó lái xe Mỹ, xe Nhật êm ru bà rù, chở
Bà đi đây, đi đó, chỉ nháy mắt là tới nơi, chớ
đâu có phải đi bộ mỏi cả giò, đổ mồ hôi hột hay
đi xích lô chạy loạng quà loạng quạng, cứ như
muốn ủi vào xe lam, xe đạp, xe Honda, ô tô
con, ô tô mẹ, chạy tưới hạt sen, lộn xộn xà
ngầu… kinh khủng, muốn chết quá!

Bà Năm có đứa con gái vượt biển rồi đi
Mỹ mà cuộc đời sướng như thế đó. Người ta
bảo “Bà Năm ăn ở phúc đức lắm mới được
đứa con gái như thế. Chớ biết bao nhiêu
người, sinh con đẻ cái, gái trai cả bầy mà có
làm nên cơm cháo gì đâu?“

Mấy năm trước, khi Ông Cụ còn sống
mà ai nói tới chuyện kéo Ông đi Mỹ sống với
con gái là Ông chửi toáng cả lên: ”Không có đi
đâu cả! Ở quê nhà với bà con, chòm xóm bạn
bè, mồ mả Tổ Tiên không sướng hơn hay sao?
Tiền bạc nó gửi về, ngồi mà ăn đến chết cũng
không hết. Già cả rồi, sang đó làm nên cái
giống chi mà làm?”

Cuộc đời của Bà quả là sướng như tiên
ở Sài Gòn rồi còn chi nữa. Bảo đứa con gái út
viết thư cho chị nó, Bà cứ bảo nó viết cái tên
Sài Gòn, vừa quen, vừa gọn, vừa dễ nghe,

Thế nhưng từ ngày Ông Cụ mất đi, Bà
Cụ thấy buồn buồn làm sao ấy. Thiếu người
bầu bạn. Đôi khi có cằn nhằn gấu ó với nhau
về cái chuyện ”Đi hay ở” thật đấy, nhưng lúc
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này Bà Năm mới cảm thấy cô đơn, cô đơn
thưc sự. Người già có cái tình yêu thương
cũng như nỗi cô đơn của người già. Thế là
càng ngày Bà càng cảm thấy cần phải đi Mỹ
để sống với đứa con gái mà Bà từng mang
nặng, đẻ đau, rồi còn gian nan về những phen
chạy giặc, chiến tranh nữa chớ. Bà phải đi Mỹ
để sống với hai đứa cháu ngoại trong ảnh thật
dễ thương. Lắm lúc Bà ngồi một mình mà
nước mắt rưng rưng, Bà thương đứa con gái
hiếu thảo và hai đứa cháu ngoại quá chừng
chừng…
Sáng nay, Bà gọi con Lan, đứa con gái
út, dậy thật sớm để kịp ra phi trường Tân Sơn
Nhất. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng nhưng
xe đón từ lúc 5 giờ. Bà Năm có 2 đứa con gái,
con Nguyệt là lớn, vượt biển đi Mỹ đã hơn 2
chục năm. Con Lan là thứ nhì mà cũng là út,
lúc ấy còn bé tí ti. Bây giờ con Lan đã lớn
tướng rồi, đã vào Đại Học và theo mấy khoá
tiếng Anh. Chị nó bảo ”Sang Mỹ, con Lan sẽ
vào Đại Học, tha hồ mà học.” Con Lan đang ở
cái tuổi mới lớn, nó còn thích đi Mỹ hơn cả bà
Năm nữa, tuy rằng đi Mỹ thì nó phải xa vô số
bạn bè, thân thiết, đã từng gắn bó với nhau
trong những tháng ngày khốn khổ, gian nan,
kinh hoàng nữa chớ. Nó nghĩ lại mới ngày nào
đó, vậy mà Chị nó đi Mỹ cũng đã hơn 2 chục
năm, mau dễ sợ! Nó tính trong đầu: sang Mỹ
chịu khó mất vài 4 năm thì cũng lấy xong cái
B.S. hay B.A. chi đó như Chị nó nói. Học thêm
vài năm cũng lấy được cái bằng Master cho nó
hách, rồi đi làm. Thế là sẽ có vô số tiền. Nó sẽ
đáp máy bay từ Mỹ về Sài Gòn. Lúc đó là đi
thẳng cái một, khỏi có… quá cảnh xứ này,
nước nọ lôi thôi. Bạn bè của nó kéo cả băng,
cả đoàn đi đón. Vui ơi là vui! Nó sẽ cho tiền
những đứa bạn nào nghèo khó, chồng con vất
vả đầu hôm sớm mai. Nó sẽ lôi hết bạn bè cũ
cùng học lớp 12 với nó ở Sài Gòn, thuê vài cái
xe đi chơi khắp mọi chỗ kêu bằng… danh lam,
thắng cảnh, quay video, chụp ảnh, đi ăn nhà
hàng chết bỏ… cho bõ ghét những ngày… con
nít chẳng dám đi đâu hay làm cái gì…
Có tiếng xe "pin! pin!" ở ngoài cổng.
Người ta tới đón mẹ con Bà Năm ra phi
trường. Bà con, bạn bè lối xóm bu lại, nước
mắt ngắn dài, kẻ ở người đi… Ôi! Cảnh biệt ly
sao mà buồn thế! Mẹ con Bà Năm với mấy cái
va-li bự chảng, hai cái xách tay nho nhỏ đã lên

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

xe. Một số bà con thân thiết cũng leo lên xe để
tiễn mẹ con bà Năm tới tận phi trường. Một số
bà con ở lại, vẫy tay từ biệt khi cái xe 12 chỗ
ngồi đã từ từ lăn bánh.
Bà Năm cố nhìn lại cái xóm cũ đã gắn
bó, sống chết với Bà từ bao nhiêu năm nay.
Những dãy nhà hai bên đường phố chạy thụt
lui lại phía sau cùng những bóng cây, cột đèn,
thân thương quá đỗi. Vài chiếc xích-lô đưa
khách sớm, dăm cái xe đạp, vài chiếc Honda
rồ máy chạy ào ào… Tự nhiên Bà Năm thấy
nhớ, thấy thương Sài Gòn quá đi mất thôi. Vậy
mà Bà nỡ bỏ nó để đi xa, chẳng biết bao giờ
mới trở lại nơi này.
Bác tài xế bấm còi "pin! pin!" khi tới chỗ
ngã tư đông người lộn xộn làm con Lan giật
mình khi còn đang ngủ gà, ngủ gật vì sáng nay
nó phải dậy sớm. Xe qua cổng phi trường,
vòng qua vòng lại rồi đậu phiá trước một ngôi
nhà đông nghẹt những người.

Hai mẹ con Bà Năm đã lọt vào trong
căn phòng ”cách ly” để lạï bên ngoài số bà
con, bạn bè thân thiết với bao nhiêu nỗi niềm
thương nhớ đến độ sót sa. Thoát được cái
cảnh lo sợ bị rạch túi, mất giấy tờ, tiền bạc như
thiên hạ vẫn đồn đại, Bà Năm thấy an tâm đỡ
khổ. Bà Năm đã già, lẩm cẩm, may mà có con
Lan đi theo chớ không dám chết quá. Bà có
biết trời trăng, mây nước gì đâu. Hết nạp giấy
tờ, kêu tên, rồi nạp tiền đủ thứ linh tinh. Đến
chỗ mấy ông, mấy bà công an áo vàng, cầu vai
đỏ chóe, bà hơi run khi thấy họ lục xét, bới
tung đồ đạc của mấy người đi trước. Con Lan
hích hích cùi chỏ rồi thò tay bấm Bà ”Má để
con!” Con nhỏ này nó học ở đâu mà bữa nay
nó lanh … như quạ, dấm dúi tiền bạc cho đám
công an bằng những cái phong bì ”có nhân” ở
bên trong. Kẹt quá, nó dúi đại cả mớ tiền Hồ
vào tay bọn công an tỉnh bơ, chẳng còn coi ai
ra gì cả. Công việc đi qua nhanh như gió. Cuối
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cùng một lão công an, mặt lạnh như tiền, hất
hàm hỏi ”Bà và Cô có đem theo đô la
không?” – Thưa không! – Thế còn giữ tiền Việt
Nam không? Con Lan lại hích hích cái cùi chỏ
vào ba sườn Mẹ nó. Bà Năm lôi trong người ra
cái phong bì to bự đựng mớ tiền Hồ còn lại,
đưa cho lão công an, miệng líu ríu ”Còn lại
mấy trăm ngàn, xin biếu… đồng chí uống cà
phê.” Lão công an phì cười khi nhét cái phong
bì vào ngăn kéo bàn gần đó nhanh như người
ta làm xiệc. Lão ta cười chắc là vì lão ta có
đồng chí đồng choé gì với Bà Năm bao giờ
đâu…
Hành khách lên xe, ra chỗ máy bay đậu.
Ngồi trong máy bay rồi, con Lan buộc dây lưng
an toàn cho Mẹ. Sau một hồi gầm gừ, lắc lư,
chiếc máy bay Hàng Không Việt Nam từ từ cất
cánh. Bà Năm nhăn mặt vì khó chịu, nôn nao
trong người. Ngồi cạnh cửa kính máy bay, Bà
Năm thấy phố xá, đồng ruộng quanh vùng Sài
Gòn lụm xa dần rồi mất hẳn. Chung quanh chỉ
còn là mây trắng xoá, mịt mờ…
Nỗi buồn xa xứ ở đâu tự nhiên kéo đến.
Hai hàng nước mắt chạy quanh. Con Lan
giương tròn đôi mắt nhìn Mẹ nhưng chắc là nó
không làm sao hiểu nổi. Máy bay dừng lại ở
Thái Lan để chuyển sang máy bay quốc tế,
nghe nói bự lắm. Con Lan lúc này lanh lẹ, dễ
thương vô cùng. Nó thương Mẹ nó. Nó lo cho
Bà đủ chuyện trong chuyến đi nửa vòng trái
đất đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng của đời
Bà. Mới ăn có một bữa trên máy bay với một
bữa ở khách sạn để chờ chuyển máy bay mà
Bà Năm đã thấy nhớ món cá lóc nấu canh
chua, cá nục kho khô, nhất là đĩa giá sống…
Con Lan cứ ăn tỉnh bơ, ào ào hết sạch. Con
gái 17 bẻ gẫy sừng bò còn được, huống hồ
năm nay nó đã lớn tướng, dư sức lấy chồng
được rồi. Bà lẩm cẩm lo nghĩ vẩn vơ ”Nếu cứ
ăn uống hoài kiểu này chắc chết quá!” Mà
không, con gái Bà nó bảo ở bên Mỹ đồ ăn
không thiếu cái chi cả. Chợ Mỹ, Chợ Tầu, chợ
Việt Nam có đủ hết. Tha hồ mà làm… bún bò
giò heo, bún cá, phở, mì, bánh canh, bánh
xèo, chả giò, bánh cuốn… Tự nhiên Bà Năm
lại thấy … lên tinh thần.
Người ta hướng dẫn Mẹ con Bà Năm
lên cái máy bay to chi lạ. Nghe nói nó chở cả
mấy trăm con người và vô số đồ đạc, va-li,
thùng, xách, linh tinh. Dễ sợ thật! Bà thấy hành
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khách đông vô số kể, ngồi trông từa tựa như
cái rạp cải lương ở gần chợ Bà Chiểu thân
quen của Bà. Mấy cái màn ảnh chiếu phim cả
ngày cả đêm, hoạ hoằn mới cho chúng nó…
giải lao nghỉ xả hơi một lúc. Cứ độ 2 tiếng
đồng hồ, mấy cô tiếp viên lại đẩy cái xe đi
quanh, dọn ăn, dọn uống cho khách. Bà nghe
nói ở Mỹ cả chục triệu người béo phị, đi không
nổi. Chắc tại họ ăn uống lu bù tối ngày sáng
đêm như thế này chăng. Bà ăn đâu có nổi, chỉ
có con Lan là cứ tỉnh bơ như sáo sậu, hết coi
phim lại ăn, lại uống. Bà bảo con Lan ”Con ăn
nhiều thế, mai mốt béo phị ra thì ai nó thèm
lấy!” Con Lan phì cười ”Má đừng có lo! Con
biết hết trơn rồi.”
Máy bay bay miết, bay hoài, dễ chừng
cả ngày lẫn đêm chi đó. Bà Năm thấy cái lối
sống ở trên máy bay và chắc cả ở Mỹ nữa nó
không đơn giản như ở quê nhà, nơi gần chợ
Bà Chiểu. Cái chi cũng máy với móc, lộn xà lộn
xộn, không biết đâu mà rờ cả.

San Diego

Máy bay hạ cánh xuống phi trường Mỹ.
Con Lan bảo là phi trường quốc tế Los
Angeles. Bà Năm mệt mỏi nhừ tử cả người,
đứng lên muốn hết nổi. Con gái Bà, con
Nguyệt sẽ lái xe từ San Diego lên đón Mẹ con
Bà ngay tại nơi này. Người đâu mà đông thế?
Người ta ăn mặc thật là kỳ cục. Cả đời, bây
giờ Bà mới thấy người ta ăn mặc chẳng giống
dân Sài Gòn của bà tí nào. Đàn ông, con trai
thì lắm người mặc áo để phanh cả bộ ngực
lông lá tùm lum. Có người ăn mặc đồ lớn như
dân Sài Gòn đi ăn cưới. Có người chỉ mặc có
mỗi chiếc áo ”may-ô ba lỗ”, có người cởi trần
trùng trục đi lại tự nhiên, thoải mái. Đàn bà con
gái cũng mặc quần, mặc váy như mấy cô, mấy
bà hạng sang ở Sài Gòn, nhưng có nhiều
người lại mặc váy, quần cụt, ngắn cũn cỡn
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trông chẳng giống ai. Ở chỗ đông người thế
này mà đàn bà con gái chi lạ, cứ như ở trần, ở
trên thì vú vê to nung núc, rùng rà rùng rình, để
ra cả đống cho người ta coi, ở dưới cứ như là
… để ra ngoài hết trơn, cái quần, cái váy ngắn
tí teo, lại còn xẻ rạch lên một khúc nữa…
Trông dễ sợ quá! Bà Năm không biết con gái
mình, con Nguyệt nó có ăn mặc như thế này
không? Nếu nó lại bắt Bà phải ăn mặc như thế
nữa thì không biết rồi ra làm sao? Liệu Bà
sống nổi hay không? Tự nhiên Bà chặc lưỡi…
kệ nó tới đâu thì tới, đã đến đất Mỹ thì cũng
như… đã leo lên lưng cọp rồi, tụt xuống đâu
còn được nữa. Thôi thì… cũng liều nhắm mắt
đưa chân, thử xem… đất Mỹ xoay vần tới đâu.
Sau khi làm thủ tục giấy tờ này nọ, Mẹ
con Bà đẩy xe hành lý ra phiá ngoài. Còn đang
ngơ ngác thì con gái Bà, con Nguyệt, đã la
lên ”Má! Má Con đây nè!” Con gái Bà lúc này
nó cao, nó to con, nó đẹp như ”đầm” ấy, Bà
nhận ra không nổi. Nó chỉ người đàn ông đứng
bên cạnh ”Đây là chồng con. Đây là hai đứa
cháu ngoại của Má! Và đây là bạn bè của
con… ” Con Lan đứng sau lưng Bà, bây giờ
mới đến phiên người ta ôm lấy nó cứng ngắc,
hỏi thăm rối rít tít mù, làm cho nó đỏ bừng cả
mặt, cả tai …
Mấy cái xe Mỹ, xe Nhật bóng láng đưa
Mẹ con Bà Năm về nhà con gái. Bà thấy cái
chi cũng lạ. Nhà to và đẹp quá, nhưng không
bầy đồ đạc tùm lum tà la như nhà của Bà ở
gần chợ Bà Chiểu. Con rể và con gái Bà chắc
hẳn giầu lắm. Hai đứa cháu ngoại thì cứ nhìn
Bà mà nói với nhau bằng thứ tiếng gì Bà
không hiểu. Chắc là tiếng Mỹ! Vợ chồng con
Nguyệt nói với Bà thì bằng tiếng Việt, còn khi
chúng nó nói chuyện với nhau lại bằng tiếng
Mỹ chi đó, làm Bà chẳng hiểu chi hết trơn.
Gặp mấy ngày nghỉ cuối tuần, bà con
bạn bè người Việt ở gần, nghe tin Bà Năm
sang Mỹ, cũng kéo tới thăm. Bà cũng thấy vui
vui một chút. Cơm nước bầy ra đầy cả bàn,
nhưng Bà ăn sao nó dở ẹt, không bằng món
cá bống kho tiêu, cá lóc nấu canh chua của Bà
ở Sài Gòn. Chúng nó lấy xe chở Mẹ con Bà đi
chơi tùm lum đủ chỗ, đẹp mắt và to lớn, vĩ đại
vô cùng. Sạch sẽ nữa chớ, không có tạp nhạp,
lộn xộn, dơ dáy như cái xóm cũ của Bà.
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Mấy ngày đầu đoàn tụ qua đi. Vợ chồng
con Nguyệt đi làm, hai đứa cháu ngoại được
đưa đến trường học con nít. Chỉ còn Bà với
con Lan ở nhà, cái nhà rộng thinh rộng thang,
phòng dưới nhà, phòng trên lầu, đủ kiểu.
Chẳng bù với cái nhà của Bà gần chợ Bà
Chiểu, chỉ có một cái phòng để ngủ, một phòng
cho khách ngồi chơi, còn lại là nhà bếp với bộ
bàn ghế ăn cơm và linh tinh đủ thứ. Ấy vậy mà
mới ở Mỹ chưa được một tháng, Bà Năm đã
lại thấy nhớ nhung luyến tiếc nếp sống của Bà,
một bà già hiền lành, chất phác, ở gần chợ Bà
Chiểu. Đến cái ngày con Lan được Chị nó dẫn
đi học ở cái trường nào đó xa lắm, phải đi
bằng xe hơi, chớ không có đi bộ hay đi xe đạp
được đâu. Thế là chỉ còn có một mình Bà ở lại
với ngôi nhà to lớn rộng thênh thang mà thôi.
Lúc này, Bà thấy quả thiệt là buồn, cái buồn
miên man khó tả. Con Lan đã chỉ cho bà cách
bật Ti Vi bằng cái… bấm cầm tay. Bật máy lên
thì Bà chỉ thấy toàn là đánh lộn, la hét um xùm.
Bật sang kênh khác thì lại bắn súng đùng
đùng, máu me tùm lum. Bà ráng thử bật sang
kênh khác nữa. Trời đất quỷ thần! Một lão đàn
ông, một mụ đàn bà ôm nhau cứng ngắc, hôn
hít cứ y như là cắn nhau vậy thôi. Rồi cả hai…
nhào lên giường vật lộn... hung hãn, trông mà
phát khiếp, chi mà kỳ lạ! Chán quá, Bà tắt máy
chẳng buồn lắp phim, coi cải lương với lại
chưởng Tầu.... Hết đi ra lại đi vô, Bà đâm ra cứ
muốn ngủ gà, ngủ vịt. Mà nằm xuống thì đâu
có ngủ được…
Bà từng nghe nói thành phố San Diego
là nơi ấm áp mà sao mùa lạnh mới sang Bà đã
thấy lạnh chi mà lạnh dữ. Ở Sài Gòn, Bà có
thấy lạnh bao giờ đâu. Buổi sáng sớm và ban
đêm, ở Mỹ, Bà cứ phải mặc cả mớ quần áo,
trông to bự trác như hình vẽ Ông già Nô-en
vậy. Có bữa con Lan mở Ti Vi, Bà thấy cảnh
động đất, mưa lụt, bão bùng, xe cộ tông nhau,
người chết, nhà cửa tan tành… Ở Mỹ cái gì đối
với Bà cũng vĩ đại, to lớn, dễ sợ, kinh hoàng,
dựng tóc gáy, nổi da gà. Nó không yên tĩnh,
hiền lành như cái vùng đất chợ Bà Chiểu của
Bà.
Tối đến vợ chồng con Nguyệt mới đi
làm về. Cả nhà chỉ gặp nhau vào lúc ăn cơm.
Ăn xong, ai về phòng người nấy, hay vợ chồng
con Nguyệt lại lấy xe đi đâu đến khuya. Bà
Năm muốn chơi với hai đứa cháu ngoại. Khốn
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nỗi hai đứa nhỏ lại chỉ biết nói tiếng Mỹ mà
thôi, Bà đâu có hiểu. Còn có con Lan thì nó lo
học và làm bài túi bụi. Rảnh một tí, nó mở cái
Ti Vi để coi ca nhạc mà kẻ đàn, người hát cứ
như đánh vật với nhau, la hét um xùm. Hình
như nó bảo nhạc Rốc, nhạc riếc chi đó, nghe
đến chóng cả mặt, đau cả đầu. Không thế thì
nó lại ôm cái điện thoại nói chuyện với bạn với
bè. Nói liên hồi, không biết mệt. Chuyện chi mà
nhiều thế?
Bà Năm đau nặng phải vô nằm bệnh
viện, lắm lúc mê man rồi lại tỉnh. Vợ chồng con
Nguyệt chỉ biết thương Bà, nhưng vẫn không
hiểu được Bà. Chỉ có con Lan về sau nó hiểu,
nó hỏi ”Có phải ở đây Má buồn, Má không
chuyện trò được với ai, nhất là với hai đứa
cháu ngoại, Má nhớ Quê Hương, bạn bè của
Má, Má nhớ mồ mả Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ,
Má nhớ chợ Bà Chiểu… nên má đau, má bịnh
phải không?” Bà Năm nắm lấy tay nó rồi gật
đầu. Con Lan bỗng nhiên mím môi lại, nước
mắt chẩy hai hàng ”Sao Má không ở lại Việt
Nam với chòm xóm, bạn bè, với chợ Bà Chiểu
của Má? Má không chịu đi Mỹ thì đâu con có
đi! Con nhất định ở với Má cho đến khi nào
Má… không còn nữa, Má đi với Ba cơ mà!” Rồi
nó ôm mặt khóc rưng rức sót thương cho Mẹ,
người đã suốt đời khổ cực vì chồng vì con,
hình như chẳng có lúc nào để nghĩ đến chính
mình… Bỗng bà Năm tỉnh táo, vẫy tay cho vợ
chồng con Nguyệt cùng tới gần. Bà nắm lấy
tay 2 đứa con gái, nói trong hơi thở nghẹn
ngào ”Má chấp nhận rời bỏ tất cả để ra đi vì
Má thấy thương con Nguyệt, nó muốn Má
được an nhàn, sung sướng lúc tuổi già, nhất là
Má thương con Lan, Má hy sinh vì mong cho
nó được ăn học nên người và có một cuộc
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sống tốt đẹp như Chị nó ở đất nước văn minh,
giầu có, vĩ đại như thế này. Má già rồi nên
không quen, nhưng Má chấp nhận… Má chỉ
tiếc một điều là không được chết và nghỉ yên
bên cạnh Ba con…”
Nguyệt lúc này mới cảm thấy một nỗi
xót xa thật to lớn. Nguyệt đã chịu một phần
trách nhiệm trong cái chết của Bà Năm. Vợ
chồng Nguyệt đã không làm được một việc mà
nhiều gia đình Việt Nam khác đã làm được. Đó
là vợ chồng Nguyệt không để ý hay không làm
được cái việc: dạy cho 2 đứa con những khi ở
nhà với Cha Mẹ, tập nói tiếng Việt. Nếu hai
đứa con của Nguyệt nói được tiếng Việt như
nhiều đứa trẻ gốc Việt khác thì Bà Năm đã có
nhiều giờ phút khuây khỏa, vui chơi, chuyện
trò với hai đứa cháu ngoại mà Bà thương hết
mình. Đằng này, Bà không làm sao gần gũi
được với chúng nó. Khi Bà và hai đứa cháu
ngoại gần nhau, thay vì chuyện trò như nhiều
gia đình gốc Việt Nam khác, thì lại chỉ biết nhìn
nhau như những người xa lạ ở đâu đâu ấy.
Nguyệt cũng úp mặt vào hai bàn tay để dấu đi
những giọt nước mắt xót thương người Mẹ già
đã từ giã tất cả để đến nơi đây sống với mình.
Nguyệt thương Mẹ nhưng đã không hiểu được
Mẹ. Bây giờ thì mọi sự đã trễ mất rồi, không
cách nào làm lại được nữa dù chỉ một lần…
Nếu 2 đứa con của Nguyệt nói được tiếng Việt
để Bà cháu hủ hỉ với nhau thì… Bà Năm không
nói được nữa, Bà đã vĩnh viễn ra đi để được
sống với chồng Bà bên kia thế giới, có lẽ gần
gũi hơn với Quê Hương Đất Tổ, ở đó có nhiều
bạn bè thân thiết và có cái chợ Bà Chiểu thân
thương gắn bó với Bà từ những ngày khốn khổ
xa xưa…
Phan Đức Minh

Kính chúc quí Thầy Cô, quí
Ái Hữu Tiền Bối cùng quí Ái
Hữu và Thân Hữu một mùa Thu
Đông an mạnh, may mắn và
đầm ấm.
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MỘT CƠN ĐAU TIM
H

Rừng Tràm sưu tầm

ôm ấy tôi đi ngủ rất sớm và ngon đến hơn
6 giờ sáng hôm sau, dậy đi tắm và sửa
soạn đi làm, cảm thấy thoải mái bình thường,
không có triệu chứng gì khác lạ.

lưỡi tôi ba lần, mỗi lần cách nhau chừng 5
phút, để cho các mạch máu giãn nở (không
được dùng quá 3 lần, kẻo sự giãn nở mạch
máu quá đáng, có thể gây stroke).

Khoảng 7 giờ hơn, khi với tay tắt ngọn
đèn trên đầu tủ (hơi cao), tôi bỗng thấy mặt
nóng bừng, mồ hôi toát ra, hai cánh tay rã rời
như vừa khiêng vác vật nặng quá sức. Khi đó,
tôi hơi nghi là bị stroke (đứt hoặc nghẽn mạch
máu dẫn vào óc), liền lấy máy đo huyết áp,
thấy rất cao, khoảng 180/100.

Tôi thấy bớt tức ngực, thở dễ hơn,
nhưng hai cánh tay vẫn rã rời. Trái lại, đầu óc
tỉnh táo, không nhức đầu, và chân đi vẫn vững
vàng (không stroke). Chừng 5 phút sau, xe
cứu thương tới. Tôi đã cảm thấy dễ thở hơn và
có thể tự đi ra trèo lên băng-ca cấp cứu. Trên
đường vào vào bệnh viện, tôi để ý thấy xe
không hụ còi - có nghĩa là không có gì khẩn
cấp lắm. Trên xe, người paramedic hỏi chuyện
tôi liên tục, mục đích là coi tôi có tỉnh táo, có bị
stroke khiến nói ngọng không. Có người vừa
bị heart attack vừa bị stroke, rất nguy hiểm.

Tôi vội lấy 2 viên thuốc chống cao máu
uống liền một lúc. (tiếc rằng nhà không có sẵn
aspirin). Ngay sau đó, tôi xuống cầu thang thì
bắt đầu thấy tức ngực, đau khoảng giữa lồng
ngực, nửa như đau bao tử (xót bao tử khi đói),
nửa như bị ai đấm vào chấn thủy. Nhìn vào
gương, cười, nói, dơ tay lên xuống thì không
thấy có gì biến đổi hay khó khăn, không nhức
đầu chóng mặt, hát thử vài câu vẫn thấy dở
như thường, nghĩa là không có những triệu
chứng của stroke. Tôi liền nghĩ ngay đến heart
attack (cơn đau tim), chứ không phải stroke.
Không chần chờ nữa, tôi gọi số cấp cứu 911
ngay.
Lúc đó vào khoảng 7 giờ 20, chỉ chừng
10 phút sau khi tôi nhận thấy triệu chứng khó
chịu đầu tiên.
Qua điện thoại, nhân viên cấp cứu bảo
tôi ngồi hoặc nằm ở tư thế nào thấy thoải mái
nhất, nhờ người nhà lấy tất cả những thứ
thuốc tôi đang uống để sẵn, và để ngỏ cửa vào
nhà. Khi đó tôi vẫn tỉnh táo, đọc tên từng loại
thuốc và liều lượng đang uống cho họ, nhưng
rất khó thở và hai cánh tay rất mỏi.
Vẫn không thấy nhức đầu và không nói
líu lưỡi (không phải stroke). Chừng 5 phút sau,
xe cấp cứu tới. Người paramedic (chuyên viên
cấp cứu) cho tôi nhai ngay chừng 5 hay 6
viên baby aspirin (loại 81 mg), nhai rồi nuốt
chửng chứ không cần uống nước để cho thuốc
thấm theo nước miếng vào các mạch máu nhỏ
dưới lưỡi, mục đích là làm cho máu loãng ra.
Đồng thời họ xịt Nitroglycerin lỏng vào dưới

Khoảng 15 phút sau đến bệnh viện, họ
đưa tôi vào khu cấp cứu, có bác sĩ chăm sóc
ngay lập tức.
Họ tiếp "nước biển" hòa thuốc làm loãng
máu và làm tan máu đông (blood clots),
morphine làm bớt đau, chụp quang tuyến X
lồng ngực để tìm dấu vết sưng phổi nếu có
(pneumonia), đo tâm động đồ (EKG). Đồng
thời họ cho thử máu để tìm chỉ số enzyme định
bệnh tim. Khi tim bị thiếu máu, tim sẽ tiết ra
loại enzyme này. Nếu chỉ số enzyme cao tức là
bệnh nhân đã bị heart attack. Lần đầu, có lẽ vì
thử nghiệm quá sớm, nên chỉ số không cao.
Họ chờ 2 tiếng sau thử lại, thì mới rõ ràng là bị
heart attack.
Vì nhịp tim của tôi đập không quá nguy
cấp, nên bác sĩ không mổ ngay. Trong thời
gian đó, tuy vẫn nằm ở khu cấp cứu, nhưng tôi
rất tỉnh táo, bớt đau ngực và tay, và còn có thể
lấy smart phone ra trả lời ngắn gọn một hai
emails.
Lạ một điều là tâm động đồ làm mấy lần
đều không có dấu hiệu heart attack rõ ràng.
Sau này bác sĩ giải thích rằng bắp thịt tim tôi
chưa bị hư hại và còn hoạt động mạnh dù bị
attacked, có lẽ nhờ vào việc tôi bơi lội thường
xuyên (tôi thường bơi 40 đến 60 chiều dài hồ
bơi trong một giờ, một hai lần mỗi tuần - nhưng
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từ sáu tháng nay bận nhiều việc quá nên
chuồn, không bơi, không tập thể dục gì hết!).
Khoảng 3 giờ chiều thì bác sĩ chuyên
khoa tim quyết định làm phẫu thuật thông
mạch máu tim (angioplasty).
Theo kỹ thuật này, bác sĩ cắt một lỗ
rất nhỏ ở mạch máu gần háng hay cổ tay trường hợp của tôi bác sĩ cắt ở cổ tay - rồi luồn
một camera cực nhỏ ở đầu một catheter (ống
mềm rất mảnh) đưa vào đến động mạch tim.
Camera sẽ chiếu lên màn ảnh computer lớn
như TV cỡ 60" để cho thấy chỗ bị tắc nghẽn.
Khi đó tôi vẫn tỉnh, chỉ hơi mơ mơ buồn ngủ do
được chích thuốc an thần, không làm mê hoàn
toàn, và không cảm thấy đau đớn gì hết.
Khi tìm ra chỗ mạch máu nghẽn, bác sĩ
sẽ "bắn" cho cục máu đông (blood clot) tan ra,
rồi đẩy một "bong bóng" (balloon) vào chỗ đó,
xong bơm cho bong bóng căng lên, làm phồng
khúc mạch máu nghẹt khiến cho máu thông dễ
dàng, trước khi xì hơi bong bóng, còn để lại
một "giàn lưới" (stent) hình ống, nằm lót bên
trong nhằm căng khúc mạch máu đó ra. Lưới
sẽ nằm vĩnh viễn trong mạch máu tim, nên
bệnh nhân sẽ phải uống thuốc làm loãng máu
dài dài, nếu không, máu đông có thể kẹt vào
đó làm heart attack nữa!
Cuộc giải phẫu, ban đầu dự tính chừng
45 phút, đúng hai giờ mới xong! Mà vẫn còn
hai mạch máu nữa chưa được thông, nên vài
tuần nữa tôi sẽ phải vào bệnh viện làm tiếp.
Tuy nhiên, lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, có
thể làm xong trong ngày, trừ khi tôi để cho bị
heart attack nữa.
Sau khi mạch máu tim được thông,
tôi cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Hai cánh
tay hết mỏi rã rời, ngực hết tức, nhịp thở
gần bình thường trở lại.
Bác sĩ đã mổ từ mạch máu ở cổ tay tôi,
luồn vào tim, nên tôi mau hồi phục hơn là mổ
từ dưới háng. Sau ba ngày, mở băng ra, cổ tay
tôi chỉ còn vết đóng vảy cỡ như bị con kiến lửa
cắn rồi mình gãi ra mà thôi! Tuy nhiên, dọc
theo cánh tay có vết bầm phía bên trong, chắc
là do đường ống luồn qua gây nên.
Không đau đớn gì cả. Tim không có
cảm giác gì mới lạ, vẫn yêu, thương, hờn,
giận... như thường!
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Đặc biệt là sau khi được thông mạch
máu tim, huyết áp của tôi xuống và nằm ở
mức rất tốt, rất ổn định.
Bác sĩ giải thích là do mạch máu được
thông nên tim đỡ phải làm việc nhiều, không
cần bơm máu mạnh như trước nữa, nên áp
suất nén vào thành mạch máu cũng giảm đi.
Thật là một công đôi việc!
Qua tai biến này, tôi rút ra được vài kinh
nghiệm quý báu như sau, xin được chia xẻ:
Thứ nhất,
BÌNH TĨNH MÀ RUN!
Đúng vậy, ai mà không run khi nghĩ đùng một
cái mình đang bị một trong hai chứng bệnh giết
người nhiều nhất và nhanh chóng nhất:
Heart attack đứng đầu, stroke thứ ba, chỉ sau
ung thư. Nhưng phải thật bình tĩnh và tỉnh táo
để không lãng phí từng giây phút và làm bệnh
thêm trầm trọng.
Thứ hai,
NGƯNG MỌI HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỂ Ý NGAY
KHI CÓ TRIỆU CHỨNG LẠ THỨ NHẤT
(trường hợp tôi là toát mồ hôi dù buổi sáng khá
lạnh). Nếu đang lái xe, cần phải tìm chỗ an
toàn đậu lại ngay.
Chú ý: Nếu có cell phone, luôn luôn mang bên
mình, không để trong cặp hay giỏ đằng sau
cóp xe.
Thứ ba:
GỌI CẤP CỨU NGAY KHI CÓ NHIỀU HƠN
MỘT TRIỆU CHỨNG LẠ của stroke hay heart
attack (thí dụ: cánh tay mỏi rã, tức ngực, ngay
sau khi toát mồ hôi).
Ở Mỹ: Không nên nhờ người nhà chở vô
nhà thương, mà phải gọi 911.
Lý do:
Bệnh viện có bổn phận phải cấp cứu ngay lập
tức khi tiếp nhận một bệnh nhân do 911 đưa
tới. Người paramedic đưa mình tới phải chờ
cho đến khi thấy mình được chăm sóc bởi bác
sĩ, rồi mới đi được. Nếu mình tự tới xin cấp
cứu, trừ khi bị thương máu me đầm đìa như bị
đụng xe, còn không sẽ phải làm nhiều thủ tục
và chờ đợi trước khi được cấp cứu. Nếu bị
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stroke hay heart attack mà mất chừng 15 phút
là nguy lắm rồi.
Thứ tư:
Cố gắng PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG
GIỮA STROKE VÀ HEART ATTACK.
Khi chuyên viên cấp cứu đến nhà, cố gắng trả
lời rõ ràng sao cho họ có thể hướng sự cấp
cứu về một loại tai biến: Stroke hay Heart
Attack.
Lý do:
Những giây phút cấp cứu đầu tiên là cực kỳ
quan trọng.
Nếu không phải stroke vì máu nghẽn, mà vì
đứt mạch máu, nhức đầu mạnh, mạch máu
chính trên đầu bị bể, mà nhân viên cấp cứu
cho thêm aspirin làm loãng máu, nitroglycerin
làm giãn mạch... thì tiêu luôn tại chỗ!
Theo các bác sĩ, khi thiếu máu vào nuôi, tế bào
óc sẽ chết mau hơn tế bào tim nhiều.
Do đó, nếu nhân viên cấp cứu tin là bệnh nhân
bị stroke do đứt, bể mạch máu thì nhiều phần
là họ sẽ lo chở bệnh nhân vào bệnh viện thật
sớm (bây giờ ở Mỹ và các nước tân tiến có
thuốc chích có thể hồi phục stroke, nếu được
chích trong vòng một, hai giờ kể từ khi có triệu
chứng đầu tiên, càng sớm càng tốt.)
Nếu tin là heart attack thì họ sẽ thử làm cho
máu loãng và mạch nở tại chỗ, mất chừng 10
phút trước khi họ chở đi. Mười phút phù du
đầu tiên đó quý giá bằng 10 năm hay có thể
bằng cả quãng đời còn lại!
Thứ năm:
Trong bệnh viện, cần TỈNH TÁO (khi còn có
thể), NÓI CHUYỆN NHIỀU với y tá, bác sĩ
(không hiểu thì yêu cầu người thông dịch).
Đặt câu hỏi mỗi khi nhân viên y tế làm bất cứ
thủ thuật nào trên cơ thể mình.
Thí dụ:
Chích thuốc này làm gì? Tại sao cần chụp
X-ray ngực hai lần trong vòng vài giờ khi
tình trạng không có gì thay đổi?
Nhờ hỏi mà tôi tránh được 1 lần X-ray vô ích
do lỗi của y tá, người ca trước đã làm, người
ca sau lại định làm nữa
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Thứ sáu:
Khi đã lên bàn phẫu thuật mà không bị
đánh thuốc mê thì quên hết mọi sự, mà chỉ
NGHĨ VỀ CHUYỆN VUI, mặc kệ họ làm gì thì
làm! Chẳng có gì phải lo lắng nữa!
Rừng Tràm

MONG CHỜ
Tóc bay mênh mông trong chiều,
Áo bay xanh với cánh diều gió chao…
Môi Em màu của hoa đào,
Thiết tha đôi mắt ánh sao cuối trời;
Niềm vui nghe vỡ tiếng cười
Tình Em thắp sáng cuộc đời vào thu…
Dường như trời còn sương mù,
Áo xanh mắt biếc hoang vu nỗi chờ,
Hoa đào môi thắm trong mơ,
Mắt nhìn thăm thẳm bây giờ chiêm bao;
Còn đây nghiêng nghiêng gió chao
Vi vu tiếng sáo bay cao cánh diều
Giữa hoàng hôn biếc cô liêu,
Bâng khuâng dòng nước ráng chiều đỏ sông…
Anh về sống những ngày đông,
Để nghe lạnh nỗi chờ mong quanh mình,
Để nghe trời đất vô tình
Và nghe mưa vỡ tan tành ngoài hiên;
Mà lòng không chút ưu phiền
Mãi tin yêu mãi bình yên với đời,
Vì Em “còn một môi cười
Bên trời gửi lại cho người trăm năm…”(*)
SG 12/5/1983
Lê Phương Nguyên
(*) Trong ngoặc kép là thơ của N. Đ. M.
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Chuyện Vui
Rừng Tràm sưu tầm
Chuyện vợ chồng cãi nhau khi già!

Ông nhà binh nghe nói nãy giờ lại nhảy vô:

Trong một tiệc nhậu:

- Bà ngoại con Tép của tôi cũng không thua ai.

Một ông nhà binh bắt đầu nói lớn:

Bả nói với tui: “Sao tôi thấy ông ở Mỹ mấy
chục năm rồi mà không hội nhập đuợc gì hết.”

- Các ông có biết không? mỗi cuối tuần tôi chở
vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà. Mua đầy xe,
tôi hỏi bả “Về chưa?” Bả nói ông chở cho tôi
lại chợ khác mua một chai nuớc mắm. Tôi hỏi
“Sao bà không mua ở đây luôn?” Bả nói: “Ở
đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có
$2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút,
bả quên tính tiền xăng.
Tôi với bả bắt đầu… cãi.
Một ông khác chen vô:
- Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói
sao ông không quẹo tay trái. Tôi chạy nhanh,
bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả
nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói: “để tôi order
hãng xe Toyota chế cho bà chiếc xe có 2 tay
lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.” Và, thế là
cãi nhau.
Ông nhà bếp lắc đầu và kể chuyện ông nghe
đuợc như sau:
- Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy
nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại. Cảnh
sát hỏi “Ông có biết lỗi gì không?” ông chồng
chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên! “Tôi
đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục
miles có ngày bị phạt mà ông không chịu
nghe.”
Ông chồng giận dữ la bà vợ:
- Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi.
Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt,
nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:
- Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như
vậy phải không?
Bà vợ liền trả lời:
- Đâu có. Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng
mới la như vậy.
Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1
ticket uống ruợu lái xe. Thế là vợ chồng lại cãi
nhau.

Tôi tức quá:
- Bà không thấy tôi hội nhập sao? Ai cao máu,
tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng cao mỡ,
ai tiểu đường, tôi cũng tiểu đường, tôi còn
hơn nguời ta cái thấp khớp nữa. Bà còn muốn
tôi hội nhập gì nữa?
- Bà ngoại còn nói: “Ý tôi muốn nói là ông
không biết galant như nguời Mỹ, mở cửa xe
cho vợ, mua bó hoa tặng vợ ngày Birthday,
ngày Valentine.” …
- Trời ơi! Tôi cũng muốn mở cửa xe cho bà
lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, người
ta nói: “Thân bà một đống, cọp ăn 3 ngày
không hết, bộ bà đó bị bịnh bại liệt gì mà
không mở cửa xe được". Còn birthday của bà,
tôi mua cho bà 1 bó rau muống, 1 bó hành, 1
bó ngò, bà còn muốn gì nữa.
Thế là ông bà ngoại của con Tép bắt đầu cãi.
Ông nhà văn nãy giờ ngồi trầm ngâm, cuời
mím chi, chậm rãi kể:
- Có một ông chồng đi sau xe chở quan tài
của vợ đưa ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần
bên thấy ông này sao cái miệng nhép nhép
như đọc kinh. Ông bạn tò mò đến gần hơn, thì
nghe ông này không phải đọc kinh, mà ông ấy
đang hát. Ông bạn hỏi: “Đám tang vợ vui vẻ gì
mà ông hát?”
Ông chồng trả lời:
- Từ ngày cuới bả đến giờ, chỉ có hôm nay tôi
đi chung với bả mà không cãi nhau.
Ông nhà bếp chen vô một chuyện khác.
Ông kể năm rồi, ông phải mổ van tim. Bà vợ
ngồi kế bên than: “Ông ơi, ông chết tôi chết
theo”. Ông hoảng hồn: “Thôi bà ơi, để tôi đi
một mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung,
khỏi phải cãi với bà.”
Rừng Tràm
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Đứa Con Trai Lưu Lạc Của BS Quân Y Hy Sinh
Trận Phước Long Ngày 6/1/1975
NHỮNG AI ĐÃ CHẾT VÌ SÔNG NÚI
SẼ SỐNG MUÔN ĐỜI VỚI NÚI SÔNG
Trần Trung Đạo
Câu chuyện có thật, nhưng được tiểu thuyết hóa cho thêm phần hấp dẫn...

B

ác sĩ Nguyễn Vũ Thanh Sơn, chạy vội lên
cầu thang, nhảy từng ba bậc một để lên
lầu 4. Không dùng thang máy vì phải đợi quá
lâu, bác sĩ Sơn vừa chạy vừa nói vào điện
thoại cầm tay, ra lệnh cho y tá chích thuốc giải
cơn động kinh ngay cho người bệnh nhân nằm
trong phòng 412.
Chàng mở cửa phòng bước vào, cô y tá
người Phi Luật Tân, nhỏ nhắn dễ thương như
phần lớn những y tá gốc người Phi làm việc tại
bệnh viện của đại học y khoa Irvine này, cười
trấn an chàng:
- Êm rồi! Lúc nãy ông ta làm dữ quá!
Chàng gật đầu tiến đến gần giường
người bệnh, lấy hồ sơ đọc. Ông Lê Hoàng Sử,
62 tuổi, ung thư chính gốc tại gan, đã chạy lan
sang phổi và não bộ, bắt đầu lên những cơn
động kinh thưòng xuyên và nhập viện được 3
ngày nay. Chàng thuộc nhóm bác sĩ chuyên
môn về ung thư của đại học UCI, hôm nay là
ngày trực của chàng, phải trông coi hơn chục
người bệnh của khu ung thư nằm tại lầu 4 này.
Sơn nhìn người bệnh. Mắt ông ta nhắm lại, tay
chân duỗi ra, đang ở trạng thái của người bị
kinh giật vừa chấm dứt.
Người bệnh trông đầy quen thuộc, như
thể chàng đã gặp nhiều lần nhưng không nhớ
đích xác. Sơn cố ngẫm nghĩ. Tại sao ông ta
trông quen quá vậy? Chàng gặp ở đâu? Lúc
nào? Sơn lắc đầu. Không thể nhớ được.
Chàng hỏi người y tá về những kết quả thử
nghiệm máu mới nhất. Cô y tá ra khỏi phòng
để dùng máy in ra kết quả gửi lên từ phòng thí
nghiệm. Trước khi ra cô ta quay đầu lại hỏi:
- Bác sĩ cần gì khác nữa không?

Sơn lắc đầu. Chàng nhìn lại người
bệnh. Bỗng dưng ông ta mở mắt ra, nhìn dáo
dác một lúc rồi dán mắt vào Sơn.
Tiếng rú từ người bệnh làm chàng giật
nảy người, cô y tá vừa bước ra ngoài chạy vội
trở lại đến giường bệnh. Ông Sử nhỏm phắt
người lên, hai tay chắp lại, vái chàng lia lịa như
tế sao:
- Ông Thày! Ông Thày! Em, Sử đây ông thày
ơi! Ông Thày đừng bắt em tội nghiệp!
Cô y tá tiến lại, định đè ngưòi bệnh
xuống và chích thêm một liều thuốc giải động
kinh nữa. Nhưng Sơn ngăn lại. Chàng biết
người bệnh lên cơn mê sảng, ảo giác tưởng
chàng là ai khác. Chàng nắm lấy tay người
bệnh, nói tiếng Việt:
- Không sao đâu bác! Tôi là bác sĩ Sơn. Bác
thấy trong người ra sao?
Ông Sử tiếp tục lắp bắp:
- Ông Thày ơi! Em không dám trái lời ông thày
đâu. Em vẫn theo dõi con ông thày mà!
Sơn nhìn lại người bệnh. Câu nói của
ông Sử như khêu gợi trí nhớ Sơn, làm chàng
đột nhiên nhận ra người đàn ông trước mặt.
Chàng đã gặp người này nhiều lần, từ gần hai
mươi năm nay. Ông ta đã có mặt trong tất cả
những ngày trọng đại của chàng. Ngày chàng
học xong trung học, trong buổi ra trường, Sơn
là thủ khoa valedictorian, chàng đứng trên bục
để đọc diễn văn, người đàn ông này đã ngồi
ngay hàng ghế đầu, nhìn chàng chăm chăm.
Sơn thấy lạ, nhưng đoán ông ta là phụ huynh
của bạn học cùng lớp. Ngày chàng học xong
đại học, sau 4 năm tiền y khoa, khi mặc mũ áo
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chụp hình với gia đình, chàng thấy ông ta lẩn
quẩn đứng bên, nhìn chàng chăm chú. Nhưng
cũng chỉ nghĩ là người nhà của các bạn khác
đang chụp hình bên cạnh. Ngày chàng được
nhận vào đại học y khoa University of
California ở Irvine này, gia đình Sơn ăn mừng
ở tiệm ăn, chàng cũng thấy ông ta ngồi bàn
bên cạnh. Buổi lễ mặc áo trắng của năm thứ
nhất, white coat ceremony, chàng cũng thấy
người này ngồi hàng ghế đầu.
Ngày Sơn ra trường với mảnh bằng bác
sĩ, cũng có mặt ông ta. Bây giờ Sơn đã quả
quyết. Người bệnh nhân đang lên cơn mê
sảng trước mặt chàng, đã theo dõi chàng từ
gần hai mươi năm nay. Nhưng tại sao? Và
chàng còn nhớ lại nhiều điều khác. Sơn được
nhiều học bổng của các tổ chức người Việt ở
Quận Cam này, phòng thương mại, hội bảo vệ
văn hóa, hội các thương gia... Chàng thấy tên
Lê Hoàng Sử khá quen, hình như ông ta đã là
chủ tịch của nhiều hội của người Việt tại Quận
Cam này nhiều năm qua. Có thể nào những
học bổng dành cho chàng đó là do chính ông
Lê Hoàng Sử này? Rồi nhiều lần chàng đã
ngạc nhiên khi thấy tiền học phí đã được ai trả
hết, có hỏi văn phòng tài chánh của trường
cũng không biết, chỉ thấy là account của chàng
về học phí đã được chuyển tiền bằng điện tử
để thanh toán, không biết ai là người gửi.
Người bệnh chợt im lặng, nằm xuống
lại. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra. Lần này cặp
mắt đã tinh anh, nhận biết khung cảnh chung
quanh, như một người đã tỉnh táo sau cơn mê
sảng. Ông ta nhìn thấy Sơn và cất tiếng:
- Chào bác sĩ Sơn! Tôi mừng thấy ông làm
việc ngày hôm nay. Tôi có nhiều điều cần nói
với bác sĩ. Ông Sử đã lấy lại phong thái của
một người giàu có, được mọi người kính nể.
Sơn bây giờ nhớ lại đã nghe nhiều người nói.
Ông Lê Hoàng Sử là một trong những người
Việt thành công và giàu nhất tại Quận Cam
này, chủ nhân ông của một khu shopping lớn
trên đường Bolsa, cũng như có nhiều khu
apartments cho thuê ở Garden Grove. Ông Sử
thở dài:
- Tôi biết tôi không còn sống được bao lâu
nữa. Bác sĩ biết rõ hơn tôi. Tôi đã yêu cầu để
đổi ngày trực của bác sĩ sang hôm nay. Vì tôi
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không biết có còn đến được ngày mai nữa hay
không!
Sơn nhìn lại hồ sơ bệnh lý. Hình CAT
scan cho thấy ông Sử đã có ung thư chạy đầy
trong phổi, trong xương. Trên não bộ đã có 4
chấm lớn trong thùy thái dương, không lạ gì
ông ta bị động kinh và mê sảng nhiều. Nhưng
bây giờ chàng thấy ông Sử tỉnh táo và sáng
suốt như một người bình thường, không chút
bệnh tật. Ông Sử tiếp tục:
- Bác sĩ ngồi xuống đi! Điều tôi cần nói với bác
sĩ tôi phải kể hết và sẽ gây ra nhiều bất ngờ.
Tôi muốn bác sĩ bình tĩnh!
Sơn mỉm cười. Chàng có nhiều người
bệnh lạ thường, nhưng không ai như ông này.
Vừa dứt cơn động kinh, mê sảng, lại khuyên
chàng phải bình tĩnh. Sơn kéo ghế ngồi. Ông
Sử bắt đầu:
- Cha của bác sĩ là bác sĩ Phan Kim Trấn, tử
trận tại bệnh viện tiểu khu Phước Long ở Việt
Nam ngày 6 tháng 1 năm 1975. Tôi là y tá của
bác sĩ Trấn.
Sơn lặng người. Chàng không tin ở tai
mình. Ông Sử nói bằng một giọng trịnh trọng,
thành khẩn. Như một người tin mình đang ở
trong giây phút thiêng liêng nhất, để trút lộ một
bí ẩn đã đeo đuổi hàng mấy chục năm qua, đã
chờ đợi hơn nửa đời người để được giải thoát
khỏi một gánh nặng, canh cánh bên mình. Ông
Sử im lặng. Sơn cũng không nói. Nhưng trong
đầu óc chàng hàng trăm ngàn ý nghĩ khác
nhau vùn vụt hiện đến. Những thắc mắc, nghi
ngờ từ khi còn thơ ấu, những câu hỏi phải dấu
kín không dám hở môi để hỏi ai. Tại sao chàng
cao lớn như vậy, trong khi mấy em đều thấp
nhỏ. Khuôn mặt chàng cũng khác hẳn hai
người em trai. Dáng điệu cũng như tính tình
của chàng cách biệt quá nhiều với những
người em khác. Không ai nói ra nhưng Sơn
biết. Chàng xin ra ngoài ở riêng rất sớm và gia
đình chàng vẫn vui vẻ, hòa thuận. Nhưng
những câu hỏi vẫn nằm đó, chưa bao giờ
được trả lời. Cho đến ngày hôm nay.
Ông Sử nhìn chàng, như để thăm dò
phản ứng. Rồi ông nói tiếp:
- Tôi xin phép để gọi bác sĩ là cháu. Vì lúc nào
tôi cũng nghĩ tôi là em của bác sĩ Trấn, đã từ
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hơn 35 năm nay! Bác sĩ Phan Kim Trấn ra
trường về làm việc tại bệnh viện tiểu khu của
tỉnh Phước Long đầu năm 1974, lúc đó chú đã
là y tá làm việc tại bệnh viện này được hơn
một năm. Chú được bác sĩ Trấn nhận làm y tá
thân cận. Tiếng Việt hồi đó hay gọi là đệ tử,
hay còn gọi là "tà lọt", những chữ này chắc
cháu không nghe đến, tuy chú biết cháu giỏi
tiếng Việt. Cháu chỉ cần biết là bác sĩ Trấn rất
thương chú, cũng như chú kính trọng và sẵn
sàng xả thân để làm mọi chuyện cho bác sĩ
Trấn, không quản ngại bất cứ điều gì. Chú
không biết cháu có tìm hiểu nhiều về Việt Nam
hay không, tuy chú vẫn theo dõi cháu và biết
hết những sở thích cũng như những học hỏi
của cháu. Nhưng cuộc chiến ở Việt Nam đầu
năm 1975 khốc liệt vô cùng và tỉnh Phước
Long, nơi ba cháu và chú làm việc đã chịu tai
họa nặng nề nhất trong các trận đánh của
miền Nam lúc đó. Ngày cháu sinh ra đời, mẹ
cháu đánh điện tín lên báo tin sinh cháu, ba
cháu mừng vô cùng. Nhưng ba cháu không thể
về thăm được. Vì tỉnh Phước Long lúc đó đã bị
bao vây bốn phía, con đường duy nhất để về
là bằng máy bay, ngoài ra là kẹt hết. Hôm đó
cũng là ngày người bạn thân của ba cháu, là
phi công chở đồ tiếp tế cho tiểu khu bay
chuyến bay chót đến Phước Long. Người bạn
ba cháu khuyên ba cháu về cùng với ông ta
nhưng ba cháu không chịu. Ba cháu bắt chú đi
cùng với người bạn và ba cháu ra phố để làm
chuyện này.
Ông Sử im lặng một lúc. Rồi tháo vòng
dây đeo cổ bằng vàng, có xỏ một miếng ngọc
xanh biếc hình chiếc lá, chạm trổ cực kỳ tinh
vi. Ông Sử ngắm nghía một lúc và thở dài:
- Ba cháu lúc nào cũng đeo hai miếng ngọc
bích này, nói là bùa hộ mệnh. Hai miếng ngọc
này giống hệt nhau, ba cháu bắt chú đi theo ra
tiệm kim hoàn và mua một dây đeo cổ khác để
làm thành hai vòng dây đeo, mỗi vòng dây xỏ
một miếng ngọc bích này. Ba cháu giữ một
vòng, còn vòng kia đưa cho chú. Ba cháu nói:
- Sử! Mày về đưa chiếc vòng này cho vợ tao,
để khi nào con tao lớn cho nó đeo. Tao đã nói
chỉ huy trưởng ký giấy phép cho mày về Sài
Gòn, giấy phép đây. Mày đi theo anh Kha bay
về Sài Gòn để lo cho vợ con tao. Chú khóc
như mưa. Vì chú biết rằng ở lại Phước Long là
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chết. Ba cháu vì nghĩa vụ, không chịu về.
Nhưng đã lấy giấy phép cho chú để về cùng
với đại úy Kha, bay chuyến chót về Sài Gòn.
Để lo cho mẹ cháu và cháu. Vì ba cháu đã linh
cảm biết mình không qua được trận đánh này!
Ông Sử ngậm ngùi, mắt nhắm lại. Như
hồi tưởng lại những hình ảnh cũ, đã hơn 35
năm, nhưng lúc nào cũng hiển hiện như ngày
hôm qua. Ông nhìn Sơn, ngập ngừng:
- Chắc cháu đang tự hỏi tại sao đến bây giờ
chú mới nói chuyện này. Và sao chú giữ vòng
dây đeo cổ này từ đó đến nay?
Ông cúi đầu xuống, như kẻ ăn trộm bị
bắt quả tang. Nhục nhã, tự khinh mình.
- Chú đeo miếng ngọc bích này vào cổ. Và chú
không muốn rời nó ra nữa! Ngay đêm hôm sau
khi chú về tới Sài Gòn, Phước Long thất thủ và
chú nghe tin ba cháu chết trong đêm đó. Chú
nhiều lần đến nhà cháu để giữ lời với ba cháu,
nhưng nửa đường chú đều quay về. Vì chú tự
nhiên có ý nghĩ, miếng ngọc bích này đã cứu
mạng chú, nó mang lại cho chú sự may mắn
quá lớn. Rời nó ra là chú sẽ chết. Và chú đã
phản bội lời hứa với cha cháu. Chú đã giữ
miếng ngọc này, đến ngày hôm nay. Chú là kẻ
cắp, chú là một kẻ khốn nạn! Nhưng miếng
ngọc này đã cho chú những may mắn lạ
thường. Từ khi sang Hoa Kỳ đến nay, tuy chú
ít học nhưng làm cái gì cũng thành công. Chú
tạo được tài sản rất lớn ở đây, tất cả là nhờ
chú đeo miếng ngọc ba cháu đưa cho chú, để
trao lại cho cháu! Chú lúc nào cũng bị cắn rứt
về sự phản bội ba cháu. Và chú đã kiếm ra
tông tích gia đình cháu từ hơn hai mươi năm
nay, để theo dõi cháu, đỡ đần cho cháu. Cháu
bây giờ đã thành công, làm bác sĩ như ba
cháu, chú cũng đỡ ân hận phần nào. Nhưng
bây giờ chú không còn sống được bao lâu
nữa, vật xưa phải hoàn lại cố chủ, miếng ngọc
này là của cháu, chú xin trả lại cho cháu.
Ông Sử trao chiếc vòng dây đeo cổ xỏ
miếng ngọc bích hình chiếc lá cho Sơn. Và
ông rút trong túi áo ra một miếng giấy nhỏ.
Ông nói:
- Chú không biết đây là điềm gì! Nhưng tuần
trước, lúc chú còn đi lại được, chú ra ngoài
Phước Lộc Thọ và tình cờ chú gặp lại đại úy
Kha. Ông nói muốn tìm tin tức cháu. Chú
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không nói gì nhưng có ghi số điện thoại của
ông để liên lạc sau. Cháu gọi cho ông ta!
Ông Sử như đã quá mệt, thở dốc một
hồi rồi nhắm mắt lại. Sơn nhìn ông ta, cảm xúc
tràn đầy trong lòng. Chàng không biết nói gì,
hỏi gì hơn. Tất cả đến quá đột ngột, chàng cần
thời gian để lãnh hội và tìm hiểu. Sơn đeo
chiếc vòng dây vào cổ. Miếng ngọc bích mát
rượi trên ngực chàng, bỗng dưng đem lại cho
chàng một cảm giác lạ lùng chưa bao giờ thấy.
Như một sự an bình, như một sự trở về.
Nhưng đồng thời vẫn có một thôi thúc nào đó,
đòi hỏi sự tìm kiếm. Như nửa phần vẫn thao
thức để tìm nửa phần còn lại. Sơn không hiểu
nữa. Và chàng cố gạt mọi ý nghĩ để trở lại với
công việc, với những người bệnh nhân đang
chờ chàng để được săn sóc, để được hồi
phục. Chàng phải quên chuyện riêng bây giờ
để thi hành nghĩa vụ của chàng trước đã. Như
bác sĩ Phan Kim Trấn 35 năm về trước. Sơn
vẫn chưa thể nghĩ đến hình ảnh của người bác
sĩ này như cha mình được. Chàng cần thêm
thời gian.
Sơn bước vào khu Phước Lộc Thọ.
Chàng thấy ngay ông Kha ngồi uống bia một
mình bên chiếc bàn nhỏ. Qua điện thoại, ông
ta đã dặn chàng:
- Tôi sẽ đội một chiếc mũ nâu, quấn khăn cổ
màu nâu, ngồi ở quán ăn nhỏ đầu tiên cạnh
đường đi, đối diện với tiệm sách. Đúng một
tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ đợi cháu ở đó nhé!
Ông Kha đã sửng sốt bên kia đầu dây
khi Sơn gọi, nói chàng muốn biết thêm về bác
sĩ Phan Kim Trấn. Chàng không nói gì nhiều
hơn. Nhưng chừng như ông Kha đã linh cảm
được, và muốn gặp chàng ngay tại khu Phước
Lộc Thọ này. Ông Kha đứng lên khi thấy Sơn
bước vào. Phản ứng của ông y hệt như ông
Sử, khi gọi chàng là ông Thầy trong cơn mê
sảng. Ông Kha sững sờ, ôm chầm lấy chàng,
nghẹn ngào:
- Trấn! Đúng là mày đây rồi Trấn ơi!
Vòng tay ông ôm siết làm Sơn gần ngộp
thở. Chàng khẽ nới tay ông ra và giơ tay ra bắt
tay ông Kha:
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- Cháu là Nguyễn Vũ Thanh Sơn. Bác Kha
phải không ạ!
Ông Kha như đã tỉnh trí. Ông ngắm
nghía Sơn một lúc rồi nói:
- Cháu giống bố cháu như hệt! Không khác
một điểm nào cả! Bác không cần phải hỏi gì
nữa, ai nhìn thấy cháu cũng biết cháu là con
của bác sĩ Phan Kim Trấn rồi!
Ông kéo ghế cho Sơn ngồi:
- Cháu ngồi xuống đây đi. Đúng là lòng trời run
rủi! Bác về đây ở vùng này đã ba năm, lúc nào
cũng tìm tin tức gia đình cháu. Ai ngờ đâu
cháu ở ngay đây. Lại là bác sĩ nữa. Như bố
cháu ngày xưa. Ông Trời có mắt thật!
Ông gọi món ăn. Bảo chàng còn bao
nhiêu chuyện để nói, phải ăn chút ít để nghe
ông kể!
- Bác là bạn thân của ba cháu từ khi còn nhỏ,
ở cùng chung xóm. Gia đình ba cháu ngày xưa
nghèo lắm. Ông nội cháu từ Bắc di cư vào
Nam, làm ăn rất khó khăn, rất chật vật. Bà nội
cháu mất sớm, chỉ còn mình ông nội cháu nuôi
ba cháu ăn học. Cháu không thể tưởng tượng
công lao cực khổ của ông nội cháu lúc đó. Ông
cháu đạp xích lô ban ngày, đến chiều về lại
còn phải đạp xe ba bánh để đem bán những
gạch vụn cho những ai xây cất nhà cửa, tiếng
Việt gọi là xà bần, chữ này chắc cháu chưa
nghe bao giờ, nhưng không sao. Cháu nói và
hiểu tiếng Việt như thế này đã là giỏi lắm rồi.
Ba cháu học rất giỏi, nhà nghèo và cực khổ
như vậy nhưng vẫn cố gắng để thi đậu vào
trường Y Khoa ở Sài Gòn. Bác cùng học lúc
nhỏ chung với ba cháu, không hiểu ba cháu
lấy thời giờ ở đâu để học. Vì ba cháu sau khi
tan trường về vẫn phụ với ông nội cháu để đạp
xe ba bánh, thu nhặt từng miếng gạch vụn để
đem bán. Nhà cháu có cái ao rau muống nhỏ,
cuối tuần ông nội và ba cháu phải cắt rau, bó
từng bó rồi mang ra chợ bán để kiếm tiền. Nhà
nghèo như vậy, cực khổ đủ đường như vậy,
mà ba cháu vẫn cố gắng để học thành tài, để
ra bác sĩ là chuyện phi thường. Bác không thể
tưởng tượng nổi là ý chí con người mạnh đến
chừng đó. Ông nội cháu hãnh diện biết bao khi
con mình ra được bác sĩ, đó là niềm an ủi duy
nhất của ông nội cháu. Vì lúc đó ông nội cháu
sức khỏe đã suy kém lắm rồi. Bao nhiêu năm
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lao lực, làm sao còn giữ được mạnh khỏe như
trước nữa. Vì thế mà khi ba cháu chết...
Ông Kha không nói nữa. Những cảm
xúc làm ông nghẹn lời. Một lúc sau ông mới
nói tiếp:
- Bác lại nhảy đoạn rồi. Cháu nói đã nghe anh
Sử kể về ngày cuối ở Phước Long rồi phải
không? Để bác nói thêm vài chi tiết nữa. Khi
ba cháu, bác và y tá Sử của ba cháu ra phố,
đúng như anh Sử đã kể cho cháu, bác khuyên
ba cháu bỏ nhiệm sở để về Sài Gòn. Vì bác là
phi công bay tiếp tế chuyến chót lên tỉnh, bác
có vào họp các sĩ quan lúc đó, mới biết rõ là
tình hình nguy ngập đến cực độ. Việt Cộng đã
bao vây toàn thể tỉnh lỵ, cả hai sư đoàn sửa
soạn để tấn công trong nay mai. Trong khi đó
bên phía mình, thiếu đạn, thiếu xăng. Phi cơ
có sẵn nhưng không đủ xăng để bay oanh tạc.
Đạn trọng pháo đã hết sạch, không thể bắn lại
được. Binh lính bỏ đơn vị vì súng đạn không
đủ để bắn. Bác biết rõ nên nói với ba cháu.
Đây là cơ hội chót để thoát thân. Nhưng ba
cháu trả lời là cả bệnh viện bây giờ chỉ còn hai
bác sĩ, làm việc không xuể. Ngoài thương binh
về mỗi lúc mỗi nhiều, còn mấy sản phụ đẻ khó
các cô mụ đỡ không nổi, cần có ba cháu đỡ đẻ
bằng forceps, sắp sinh trong đêm nay. Nếu ba
cháu bỏ về sẽ có nhiều người chết vì không
được săn sóc. Nghe bác nói ông nội cháu bây
giờ bệnh hoạn lắm, ba cháu gửi bác trụ sinh và
mấy chai nước biển để đem về cho ông cụ.
Cháu thấy ba cháu khổ sở không? Biết cháu
sinh ra đời mà không về được. Biết cha mình
ốm đau, mà không thể về để săn sóc. Vì nghĩa
vụ phải ở lại, vì nghĩ đến các thương binh, các
bệnh nhân không được chữa trị. Ba cháu ở lại
dù biết là đầy hiểm nguy, cái chết đến như
không. Cũng như một người bạn bác sĩ khác
đồng khóa của ba cháu, đang ở Sài Gòn
nhưng hạn đi phép hết đã trở lại Phước Long
trong ngày hôm đó để làm việc lại, dù biết là đi
vào chốn của tử thần. Ba cháu chết trong đêm
Việt Cộng pháo kích tấn công, nhưng không ai
biết được mồ chôn của ba cháu nơi đâu. Bác
nghe nói lại là sau đó, Việt Cộng cho chôn tập
thể, khó tìm ra dấu tích. Ông nội cháu nghe tin
Phước Long mất và con mình chết, đã gần
như điên cuồng. Ông nội cháu nhất định không
tin là ba cháu đã mất, nói là chưa có xác, vẫn
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còn hy vọng sống. Bác thương ông nội cháu
và ba cháu lắm vì ở cùng xóm bao nhiêu năm,
nhưng bác cũng không biết làm gì hơn. Tội
nghiệp ông nội cháu. Cả đời hy sinh lo cho con
ăn học, nghèo khổ đến như vậy, nuôi con ra
được bác sĩ, rồi chỉ mấy tháng sau, con đã tử
trận vì cuộc chiến. Ông nội cháu không đầy
một năm cũng qua đời vì quá đau khổ trước
cái chết của ba cháu.
Ngày hôm nay bác gặp được cháu là
một điềm kỳ lạ. Hôm trước khi thấy anh y tá
Sử của ba cháu, bác nhận ra được vì anh ta
đeo chiếc vòng dây đeo cổ với miếng ngọc
bích này. Cháu bây giờ đeo nó là anh ta đã ăn
năn trao lại cho cháu. Bác nghĩ mọi sự đều có
cơ duyên cả. Việc anh Sử sắp chết trao lại
miếng ngọc này cho cháu, việc bác đang đi tìm
cháu, rồi gặp được anh Sử và sau cùng gặp
được cháu. Vì chỉ cách đây hơn một tuần, bác
được tin lớp học y khoa chung với ba cháu
đang tìm cách để tìm ra hài cốt của ba cháu ở
Phước Long và xây mộ phần cho ba cháu để
tưởng niệm và vinh danh người bạn đồng môn
duy nhất đã tử trận trong cuộc chiến ở Việt
Nam. Phải có sự xui khiến gì để lớp học y
khoa ra trường năm 1973 với ba cháu có ý
định tìm hài cốt của ba cháu và xây mộ phần.
Phải có sự trùng hợp nào kỳ diệu để một
người bác sĩ trong nhóm đó quen với bác và
hỏi thăm về tin tức gia đình của cháu và sau
cùng bác tìm được cháu.
Sơn tiến về phía căn nhà lợp mái tôn.
Chàng được cho biết nơi đây đang chứa
những bộ xương khai quật từ tuần trước, trong
đó có thể có bộ xương của ba chàng. Sơn đã
bay về Việt Nam sau khi gặp ông Kha và về
đến Sài Gòn ngày hôm trước. Chàng liên lạc
với nhóm bác sĩ đồng môn với ba chàng và
được cho biết mồ chôn tập thể tại Phước Long
sau trận đánh 35 năm về trước đã được tìm ra.
Nhóm bác sĩ ra trường năm 1973 đã tổ chức
và cử người về cùng với mấy bác sĩ đồng môn
còn ở lại Việt Nam, ra tận Phước Long để tìm
manh mối về mồ chôn. Một người lính cũ trước
kia đào mồ chôn tập thể cho những người chết
tại bệnh viện tiểu khu đã dẫn họ đến địa điểm
này. Sau khi được giấy phép khai quật, 12 bộ
xương đã được đưa đến căn nhà lợp mái tôn
này để được khảo nghiệm và xác định, chờ đợi
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thân nhân đến nhận. Nếu không có thân nhân,
những bộ xương còn lại sẽ được chôn cất
riêng rẽ và làm mộ bia cho từng người, duới
danh nghĩa chiến sĩ vô danh. Các phí tổn đều
do nhóm bác sĩ ra trường năm 1973 đảm
nhận.
Sơn mở cửa bước vào. Các bác sĩ đồng
môn với ba chàng đang đứng nhìn từng bộ
xương một. Làm sao biết được bộ nào là bác
sĩ Phan Kim Trấn của 35 năm về trước? Một
bác sĩ vui mừng nói với chàng:
- Cháu Sơn đến rồi! Chúng ta có thể thử DNA
cho từng bộ xương. Bộ nào có DNA phù hợp
với cháu Sơn là của Trấn thôi. Nhưng có điều
phải thử cả 12 bộ. Sơn bắt tay từng người bác
sĩ và cảm ơn họ. Những người bạn đồng môn
của ba chàng đã khổ công để tìm cho ra hài
cốt của ba chàng, tìm được tung tích của
chàng, để xác định chắc chắn đâu là bộ xương
của người bạn đồng môn thân thiết đã mấy
chục năm về trước. Để cho trọn tình trọn nghĩa
của những người bạn cùng học chung dưới
mái trường năm xựa. Sơn đi qua từng chiếc
bàn, mỗi bàn chứa một bộ xương. Chàng
dừng lại tại mỗi bàn. Nhưng sự gì đã thôi thúc
để chàng sau cùng tiến đến bàn cuối cùng,
chứa bộ xương của một người lúc sinh tiền
phải là cao lớn. Chàng cúi xuống nhìn rất lâu.
Và những cảm xúc chợt ùa đến. Chàng nghĩ
đến người cha không bao giờ biết mặt, người
cha đã không được nhìn thấy con mình, dù chỉ
một lần. Chàng nghĩ đến người ông chàng
không bao giờ biết đến, điên cuồng vì cái chết
của con.
Chàng nghĩ đến hai thế hệ trước chàng,
đau khổ và thê thảm suốt cả cuộc đời. Đã hy
sinh tất cả. Và không được lại điều gì. Chỉ bây
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giờ 35 năm sau mới thấy được thế hệ thứ ba
là chàng, đang đứng trước mặt đây. Có phải
bộ xương này là của ba chàng? Và Sơn đứng
đó, những giọt lệ lan trên má, lúc đầu chậm
nhưng càng lúc càng chảy đầm đìa, tuôn tràn,
như không thể ngưng lại được. Những giọt
nước mắt nóng rơi xuống từng giọt, từng giọt
trên bộ xương. Những giọt nước mắt đó, như
được hướng dẫn, rơi vào một điểm gồ lên trên
xương chẩm của lồng ngực. Và bùn đất tích tụ
bao nhiêu năm trên điểm gồ này tan dần để lộ
ra một màu xanh kỳ lạ. Ánh nắng lọt từ khe
mái tôn chiếu thẳng vào điểm gồ làm màu
xanh càng lúc càng bừng lên. Bùn đất bây giờ
đã tan hết để lộ rõ ràng miếng ngọc bích màu
xanh, nằm ngay trên xương lồng ngực.
Sơn vội vàng kéo vòng dây đeo cổ của
chàng ra ngoài áo. Ánh nắng chiếu vào miếng
ngọc bích trên bộ xương như nhảy múa và
phản chiếu lại vào miếng ngọc trên ngực
chàng. Sơn đứng sững người. Màu xanh của
hai viên ngọc như quyện lấy chàng, như ve
vuốt chàng, mềm dịu, âu yếm, chập chờn trên
gò má chàng, trên sống mũi, trên miệng, trên
môi chàng. Như muốn nhận biết đây là người
con trai yêu quý, người con chưa bao giờ biết
mặt, sau hơn 35 năm đã đến đây, để nhận biết
người cha của mình, để biết đâu đã là nguồn
sống của mình. Và sau cùng đã đến để giải
thoát cho oan hồn của người cha, từ bao lâu
nay chỉ chờ đợi giây phút này. Khi những giọt
lệ của người con trai dấu yêu đã xóa bỏ những
hờn oán, những phẫn nộ không nguôi, những
uất ức triền miên và những thành trì trói buộc,
để được siêu thăng về nơi chốn của vô cùng
và của mãi mãi.
NĐP

Đây là Lá Thư AHCC chót mà BPT thực hiện. Xin quí AHCC trẻ
nào muốn gánh vác “Ngà Voi”, xin liên lạc với chúng tôi gấp để LT
được sống mãi. Chúng tôi khẩn khoản kêu nài tất cả AHCC. Nếu
không, thì Lá Thư AHCC sẽ tạm ngưng.
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Nguyễn Viết Đĩnh, 2019
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BPT LTAHCC:
Các bạn dân Huế,
50 năm mới trở lạ thăm H ế... Bài viết quá
hay.
Ai là dân Huế, đọc để nhớ lại những kỷ
niệm của thời xa xưa...
Những ai đan ở Huế thì nên tận hưởng
nhữn đ ều vui buồn của Huế…
Bài viết về Huế rất tình cảm và rất đầ đủ
chi tiết.
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SAIGON XƯA
Ký ức về những ngôi trường nữ sinh của Sài Gòn xưa: “tóc dài, tà áo vờn bay…”
Lê Văn Nghĩa
Phía bên hông cổng Trường Gia Long,
trước cổng chùa Xá Lợi, “cạnh tranh” với
những chiếc xe bán bò bía, gỏi đu đủ là những
chàng áo trắng Petrus Ký đang gửi hồn qua
cánh cổng thâm nghiêm có từ năm 1915 với
cái tên thơ mộng “Trường nữ sinh Áo Tím”.

T

hời chúng tôi có rất nhiều thiên đàng mơ
mộng: “Em theo trường về… tóc dài tà áo
vờn bay”.

Nghe kể lại, trường được thành lập do
đề nghị của nghị viên Hội đồng quản hạt Nam
kỳ Lê Văn Trung cùng vợ của tổng đốc
Phương và một số trí thức người Việt. Khóa
đầu tiên (1915) trường tuyển 45 nữ sinh với
đồng phục là áo dài tím. Những đời hiệu
trưởng đầu toàn là người Pháp.

“Thiên đàng” của những thằng tóc hớt
ngắn, quần xanh áo trắng là nơi các nữ thiên
thần áo dài trắng túa ra như lũ chim bồ câu
sau giờ tan học của Trường Gia Long. Thằng
học sinh Petrus Ký nào chẳng mơ được “mần
quen” cùng một em áo dài.

Năm 1949, nữ sinh Trường Áo Tím
cùng nam sinh Trường Petrus Ký tổ chức bãi
khóa kỷ niệm ngày Nam kỳ khởi nghĩa nên
chính quyền đã đóng cửa trường. Năm 1950,
sau một cuộc đấu tranh, biểu tình dài ngày với
sự ủng hộ của phong trào học sinh lúc ấy,
trường được mở cửa lại.

Đánh dấu sự kiện quan trọng này, sau
bảy đời hiệu trưởng trường là người Pháp, lần
đầu tiên trường có nữ hiệu trưởng là người
Việt: bà Nguyễn Thị Châu. Năm 1953, Trường
Áo Tím đổi tên thành Trường nữ trung học Gia
Long. Áo dài tím được thay bằng áo dài trắng
với phù hiệu là bông mai vàng. Chương trình
giáo dục bằng tiếng Pháp được chuyển sang
quốc ngữ.
Biết đâu chính “mối tình” gắn kết tranh
đấu của Áo Tím và sau đó Gia Long trong
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những năm về sau đã gắn kết “trai Petrus Ký,
gái Gia Long” trong những mối tình thật và ảo
của lứa tuổi học trò. Hãy mơ đi những chàng
trai Petrus về “thiên đường” tuổi nhỏ dại của
mình!

Khoảng đầu thập niên 1970, bài hát Con
Đường Tình Ta Đi của nhạc sĩ Phạm Duy làm
xáo động những trái tim mới lớn với những lời
ca mộng mị:
“…Lá đổ để đưa đường
Hỡi người tình Trưng Vương”.
Tôi không biết đó là lời cảm thán của
chàng trai nào. Nhưng có lẽ thích hợp hơn xin
hãy cho chàng trai ấy là người của Trường
Chu Văn An. Như một mặc định, “trai Petrus
Ký, gái Gia Long” thì nữ sinh Trường Trưng
Vương lại là “của riêng” của những học sinh
Chu Văn An mặc dầu hai trường cách trở về
mặt địa lý một quãng đường khá dài.
Trường chàng thì ở tận nhà thờ ngã
sáu, đường Minh Mạng, còn “thiên đường” của
nàng thì ở đối diện Sở thú – Thảo cầm viên, số
3 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tội nghiệp cho nam
sinh Trường Võ Trường Toản cùng ăn chung
xe gỏi bò với các nàng nhưng chỉ đứng xa
ngắm những chàng trường Chu đón nàng mà
hát câu cảm thán:
“Trưng Vương hôm nay mưa vẫn giăng đầy trời
Bóng người thì mịt mùng
Từng hàng me rung rung”
(Lời bài hát Trưng Vương Khung Cửa Mùa
Thu – Nam Lộc)
Có lẽ “nhân duyên tiền định” của hai
trường này đều xuất phát từ “người phương
Bắc”. Học sinh Chu Văn An đa số là người
miền Bắc và Trường Trưng Vương cũng vậy.

TRANG 71

Điều này cũng dễ hiểu vì Trường Trưng
Vương là ngôi trường có gốc gác từ Hà Nội.

Theo “gia phả”, trường được thành lập
từ năm 1925, trên con đường Đồng Khánh,
phía nam hồ Gươm mang tên Trường Nữ
trung học (College de Jeunes Filles), ngôi
trường nữ trung học đầu tiên và duy nhất của
nữ giới miền Bắc. Vì nằm ở đường Đồng
Khánh nên còn được gọi là Trường Đồng
Khánh. Đến năm 1948 trường được chuyển
đến đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) và đổi tên là
Trường Trưng Vương. Năm 1954, một số giáo
sư và học sinh di cư vào Sài Gòn và thành lập
lại Trường Trưng Vương.
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Năm học đầu tiên phải học nhờ cơ sở
của Trường nữ trung học Gia Long. Mãi cho
đến năm 1957, Trường Trưng Vương dời về
số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm (nguyên trước đó là
Quân y viện Coste của quân đội Pháp).
Bởi vậy ta không lấy làm lạ khi đây là
một trong những ngôi trường mang đậm dấu
ấn kiến trúc Pháp và được bình chọn là ngôi
trường có kiến trúc đẹp nhất Sài Gòn. Nhờ là
học sinh Trưng Vương nên mỗi lần làm lễ kỷ
niệm Hai Bà, nữ sinh Trưng Vương được ưu
tiên tuyển chọn làm Trưng Trắc, Trưng Nhị
cưỡi voi trong lễ diễu hành.
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nhàng, thanh khiết. Tôi khoái chữ “vờn bay”
của nhà thơ Phạm Thiên Thư hơn chữ “tung
bay” của nhạc sĩ Từ Huy khi nói về chiếc áo
dài của nữ sinh trung học. Chữ “tung” có vẻ gì
đó mạnh bạo quá khi nói về chiếc áo dài vốn dĩ
đằm thắm.

Thật thiệt thòi khi ngôi trường này
không được nhắc đến trong âm nhạc hoặc thơ
ca, có lẽ những chàng thi sĩ, nhạc sĩ chỉ thích
tụ tập ở Sài Gòn mà bỏ quên một ngôi trường
nữ làm đẹp và trắng khung trời Gia Định.
Có lần đi xem lễ diễu hành trên đường
Thống Nhất, khi hai nàng học trò Trưng Vương
ngồi trên voi “phất ngọn cờ vàng” đi ngang, tôi
thấy thằng bạn có vẻ phấn khích. Tôi hỏi: “Mầy
thích “ghệ” áo vàng hả?”. Nó trả lời buồn xo:
“Không, tao thích con voi. Bây giờ tao ước gì
mình được làm con voi”.
Rồi nó cảm thán nhại theo thơ của
Nguyễn Công Trứ:
“Kiếp sau xin chớ làm người
làm voi nàng cưỡi, cái vòi đung đưa”
Sau này tôi mới biết cô gái đóng vai Trưng
Trắc – áo vàng đó đã cho chàng leo cây.
“Trưng Vương vắng xa anh dần.
Mùa thu đã qua một lần.
Còn đây bâng khuâng”
(Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu)
Ôi, tội nghiệp một thời mê gái!
“Áo dài trắng em mang mà anh nhớ…” đâu chỉ
ở Sài Gòn. Ở một vùng trời tỉnh Gia Định,
những chiếc tà áo của nữ sinh Trường nữ
trung học Lê Văn Duyệt vờn bay thật nhẹ

Từ Sài Gòn, xuôi theo đường ĐinhTiên
Hoàng, quẹo tay mặt, qua cầu Bông một đoạn,
nhìn sang tay trái là một ngôi trường kiến trúc
kiểu hiện đại hơn trường Gia Long và Trưng
Vương. Chuyện cũng dễ hiểu vì năm 1960, tòa
tỉnh trưởng Gia Định đã dùng một khu đất
trước kia là ao rau muống để xây dựng trường
trên đường Lê Văn Duyệt, gần Lăng Ông thuộc
xã Bình Hòa (tỉnh Gia Định), nay thuộc quận
Gò Vấp. Trước kia trường mang tên Trương
Tấn Bửu, thành lập năm 1957, có hai lớp đệ
thất một nam và một nữ, học nhờ tại trường
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nam tỉnh lỵ (nay là Trường THCS Lê Văn
Tám).
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công gia chánh, may vá nấu ăn), môn doanh
thương (tức kế toán đánh máy), âm nhạc (đàn
tranh, piano), hội họa, nghệ thuật cắm hoa, và
cả môn võ aikido, vovinam.

Năm 1959, lớp nam sinh chuyển về
Trường Hồ Ngọc Cẩn (nay là Trường Nguyễn
Đình Chiểu). Khi xây dựng xong, trường được
đặt tên là Trường nữ trung học Lê Văn Duyệt
và chương trình học bắt đầu từ lớp đệ thất đến
lớp đệ nhị. Học sinh nào đậu tú tài I sẽ chuyển
sang học Trường Trưng Vương. Khoảng năm
1965-1966 trường mới có lớp đệ nhất. So với
hai trường nữ đàn chị thì nữ sinh Lê Văn
Duyệt nào có kém cạnh chi, cũng làm những
chàng trai thốt lên: “Ơi em, bắt hồn tôi về
đâu?”…
Có những chàng trai lãng mạn thì cũng
có những chàng trai rất thực tế. Hiệp mập,
thằng bạn của tôi, phát biểu: “Tao không lấy vợ
là “ghệ” Gia Long, yểu điệu thục nữ quá cỡ,
tao chỉ muốn vợ tao là nữ sinh Trường Sương
Nguyệt Anh”. Tôi sửng sốt vì Trường nữ trung
học tổng hợp Sương Nguyệt Anh mới vừa
thành lập năm 1971.
Sau Mậu Thân 1968, một góc đường
Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh gần chùa Ấn Quang
bị cháy rụi. Vài năm sau đó, chung cư Minh
Mạng ra đời, phía bắc của chung cư, ngay góc
đường Hòa Hảo, Minh Mạng (nay là đường
Nguyễn Chí Thanh), Trường nữ trung học tổng
hợp Sương Nguyệt Anh cùng được xây dựng.
Không phải thằng Hiệp mập không có lý
của nó, vì nữ sinh trường này được học một
chương trình giáo dục hoàn toàn mới. Đây là
ngôi trường nữ đầu tiên tại VN với lối giáo dục
theo phương pháp tổng hợp theo mô hình của
các nước tiên tiến thời ấy. Song song với việc
giảng dạy như các trường công lập khác,
trường còn dạy thêm kinh tế gia đình (tức nữ

Ngay từ năm lớp 6, nữ sinh Trường
Sương Nguyệt Anh đã được học cả hai sinh
ngữ Anh và Pháp khi mà học sinh công lập các
trường khác chỉ được học một sinh ngữ.
Trường được trang bị một phòng thính thị máy
móc rất tối tân để luyện giọng chính xác với
giáo sư ngoại quốc, một phòng thí nghiệm đầy
đủ dụng cụ.
Với lối giáo dục mới mẻ này, sau bảy
năm trung học, nữ sinh trường có cơ hội thành
một thiếu nữ VN văn võ song toàn. Còn theo
thằng bạn tôi, giúp ích xã hội được hay không
thì chưa biết, nhưng chắc chắn là một bà xã
biết dạy chồng bằng võ vovinam và tài nội trợ.
Sài Gòn, cùng với những trường nữ
trung học công lập Gia Long, Trưng Vương, Lê
Văn Duyệt, Sương Nguyệt Anh cũng còn trắng
trời áo dài với những trường nữ trung học tư
khác như Thánh Linh, Hồng Đức… đã nhốt
hồn những chàng trai mặt bắt đầu nổi mụn
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trứng cá và vỡ giọng với những thổn thức “áo
ai trắng quá nhìn không ra”…

Mỏi mòn ngày tháng trôi qua,
Tang thương việc nước, việc nhà buông
tay…
Tiếng cười bên be rượu,
Lệ vướng tà áo bay;
Sầu dâng lớp lớp như mây,
Sơn hà đổi một cuộc say cũng vừa?...

Những cô nữ sinh với những ngôi
trường ấy đã là một phần hồn của chúng tôi,
một phần hồn của Sài Gòn đã đào tạo những
nữ lưu anh kiệt về các mặt chính trị, văn hóa,
khoa học, và tiếp tục những nữ lưu anh kiệt lại
là những anh kiệt nữ lưu khác.
Cảm ơn Sài Gòn đã có những ngôi
trường ấy cho tôi nhớ. Cảm ơn Sài Gòn có
những ngôi trường thiên đàng tuổi nhỏ dành
riêng cho chàng trai mơ về những mái tóc,
những chiếc áo dài trắng vờn bay… vờn bay!
Lê Văn Nghĩa

Lảo đảo ngày xanh xao nắng,
Thê lương đêm trằn trọc mưa;
Dốc bầu rượu đã hết chưa?
Mà niềm tủi nhục, xin thưa vẫn đầy!
Quê nhà đời luân lạc,
Đất khách phận cỏ cây;
Kiếp người đâu phải bèo mây,
Cuốn theo gió nước, buông tay đợi
chiều?...
Tỉnh ra rồi lại uất,
Uất rồi lại muốn say;
Dáng người xưa ở đâu đây,
Đêm đêm soi ánh trăng gầy mài gươm…
Thẹn cùng sông núi đó,
Đất Mẹ ngập đau thương
Cỏ cây đã thấm đoạn trường,
Hỗn mang! Tìm một con đường nào
đây?...

TRĂN TRỞ…
Trời cao không nhìn thấy,
Rốn thấp chẳng tìm ra;

Nguyễn Hòa
Qui Nhơn 1976
Những ngày giáp Tết
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Người Lính VNCH… Tôi Nợ Anh

đội là một tập thể lớn nhất trong một
Quân
quốc gia, được hình thành từ đủ mọi

Hoàng Nhật Thơ

thành phần trong xã hội ở khắp mọi miền đất
nước theo luật động viên hoặc tổng động viên
… Vì thế tập thể quân đội rất phức tạp nhưng
sự phức tạp này đã được trui rèn trong những
lò luyện thép để trở thành một tập thể kỷ luật
nhất với trách nhiệm cao quý “Bảo Quốc – An
Dân”.

bởi những cơn lốc chính trị … tên đồ tể Hồ Chí
Minh và bọn CSBV đã lợi dụng tình trạng này
để gia tăng đánh phá trong mưu đồ thôn tính
MNVN. Trước những cơn phong ba chính trị
với cơn bão lửa chiến tranh lan dần và sau
nhiều phiên họp của Thượng Hội Đồng Quốc
gia … Chính phủ dân sự do Thủ Tướng Phan
Huy Quát lãnh đạo đã quyết định trao quyền
lãnh đạo đất nước lại cho quân đội.

Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được
Quốc Trưởng Bảo Đại thành lập năm 1949 cho
đến khi chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời ngày
26/10/1955, vị Tổng Thống dân cử đầu tiên
của nước Việt Nam, Tổng Thống Ngô Đình
Diệm với tư cách là nguyên thủ quốc gia kiêm
tổng tư lệnh tối cao đã cải danh Quân Đội
Quốc Gia Việt Nam thành Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa, danh xưng thân thương này được
trân quý giữ cho đến ngày hôm nay và mãi
mãi.

Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban
Hành Pháp Trung Ương được thành lập và
trình diện trước quốc dân ngày 19/06/1965.
Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu với tư cách là
Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, đã thay
mặt đại gia đình quân đội nhận lãnh trọng trách
lèo lái con thuyền Quốc Gia trong cơn nghiêng
ngả của đất nước, vì thế ngày 19/06 được gọi
là ngày Quân Lực chớ không phải là ngày
thành lập Quân Lực VNCH như một số người
đã hiểu sai.

Từ sau cuộc chính biến ngày
01/11/1963, cuộc chỉnh lý tháng 01/1964 cho
đến năm 1965, tình hình chính trường Miền
Nam Việt Nam (MNVN) thật sự rối ren, bất ổn

Kể từ giờ phút lịch sử
vinh dự gánh vác thêm trọng
hơn đối với quốc gia, dân tộc
VNCH ngoài trách nhiệm “Bảo

này, QLVNCH
trách nặng nề
… Người Lính
Quốc-An Dân”,
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họ còn phải chèo chống con thuyền Quốc Gia
trong cơn bão lửa chiến tranh trên dòng sông
lịch sử.
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hôi”, người thanh niên tuổi trẻ ngày nào đã gột
rửa nét thư sinh bằng những giọt mồ hôi của
mình … Mái tóc ba phân, ánh mắt cương nghị,
thân thể cường tráng khỏe mạnh được phủ bởi
làn da sạm nắng cháy quân trường với lời thề
“Vị Quốc Vong Thân” trong ngày lễ mãn khóa
… Người thư sinh ấy đã trở thành đứa con yêu
của Tổ Quốc với tên gọi thân thương “Người
Lính VNCH”.
Người Lính VNCH đem tấm thân được
trui rèn từ lò luyện thép, kiến thức quân sự
được đào tạo từ mái trường Tổ Quốc mang
hành trang “Bảo Quốc – An Dân” hiện diện trên
mọi nẻo đường đất nước, gìn giữ quê hương
bằng chính sinh mạng của mình.

Nói đến quân đội là phải nói đến Người
Lính, những người đã đem cả cuộc đời, một
phần thân thể và sinh mạng để bảo vệ hai chữ
Tự Do cho Miền Nam Việt Nam trong cuộc
chiến tang thương kéo dài 20 năm bởi cuồng
vọng nhuộm đỏ cả quê hương do tên tội đồ Hồ
Chí Minh và bọn CSBV gây nên.
Nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực lần
thứ 46, người viết xin được trải lòng mình
trong những dòng chữ hạn hẹp, kính cẩn Vinh
Danh-Tri Ân Người Lính VNCH, những người
đặt Tổ Quốc Dân Tộc lên trên hết, những
người trân quý Tổ Quốc Dân Tộc hơn cả mạng
sống của mình.
Trước khi gói trọn cuộc đời trong chiếc
áo trận phủ dày bởi khói lửa sa trường, họ là
những thanh niên sống dưới khung trời Tự Do
của Miền Nam Việt Nam, ý thức được trách
nhiệm của người trai trong thời loạn … Họ từ
giã học đường, xếp lại con đường công danh
khoa bảng vào trang vở thơm mùi giấy học trò,
giã biệt người yêu trong tiếng ve ngân ngày
tháng Hạ, những cành phượng vỹ đỏ thắm nhẹ
đong đưa trong gió như vẫy tay tiễn người đi
khoác chinh y, bạn bè kẻ ở người đi nâng chén
quan hà chúc tụng nhau những gì đẹp nhất;
Họ hy sinh tình cảm cá nhân, gia đình, người
thân, người tình … đặt bước chân vào cuộc
sống quân ngũ bảo vệ, gìn giữ quê hương.
Sau những tháng ngày dài chạy đều
bước 1, 2, 3, 4 … hát vang “chân cứng đá
mềm”, mũi thở ra khói nơi “thao trường đổ mồ

Người Lính VNCH không đi chinh chiến
xây đắp tương lai cho cá nhân mình … Người
Lính VNCH không đem sinh mạng vào vùng
lửa đạn đánh đổi quyền cao chức trọng …
Người Lính VNCH không mang giòng máu
thắm đổi lấy huy chương trên ngực áo …
Người Lính VNCH không đem một phần thân
thể làm nấc thang binh nghiệp … Người Lính
chỉ biết đi chiến đấu cho đất nước yên vui.
Hai mươi năm chinh chiến … Người
Lính VNCH đi miệt mài không ngừng nghỉ, đôi
giày trận mòn gót từ miền địa đầu giới tuyến
nắng cháy da người … vùng cao nguyên khô
cằn sỏi đá, bụi đỏ mịt mờ … miền Tây sình lầy
nước đọng, rừng già âm u, núi đồi lộng gió cho
đến cao vút không gian bao la vương dấu giày
trên vùng mây trắng mênh mông … xa ngút
ngàn trùng khơi sóng vỗ lắc lư chiến hạm …
Người Lính đi trong lửa khói mịt mờ, đi trong
mưa đạn pháo của quân thù, đi trên xác giặc
xâm lăng, ẩn hiện như những bóng ma đi vào
mật khu của giặc, âm thầm làm người chiến sĩ
vô danh trong công tác đặc biệt “vượt tuyến”
… không nơi nào thiếu vắng bóng dáng Người
Lính VNCH, những người đem sinh mạng che
chắn cơn bão lửa chiến tranh để mang niềm
vui cho đời.
Người Lính đi từ lúc mặt trời còn say
ngủ, sương đêm buốt lạnh đôi vai cho đến khi
quả cầu lửa khổng lồ chiếu ngay trên đỉnh đầu,
bộ chinh y đẫm ướt mồ hôi, thân thể bốc khói
… Người Lính tạm dừng chân lấy nước từ
sông hồ, kinh rạch, từ dây rừng đổ vào bọc
gạo sấy, nuốt vội vã, hớp ngụm nước mát từ
lòng đất mẹ, phì phà vài hơi thuốc lá rồi tiếp
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tục lên đường … Hoàng hôn buông phủ, đơn vị
tạm dừng quân … sau khi lót lòng bằng phần
lương khô, Người Lính dành chút thì giờ quý
báu “từ KBC giá lạnh rừng sâu” trong cái lều
vải cá nhân vội vàng viết lá thư tiền tuyến gởi
về thăm gia đình … Kẻ thì thăm hỏi, kính chúc
sức khỏe mẹ già vạn an, khói lửa chiến tranh
vẫn còn phủ kín quê hương nên con chưa thể
về bên mẹ để làm tròn chữ “Hiếu”, mong mẹ
thứ lỗi cho con. Con vẫn khỏe mạnh, bình an
… Thương nhớ mẹ nhiều; Người thì cặm cụi
bên chiếc balô làm bàn nên nét chữ không
ngay, trải nỗi lòng nhung nhớ vợ hiền, con thơ
trên trang giấy nhỏ bé … Thương nhớ em và
con thật nhiều. Anh khỏe và an lành; Người thì
nắn nót từng nét chữ yêu thương gởi về người
yêu nơi phố thị … đã từ lâu chưa một lần về
thăm … hẹn ngày hoa giăng đầu ngõ … Hôn
Em; Kẻ thì nguệch ngoạc đôi dòng thăm bạn
bè đang ghìm súng ở một KBC nào đó. Xếp
vội những lá thư còn thơm mùi mực, Người
Lính vừa chợp mắt thì có lệnh lên đường …
Người Lính tiếp tục bước quân hành, âm thầm
khuất vào màn đêm đen tăm tối dưới cơn mưa
lạnh buốt để canh giữ quê hương cho người
dân tròn giấc ngủ.

Hai mươi năm chinh chiến, hầu như
Người Lính không có dư thì giờ nhiều để tắm
gội nhưng họ lại là những người tắm nhiều
nhất … họ tắm trên bước quân hành dưới
những cơn mưa tầm tã ngày đêm, vừa đi vừa
tắm bằng giòng suối mát ngọt ngào nơi núi cao
dốc thẳm, sông hồ kinh rạch, họ tắm bằng
những giọt nước từ chiếc biđông nhỏ giọt trên
đầu dưới sức nóng gay gắt của mặt trời và họ
tắm bằng những giòng biển mặn thoát ra từ cơ
thể của họ.
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Hơn bảy ngàn ngày đêm, Người Lính
chưa bao giờ có một lần tròn giấc, Người Lính
ngủ trong thức, thức trong từng giấc ngủ …
Người Lính có thể ngủ bất cứ giờ phút nào, bất
cứ nơi đâu dù chỉ năm ba phút, ngủ trong lúc
di hành, ngủ trong lúc ăn, ngủ trong lúc đang
nói chuyện với đồng đội, ngủ dưới cơn mưa
tầm tã nơi giao thông hào, ngủ trong lúc đang
đánh răng, ngủ ngay cả lúc đang đại hay tiểu
tiện … Có người đã thiếp đi vài phút dưới cơn
mưa pháo của quân thù vì họ quá mệt mỏi
trong một trận chiến dài nhất trong lịch sử
chiến tranh Việt Nam, trận chiến 510 ngày đêm
trên ngọn đồi Tống Lê Chân. Người Lính rất
thèm ngủ nhưng Người Lính tự ban “quân
lệnh” cho mình không được ngủ khi quê hương
còn thao thức vì tiếng súng đạn xâm lăng …
Hầu như Người Lính đi và thức gần trọn cuộc
đời khoác chinh y.
Hai mươi năm chinh chiến… có biết bao
nhiêu Người Lính VNCH đã ngủ quên trên
chiến địa, trên vùng trời Tổ Quốc Không Gian,
dưới lòng Tổ Quốc Đại Dương mãi mãi không
trở về với đồng đội … Bao nhiêu Người Lính
VNCH trở về bằng mỗi một tấm thẻ bài lạnh
giá hoặc ngủ im lìm trong hòm gỗ cài hoa,
không bao giờ biết mặt đứa con thơ vừa cất
tiếng khóc chào đời, không được nhìn thấy
những giòng lệ trào tuôn trên khuôn mặt người
vợ hiền đầu vừa chít vội mảnh khăn tang …
không được vuốt mái tóc người tình hay vị hôn
thê mới vừa đeo chiếc nhẫn đính hôn tháng rồi
nay tan nát tâm hồn quấn chiếc khăn tang
đang gục đầu trên quan tài gỗ được phủ lá
quốc kỳ … không được tự tay lau những giọt lệ
từ giòng nước mắt khô cạn của người mẹ già
yêu quý.
Hai mươi năm chinh chiến … bao nhiêu
Người Lính VNCH trở về không nguyên vẹn
hình hài… kẻ trở về với một hoặc hai ống tay
áo dư thừa… người thì vĩnh viễn không bao
giờ mặc lại được cái quần dài vì đôi chân đã
gởi lại chiến trường… người thì mãi mãi sống
trong bóng tối suốt quãng đời còn lại vì họ đã
hiến dâng cặp mắt cho hai chữ Tự Do của
Miền Nam Việt Nam. Trong thời chiến, họ đem
tấm thân gầy chống đỡ giang san… ngày tàn
cuộc chiến, họ lê tấm thân phế tàn chống đỡ
tang thương, bất hạnh phủ trùm lên thân phận
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người thua cuộc kéo dài hơn một phần ba thế
kỷ.
Chinh chiến triền miên không biết bao
giờ chấm dứt… Anh miệt mài đi mãi… đem
sinh mạng đi canh giữ quê hương… lấy máu
hồng đi dập tắt ngọn lửa chiến tranh… đi cho
đến khi nào người dân không còn kinh hoàng,
hốt hoảng dìu dắt, bồng bế nhau chạy loạn
trong khói lửa ngút trời bởi thảm họa chiến
tranh do lũ Cộng Sản gây nên … đi cho đến
khi không còn thảm cảnh đứa bé thơ đang
ngậm bầu sữa khô, nút những giọt máu rỉ ra
trên xác người mẹ vừa chết bên ven đường
bởi đạn thù, pháo giặc… đi cho đến khi đất
nước thật sự thanh bình, người dân được
sống an vui, hạnh phúc, tiếng cười đùa của trẻ
thơ rộn rã khắp nơi nơi, tiếng ê a hồn nhiên
tuổi thơ vang lên dưới mái trường làng rợp
bóng mát thanh bình, tự do.
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chợt trong buổi ăn, giấc ngủ… Nhưng Người
Lính VNCH, những người nguyện hiến dâng
cuộc sống cho đời nào có xá chi hiểm nguy,
chết chóc khi quê hương còn vang rền tiếng
súng xâm lăng. Người Lính VNCH ơi … Anh
thật là cao cả.
Hai mươi năm lao vào vùng lửa đạn do
tên Hồ Chí Minh và bọn CSBV gây nên …
Hằng ngàn ngàn quân lệnh ban ra … phải
chiến thắng, phải dứt điểm mục tiêu, phải giải
quyết chiến trường không để một tấc đất quê
hương, một căn nhà người dân lọt vào tay
quân giặc … Lá Quốc Kỳ màu Vàng Ba Sọc
Đỏ thân yêu phải tung bay phất phới trên xác
giặc trong thời hạn bắt buộc. Người Lính
VNCH nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh
không một lời than van, hiên ngang bước vào
vùng tử địa, đem máu đào và sinh mạng của
mình giành lấy chiến thắng mang về dâng lên
Tổ Quốc.
Trước khi đi vào chốn hiểm nguy, lao
mình vào vùng lửa đạn, Người Lính VNCH
không nghĩ đến gia đình mà chỉ nghĩ đến sự an
nguy của quê hương dân tộc; Trong vùng lửa
đạn mịt mờ … Người Lính VNCH vừa chiến
đấu vừa bảo vệ người dân, dù Người Lính bị
thương thân thể đẫm máu, họ vẫn cố gắng dìu
dắt người dân, bồng bế trẻ thơ, cõng ông lão,
bà cụ thoát khỏi vùng hiểm nguy … Người
Lính VNCH chẳng những bảo vệ người dân
mà còn chăm sóc, chữa trị vết thương cho
những tù binh cộng sản bị bắt trên chiến
trường, Người Lính VNCH tự tay băng bó vết
thương cho tù binh, đút cho họ ăn từng muỗng
cơm, từng ngụm nước, gắn lên môi họ điếu
thuốc sau đó tải thương giao họ lại cho các cơ
quan thẩm quyền đưa về điều trị vết thương,
khai thác và giáo huấn họ trở về con đường
chính nghĩa của quê hương dân tộc. Đây là
tánh nhân bản của Người Lính VNCH trên con
đường lý tưởng “Bảo Quốc-An Dân”.

Đường quân hành dịu vợi mù xa… đôi
chân nhỏ bé của Người Lính đã vượt qua ngàn
ngàn cây số, bao nhiêu sông hồ kinh rạch, núi
thẳm rừng sâu, sình lầy nước đọng, muỗi đỉa
bám đen cả thân mình… gian nan trên mỗi
bước đi, hiểm nguy trong từng hơi thở, tử thần
lảng vảng bên cạnh, cái chết có thể đến bất

Người Lính VNCH chèo chống con
thuyền quốc gia trong cơn bão lửa chiến tranh,
cắm ngọn cờ chiến thắng khắp mọi nơi từ
giòng sông Bến Hải miền địa đầu giới tuyến
dài xuống tận mũi Cà Mau phần đất cuối cùng
của quê hương. Sau trận chiến Mùa Hè Đỏ
Lửa 1972, quân đội CSBV đã kiệt quệ, chiến
tranh lắng dịu, quê hương hồi sinh, nắng ấm
thanh bình tạm trải dài muôn nơi sau trận
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chiến kinh hồn, máu và lửa đỏ cả quê hương
suốt năm tháng rưỡi trong cuộc chiến tang
thương dài triền miên.

“Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành
phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
…”. Trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa kết thúc,
Người Lính VNCH đã dùng máu và sinh mạng
tạo một chiến công lẫy lừng làm cả thế giới
nghiêng mình kính phục … Lá Quốc Kỳ tung
bay khắp mọi miền đất nước dưới tia nắng ấm
thanh bình vừa ló dạng nơi chân trời thì cũng
là lúc Người Lính VNCH bắt đầu bị trói tay trên
bàn cờ chính trị thế giới, để rồi đưa đến cái
chết tức tưởi của chính thể VNCH, Người Lính
VNCH bị bức tử gãy súng … Con thuyền quốc
gia chuyên chở “Tự Do-Hạnh Phúc” cho người
dân Miền Nam Việt Nam trong suốt hai mươi
năm đã bị người bạn đồng minh nhẫn tâm
nhận chìm vào giòng sông máu của Cộng Sản
ngày 30/04/1975.
Năm vị tướng lãnh cùng một số Quân
Cán Chính VNCH các cấp đã quyên sinh theo
con thuyền quốc gia nhưng họ không chìm vào
giòng sông máu của cộng sản … Họ miên viễn
đi vào lòng đất mẹ, linh hồn quyện vào Lá cờ
Hồn Thiêng Sông Núi … Họ đã hiên ngang,
can trường đi bước quân hành cuối cùng trong
sự uất nghẹn “gãy súng” để bảo vệ danh dự
cho đại gia đình QLVNCH, bảo toàn chính
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nghĩa Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, để lại ngàn đời
sau nhắc nhớ và thương tiếc.

Ngay sau khi miền Nam Việt Nam lọt
vào tay CSBV … Hằng ngàn Quân Cán Chính
VNCH đã bị lũ quỷ đỏ mạo danh “chống Mỹ,
cứu Nước” khoan hồng bằng những loạt đạn
AK47 hận thù nơì pháp trường thù hận. Hằng
trăm ngàn đã được “hòa hợp, hòa giải” bằng
gông cùm xiềng xích, biệt giam ngục tối, bằng
những cực hình tra tấn dã man, bị bỏ đói,
cưỡng bức lao động trong thủ đoạn thâm độc
giết dần mòn nơi các trại tù khổ sai, khắc
nghiệt mang ba chữ hoa mỹ “Trại Cải Tạo” trên
hai miền Nam Bắc.
Những người Thương Phế Binh VNCH
bị lũ quỷ đỏ chà đạp, lết lê hít thở khói xe, bụi
đường bên lề cõi sống. Họ uống nước mắt uất
nghẹn kéo lê kiếp sống vong quốc hơn nửa
cuộc đời ngay chính trên mảnh đất quê cha mà
họ đã hy sinh giòng máu, một phần thân thể để
gìn giữ.
Lũ Cộng Sản vô thần không tim óc, độc
ác, dã man cũng không buông tha những
người đã chết. Chúng tàn phá nghĩa trang
Quân Đội Biên Hòa, tàn nhẫn giẫm lên những
nắm xương tàn vô tri, những thân xác mục rã
không còn lòng thù hận.
Người Lính VNCH dù đặt bước chân
trên con đường vong quốc trước hay sau đều
trở thành những người lính già xa quê hương,
đã ổn định cuộc sống nơi xứ lạ. Người thì buồn
bã khép mắt ra đi vĩnh viễn trong nỗi uất nghẹn
không nguôi … Người thì đã về hưu sau
những năm dài tạo lập cuộc sống mới nơi quê
người, ngày ngày trông về cố quốc với ánh
mắt xa xăm, hơi thở mỏi mòn, chiếc bóng đời
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đang ngả dần về Tây trên đất khách … Người
thì vẫn tiếp tục cày trả nợ áo cơm …

Hai mươi năm chinh chiến… Người
Lính VNCH không bao giờ đòi hỏi Tổ Quốc bất
cứ một điều gì. Người Lính chỉ mong đem cuộc
đời của mình đổi lấy hai chữ Tự Do cho quê
hương dân tộc cho dù phải trả cái giá đắt nhất
là mạng sống.

Người Lính VNCH đã đi trên đoạn
đường chiến binh dài bằng một phần ba đời
người … Sau ngày “gãy súng”, họ vẫn cố gắng
tiếp tục đi nốt quãng đường quân hành còn lại
bằng con đường đấu tranh trong thời gian hạn
hẹp của chiếc bóng hoàng hôn trên con đường
vong quốc. Họ tranh đấu cho ai… Họ đã có tự
do, cơm no áo ấm, con cái lớn khôn thành đạt,
cuộc sống ổn định thì chắc chắn một điều là họ
không tranh đấu cho bản thân hay gia đình
họ… Trong thời chiến, họ không đem sinh
mạng đi chiến đấu vì danh vọng, địa vị, quyền
uy, chức tước thì ngày nay họ không đem tuổi
già ra tranh đấu vì bất cứ một tham vọng gì …
Họ chỉ muốn đóng góp những chuỗi ngày còn
lại vào công cuộc đấu tranh giải thể lũ bạo
quyền CSVN, cho quê hương dân tộc không
còn ngập chìm trong bể máu Cộng Sản… Họ
tranh đấu cho những thế hệ mai sau được hít
thở không khí tự do, không còn bị nhồi sọ, cai
trị bởi chủ nghĩa Cộng Sản bệnh hoạn, vô
thần, khát máu. Hai mươi năm chinh chiến
…Ba mươi sáu năm vong quốc… bây giờ họ là
những người lính già lưu vong… con đường
chiến binh dang dở năm xưa vẫn chưa thấy
đoạn cuối nhưng hơi thở của họ… đã cạn…

Hai mươi năm miệt mài đi canh giữ quê
hương… Người Lính VNCH không yêu cầu
người dân bất cứ một điều gì cho lợi ích cá
nhân. Người Lính chỉ mong muốn nhìn thấy
người dân được sống những tháng ngày an
vui, hạnh phúc, cơm no, áo ấm dưới nắng ấm
thanh bình trên quê hương mến yêu mang tên
Việt Nam.
Những năm dài bị lũ giặc thù tra tấn dã
man, chết đi sống lại bao nhiêu lần trong các
trại tù khổ sai, khắc nghiệt sau ngày “gãy súng”
… Người Lính VNCH không quỵ lụy, lòn cúi kẻ
thù để được tồn tại. Người Lính VNCH trước
sau vẫn thủy chung với con đường “Lý Tưởng”
mà mình đã chọn, vẫn giữ được khí khái,
“Danh Dự” của Người Lính VNCH khi bị bức tử
trở thành kẻ thua cuộc.
36 năm vong quốc … bao nhiêu năm
đem phần đời còn lại miệt mài tranh đấu…
“Người Lính Già xa Quê Hương” không có bất
cứ một tham vọng chính trị nào… Người Lính
Già chỉ mong sao đất nước thoát khỏi gông
cùm, xiềng xích của lũ Cộng Sản bạo tàn, độc
ác để người dân Việt Nam có được nụ cười
“Tự Do – Hạnh Phúc” mãi mãi nở trên môi.
Người Lính VNCH… Tôi nợ Anh.
Hoàng Nhật Thơ
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PHÉP LẠ
Rừng Tràm sưu tầm
cư như họ lại, đưa họ lên một con tàu đông
đúc như tàu chở súc vật, nói rằng đưa họ về
nhà, nhưng thực chất là đưa họ đến trại tập
trung đầy chết chóc ở Siberia.
Hy vọng của Anna vụt tắt, cô tuyệt vọng,
rồi sinh bệnh nặng. Thấy mình sống không
được bao lâu nữa, cô cầu nguyện xin Ơn Trên
phù hộ cho hai đứa con.

T

rong Đệ Nhị Thế Chiến, ... Martin Wall là
một tù nhân chiến tranh, bị giam tại trại tù
binh ở Siberia, xa quê hương Ucraina, bỏ lại
người vợ là Anna và cậu con trai Jacob. Và rồi
anh mất liên lạc với gia đình, thậm chí việc vợ
sinh thêm một đứa con gái tên là Sonia anh
cũng không hề hay biết.
Thêm một vài năm nữa, Martin được trả
tự do, lúc này anh ta kiệt quệ cả về sức khỏe
lẫn tinh thần. Dẫu vậy Martin vẫn bỏ thời gian
và công sức đi tìm kiếm Anna, và cậu con trai
Jacob. Cuối cùng, anh cũng nghe ngóng được
tin tức của họ từ hội Hồng Thập Tự. Người ta
nói rằng vợ con của anh đã chết trên đường đi
tới Siberia. Martin đau khổ tột độ.
Thật ra thì, không lâu sau khi Martin bị
bắt, Anna đã may mắn đưa được con trai
Jacob chạy trốn đến nước Ðức. Cô gặp được
một đôi vợ chồng nông dân tốt bụng tại đó, đôi
vợ chồng này đã giữ mẹ con họ ở lại. Vì vậy,
Anna sống yên ổn tại đó, đồng thời cô cũng
giúp họ làm việc đồng áng và dọn dẹp nhà
cửa.
Cũng vào thời gian này, cô sinh đứa
con gái Sonia. Anna tin rằng, chỉ cần Martin
còn sống, họ nhất định sẽ trùng phùng, nhất
định có thể tạo lập một cuộc sống mới. Nhưng,
đời không là mơ. Vài năm sau đó, cuộc chiến
tranh tàn khốc đã đưa nước Ðức đến bờ vực
của sự thất bại. Anna và hai đứa con vô cùng
vui mừng, họ cho rằng sẽ có cơ hội để đoàn tụ
với Martin.
Tuy nhiên, điều họ không ngờ là, Hồng
Quân Liên Xô đã tập trung những người dân di

Một ngày nọ, Anna gọi Jacob đến bên
cạnh và nói: “Con trai của mẹ, mẹ bệnh nặng
lắm rồi, có lẽ không sống được bao lâu. Mẹ sẽ
ở trên trời phù hộ các con. Jacob, con phải
hứa với mẹ, không bao giờ được bỏ rơi em gái
Sonia”.
Sáng sớm hôm sau, Anna qua đời.
Người ta đem thi thể của cô chất lên xe hàng
và chở đến một khu nghĩa địa đầy dẫy những
ngôi mộ vô danh. Còn hai đứa trẻ thì bị đem
lên tàu hỏa, đưa đến một cô nhi viện gần đó.
Còn Martin lúc này đang chìm đắm
trong tuyệt vọng, anh làm việc như cỗ máy
trong một nông trang. Một buổi sáng, Martin
gặp Greta, một cô gái làm cùng nông trang với
anh. Greta luôn mỉm cười với anh.
Martin không ngờ rằng, cô gái luôn lạc
quan yêu đời, thông minh lanh lợi này lại là
bạn học hồi xưa của mình.
Chẳng bao lâu sau, hai người tổ chức
hôn lễ. Martin cảm thấy cuộc sống của mình
như tìm lại được ánh mặt trời. Greta cũng cảm
thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô luôn mong
mỏi bản thân có một đứa con để yêu thương,
chăm sóc.
Ðến một ngày, Greta khẩn cầu với
chồng: “Martin, có nhiều đứa trẻ trong cô nhi
viện, chúng ta hãy nhận một đứa về nuôi có
được không?”. Martin phản bác: “Greta, sao
em lại có ý nghĩ như vậy, anh không thể chịu
thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, em có hiểu
không?”. Greta vô cùng buồn bã.
Nhưng cuối cùng tình yêu mãnh liệt của
cô dành cho trẻ em đã thuyết phục được
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Martin. Vào một buổi sáng, Martin nói với
Greta: “Ði nào, chúng ta đi đến cô nhi viện
nhận nuôi một đứa trẻ”. Greta vui mừng khôn
xiết, lập tức lên tàu đi đến cô nhi viện.
Greta bước trên hành lang tối tăm của
cô nhi viện, nhìn về phía lũ trẻ đang xếp thành
hàng, chăm chú quan sát, cân nhắc. Nhìn thấy
những khuôn mặt trầm mặc, những ánh mắt
cầu xin của lũ trẻ, Greta chỉ muốn mở rộng
vòng tay ôm lấy tất cả chúng vào lòng và đưa
về nhà. Nhưng cô biết rằng, điều đó là không
thể.
Ðúng vào lúc này, có một đứa trẻ cười
thẹn thùng bước về phía cô. Greta quỳ xuống,
xoa đầu đứa trẻ: “Cháu à, cháu có đồng ý đi
theo cô không? Ðến một nơi có cả cha lẫn
mẹ?”.
“Ðương nhiên cháu đồng ý, nhưng cô
đợi chút, cháu đi gọi anh trai. Chúng cháu phải
đi cùng nhau, cháu không thể bỏ lại anh trai
mình được”.
Greta cảm thấy vô cùng băn khoăn, bất
lực lắc đầu: “Nhưng cháu à, cô chỉ có thể đưa
một mình cháu đi thôi”. “Không, cháu muốn đi
cùng anh trai mình. Trước đây chúng cháu
cũng có mẹ, khi mẹ qua đời đã dặn dò anh trai
không được bỏ rơi cháu”.
Lúc này, Greta cảm thấy bản thân
không muốn chọn bất kỳ đứa trẻ nào khác, bởi
vì đứa trẻ trước mặt cô vô cùng đáng yêu, đã
thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tuy nhiên, cô
nghĩ rằng mình phải về thương lượng lại với
Martin.
Khi về đến nhà, Greta lại khẩn cầu
Martin: “Martin, có một chuyện em muốn bàn
với anh. Em phải nhận nuôi hai đứa trẻ, bởi vì
đứa trẻ mà em chọn có một người anh trai, nó
không thể rời bỏ anh trai của mình. Em mong
anh đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này được
không?”.
“Greta, vậy sao em không chọn đứa trẻ
khác, mà lại nhất quyết là bé gái này? Theo
anh thấy thì tốt nhất đừng chọn đứa nào cả”.
Lời nói của Martin Wall, khiến Greta vô
cùng đau lòng, cô thậm chí còn không muốn đi
cô nhi viện nữa. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã
của Greta, trong lòng Wall chợt trào dâng niềm

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

thương cảm. Tình yêu rốt cuộc lại giành chiến
thắng.
Lần này, Martin và Greta cùng đi đến cô
nhi viện, Martin cũng muốn gặp đứa bé gái đó.
Ðứa bé gái ra ngoài hành lang tiếp đón họ, lần
này, cô bé nắm chặt tay cậu bé đi cùng. Ðó là
một cậu bé gầy gò, trông rất yếu ớt, nhưng cặp
mắt của cậu bé lại ngập tràn sự dịu dàng và
lương thiện. Lúc này, cô bé mở to đôi mắt
sáng lóng lánh, nhẹ nhàng hỏi Greta: “Cô đến
đón chúng cháu phải không?”.
Greta chưa kịp trả lời, thì cậu bé đứng
bên cạnh đã mở lời: “Cháu đã đồng ý với mẹ là
sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Khi mẹ cháu
mất, cháu đã hứa như vậy. Vậy nên, đáng tiếc
là em gái cháu không thể đi cùng với hai
người”.
Martin âm thầm quan sát hai đứa trẻ
vừa đáng yêu lại đáng thương này. Một lát
sau, anh tuyên bố đầy quả quyết: “Chúng tôi
nhận cả hai đứa trẻ này”. Martin đã bị cậu bé
gầy gò ốm yếu trước mắt thu hút đến nỗi
không thể kháng cự nổi nữa rồi.
Vậy là Greta đưa hai anh em đi thu dọn
quần áo, Martin đến văn phòng làm thủ tục
nhận nuôi. Sau khi Greta thu dọn đồ đạc, đưa
hai đứa trẻ đến văn phòng, liền thấy Martin
bần thần lúng túng đứng ở đó. Gương mặt
trắng bệch, đôi tay run rẩy, dường như không
dám ký vào thủ tục nhận nuôi.
Greta sợ hãi hỏi: “Martin! Anh làm sao
vậy? Martin?”.
“Greta, em nhìn những cái tên này
xem!”. Greta nhận lấy tờ thủ tục nhận nuôi có
ghi tên hai đứa trẻ: “Jacob Wall; Sonia Wall,
Mẹ: Anna (Bartel) Wall; Cha: Martin Wall”.
“Em có biết không Greta, hai đứa trẻ này là
con ruột của anh! Một là đứa con trai mà anh
tưởng rằng đã chết từ lâu, và một là đứa con
gái mà anh chưa từng gặp mặt!”.
Martin xúc động đến nỗi nước mắt nhạt
nhòa, anh vừa nói vừa quỳ xuống, ôm chặt hai
đứa trẻ vào trong lòng, nói: “Ôi! Cảm ơn trời
đất đã phù hộ chúng tôi, ôi! Greta, nếu như
không phải em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi
chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của
em, có lẽ anh đã không thể gặp được điều kỳ
diệu này mất rồi”.
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Du Lịch Mỹ Làm... Oshin
Hà Kim
Hà Kim là tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về
Nước Mỹ. Bà sinh năm 1950, Giáo viên tại Việt
Nam, theo chồng định cư ở Mỹ diện HO năm
1995, hiện là cư dân San Jose (Bắc Calif).
Cuối tháng Sáu 2007, bà thay gan tại Bệnh
viện Stanford. Bốn tháng sau ngày rời Bệnh
viện, bà viết bài "AGAIN, AMERICA”, Xin nói
lời tri ân kể lại đầy đủ kinh nghiệm của người
đã đi qua "Ba bước thay gan." Sau đây là bài
viết mới của Bà.
Lời Ngỏ: Bài viết để tặng tất cả phụ nữ Việt
Nam. Riêng tặng L. Xin được mượn bài thơ Hồ
Dzếnh để nghiêng mình kính phục và thương
yêu người con gái Việt Nam:
"Nếu chữ hy sinh có ở đời.
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực.
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi..."
***

C

ô Lành dáng người thon nhỏ. Cô nặng chỉ
hơn 100 pounds, nhưng nhìn cô không
quá gầy vì cô thấp người. Cô nhỏ nhoi giữa
một rừng người, chen chúc, xếp hàng tiến về
quầy cân hành lý, lấy vé bay và đến khu vực
chờ đợi lên chuyến bay. Cô hồi hộp quá
chừng, tiếng Anh không đầy bàn tay mà cô đi
du lịch Mỹ, không biết có đi lạc không? Cô mỉm
cười vu vơ nhớ lại hôm nhận đuợc giấy báo
ngày phỏng vấn, ông xã cô co các ngón tay
trước mặt cô nói đùa:

- Dì ơi, em bảo trợ, làm đầy đủ giấy tờ hết rồi.
Dì qua dự lễ Vu quy của Út Ngọc. Sẵn dịp em
chở Dì đi du lịch. Nước Mỹ đẹp lắm! Và Dì sẽ
học hỏi được nhiều điều, chẳng lẽ, Dì ở hóc bà
tó suốt ngày sao?
Thôi thì đi phỏng vấn đại để khỏi phụ lòng anh
chị và cháu. Cầm chắc...100% rớt, vậy mà cô
... đậu ngon ơ. Cô đóng $10 cho dịch vụ tư vấn
để hướng dẫn mình trả lời. Nơi phòng phỏng
vấn, cô đếm chừng 500 người. Tưởng cả ngày
không biết có giải quyết hết ngần ấy hồ sơ
không? Không ngờ quá trưa, khu vực vắng hết
người. Điều đầu tiên cô học hỏi được là lối làm
việc đúng giờ, nhanh gọn và tổ chức rất khoa
học của phái đoàn phỏng vấn Mỹ. Mình bắt số
thứ tự và chờ gọi đến nhiều ô cửa sổ nhỏ mở
sẵn. Cô được đến ô số 3. Người đàn ông Mỹ
trắng ngước nhìn cô chào và hỏi - qua Thông
dịch viên - cô trả lời nhanh gọn: tên tuổi, địa
chỉ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, cô đi Mỹ
để dự lễ cưới của cháu gái và du lịch qua Mỹ
xem thắng cảnh. Cô chìa ra thiệp cưới.
Ông ta hỏi đùa:
- Bà có định ở lại Mỹ luôn không?
Cô nghiêm chỉnh trả lời:
- Không! Nghe nói nước Mỹ giàu đẹp, tôi muốn
qua cho biết! Tôi phải trở về vì còn hai con nhỏ
9 và 10 tuổi và còn Cửa hàng bán quần áo cần
chăm sóc.

- Mỹ mà cho em đi du lịch, anh cùi liền. Làm hồ
sơ chi cho tốn $100. Em mới 40 tuổi, ai cho em
đi để ở luôn bên bển.

Ông ta gật gù và bảo ra ngoài ngồi chờ nhận
Visa.

Cô cũng ngần ngại, nhưng gia đình anh chị Hai
cô khuyến khích, phone về năn nỉ mãi. Cô là
con út nên kém chị cô đến 19 tuổi. Và vì chị cô
lấy chồng sớm, nên con gái đầu lòng bằng tuổi
cô. Hồi nhỏ, hai đứa học chung lớp. Cô vai Dì,
bao giờ cũng nhường nhịn, chịu thiệt thòi, con
cháu mắc cỡ nói chuyện với cô đành kêu Dì
mà xưng Em. Cách nhau mười mấy năm
không gặp mà tình thương yêu vẫn còn. Nó
phone về nói hoài:

***
Chuyến bay Eva cất cánh từ Việt Nam sẽ ghé
qua Taipei. Chờ khoảng 2 tiếng, cô sẽ lên
chuyến bay kế tiếp đến Mỹ. Điều thứ hai cô
học hỏi được là không cần có tiếng Anh, không
cần có Hướng dẫn viên du lịch, cô chỉ cần nhìn
những mũi tên chỉ hướng để đi đến cổng chờ
ghi sẵn trên vé bay. Cô thầm thán phục lối thiết
kế giao thông giúp hành khách đi lại dễ dàng
của phi trường quốc tế. Cô biết cô sẽ được mở
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tầm mắt, hiểu biết nhiều điều hơn nữa. Thiệt là
đi một ngày đàng học một sàng khôn!
Thành phố San Francisco mờ sương, rõ dần
khi phi cơ hạ thấp xuống và dừng nơi bến đậu.
Cô Lành theo dòng người tiến ra cửa máy bay,
theo một hành lang duy nhất mà đi tới phòng
kiểm tra giấy tờ. Tưởng thủ tục rườm rà, lâu
lắc như thủ tục hành chính bên Việt Nam.
Không ngờ, bà nhân viên liếc nhanh qua mấy
tờ giấy, đóng mộc vào Visa thời hạn ở Mỹ 6
tháng là xong.
Cô đến quầy nhận hành lý, nhờ người đứng kế
bên nâng giúp hai Vali to lớn lên xe đẩy. Cô
ung dung đẩy xe ra ngoài. Cô lo ngại không
hiểu gia đình anh chị cô thấy và đón mình giữa
dòng người nườm nượp không? Cô không biết
rằng bên ngoài có màn hình rộng lớn, ảnh cô
vừa quẹo góc đã được thâu liền. Cô vừa ra
khỏi cổng, đứa cháu gái đã vồ lấy, ôm chặt cô,
reo lên:
- Gặp Dì, em mừng quá. Trời ơi, trông Dì già
ngắt à!
Cô mở to mắt, nhận không ra cô cháu gái.
- Không còn Thu đen nữa! Bây giờ, Dì phải gọi
Thu bông tuyết. Thu trắng bóc à, còn mập, tròn
trịa ra nữa kìa.
Cô tưởng khen vậy, cháu cô sẽ hài lòng, vui
hơn. Nhưng không, chị Hai cô kế bên, lên tiếng
nhắc nhở:
- Thu nó “diet” dữ lắm mới thon gọn như vậy
đó. Đừng nói nó mập, nó buồn đó.
Thì ra suy nghĩ ở Mỹ có khác đó nhe. Ở Việt
nam mình nói người ta gầy ốm là họ phiền
lòng, cho là mình “quở” họ bịnh hoạn, phải
khen bệ vệ mới ngon lành chứ. Cô hình dung
cô sẽ gặp nhiều điều khác ý nữa đây. Bây giờ
là 7 giờ tối, bên Việt nam là 9 giờ sáng. Tối
bên này là sáng bên kia. Bởi vậy, cái gì cũng
quay vòng khác nhau 180 độ.
Trời tháng 5 ấm áp mà sao cô vẫn thấy lành
lạnh. Cả nhà lên xe. Vượt qua cuộc hành trình
hơn 20 tiếng, đầu cô có choáng váng nhưng
cô vẫn hòa nhịp vui, trò chuyện tíu tít cùng anh
chị và các cháu. Bảy giờ tối mà còn sáng
choang, cô phóng tầm mắt nhìn ra ngoài.
Đường cao tốc, xe vun vút mà vẫn êm ru. Xe
cộ đông đúc mà đường ai nấy chạy, không ai
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bóp còi ầm ĩ, chen lấn nhau như ở quê cô. Từ
đầu ngõ, xe chạy vào, cô thấy trước nhà thảm
cỏ xanh rì, viền hai bên lối vào nhà bông hoa
đua sắc rực rỡ.
Cô bật hỏi:
- Hai à, sao bên đây, mặt tiền nhà xây vào
trong “hẻm” và cửa nhà ai cũng đóng kín. Sân
sau nhà hướng ra lộ lớn xe chạy, còn xây
tường cho kín nữa, nhìn không đẹp gì hết trơn!
Chị cô cười dòn, giải thích:
- Để tránh tiếng ồn và bụi. Nhà sâu trong
“hẻm”, nhà trên núi mới càng mắc tiền đó em
à.
Cô thật buồn cười. Ôi chao, ở Việt nam nhà
người Thượng ở trên cao, người ta kể là lạc
hậu, nhà trong "hẻm" thì là nhà nghèo, rẻ tiền.
Ai khá giả cũng toàn ở nhà mặt tiền lộ lớn. Việt
Nam nóng bức, bụi bặm kể gì mà nhà nhà đều
mở rộng cửa.
***
Thứ bảy, lễ Vu quy của Út Ngọc diễn ra long
trọng. Anh chị cô vẫn còn giữ phong tục quê
nhà. Buổi sáng đàng trai đến nhà gái làm lễ
rước dâu. Cũng mâm quả, trầu cau, trà bánh,
nữ trang. Cô dâu chú rể ra mắt hai họ, rồi bái
gia tiên, rót rượu tạ ơn cha mẹ, ông bà. Người
lớn tay bưng ly rượu uống cạn, còn nói lời cám
ơn và chúc mừng. Cô Lành lấy làm lạ, cô
những tưởng người lớn nhận quà, nhận lễ từ
con cháu không cần cám ơn, xem con cháu có
bổn phận phải làm thế. Ở Mỹ lại khác dù kẻ
trên người trước vẫn cám ơn để gắn chặt tình
yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Kết thúc buổi
lễ là màn tặng quà thật vui. Nầy ông bà nội
tặng hai cháu vé bay hưởng tuần trăng mật ở
Hawaii. Ba mẹ chồng tặng cô dâu vòng đeo
tay. Chị tặng em cái robe, chị chọn lựa kỹ chắc
chắn hợp với em. Ai cũng khoe ra như có ý
muốn nói họ rất thương yêu cô dâu chú rể. Cô
Lành cũng lấy làm lạ, cô từng đi dự lễ cưới.
Mọi người đều tặng quà gói kín và hay nói “Có
chút quà mọn tặng cháu” nhún nhường chứ
không khoe khoang - ở Mỹ có khác...
***
Tuần lễ dự lễ cưới qua mau. Cô chỉ đi lòng
vòng các Shopping. Nơi nào cảnh cũng đẹp,

SỐ 116 – MÙA THU 2021

rộng rãi, sang trọng. Lòng vương vấn chồng
con, dù cảnh có đẹp, cô vẫn không vui trọn
vẹn. Cô đi Mỹ còn có mục đích thầm kín khác.
Người dân Huyện cô rầm rộ chạy tiền để xin đi
lao động nước ngoài. Việc cực khổ mấy, độc
hại mấy, họ cũng nhận đi làm, miễn sao kiếm
được khá tiền gởi về người thân. Hoàn cảnh
cô không khá giả gì. Quầy bán quần áo của vợ
chồng cô khi đắt, khi ế, thuế má cứ ba tháng
tăng vùn vụt, hai con chóng ăn mau lớn. Yêu
cầu ăn học càng cao. Mang tiếng đi du lịch,
nhưng sẵn dịp này cô muốn tìm kiếm vịệc làm.
Năn nỉ, giải thích mãi anh chị cô mới đồng ý.
Vả chăng, anh chị cô cũng không dư giả để có
thể cho cô vài ngàn đô. Qua đây, cô mới thấm
thía giá trị của tiền đô. Cô càng cảm động nhớ
lại những đồng tiền anh chị cô gởi về tiếp tế
cho ba má và các em. Thế nhưng kiếm việc ở
đâu bây giờ? Cô Lành thông minh, cô biết tìm
báo, đọc ở trang rao vặt. Cô chịu cực khổ, việc
gì cũng làm, miễn sao có tiền nuôi con. Giữ em
bé thì cháu cô la:
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Thế là cô Lành toại nguyện. Một ngày lương
của cô gần bằng một tháng lương của người
buôn bán. Cô rất phấn chấn và càng chăm chỉ
siêng năng làm. Bên bếp lửa, mồ hôi đổ nhễ
nhại, dù cái lưng nhức mỏi quá, cô cũng gắng
vượt qua.
Tưởng đâu cô làm ở nhà hàng này đến hết
hạn ở lại. Gần ba tháng, đi làm về, chị cô thăm
hỏi:
- Liệu em có chịu cực khổ nổi không? Hay là
chuyển Job đi. Bà Ngoại của bé Ti bệnh cần
chăm sóc. Sáng mẹ bé chở bé cho chị trông
nom, tiện chở em qua bển - về cũng vậy. Tuần
chỉ làm 5 ngày. Hai ngày cuối tuần em có thể
làm ở nhà hàng.
Cô hoảng hồn, giẫy nảy:

- Không được đâu Dì ơi. Bé mà té, có chuyện
gì thì người ta "sue" Dì đó. Ở tù như chơi nghe
Dì!

- Em không chịu đâu. Chị có nhớ chị Tư gần
nhà mình không, chị đi lao động nước ngoài,
trông nom cụ già liệt giường ở Malaysia, chỉ
viết thơ về than khóc quá trời. Chỉ kể suốt ngày
chỉ như câm, khác ngôn ngữ đâu có nói
chuyện với ai được. Tối chỉ ra ngoài hành lang,
ngó trăng, trên trái đất có một mặt trăng mà chỉ
cũng thấy xa lạ. Chỉ khóc mùi mẫn.

Tìm việc chăm sóc người bệnh thì anh cô can:

Chị cô giải thích:

- Tướng em nhỏ con làm sao đỡ đần nổi các
cụ liệt giường?
Thôi, cô tìm mục nhà hàng cần người, mà phải
số vùng gần nhà để anh cô tiện đưa đón. Đây
rồi, tiệm phở cần người. Cô phone xin việc.
Họ hỏi cô: Có biết tiếng Anh không? Có kinh
nghiệm không? - Ôi chao! Làm bếp, bồi bàn
mà cũng cần tiếng Anh, mới qua Mỹ làm sao
có kinh nghiệm. Mục nào cô cũng thua trất.
Cả nhà đều cười ngất, chọc quê cô:
- Ở Mỹ xin việc làm mà nói tôi không kinh
nghiệm, yếu đuối, ai mà thuê mướn. Đừng
hòng nhờ giúp đỡ!
Cô Lành buồn tủi nhưng vẫn phấn đấu tìm.
Lần này, cô kinh nghiệm hơn. Cô phone đến
một nhà hàng, xin làm phụ bếp. Tưởng gì chứ
lặt rau, và đổ bánh xèo thì đàn bà con gái quê
Nam Bộ của cô ai cũng làm được. Cô mạnh
dạn trả lời “Đầy kinh nghiệm”. Ngay hôm đầu
đến làm việc, ông bà chủ đã hài lòng. Cái bánh
xèo cô đổ giòn rụm và tròn vành vạnh, bốc mùi
thơm của nước cốt dừa làm ai cũng thèm ăn!

- Nhưng mà Ngoại Ti là người Việt Nam mà.
Nghe nói bệnh không nặng, lại hiền lành, dễ
thương lắm, chị có gặp. Em làm gì mà sợ?
Cô Lành suy nghĩ một chút, nhớ đến anh cô
mỗi ngày đưa rước... cũng tội. Thôi cô đành
nhận lời. Bỗng dưng, cô làm “Oshin”. Cái tên
nghe ai cũng biết nghề nghiệp mình. Chẳng là
hồi thập niên 90, truyền hình Việt Nam có
chiếu bộ phim Nhật nhiều tập “Oshin”. Kể lại
chuyện cô bé nghèo khó 10 tuổi đi ở mướn
nhà giàu - sau này cô bé trở thành doanh
nghiệp nổi tiếng giàu có.
Sự lo sợ biến mất khi cô gặp bà Ngoại bé Ti.
Vì là chỗ quen biết và bằng tuổi chị Hai nên cô
xưng hô chị em luôn. Chị Năm kéo tay cô ngồi
xuống sofa rồi nói:
- Cám ơn em đến giúp chị.
Cô cảm động quá. Sao ở Mỹ, ai cũng lịch sự.
Cứ mở lời là nghe hai tiếng cám ơn.
Chị Năm chậm rãi kể lại cảnh bệnh của chị:
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- Chị thay thận được hai tháng rồi. Cha con ở
nhà qua kỳ nghỉ phép phải trở lại làm việc. Chị
có thể sinh hoạt cá nhân bình thường. Ông xã
chị ngại chị ở nhà một mình, ngỡ có biến
chứng đột ngột, không bấm 911 kêu cấp cứu
kịp, nên nhờ em đến giúp.
Rồi chị giao công việc hẳn hoi: 8 giờ 30 sáng
đến Massage toàn thân bằng máy đấm bóp
điện cho chị. Sau đó, nấu cơm và Soup. Hai
chị em cùng ăn trưa. Chị Năm ngủ giấc trưa
dài 2 tiếng hơn. Cô Lành cứ thoải mái đọc
sách báo hay đánh một giấc theo.
Chị Năm thức giấc, cả hai dùng trái cây, sữa
hay Yogurt. Rồi nằm dài ở hai ghế Sofa trò
chuyện. Vậy là xong một ngày. Nhắc chuyện
quê nhà, chuyện ở Mỹ. Ngày qua ngày mà vẫn
không hết chuyện.
Cô Lành tâm sự:
- Dù ở quê, em cũng ráng học hành. Tốt
nghiệp lớp 12 xong, em nộp đơn thi vào Sư
phạm và Bưu Điện. Nhưng làm sao em đậu
vào được khi tờ đơn em bị tên Cán bộ ghi
dòng chữ ngoằn ngoèo: “Xuất thân từ gia đình
có cha làm việc cho chế độ cũ, có anh là lính
Ngụy”. Ở nhà, em phụ làm vườn với ba má.
Trồng mía, “đánh” lá mía để bán cho nhà máy
đường. Rồi mía thất thu, em đi ... chăn vịt. Chị
có tin không? Quần ống thấp, ống cao em vo
tròn kéo lên quá gối, lội ruộng, đầm lầy để
chăn đàn vịt, chăm sóc để chúng mập, nặng ký
bán mới được nhiều tiền. Sân vườn, em còn
nuôi vài cặp vịt xiêm mập tròn nữa.
- Con gái mà đi chăn vịt, tội hôn! Nhắc tới vịt
xiêm mà chị phát thèm, nấu cari ngon hết ý.
Ủa, rồi sao em có chồng được?
Cô bẽn lẽn trả lời:
- Bởi vậy, em tới 28 tuổi mới lấy chồng. Anh
cũng thuộc gia đình thất thế, sa cơ như em.
Nhờ chị Hai gởi về giúp đỡ nên tụi em mới có
vốn mở một sạp bán quần áo may sẵn ở chợ
Huyện. Em còn làm thêm nhiều việc nữa như
mùa cưới thì nhận kết bông hoa lên áo cưới,
móc áo ấm, may viền giày da. Thức khuya đến
1, 2 giờ sáng. Tụi em ráng làm, nuôi hai con
em khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Hy vọng đời
nó đỡ cực hơn đời cha mẹ.
Chị Năm nghe qua thật xúc động. Phụ nữ Việt
nam ở đâu cũng chịu cực, hy sinh cho chồng
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con, không nghĩ đến phần mình. Chị càng đối
xử tử tế với cô hơn.
***
Tối về, cháu cô lại cười cô:
- Dì thiệt là có phước. Làm Oshin mà khỏe
quá, được ngủ trưa, trò chuyện tào lao với bà
chủ.
Bà chủ cô - chị Năm là người nhân hậu, hỏi cô:
- Ở với chị sung sướng không? Chị có phước
mấy đời nên em có phước lây đó. Nhờ được ở
Mỹ mà chị mới có cơ hội thay thận. Phước đức
ông bà để lại mà chị mới được phục hồi nhanh
như vậy.
Cô Lành nhớ và nhắc lại:
- Đúng là chị có phước quá. Ở Mỹ chị mới
hưởng được vậy. Chị biết không, ở Hà Nội có
xóm thay thận hơn 200 người, già trẻ đủ. Họ
nghèo lắm mà phải lọc máu hàng tuần. Ngừng
lọc máu là chấm dứt cuộc đời họ. Biết đời kiếp
nào họ mới có thận để thay. Mà có thận thì tiền
đâu mà họ thay. Mỗi lần lọc máu tốn đến 400
ngàn. Một tháng kể cả thuốc men cũng tốn đến
hơn 4 triệu bạc. Có nhiều bệnh nhân ở xóm đó
phải lê ra đường làm đủ nghề để kiếm sống,
bán bánh mì, pha nước trà bán dạo...Tội
nghiệp lắm chị à!
- Bệnh chị có Bảo hiểm nơi làm trả hết. Chị chỉ
trả một chút xíu thôi, trong khả năng của mình.
Còn bệnh nhân nghèo thì có Bảo hiểm xã hội
trả cho. Chị còn được nhận tiền nghỉ bệnh
nữa. Tiền này có được qua tiền đóng thuế
hàng tháng khi mình đi làm.
Nhìn chị Năm, cô Lành thương xót cho dân
mình. Giờ cô mới thấm thía hiểu được vì sao
ai cũng nuôi giấc mơ đến Mỹ quốc. Du lịch
nước Mỹ, dù cô không đi được nhiều nơi
nhưng chính riêng nơi Thành phố cô đến,
được tiếp xúc với nhiều người. Tầm mắt, tấm
lòng cô mở rộng hơn. Cô khám phá ra nhiều
điều mới lạ và thú vị - góp thêm hành trang vào
đời của cô.
***
Thấm thoát sáu tháng qua nhanh. Cô Lành
chuẩn bị về nước. Người thân quen đều mến
thương cô, tặng cô nhiều quà. Này là đôi giày
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tặng chồng cô, đồ chơi cho con cô, xách tay
cho cô. Còn son phấn, quần áo... đầy cả hai
Vali. Chị Năm còn tặng thêm một ít tiền. Cô rơi
nước mắt, cảm động.
Có bạn còn xúi cô ở lại. Đi làm kiếm nhiều
nhiều tiền rồi hãy về. Cô xót thân phận người
di dân bất hợp pháp đi làm chui, không có
quyền lợi gì, nhất là không có Bảo hiểm Y tế.
Cô xót cảnh nhà cô, cha già yếu, chồng cực
khổ một mình lo việc nhà, hai con thơ réo gọi
mẹ về hàng tuần. Sao cô có thể ở lại?
Cô bắt tay từ giã, bạn bè bịn rịn ôm hôn, chúc
một mai khá giả hơn. Cô bịn rịn ôm chị Năm,
chúc chị khỏe mạnh, có dịp về nước, em sẽ
đến thăm, xách tặng chị con vịt xiêm để chị
nấu Cari.
Ngày tiễn cô Lành ra phi trường, gia đình chị
Hai rướm lệ, thương cô trở về nhà cực khổ. Cô
bước tới mà đầu ngoái lại, vẫy tay chào. Thôi
cũng đành. Tạm biệt anh chị và các cháu.
Nước Mỹ ngoài tầm tay với - nước Mỹ xa vời.
Xin tạm biệt.
Hà Kim

Mấy trùng dương mấy dặm ngàn trời xanh.
Cõi ngoài gió tuyết mưa nhanh,
Thương bàn tay nhỏ nghiêng vành nón che;
Đâu là bến giác trời mê,
Thương Em từng bước đi về lạ quen;
Đêm đêm dưới ánh sao hiền,
Lòng nao nao một nỗi niềm tha hương;
Ngại vương vào lối tơ vương,
Đời xa hoa mộng bình thường khó khăn;
Em cười như một vầng trăng,
Phải đâu hạt cát sông Hằng mà yên;

Còn đâu Em, khoảng trời riêng
Cho Em gửi những ưu phiền xuân xanh…
Mắt huyền ngấn lệ long lanh,
Giọt sương mai tụ đầu cành trao ai?

THƯƠNG LÒNG MÂY
TRẮNG BÊN TRỜI BƠ VƠ
Tặng Em Nguyễn Thanh Mai

Dặm nghìn non nước còn dài,
Đời mênh mông quá! bờ vai Em mềm;
Miệt mài xuôi ngược bon chen,
Khi vui, vui quá sợ quên lối về,
Lúc buồn buồn đến tái tê,

Ngày Xuân chim hót trên cành,
Đâu đây áo đỏ, áo xanh nhớ người;

Mòn con mắt gửi trời quê nghìn trùng….
………………….

Vắng Em đời vắng môi cười,

Tháng ngày mùa lại sang xuân,

Thương lòng mây trắng bên trời bơ vơ…

Nhớ ai con én bay gần bay xa;

Em đi tháng đợi năm chờ,

Đất nghèo hoa khó nở hoa,

Về đâu rồi cũng giấc mơ ngậm ngùi…

Gửi sang Em một quê nhà tối tăm…

Dọc đường có bóng trăng soi,
Tiếng con dế gọi nghe sao bàng hoàng…
Xa rồi Em mấy quan san,

Nguyễn Hòa, Saigon 1981
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Trần Văn Lương
lèo của mình từ Newport Pier tới Balboa Pier
và trở lại. Đoạn đường chiến binh dài đúng 4
dặm!
Bà xã tôi thấy tôi bước ra cửa bèn nhẹ
nhàng bảo:
– Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn, em cho phép
anh nghỉ ở nhà một bữa.
Tiếc công mặc quần áo và thoáng thấy mấy rổ
đồ giặt mới lấy từ máy sấy ra chưa kịp gấp, tôi
vội vàng vừa đi vừa bảo:
– Thôi em ạ, thể dục phải chuyên cần mới có
kết quả. Nghỉ được một ngày thì sẽ nghỉ mãi.
Anh ra chạy chừng một tiếng sẽ về ngay.
Bà xã tôi dặn với theo:
– Anh ráng về sớm để ăn cơm với các con.

H

ôm đó là ngày thứ năm.

Phải, ngày thứ năm cuối cùng của
tháng 11, ngày lễ Tạ Ơn của nước Mỹ. Tôi
không phải đi làm, suốt cả ngày hết ăn rồi lại
nằm, hết nằm rồi lại xem Ti Vi, cố gắng tận
hưởng những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi ở
cái đất nước văn minh cơ khí này. Chợt nhìn
đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều, tôi vội vàng
đi thay quần áo để ra bờ biển làm thủ tục chạy
bộ hàng ngày. Cách đây mấy tháng, từ lúc bà
xã tôi tình cờ phát giác ra cái vòng số hai của
tôi càng lúc càng lớn ra và tôi càng lúc càng có
triển vọng đoạt giải nhất cuộc thi lực sĩ “bụng
nở ngực thon”, thì bà ấy, ngoài việc cấm tôi ăn
các đồ béo, lại còn âu yếm ra lệnh cho tôi mỗi
ngày: sau khi từ sở làm về, phải ra bờ biển gần
nhà chạy bộ ít ra là 4 dặm để tiêu đi bớt mỡ.
Tôi kính cẩn tuân lời (các cụ dạy rằng: “Có 3
loại tội bất hiếu, không tuân lời vợ là tội lớn
nhất”. Tôi xin chép lại nguyên văn chữ Hán để
quý vị tiện đường tham khảo: “Bất hiếu hữu
tam, bất tuân thê lệnh vi đại”).
Và từ đó, bất kể nắng mưa sáng tối, cứ
vào khoảng 5 giờ chiều là những người đi dạo
tại bờ biển Newport Beach lại thấy một anh
chàng Việt nam ỳ à ỳ ạch bê cái thùng nước

Tôi hấp tấp gật đầu và dong xe đi ra bờ
biển. Thực tình trong bụng hôm nay tôi cũng
muốn ở nhà cho khỏe, nhưng không hiểu có
một mãnh lực nào thôi thúc tôi phải cương
quyết đi cho bằng được. Chả lẽ… vì bà cụ
chăng? Không có lý! Tôi vừa lái xe vừa thắc
mắc mà không tìm ra câu trả lời. Có một điều
gì đó mà sau này tôi mới hiểu được.
Vừa đặt chân xuống bờ biển, tôi đã thấy
ngay bóng bà cụ đổ dài trên bãi cát sát chân
trạm cấp cứu số 13. Trạm cấp cứu này nằm
giữa đoạn đường chay bộ của tôi. Tôi thở phào
nhẹ nhõm, lòng bỗng thấy mừng thầm mà
không hiểu tại sao. À, thế là hôm nay bà cụ
cũng ra hóng gió.
Không biết bà cụ đã bắt đầu mỗi chiều
ra ngồi ở chỗ đó từ ngày tháng nào. Tôi chỉ
biết là kể từ lúc tôi thực hiện chương trình thể
dục bất đắc dĩ này thì tôi đã thấy cụ ngồi đó
rồi. Mỗi ngày cụ đều đến trước tôi, và khi tôi ra
về thì cụ vẫn còn ngồi đó.
Đó là một bà cụ Á châu vào khoảng trên
dưới 80 tuổi mà tôi nghĩ là người Việt nam. Tôi
chỉ đoán thế dựa trên cách ăn mặc của cụ vì
chưa bao giờ tôi được cụ mở miệng ban cho
một câu, hoặc nhìn một cái. Mỗi ngày lúc chạy
ngang qua cụ tôi đều nhìn cụ gật đầu chào,
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mong có cơ hội làm quen, vì nhìn cụ tôi lại liên
tưởng đến mẹ tôi cũng cỡ tuổi như cụ đang
còn ở tại quê nhà. Đáp lại, cụ chỉ lạnh lùng khẽ
gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra xa như
muốn tìm kiếm cái gì bên kia bờ Thái Bình
Dương. Cái gật đầu thật là nhẹ, phải để ý lắm
mới thấy được. Và cũng chưa bao giờ tôi
chạm được ánh mắt cụ. Cặp mắt buồn xa xôi
dưới vầng trán nhăn nheo luôn luôn hướng ra
khơi. Nhiều lúc tôi muốn tìm cách gợi chuyện
với cụ nhưng cuối cùng lại thôi vì tôn trọng sự
kín đáo của cụ. Mối liên hệ giữa tôi và cụ chỉ
có thế, giới hạn trong hai cái gật đầu trong lần
đi và trong lần về. Nghi thức xã giao này được
lặp đi lặp lại mỗi ngày trong mấy tháng trời
qua.

TRANG 89

người hết sức sâu sắc. Bây giờ mới có dịp
quan sát kỹ cụ, tôi bỗng thấy nét mặt cụ có vẻ
quen quen, nhưng không nhớ ra là đã thấy cụ
ở đâu trước khi gặp cụ nơi bờ biển này.
Tôi vội vàng hỏi:
– Cụ về Việt nam?
Tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn nữa. Cụ chậm rãi
gật gù, mắt không thèm nhìn tôi:
– Vâng, về quê… về Việt nam… về làng… về
Hải Dương… Cậu có biết Hải Dương ở đâu
không nhỉ?
Và không đợi tôi trả lời, cụ nói tiếp:

– Kính chào cụ. Cụ là người Việt nam?

– Hải Dương là quê của tôi đấy. Ngày mai
người con cả của tôi sẽ đưa tôi về đấy. Tôi xa
quê từ năm 54, bây giờ mới có dịp về. À, cậu
trông thấy tôi quen quen phải không? Bà cụ
của vợ cậu lúc còn sống thường hay đi chùa
với tôi và tôi nhớ hình như có thấy cậu đôi lần
lúc cậu lên chùa đón cụ … Ông nhà tôi ngày
xưa làm Tuần phủ nên mọi người đều gọi tôi là
cụ Tuần, mãi rồi tôi quên hẳn tên thật của
mình.

Cụ nhìn tôi khe khẽ gật đầu, nét mặt vẫn lạnh
lùng không lộ chút tình cảm nào. Nhưng khi cụ
nhìn tôi, tôi thoáng thấy trong ánh mắt cụ ẩn
hiện một chút hóm hỉnh như có vẻ giễu cợt sự
ngây ngô của tôi: người ta đã nói “Chào cậu”
mà mình lại còn hỏi “Cụ là người Việt nam?”

À ra thế. Cụ Tuần. Hèn gì thấy mặt bà cụ quen
quen. Và tôi cũng nhớ ra lúc còn sống, mẹ vợ
tôi cũng có nhắc đến tên các bà bạn đi chùa
của cụ, trong đó hình như có tên cụ Tuần. Tôi
bỗng thấy hơi gờm bà cụ. Sao cụ biết tôi thắc
mắc như thế mà trả lời? Tôi bèn đưa đẩy:

Tôi lúng túng tần ngần chưa biết phải làm gì thì
cụ đã bảo:

– Thảo nào mà cháu thấy cụ quen quen. Hóa
ra cụ là bạn của mẹ cháu. Thế thì mình là
người nhà cả.

Hôm nay cũng thế, khi đến gần cụ tôi lại
nhìn cụ cúi đầu chào, hai chân vẫn tiếp tục
chạy.
– Chào cậu!
Tôi nghe như bị điện giật, hai chân khựng lại.
Tôi vội quay nhìn cụ và ấp a ấp úng:

– Cậu ngồi xuống đây mình nói chuyện một
chút. Hôm nay tôi có ý đợi cậu.
Tôi rón rén ngồi xuống cát, cách xa cụ độ một
sải tay. Tôi đi từ ngạc nhiên này qua ngạc
nhiên khác, không biết bà cụ đợi tôi có chuyện
gì.
Như hiểu ý tôi, cụ ôn tồn bảo, giọng nói đã bớt
đi một tí lạnh lùng:
– Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cậu ngạc
nhiên là phải vì điều này hơi đột ngột đối với
cậu. Tôi muốn gặp cậu chiều nay để từ giã cậu
và cám ơn cậu đã chào hỏi tôi trong mấy tháng
qua. Hôm nay là ngày cuối tôi ra đây. Mai tôi
về quê.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, bà cụ có vẻ nhà quê
nhưng lại thông minh đáo để và nhận xét

Cụ cười nhẹ:
– Chính vì thế mà tôi muốn gặp cậu hôm nay
để nói chuyện lần cuối và từ biệt cậu, kẻo mai
kia cậu lại thắc mắc không biết cái bà cụ mặt
mày lạnh lùng khó đăm đăm kia đi đâu mất rồi.
Tôi đỏ mặt, không ngờ bà cụ lại nói đúng ý
nghĩ của tôi. Quả thật trước kia, sau mỗi lần
chào cụ và chỉ nhận được một cái gật đầu như
gió thoảng của cụ, tôi hay lẩm bẩm trong bụng:
sao mặt mày bà cụ lại lạnh lùng khó đăm đăm
thế!
Cụ nhìn tôi tiếp tục:
– Tôi theo thằng con cả qua đây năm 75, tính
đến nay đã được 20 năm. Ngày mai là lần đầu
tiên tôi về quê. Và tôi sẽ ở luôn bên Việt nam,
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không qua đây nữa. Ấy, cậu đừng hỏi tại sao.
Lá rụng về cội. Người già nào cũng muốn
được chôn xác ở quê cha đất tổ. Tôi đã muốn
về từ mấy năm trước cơ, nhưng vì công việc
làm ăn kỳ này con trai tôi mới đưa tôi về được.
Muộn còn hơn không …
Rồi cụ thao thao kể cho tôi nghe về gia đình
cụ, về cụ ông, về cậu con trai, về đời sống của
cụ tại Hoa kỳ, về việc cụ mỗi chiều ra bờ biển
vọng về phía bên kia bờ đại dương để nhớ tới
quê nhà … Trong câu chuyện, hình như cụ
đoán trước được các câu hỏi tôi định đặt ra và
cụ đã trả lời trước khi tôi kịp mở miệng. Thành
ra trong suốt hơn một tiếng đồng hồ tôi không
chen vào được một chữ.
Cụ bỗng chép miệng, thở dài và bảo:
– Thôi trời tối rồi, cậu về nhà đi, vợ con cậu
đang chờ cơm. Câu chuyện tôi định kể cho cậu
hôm nay chỉ có thế. Chúc cậu ở lại Mỹ mạnh
giỏi, mai tôi về quê. Cậu về trước đi. Tôi nán
lại thêm một tí rồi sẽ về sau.
Tôi ngỏ ý muốn đưa cụ về nhà nhưng cụ từ
chối. Tôi đứng dậy từ giã cụ, miệng lí nhí nói ít
lời cầu chúc cho cụ thượng lộ bình an. Nhìn
thấy vẻ bùi ngùi lưu luyến của tôi, cụ cười bảo:
– Cậu đừng buồn vì nghĩ rằng sẽ không bao
giờ gặp lại nhau. Mọi sự trên đời đều không có
gì đi ra ngoài chữ “duyên”. Nếu còn có duyên
với nhau thì cậu sẽ có dịp gặp lại tôi, e rằng lúc
đó cậu lại không thích.
Cụ đưa tay khoát vẫy tôi đi. Không dám
nói gì hơn, tôi nhìn cụ lần cuối và từ từ quay đi
về hướng đậu xe, lòng cảm thấy hơi bùi ngùi
khi phải chia tay với cụ.
Và kể từ lúc đó, chẳng bao giờ tôi thấy
lại bà cụ nữa trong những lần chạy bộ của tôi.
Hy vọng cụ sung sướng ở quê nhà.
Một năm sau, cũng vào dịp lễ Tạ Ơn,
một người Việt nam mới vào làm chung hãng
với tôi có nhã ý mời các đồng nghiệp người
Việt trong sở tới nhà để chung vui nhân dịp
sinh nhật 16 tuổi đứa con gái đầu lòng của
anh. Bà xã tôi vì bận việc nên tôi được phép đi
dự tiệc một mình.
Vì tới đúng giờ nên tôi là người khách
đầu tiên. Chủ nhà niềm nở đưa tôi vào phòng
khách nhâm nhi tí rượu trong khi chờ đợi các
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vị khách Việt khác điều chỉnh đồng hồ của họ.
Căn phòng khách được trang hoàng một cách
đơn giản nhưng rất lịch sự và tươm tất.
Thoáng ngửi thấy mùi hương, tôi quay
nhìn về phía cuối phòng và choáng váng khi
thấy bức ảnh trên bàn thờ ẩn hiện sau làn khói
mỏng của nén hương. Tôi sững sờ vì rõ ràng
đó là hình bà cụ tôi gặp ngoài bờ biển. Vẫn
khuôn mặt “lạnh lùng khó đăm đăm” đó, vẫn
cái nhìn xa vắng pha lẫn một tí giễu cợt đó,
không thể nào sai được.
Tôi vội hỏi anh Phong, người chủ nhà:
– Có phải đó là hình của cụ Tuần không?
Anh Phong gật đầu:
– Vâng, đó là hình của mẹ tôi, ở chùa người ta
hay gọi cụ là cụ Tuần, vì ngày xưa ông cụ của
tôi làm Tuần phủ. Sao anh lại biết mẹ tôi?
Tôi vội vàng nói chữa:
– Tôi biết cụ vì ngày xưa cụ cùng đi chùa với
bà cụ mẹ vợ tôi.
– À ra thế! Thì ra mình là người nhà cả, anh
hân hoan gật gù.
Tôi chết điếng trong lòng, không ngờ mới gặp
nhau năm trước mà cụ đã mất rồi. Tôi lắp bắp:
– Cụ mất lúc nào vậy anh Phong?
– Cũng được hơn 5 năm rồi đó anh.
Câu trả lời của người chủ nhà làm tóc tai tôi
muốn dựng đứng hết cả lên. Tôi lặp lại như
một cái máy:
– 5 năm . . .
Không để ý đến vẻ khác lạ của tôi, người chủ
nhà kể tiếp:
– Phải, mẹ tôi mất cách đây cũng đã hơn 5
năm, mà mãi đến năm ngoái sau ngày Lễ Tạ
Ơn tôi mới có dịp đem tro của cụ về an táng tại
quê nhà ở Hải Dương, đáp ứng được nguyện
vọng cuối cùng của cụ.
Tôi tái người nhớ lại lần nói chuyện giữa
tôi và cụ đã xảy ra vào đúng ngày lễ Tạ Ơn
năm ngoái, một ngày trước khi con trai cụ đưa
tro cụ về Việt nam.
Chúng tôi hai người im lặng giây lát như
để tưởng niệm người quá cố. Chủ nhà chầm
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chậm ngước mắt nhìn về phía bàn thờ. Và lần
này thì đến phiên anh ngạc nhiên hốt hoảng.
Anh lẩm bẩm:
– Quái lạ, ai thay bức hình đấy nhỉ?
Tôi quay đầu lại nhìn bức hình và cũng ngạc
nhiên không kém. Rõ ràng là ít phút trước đây
nét mặt người trong hình lạnh lùng nghiêm
nghị, môi mím chặt thế mà bây giờ trong hình
bà cụ đang cười tươi, để lộ gần nguyên hàm
răng đen bóng, hai con mắt lá răm hiện đầy vẻ
tinh nghịch.
Người chủ nhà hướng về phía vợ đang lui cui
trong nhà bếp hỏi lớn:
– Em ơi, có phải em thay hình của mẹ trên bàn
thờ không?
Người vợ lên tiếng nói vọng ra trong khi vẫn
tiếp tục làm đồ ăn:
– Em đâu biết hình ảnh gì đâu. Anh là người
giữ các bức ảnh mà.
Người chồng hừ nhỏ một tiếng trong cổ, nét
mặt đầy vẻ bối rối băn khoăn. Khi mắt anh
chạm phải tia nhìn dọ hỏi của tôi, anh vội giải
thích:
– Anh biết không, khi mẹ tôi mất, chúng tôi có
phóng lớn và làm khung hai bức ảnh của cụ vì
lúc đó phân vân không biết chọn bức nào để
thờ. Một bức có hình cụ tươi cười như anh
đang thấy đây, và bức kia thì mặt cụ nghiêm
trang không cười. Sau khi cả gia đình hội ý với
nhau, chúng tôi chọn bức không cười để đặt
trên bàn thờ và cất bức kia vào tủ. Tôi là người
phụ trách bàn thờ và giữ hai bức ảnh vì tôi là
con cả. Tôi nhớ là chỉ có trưng bức hình không
cười lên bàn thờ mà thôi. Không hiểu tại sao
hôm nay lại biến thành bức hình này như thế.
Tôi vội nhìn lên bàn thờ và quan sát kỹ
lại bức ảnh. Không biết tôi có tưởng tượng hay
không nhưng rõ ràng tôi thấy trong ánh mắt
của cụ hiện lên một vẻ tinh nghịch hân hoan
đượm nét ngây thơ của trẻ con pha lẫn một
chút dịu dàng từ ái của lòng mẹ. Tôi định lẩm
bẩm trách thầm cụ trong lòng rằng cụ đã bảo
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với tôi năm ngoái là cụ về quê thế mà giờ này
cụ còn ở đây nghịch phá. Nhưng ý định trách
móc vội tan biến ngay khi tôi chợt nhớ lại lời
nói cuối cùng của cụ với tôi về chữ “duyên”:
“Mọi sự trên đời đều không có gì đi ra ngoài
chữ “duyên”. Nếu còn có duyên với nhau thì
cậu sẽ có dịp gặp lại tôi, e rằng lúc đó cậu lại
không thích”. Tôi vội vã nói thầm lời xin lỗi cụ.
Trong khi đó, người chủ nhà vẫn lộ vẻ thắc
mắc bất an.
– Anh Phong này ….
Tôi buột miệng định kể cho anh chủ nhà biết
sự tao ngộ ly kỳ giữa tôi và bà cụ của anh,
nhưng vội nín bặt khi thoáng thấy ánh mắt can
ngăn của bà cụ trong bức hình.
– Gì thế anh?, người chủ nhà vội hỏi.
Tôi bèn tìm lời khỏa lấp:
– Tôi nghĩ là có thể một lúc nào đó anh đã thay
bức hình và quên bẵng đi. Với tuổi tác bọn
mình bây giờ, làm trước quên sau là chuyện
thường.
Người chủ nhà lịch sự gật đầu đồng ý,
nhưng có vẻ không tin tưởng lắm vào lời giải
thích.
Những người khách Việt giữ đúng
truyền thống giờ cao su đang lục tục kéo đến,
và chúng tôi đành bỏ dở câu chuyện để đi
chào đón mọi người. Lợi dụng lúc đông người
lu bu, tôi chuẩn bị chuồn êm sau khi đã nhờ
một người bạn chuyển lời cáo lỗi của tôi tới
chủ nhà, viện cớ là bỗng dưng tôi không thấy
khỏe. Quả thật là tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn
mỗi khi nhìn lên bàn thờ và chạm phải ánh mắt
tinh nghịch của người trong ảnh. Không dám
nhìn thẳng vào bức ảnh, tôi thầm nói lời từ biệt
với cụ và lẳng lặng lách mình ra cổng.
Không ngoái cổ nhìn lại, tôi cắm đầu rảo
bước như bay đến chỗ đậu xe.
Trong tiếng gió thoảng của một chiều
cuối thu, mường tượng như có ai nói khẽ vào
tai tôi hai tiếng: “Chào cậu”.
Trần Văn Lương

TRANG 92

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ngày Tàn Của Cuộc Chiến

Lê Nguyên Bình
LTS: Tác giả bài dưới đây, Ðại tá Lê Nguyên
Bình, là một chiến hữu nguyên là sĩ quan trong
Bộ Tham Mưu của cố Thiếu tướng Nguyễn
Khoa Nam. Ở phương vị này, Ðại tá Bình đã có
dịp được chứng kiến nhiều sự kiện đã xảy ra
trong và ngoài khuôn viên của Bộ Tư Lệnh
Quân Ðoàn IV trong ngày cuối cùng của cuộc
chiến đấu cho tự do.
Ðọc những lời tường thuật của một nhân
chứng trong cuộc, và đặc biệt những lời tường
thuật chưa hề được tiết lộ trên báo chí, người
đọc, nhất là những cựu quân nhân như nhiều
người trong chúng ta, không khỏi bồi hồi, xúc
động nghĩ rằng chúng ta đã có những vị tướng,
tá như thế mà đành phải thất trận, không cứu
vãn nổi tự do thì âu cũng là tại lòng Trời còn
muốn đày đọa dân Việt vậy.

N

hững tràng đại liên chính xác từ bốn chiếc
trực thăng võ trang thuộc Sư đoàn 4
Không quân đổ trên đầu toán tuần thám thuộc
Trung đoàn Cộng Sản D1 miền Tây Nam Bộ,
đang vượt kinh Thác Lác với ý đồ mở đường
cho Trung đoàn này xâm nhập vòng đai Alpha
bao quanh thị trấn Cần Thơ và phi trường Trà

Nóc. Tiếng gào thét rợn trời, từng xác người
tung lên khỏi mặt nước như xé tan bầu trời,
sau đó trả lại cho màn đêm dần dần phủ kín
lớp sông dài.
Ðội hình hàng dọc các đơn vị thuộc
Trung đoàn D1 được lệnh phân tán tại chỗ,
chờ động tĩnh. Những bóng đen xì với những
chiếc nón tre bọc lưới, ẩn hiện nhấp nhô như
những bóng ma sau đám cây, những bụi chun
bàu. Dưới sông, đám bèo tây vẫn lững lờ vô
tình trôi, cuốn theo vài xác chết.
Thời gian trôi qua khoảng chừng tàn
một nén nhang, Thủ trưởng Trung đoàn ra
lệnh toàn bộ vượt sông với hàng trăm ghe
xuồng lớn nhỏ đã được bố trí từ buổi sáng.
Tiếng đập của mái chèo khua nước dồn dập
như cố thúc đẩy những con thuyền gia tăng tốc
độ chóng qua bờ. Tiếng người xì xào nho nhỏ
pha trộn hai giọng Bắc và Nam tạo nên những
âm thanh kỳ lạ, bí ẩn. Cuộc vượt sông tưởng
như diễn tiến tốt đẹp.
Ðột nhiên, những "coup départ" khai
pháo từ phi trường Bình Thủy, từ Tiểu đoàn 21
Bộ binh ở Vị Thanh, từ các pháo đội địa
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phương Rạch Gỏi, Cầu Nhím, Phong Ðiền như
xé bầu không khí nổ tới tấp theo tuyến vượt
sông, dọc theo hai bờ kinh, mưa trên đầu các
đơn vị từ tiền phong tới hậu tập.
Tiếng người xô đẩy chạy ngược xuôi,
khi hàng ngũ rối loạn. Cuộc tiến quân bất
thành vì bị bại lộ. Trung đoàn D1 bị cắt làm hai,
phải phân tán vào các thôn xóm lân cận hai
bên bờ sông.
Yên lặng lại trở về trong màn đêm cho
miền Tây hiền hòa. Bấy giờ là vào khoảng
thượng tuần tháng Tư năm 1975.
Tôi ngồi trước bản đồ Quân khu IV. Màu
đỏ chỉ những vị trí của Việt Cộng, tạo thành
một vòng đai bao quanh các thị trấn Quân khu
4. Ðúng theo nghị quyết số 14 của Trung
Ương Cục Miền Nam, Cộng Sản bỏ nông thôn
tiến về thành thị theo kế hoạch thanh toán toàn
miền Nam theo chỉ thị của Trung Ương Ðảng
Cộng Sản. Màu xanh trên bản đồ chỉ những vị
trí của các đơn vị bạn được tái phối trí chặt chẽ
hơn. Sư đoàn 21 phụ trách việc bảo vệ vòng
đai Alpha, từ phi trường Bình Thủy tiếp nối liên
tỉnh lộ Cần Thơ - Chương Thiện. Sư đoàn 9
trải quân trấn giữ con lộ huyết mạch của Quân
đoàn 4, từ phà Mỹ Thuận đến ngã ba Trung
Lương. Sư đoàn 7 Bộ binh, đơn vị lừng danh
của QLVNCH đã từng xóa bỏ Sư đoàn 5 và 9
của cộng sản giữ ải địa đầu của Quân khu 4,
đoạn vòng cung từ Chợ Thày Yên, Bến Tranh
đến ranh tỉnh Long An.
Lập căn cứ ở Quân khu 4?
Trong thời gian này, tại Cần Thơ, Bộ Tư
Lệnh Quân khu 4 và Quân đoàn 4 đã đặt nỗ
lực vào việc xây cất nhiều địa ốc thật kiên cố,
chuẩn bị cho Bộ Tổng Tham Mưu của Quân
Lực và các đơn vị bạn, khi cần, có thể rút về
giữ tuyến cuối cùng bảo vệ đất nước. Tình
hình chung lúc ấy là, sau cuộc rút lui của Quân
khu 2, kế tiếp là Quân khu 1, vòng đai của
Quân khu 3 bảo vệ Thủ đô Sài Gòn dần dần bị
thu hẹp. Vì những rối loạn chính trị đương thời
tại thủ đô, vì Quân khu 3 thiếu yếu tố địa thế
hiểm trở, chắc chắn việc tử thủ tại thủ đô sẽ
gây ra nhiều tổn thất cho quân lực và dân
chúng. Tôi liên tưởng tới sự thành công của
cuộc phòng thủ Quân khu 4, mảnh đất cuối
cùng của đất nước.
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Với vị trí thiên nhiên của sông Tiền
Giang cắt ngang miền Nam, với địa thế sình
lầy của vùng Ðồng Tháp có thể làm giảm thiểu
tốc độ chuyển quân của địch, sự di chuyển của
chiến xa và trọng pháo sẽ bị trở ngại. Với sự
tồn tại của toàn bộ các thị trấn, chưa nơi nào
lọt vào tay địch; với các căn cứ Không quân và
Hải quân vẫn còn nguyên vẹn dùng làm căn cứ
cho các lực lượng liên hệ từ các quân khu
khác rút về. Với ba Sư đoàn Bộ binh, cộng
thêm gần nửa triệu Ðịa phương và Nghĩa
quân, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chống cự
một thời gian chờ cơn sốt chánh trị gây rối loạn
và hoang mang trong hàng ngũ qua đi, chúng
ta sẽ tìm thế phản công trong tương lai, chiếm
lại phần đất nước đã bị mất. Tôi nghĩ đến
gương của nước người, nước Trung Hoa vĩ
đại của Tưởng Giới Thạch với hàng triệu binh
sĩ, đã không đánh mà tan, phải bỏ chạy trước
đạo quân của Mao Trạch Ðông. Ðến khi tàn
quân chạy ra Ðài Loan, một mảnh đất nhỏ bé,
họ Tưởng đã tổ chức lại hàng ngũ, đẩy lui bao
nhiêu cuộc tiến công của cộng sản, rồi tổ chức
được một xã hội bền vững đến bây giờ.
Tôi nghĩ lại nước Việt Nam thân yêu rồi
sẽ đi về đâu. Tưởng Giới Thạch còn có Ðài
Loan, mình thì có gì? Phú Quốc? Hòn đảo này
quá nhỏ và quá gần đất liền, không bảo toàn
được. Tôi nghĩ đến giải đất vùng biên giới Việt
Miên, bao gồm các khu vực có giáo dân Hòa
Hảo sinh sống, có dẫy Thất Sơn, có căn cứ an
toàn, có ba, bốn ngàn hang động hiểm trở
thành những phòng tuyến kiên cố chống giữ
các cuộc tiến công từ biên giới sang thì việc
phòng thủ Quân khu 4 sẽ lâu bền hơn. Tôi
mang ý kiến ra bàn với vị Tư lệnh Quân đoàn,
Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam thì được sự
tán thành của ông ngay. Nhưng rủi thay, việc
hợp tác với giáo dân Hòa Hảo đã gặp trở ngại
ngay từ bước đầu vì trước đó Thiếu tướng
Nam đã có lần nhận chỉ thị của Tổng thống
Thiệu để giải giới lực lượng Hòa Hảo Huỳnh
Trung Hiếu và bắt giữ ông Hai Tập nên đã gây
ra sự nghi kỵ và hiềm thù trong lòng những
người bạn Hòa Hảo.
Khoảng trung tuần tháng Tư năm 1975,
Thiếu tướng Nam cùng tôi qua Mỹ Tho họp với
các Tư lệnh Sư đoàn, các Tỉnh trưởng miền
Hậu Giang để thảo luận về kế hoạch ngăn
chặn hoạt động của Cộng sản gây ảnh hưởng
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với tình hình an ninh Quân khu 4, Tướng Ngô
Quang Trưởng từ Bộ Tổng Tham Mưu xuống
tham dự buổi họp. Trong buổi họp, tôi có trình
bầy tường tận về nghị quyết "Tổng tấn công,
Tổng khởi nghĩa" để đi đến dứt điểm chiến
trường của Cộng Sản. Một số sĩ quan tham dự
buổi họp tỏ vẻ hoài nghi về khả năng của Cộng
sản để thực hiện nghị quyết ấy ở miền Tây.
Vào cuối tháng Tư, tại các vùng khác quân ta
phải triệt thoái liên miên; riêng Vùng 4, cho đến
ngày cuối cùng vẫn giữ được sự toàn vẹn lãnh
thổ. Cuộc phòng thủ Bộ Chỉ Huy cuối cùng của
quân đội vẫn được ráo riết thực hiện. Các đà
sắt làm cầu được xuất kho để hoàn thành
những nhà hầm kiên cố, có thiết trí hệ thống
truyền tin, chuẩn bị đón tiếp Bộ Tổng Tham
Mưu nếu Sài Gòn thất thủ.
Chiều 26 tháng Tư, Thiếu tướng Nam
cho lệnh họp các sĩ quan của Bộ Tổng Tham
Mưu và các đơn vị trưởng thuộc Quân đoàn 4
tại Trung tâm Hành quân. Họp xong, ông yêu
cầu tôi lấy cuốn phim tài liệu tịch thâu được
của Việt Cộng chiếu cho mọi người xem. Ðó là
cuốn phim "Chiến thắng Hạ Lào" liên quan đến
cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân đội ta.
Tôi còn nhớ khi phim chiếu cảnh bọn Việt
Cộng dẫn giải những chiến sĩ QLVNCH bị
chúng bắt, những khuôn mặt quen thuộc hiện
ra trên màn ảnh làm rung động sự cảm xúc
của mọi người. Ðại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ
đoàn trưởng 3 Nhảy dù hiện thoáng qua; anh
bị thương phải chống gậy. Anh vẫn mặc bộ
quân phục Dù, ốm hẳn đi nhưng khuôn mặt
vẫn còn nét rắn rỏi. Theo sát anh là một tên
Việt Cộng bé con, mặt còn non, hờm khẩu AK
như chực nhả đạn. Hình ảnh này làm máu tôi
sôi lên trong huyết quản. Tôi liếc nhìn Thiếu
tướng Nam, ngồi bên cạnh, ông cũng nhìn lại
tôi với cặp mắt buồn. Tôi biết rằng ông còn xúc
động hơn tôi vì ông nguyên là Lữ đoàn trưởng
Lữ đoàn 3 Dù trước khi nhận lãnh chức Tư
lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh. Ông khẽ bảo tôi: "Nếu
đời mình như thế là hết!"
Ngày hôm sau, để nhận định thêm tình
hình, tôi qua thăm Bộ Chỉ Huy Trung Ðoàn 12
thuộc Sư đoàn 7, đóng tại Tân Lý Tây, quận
Bến Tranh. Tôi gặp Ðại tá Ðặng Phương
Thanh, Trung đoàn trưởng, cho biết tình hình
trận chiến. Anh nhận định trung đoàn của anh
đủ khả năng đối đầu với Sư đoàn Công trường
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5 Cộng Sản đang dàn quân trước trận tuyến
của anh. Anh đưa tôi đi xem chiến địa, nơi vừa
xảy ra giao tranh ngày hôm qua. Xác địch còn
nằm ngổn ngang trên các bờ bụi. Nhìn anh
Thanh với dáng đi lầm lũi, chắc nịch, tôi cảm
thấy anh là sĩ quan sẽ không hề lùi bước trước
địch. Tốt nghiệp Khóa 16 Võ Bị Ðà Lạt, suốt
thời gian trong quân ngũ, anh luôn có mặt tại
đơn vị chiến đấu và mới được thăng cấp Ðại tá
vào hôm trước. Sau này, tôi được biết anh đã
lựa chọn thà tự sát còn hơn đầu hàng địch.
Chúng ta là quân nhân ...
Thời gian lặng lẽ trôi, bi thảm dần dần
tới. Lúc đó vào khoảng tối 28 tháng Tư 1975,
tiếng nói của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu vang lên
từ Ðài phát thanh Sài Gòn yêu cầu toàn bộ
Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ và Cơ Quan D.A.O. rút ra
khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Lời
yêu cầu trên được lập lại nhiều lần như xoáy
vào tim óc, như nổ trong lồng ngực. Thế là hết!
Họ đã âm mưu bỏ chúng ta thực sự rồi. Thành
tích bao nhiêu năm chiến đấu đã tan thành
mây khói. Ðêm đó và sáng hôm sau, quang
cảnh thị xã Cần Thơ nhộn nhịp hẳn. Các loại
xe ba bánh chở đồ từ các cơ sở Mỹ chạy
ngược xuôi. Những trực thăng Air America
không ngừng lên xuống các tàu nhỏ nhưng
nhiều mã lực của Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ rời bến
trực chỉ hướng Ðại Ngãi, đem theo toàn bộ
người Hoa Kỳ và nhiều người Việt làm việc với
họ.
Cảm nghĩ của tôi lúc đó là tôi không
nuối tiếc sự ra đi của người Mỹ; vì dù họ có ở
lại cũng không đóng góp được gì cho công
cuộc chống Cộng của chúng ta. Nhưng sự ra
đi của họ, trong bối cảnh bấy giờ đã trở thành
một đòn cân não trí mạng, đánh mạnh vào tâm
trạng hoang mang của toàn thể nhân dân Việt
Nam và làm suy yếu hẳn sự kháng cự cộng
sản của QLVNCH.
Trọn ngày 29, tôi có dịp gặp Thiếu
tướng Nam nhiều lần nhưng chỉ bàn qua về
tình hình có ảnh hưởng trực tiếp đến Quân khu
4 mà thôi. Nhìn ông trầm tư, tôi không nhắc tới
chuyện thiết lập mật khu vì tôi biết ông cũng
cảm thông với những gì tôi muốn nói.
Chiều hôm đó, khi đi qua sân Bộ Tư
Lệnh trở về phòng làm việc, tôi có gặp Chuẩn
tướng Tham mưu trưởng Quân khu 4. Ðây là

SỐ 116 – MÙA THU 2021

TRANG 95

lần cuối tôi gặp ông vì nửa đêm hôm đó, tôi bắt
được nghị quyết số 15 của cộng sản đề cập
đến việc chuẩn bị tiếp thu các thành phố, đến
kế hoạch thâm độc nhắm tiêu diệt những quân
nhân và cán bộ quốc gia một khi chúng nắm
được quyền hành.

đề nghị với ông cùng tìm cách thoát hiểm
nhưng tôi không mở lời được vì biết ông sẽ từ
chối.

Sáng sớm ngày 30 tháng Tư, không khí
Bộ tư lệnh Quân khu 4 có vẻ khẩn trương vì
sự ra đi của Chuẩn tướng TMT và một số sĩ
quan trong đêm trước. Tiếp theo đó, qua đài
phát thanh Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn
Minh ra lệnh toàn bộ QLVNCH buông súng
đầu hàng địch và chuẩn bị bàn giao căn cứ
cho chúng. Mọi người đều rúng động; không
khí căng thẳng đến cực độ. Sự thật quá phũ
phàng. Trước đó, có người còn hy vọng
Dương Văn Minh lên làm Tổng thống để sửa
soạn một giải pháp trung lập, hòa giải chứ đâu
có ngờ ông ta lên làm Tổng thống để đầu hàng
địch.

Bấy giờ, tôi còn nhớ rõ, Trung uý Danh,
Sĩ quan Tùy viên của Thiếu tướng Nam chạy
theo, gọi tôi nhờ chỉ dẫn cách sử dụng khẩu
súng lục màu xanh biếc mà Thiếu tướng vừa
cho anh vào buổi sáng. Tôi không hiểu ông đã
cho sĩ quan tùy viên khẩu súng xinh xắn để
làm gì?

Ðại tá Nguyễn Ðình Vinh được chỉ định
thay thế Chuẩn tướng TMT để triệu tập tất cả
sĩ quan có mặt tại Bộ tư lệnh và các đơn vị
trực thuộc và vị Tỉnh trưởng Cần Thơ tại Trung
tâm Hành Quân để Thiếu tướng Nam nói
chuyện.
10 giờ 30 sáng, Thiếu tướng bước vào
Hội trường, mọi người nghiêm chỉnh đứng lên
chào. Ông từ từ tiến lên bục cao, xoay mình
đối diện với các sĩ quan trực thuộc, khuôn mặt
vẫn đầy cương nghị nhưng ánh mắt thật buồn.
"Các sĩ quan thân mến," ông nói, "Như
anh em đều biết, đất nước chúng ta đang rẽ
vào khúc quanh quan trọng nhất của lịch sử.
Chúng ta là quân nhân thì phải tuyệt đối tuân
lệnh chánh phủ. vậy tôi để các anh lát nữa trở
về đơn vị, tùy tiện sắp xếp công việc để bàn
giao cho họ. Về phần tôi, mặc dù có sẵn trực
thăng, tôi sẽ không đi đâu hết."
Nói xong, ông rời phòng hội để về văn
phòng ông. Tôi đẩy cửa bước theo để được
nói chuyện với ông lần cuối: "Ông Tướng ơi,
ông đành chịu vậy sao?" Tôi vẫn xưng hô kiểu
đó khi chuyện vãn chỉ có ông và tôi. Ông cười
buồn: "Biết làm sao được bây giờ hả anh." Rồi
ông im lặng hút thuốc, thở khói nhè nhẹ, vẻ
mặt đăm chiêu. Trước mặt ông là cái gạt tàn
thuốc lá khổng lồ đầy ắp, chắc đêm qua ông
đã thức trắng đêm. Trong thâm tâm, tôi muốn

Một lúc sau, tôi đứng thẳng người, kính
cẩn chào cấp chỉ huy lần cuối rồi quay trở về
phòng.

Tôi âm thầm đếm bước chân trên lối đi
dẫn về phòng tôi ở. Tôi liên tưởng ngày mai
đây, cũng trên những bục đi này, bàn chân kẻ
thù cũng sẽ bước chồng lên dấu chân tôi.
Cuộc chiến này đã kéo dài trong bao năm
trường, không ngờ lại tàn nhanh đến thế. Lòng
tôi đầy bi phẫn. Mặc dù tôi không có cách gì để
kháng cự địch nữa nhưng tôi không cam lòng
đầu hàng chúng. Suy nghĩ mãi, tôi thấy mình
phải tìm cách thoát hiểm, dù bỏ mạng trên
đường thoát hiểm cũng đành. Ý nghĩ này làm
tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nhảy lên xe jeep,
lái ngang qua Tiểu khu Cần Thơ gặp Ðại tá
Huỳnh Ngọc Diệp, một sĩ quan trừ bị bạn đồng
khóa với Thiếu tướng Nam, để tìm phương
thoát hiểm. Tôi trình bày với anh về nghị quyết
15 của cộng sản và những tủi nhục và chúng
sẽ dành cho mình khi chúng chiếm được phần
đất này. Tôi đề nghị anh cùng tìm cách thoát
hiểm. Ban đầu anh từ chối lời đề nghị, nhất
quyết tử thủ. Nhưng sau tôi thành công trong
sự thuyết phục anh và chúng tôi tìm phương
tiện di chuyển.
Chúng tôi rời bến Cần Thơ vào chiều
ngày 30 tháng Tư 1975 trên một con đò máy
chật hẹp, hướng ra cửa biển. Cuộc hành trình
đầy cam go, tổn thất, đã đánh dấu sự chấm
dứt binh nghiệp của chúng tôi, trong sự tủi
nhục, ê chề. Trên đường vượt thoát, được
tin Thiếu tướng Nam, Chuẩn tướng Hưng
và một số bạn hữu đã tự sát hoặc bị cầm
tù, tôi đã nhắm nghiền cặp mắt để nén lệ
trào ra, lòng ngậm ngùi nhớ đến những
khuôn mặt thân yêu đó mà trọn đời tôi sẽ
không bao giờ quên...
Lê Nguyên Bình
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Tâm Sự Tháng Tư
Đặng Chí Hùng

T

ôi vốn sinh ra không phải là người thuộc
phe “bị giải phóng”, tôi sinh ra ở Miền Bắc
và trong một gia đình có nhiều người “đi giải
phóng”. Thế nhưng, nhờ nhạc vàng đưa lối,
nhờ định mệnh đã khiến tôi tự biến mình thành
người của “bên thua cuộc”. Tôi chấp nhận bị
gia đình từ chối, tôi chấp nhận bị bạn bè cùng
lứa dè bỉu vì “phản động”. Tôi đã đến với lý
tưởng của mình thật tình cờ như định mệnh
đau thương của dân tộc. Không ai xui tôi phải
chống lại chế độ cộng sản, chẳng ai giúp tôi cả
về vật chất lẫn tinh thần khi tôi còn ở trong
nước. Nhưng như một cái duyên, tôi đã đến
với hai chữ “đấu tranh” thật tình cờ và đó cũng
là một định mệnh.
Lẽ ra tháng 4 không phải là tháng đau
buồn của tôi, nếu sống thờ ơ và ngờ nghệch
thì tháng 4 phải là tháng vui vẻ với ngày nói dối

như cách “đảng bác” đã dối lừa cả dân tộc
không chỉ một ngày 1-4. Lẽ ra nếu sống vô
cảm thì tôi vẫn yêu Hồ, yêu cờ đỏ và yêu cả
cái ngày đau thương của dân tộc. Nhưng định
mệnh đã đưa tôi đến với sự thật để rồi từ lúc
nào đó, tháng 4 là tháng đau thương của
không chỉ riêng những người Miền Nam mất
nước. Tháng 4 đau thương có cả trong tôi…
Những gì đã đi qua, những gì còn ở lại
ngày hôm nay ai cũng thấy, ai cũng rõ. Nhưng
12 năm trước thì ít người dám nói và dám làm
những điều mà người ta cho rằng “phản động”.
Và cũng từ đó, nhận thức về một nỗi nhục mất
nước ngày 30/4 cứ ngày một lớn dần trong tôi.
Đó không hẳn chỉ là mất một Miền Nam tự do
và trù phú mà đó là một sự mất mát của cả
dân tộc này. Mất đi một nửa tự do, nửa còn lại
thì đã là cộng sản, kết quả đất nước Việt Nam
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chỉ toàn là những đau thương uất hận. Kể từ
ngày 30/4 đầy máu và nước mắt đó, toàn thể
dân tộc phải sống trong những trang sử tệ hại
và nhục nhã nhất trong lịch sử Việt Nam. Cũng
từ đó, cả dân tộc đang dần đi vào một ngõ đi
vô định, đen tối khi tương lai làm nô lệ cho giặc
Phương Bắc đã đến rất gần.
Cũng kể từ một tháng 4 uất hận ấy,
người Việt Nam phải sống trong những nỗi sợ
hãi tột cùng, phải sống trong những trại tù sắt
máu. Và kể từ đó, người Việt sống tại Việt
Nam chỉ như những con thú bị chăn dắt, cai trị
bởi những tên quỷ đội lốt người bởi vì chúng
chưa bao giờ tôn trọng một chút cái quyền cơ
bản mà người ta gọi là “Quyền Con Người”
của dân Việt… Cuối cùng, cũng từ đó thì lá cờ
dân tộc đã bị đánh tráo khái niệm thành cờ
“bán nước”, những người yêu nước đã bị bôi
nhọ và bọn nô tài, đĩ điếm, ma cô lên ngôi….
Tháng tư lại đến, những nỗi buồn lại
đến và những nỗi đau làm người mất nước lại
đến. Nhưng chẳng biết nói gì và làm gì khi mà
cái duyên với cuộc đấu tranh này không có.
Cống hiến và hi sinh chưa phải là nhiều so với
nhiều người, thế nhưng có lẽ là cái duyên nợ
với công cuộc đấu tranh này đã hết thì đường
ai người đó đi. Đó là quy luật muôn đời của
cuộc sống. Tôi không trách cứ ai, tôi tự dấn
thân thì tôi tự chịu lấy đau thương. Tôi chỉ
buồn vì định mệnh đau thương lại dẫn dân tộc
Việt đi vào một con đường mờ mịt bị dẫn dắt
bởi những con buôn chính trị, những kẻ cò mồi
chính trị và cả những tên điếm chính trị.

Chỗ của tôi là thanh thản và sống cho
riêng mình trong phần đời còn lại. Tôi đã cảm
thấy rất thanh thản 4 tuần qua vì mình không
còn phải suy nghĩ gì cả nữa. Tôi đã thông
được triết lý nhà Phật và cảm thấy đã đến lúc
mình ra đi buông bỏ mọi sự đời. Hôm nay,
ngày đầu tiên của tháng 4, đó một ngày mang
đến cho tôi nỗi lòng xao xuyến đượm chút
đắng cay. Không đắng cay cho phận đời một
người tị nạn. Tôi đắng cay cho một tháng 4
buồn và đắng cay cho số phận nghiệt ngã của
dân tộc Việt Nam.
Chỉ còn một công việc cuối cùng, tôi sẽ
cố gắng làm hết sức để có thể đem CSVN ra
tòa án Hình Sự Quốc Tế về những tội ác của
chúng đã làm trong quá khứ và tương lai. Lòng
tôi giờ rất thanh thản vì đã buông bỏ được
những điều chướng tai gai mắt bởi vì một khi
người ta không muốn nghe lời thật thì bạn hãy
im lặng và để người ta tự cảm nhận. Mặc dù
thế, tháng 4 đến với tôi lại buồn vì cảnh thê
lương của dân tộc Việt. Làm một người Việt,
tôi dẫu thanh thản mấy cũng vẫn chạnh lòng
về Quê Hương tôi phải sống dưới màu cờ tàn
ác.
Thương lắm Việt Nam! Thương lắm
tháng 4! Và cũng đau lắm tháng 4!
Đặng Chí Hùng
01/04/2018
BPT: Nhà văn và nhà tranh đấu Đặng Chí
Hùng đã thoát khỏi VN trước khi Công an VC
đến bắt, và ngay cả khi đến tỵ nạn tại Thái
Lan, ông ta cũng may mắn thoát khỏi âm mưu
bị bắt cóc về VN.

TRÊN MÀU HOA
Sáng hôm nay một chùm hoa rực rỡ
Bên bờ ao soi bóng nuớc lung linh
Em không nói, anh nghe chừng rất rõ
Vì thuơng anh, em gởi một khối tình

Lê Phương Nguyên, 1981
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Bài Thơ Trong Viện Dưỡng Lão
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
hiện tượng toàn cầu. Không phải vì nghệ thuật
ngôn từ của thơ mà chính yếu là vì trái tim của
cụ già cao niên đã ký gửi trong từng chữ, từng
vần điệu của bài thơ, gửi gấm cả một ‘kho báu’
tâm hồn vô giá. Một trái tim đầy lửa, vẫn muốn
sống hết mình với cuộc đời. Bài thơ đã làm thức
tỉnh trái tіm của hàng triệu người trên thế giới…

rong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông
Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào
thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y
tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám
phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng
chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ
và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá
nhất cho tuổi già cô đơn của cụ. Trong bài thơ
cụ ghi lại những kỷ niệm gia đình, những nỗi
nhớ về quãng đời mình đã trải qua và nhắn nhủ
với người ở lại. Bài thơ khiến bao người cảm
động. Bài thơ có tiêu đề là “Cranky Old Man” (It
was a poem written by Filiser. The poem
“Cranky Old Man” is the only thing that has
survived the old man after he left this world).

T

Bài thơ thoạt tiên là những lời nhắn nhủ
của cụ Mak đến những cô y tá phục vụ trong
viện dưỡng lão. Đừng chỉ nhìn cụ như một cụ
già ngớ ngẩn và lẩm cẩm, đừng chỉ mãi tất bật
chăm lo và quên rằng thứ họ cần hơn là một
người bạn để cùng chia sẻ những điều tâm sự.
Nếu hời hợt và thoáng qua ta sẽ chỉ thầy bề
ngoài khắc khổ và già nua. Phải đến khi thấm
từng câu, từng chữ ta mới thấy được kho báu
tâm hồn vô giá nằm ẩn sâu bên trong cụ Mak.
Bài thơ cũng đánh động đến chữ “Hiếu”,
đến sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ già
lão. Có lẽ vấn đề làm tròn trách nhiệm và bổn
phận của người con không đơn giản chỉ là gửi
song thân vào viện dưỡng lão mà thôi mà hãy
cố gắng ở bên song thân và chăm sóc tận tình.
Vì rất có thể một ngày nào đó chúng ta muốn
nói lời yêu thương với cha mẹ mình thì than ôi
đã quá muộn mất rồi…

Khi các cô y tá phổ biến bài thơ lên mạng
xã hội thời tác phẩm này đã lan truyền khắp
nước Úc và sau đó nhanh chóng trở thành một

CRANKY OLD MAN

ÔNG GIÀ LẨM CẨM

What do you see nurses?
What do you see?
What are you thinking…
when you're looking at me?
A cranky old man…
not very wise,
Uncertain of habit…
with faraway eyes?
Who dribbles his food…

Các cô y tá thấy chi?
Nhìn tôi cô có nghĩ gì hay không?
Ông già lẩm cẩm, lạ lùng,
Không còn minh mẫn, lừng khừng, lôi thôi
Mắt nhìn lơ đãng xa xôi?
Ăn thời vung vãi, miệng thời lặng câm.
Khi cô lớn tiếng khuyên răn
“Ông ơi hãy cố uống ăn đàng hoàng!”
Dường như ông lão chẳng màng
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and makes no reply.
When you say in a loud voice…
"I do wish you'd try!"
Who seems not to notice...
the things that you do.
And forever is losing…
A sock or shoe?
Who, resisting or not...
lets you do as you will,
With bathing and feeding…
The long day to fill?
Is that what you're thinking?
Is that what you see?
Then open your eyes, nurse…
you're not looking at me.
I'll tell you who I am…
As I sit here so still,
As I do at your bidding...
as I eat at your will.
I'm a small child of Ten…
with a father and mother,
Brothers and sisters…
who love one another
A young boy of Sixteen…
with wings on his feet
Dreaming that soon now…
a lover he'll meet.
A groom soon at Twenty…
my heart gives a leap.
Remembering, the vows…
that I promised to keep.
At Twenty-Five, now…
I have young of my own.
Who need me to guide…
And a secure happy home.
A man of Thirty…
My young now grown fast,
Bound to each other…
With ties that should last.
At Forty, my young sons…
have grown and are gone,
But my woman is beside me…
to see I don't mourn.
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Chẳng lưu tâm tới cô đang làm gì.
Ông luôn để thất lạc đi
Vớ còn một chiếc, giày thì lẻ đôi?
Khi ăn, khi tắm chao ôi
Suốt ngày ông cự nự đời nào yên?
Phải chăng cô nghĩ như trên?
Qua hình ảnh đó cô nhìn thấy tôi?
Này, này cô y tá ơi!
Hãy giương to mắt nhìn tôi đây này
Rồi cô nhận biết tôi ngay
Khi tôi tĩnh lặng, nơi đây yên ngồi
Luôn làm theo ý cô thôi
Cả khi ăn uống theo lời cô khuyên.
oOo
Tôi Mười tuổi, mới lớn lên
Có cha có mẹ kề bên thắm tình
Anh chị em cùng vây quanh
Yêu thương trong mái gia đình bên nhau.
Khi tôi Mười Sáu tuổi đầu
Đôi chân bay nhảy, trước sau mơ màng
Mơ mình sớm gặp được nàng
Người yêu lý tưởng dịu dàng xinh tươi.
Làm chú rể tuổi Hai Mươi
Nhịp tim thổn thức tứ thời khôn nguôi
Nhớ lời chung thủy thề bồi
Lòng mình tự hứa chung đời bền lâu.
Giờ Hai Mươi Lăm tuổi đầu
Tôi sinh con, phải dạy sao nên người
Dựng xây mái ấm vui tươi
Gia đình hạnh phúc, sống đời bình yên.
Tôi Ba Mươi tuổi già thêm
Thời con tôi đã trở nên trưởng thành
Sợi dây ràng buộc gia đình
Mãi luôn vững chắc kết tình dài lâu.
Khi tôi Bốn Chục tuổi đầu
Các con đều lớn, theo nhau đi rồi
Chỉ còn vợ quý cạnh thôi
Dù sao cũng chẳng khiến tôi muộn sầu.
Rồi Năm Mươi tuổi tới mau
Quanh chân tôi trẻ cùng nhau vui vầy
Này con, này cháu một bầy
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At Fifty, once more,…
Babies play 'round my knee,
Again, we know children…
My loved one and me.
Dark days are upon me…
My wife is now dead.
I look at the future…
I shudder with dread.
For my young are all rearing…
young of their own.
And I think of the years…
And the love that I've known.
I'm now an old man…
and nature is cruel.
It's jest to make old age…
look like a fool.
The body, it crumbles…
grace and vigor, depart.
There is now a stone…
where I once had a heart.
But inside this old carcass.
A young man still dwells,
And now and again…
my battered heart swells
I remember the joys…
I remember the pain.
And I'm loving and living…
life over again.
I think of the years, all too few…
gone too fast.
And accept the stark fact…
that nothing can last.
So open your eyes, people…
open and see.
Not a cranky old man.
Look closer… see… ME !!

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tôi cùng thân quyến nơi đây kết đoàn.
oOo
Thế rồi tới những ngày buồn
Vợ tôi nay đã cõi trần lìa xa.
Nhìn tương lai thấy nhạt nhòa
Lòng tôi rung động thật là hoảng kinh
Vì con tôi khi trưởng thành
Phải lo nuôi nấng gia đình riêng thôi
Mặc tôi lẻ bóng đơn côi
Nhớ năm tháng cũ, nhớ người thương yêu.
Giờ tôi già lão đi nhiều
Hoá công tàn bạo, tiêu điều ra tay
Bầy trò biến đổi già này
Thành như một kẻ đêm ngày khùng điên.
Tấm thân tàn tạ mãi thêm
Còn đâu sinh lực, nét duyên hết rồi
Trái tim nồng ấm một thời
Giờ đây chai đá nhìn đời buồn thay.
Nhưng trong thân xác già này
Một trai trẻ vẫn nương đây ẩn tàng
Cõi lòng nay lại dâng tràn
Con tim trỗi dậy nhịp nhàng xiết bao.
Nhớ niềm vui một thuở nào
Nhớ luôn những nỗi khổ đau đủ điều
Và tôi đang sống, đang yêu
Cuộc đời như chợt mỹ miều hồi sinh
Nghĩ về năm tháng đời mình
Thấy sao quá ít lại đành trôi mau
Nhận chân thực tế từ lâu
Vô thường sự vật có đâu mãi còn.
Mọi người hãy mở mắt luôn
Để nhìn cho thấu, để còn thấy ra.
Tôi đâu lẩm cẩm tuổi già
Tới gần… nhìn kỹ để mà thấy… TÔI !!
Tâm Minh Ngô Tằng Giao - (chuyển dịch)
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Câu Kỷ Tử, Một Vị Thuốc Quý
Phạm Nguyên Hanh sưu tầm
Câu kỷ tử (tên khoa học: Fructus Lycii
Chinensis, tên tiếng Anh: Goji Berry, tên tiếng
Hán: 枸杞子, Gou Qi Zi) là trái chín được phơi
khô hay sấy khô của cây khởi tử (Lycium
sinense Mill.), hoặc của cây Ninh Hạ kỷ tử
(Lycium barbarum L.). Câu kỷ tử còn có nhiều
tên khác như câu khởi, khởi tử, địa cốt tử, củ
khởi, củ khỉ, cẩu kỷ, quả kỷ tử.

năm 1677. Vì vậy, có người tin rằng ông sống
thọ đến 256 tuổi.

Câu kỷ tử được coi là một vị thuốc quý,
dùng từ thế kỷ thứ 3 ở Trung Quốc. Vì có nhiều
công dụng đặc biệt, nó còn được đặt thêm nhiều
tên như: thiên tinh, địa tiên, minh mục tử, trái
dâu hạnh phúc, kim cương đỏ, khước lão.
Câu kỷ tử đã được nhắc đến từ xưa qua
ba chuyện gần như huyền thoại:
Một chuyện kể rằng ở Ninh An, tỉnh Ninh
Hạ, Trung Quốc, có người vợ khóc chồng chết
nên mù cả hai mắt. Để chữa bệnh cho mẹ,
người con gái tên là Câu Hồng Quả đã ngày
đêm vào rừng leo đèo, lội suối để tìm thuốc.
Cảm động về tấm lòng hiếu thảo của cô gái, một
tiên ông đã chỉ cô hái trái câu kỷ tử cho mẹ cô
uống. Sau thời gian uống thuốc, mắt của mẹ cô
gái sáng trở lại một cách thần kỳ. Vì vậy, câu kỷ
tử còn được gọi là minh mục tử.
Chuyện thứ nhì: Vào đời Đường (Trung
Quốc), tể tướng Phương Huyền Linh vì tận tụy
giúp Đường Thái Tông Lý Thế Dân cai quản
triều chính nên cả tinh thần lẫn thể chất đều suy
kiệt. Tể tướng được quan thái y thường xuyên
cho dùng món canh câu kỷ tử nấu với ngân nhĩ
(mộc nhĩ trắng) nên sức khỏe dần phục hồi và
tinh thần tráng kiện trở lại.
Chuyện thứ ba không xa thời đại chúng
ta bao nhiêu. Vào thế kỷ 18, võ sư kiêm đông y
sĩ Lý Thanh Vân cho biết mỗi ngày ông ta ăn
đều đặn câu kỷ tử trồng ở Vân Nam. Ông ta
sinh ngày 3 tháng 5 năm 1736, và chết ngày 6
tháng 5 năm 1933, thọ hơn 197 tuổi. Tuy nhiên,
một nhà nghiên cứu lão học tìm thấy một bảng
khen của triều đình nhà Thanh ký năm 1877,
mừng ông Lý Thanh Vân nhân dịp ông được
200 tuổi. Như vậy, ông Lý Thanh Vân phải sinh

Võ sư Lý Thanh Vân chúp năm 1927, lúc ông ta được
191 tuổi

Mô tả cây thuốc
Cây khởi tử là dạng cây nhỏ, chỉ cao từ
0,5 đến 1,5m. Cành mảnh mai, thỉnh thoảng có
gai ngắn mọc ở kẽ lá. Lá nguyên nhẵn, mọc so
le, một số mọc vòng, cuống lá ngắn, phiến lá
hình mũi mác, hẹp đầu. Cây ra hoa từ tháng 6
đến tháng 9 và có quả từ tháng 7 đến tháng
10. Hoa có màu tím đỏ. Trái hình trứng, khi chín
có màu tím đỏ hay vàng đỏ. Trong vùng tây bắc
Trung Quốc, tỉnh Ninh Hạ, gần dãy núi Lục Bàn
Sơn và sông Hoàng Hà, đất phì nhiêu màu mỡ,
là nơi thích hợp nhất để trồng cây khởi tử. Cây
cũng mọc nhiều ở miền Nam Trung Quốc, ở
những tỉnh biên giới Việt Nam như Quảng Đông,
Quảng Tây, Vân Nam. Trong thời gian gần đây,
khởi tử đã được trồng tại Nhật Bản, Triều Tiên
và Bắc Việt Nam để lấy trái làm thuốc. Trái
được thu hoạch từ năm thứ 3, và thời gian thu
hoạch kéo dài tù 20 đến 30 năm. Lượng thu
hoạch cao nhất vào năm thứ 10.
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sinh tinh huyết, minh mục, nhuận phế, trừ
phong, bổ gân cốt.
Còn theo các nghiên cứu y học hiện đại,
thì câu kỷ tử chứa 4 chất chống lão hóa và
thành phần polysaccharid khác nhau (LBP
1,2,3,4) kiểm soát các hệ thống sinh hóa phòng
chống bệnh, tác động tích cực đến chức năng
của từng tế bào khắp cơ thể.

Trái câu kỷ tử tươi

Trái câu kỷ tử khô

Người dân Ninh Hạ đang thu hoạch câu kỷ tử theo
cách cổ truyền

Kích thước trái câu kỷ tử khô

Nông dân lom khom bên những bụi cây chỉ cao đến
ngang hông phủ đầy câu kỷ tử chín đỏ

Thành phần và lợi ích của câu kỷ tử:
Thành phần chủ yếu có betain,
carotenoid, thiamene, riboflavin, acid linoleic,
acid stearic, acid nicotinic, polysaccharid,
anthocyanin, lycin, cholin, acid xyanhydric,
atropin, các loại vitamin B1, B2, C, Amon Sulfat,
và các kim loại Sắt, Calci, Potat.
Theo Đông Y, câu kỷ tử có những đặc
tính: vị ngọt, tính bình, không độc, tuy nhiên nó
có tính hơi hàn, Nó có tác dụng tư bổ gan thận,

Tại Hà Nội, Việt Nam, hai đông y sĩ viết
một bài đề cao loại trái cây này. Trên một trang
mạng, hai người ký chung một tên là Thắng
Tuấn, cho biết có 34 lợi ích khi dùng câu kỷ tử:
1- Kéo dài tuổi thọ.
Khoa học đã chứng minh rằng con người
về già, cơ thể thường có nhiều tế bào bị hủy
diệt, mà không có đủ tế bào mới thay thế. Câu
kỷ tử là loại chứa nhiều chất polysaccharid và
antioxidant mạnh chống lão hóa, làm cho tế bào
mới sinh sản nhiều thêm. Vì vậy, ngoài tên
khước lão, và kim cương đỏ, nó còn được đặt
thêm một tên nữa: trái trường sinh.
2- Tăng cường năng lượng và sức khỏe.
Câu kỷ tử làm tăng sức chịu đựng, dẻo
dai, bền bỉ cho cơ thể, làm cho cơ thể không
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mỏi mệt, và còn giúp cơ thể phục hồi sức khỏe
mau chóng sau khi bị bệnh.
3- Nhìn thấy và cảm thấy trẻ hơn
Câu kỷ tử giữ nhiệt độ cơ thể luôn ấm áp,
giúp ngủ ngon và cải thiện trí nhớ, phục hồi khả
năng sinh lý, làm giảm chất béo trong cơ thể,
cho nên cơ thể cảm thấy trẻ hơn.
4- Làm hạ áp huyết.
Gần đây theo thống kê ở Mỹ, cứ 4 người
thì có 1 người bị bệnh cao huyết áp hoặc không
kiểm soát được huyết áp ổn định, dẫn đến hậu
quả nguy hại như tai biến mạch máu não, nhồi
máu cơ tim, suy tim, suy thận. Đó là những
bệnh giết người thầm lặng. Năm 1998, một
nghiên cứu tìm ra chất polysaccharid trong câu
kỷ tử có thể ngăn ngừa và kiểm soát được bệnh
cao huyết áp.
5- Ngăn ngừa ung thư.
Khởi tử là một trong những cây hiếm trên
trái đất này có chứa một chất chống ung thư:
một antioxidant mạnh và chất polysaccharid duy
nhất có thể chặn đứng lại những thay đổi đột
biến của tế bào dẫn đến ung thư. Một số nhà
khoa học tin rằng câu kỷ tử có thể là một loại
dinh dưỡng bổ sung tốt để ngăn ngừa ung thư
gan, bởi vì nó tác động mạnh trong việc bảo vệ
gan và có hiệu quả chống ung thư cùng một lúc.
Điều này rất quan trọng vì gan là cơ quan loại
độc tố cho cơ thể.
6- Duy trì mức cholesterol tốt cho sức khỏe.
Câu kỷ tử chứa chất beta-sitosterol làm
hạ choleterol trong máu, chất antioxidant của nó
giữ cho cholesterol khỏi bị oxýt hóa và đóng cục
trong động mạch. Ngoài ra, chất flavonoid trong
câu kỷ tử làm giãn nở và mềm động mạch.
7- Cân bằng lượng đường trong máu bệnh
nhân tiểu đường.
Câu kỷ tử đã được sử dụng từ lâu ở
Trung Quốc dùng để trị bệnh tiểu đường, vì chất
polysaccharid giúp quân bình lượng đường
trong máu, chất betain trong câu kỷ tử cũng
ngừa được bệnh gan nhiễm mỡ.
8- Tăng khả năng sinh lý
Câu kỷ tử cũng là một loại dược thảo
đông y bồi bổ khả năng sinh lý. Những nghiên
cứu khoa học cho thấy câu kỷ tử làm tăng
testosterone trong máu, làm tăng khả năng sinh
lý cả nam và nữ.
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9- Giảm cân.
Trong một nghiên cứu chống bệnh béo
phì ở Á châu, bệnh nhân phì mập được cho
uống câu kỷ tử, ngày 2 lần, sáng và chiều. Kết
quả cho thấy phần lớn bệnh nhân giảm cân. Một
nghiên cứu khác cho thấy chất polysaccharid
trong câu kỷ tử đã làm giảm trọng lượng cơ thể
bởi nó làm tăng sự chuyển hóa dưỡng trấp
thành năng lượng thay vì chuyển hóa thành chất
béo.
10- Giảm đau đầu và chóng mặt.
Theo đông y cổ truyền, nguyên nhân
chóng mặt nhức đầu do thận âm và thận dương
bị suy nhược, nguyên khí thiếu. Câu kỷ tử chính
là một trong những dược thảo đông y có khả
năng phục hồi lại và điều chỉnh chức năng âm
dương của thận.
11- Chữa bệnh mất ngủ và giúp ngủ ngon
hơn.
Câu kỷ tử đã được dùng từ lâu ở châu Á
chữa bệnh mất ngủ. Đã có rất nhiều nhóm
nghiên cứu và thử nghiệm cho những người lớn
tuổi, hầu hết những bệnh nhân này công nhận
câu kỷ tử giúp họ có được giấc ngủ sâu.
12- Cải thiện thị lực.
Từ thời Trung Quốc cổ đại, câu kỷ tử
được dùng để chữa thị lực suy giảm. Ngày nay
các khoa học gia Trung Quốc đã khám phá ra
câu kỷ tử có khả năng rút ngắn thời gian thích
nghi của mắt với bóng tối, nó cũng cải thiện thị
lực trong ánh sáng mờ. Những dấu đốm làm mù
mắt bị giảm khi dùng câu kỷ tử. Ngoài ra, các
chất antioxidant và carotenoid trong câu kỷ tử
cũng có thể bảo vệ chống lại sự thoái hóa gây
cườm mắt.
13- Làm mạnh tim.
Câu kỷ tử chứa cyperone, một sesquiterpene có lợi cho tim và áp lực tuần hoàn máu,
chất anthocyanin giúp duy trì sự bền dẻo động
mạch, như vậy giúp cho mạch máu không bị
nghẽn và bễ.
14- Ngăn chặn sự peroxide hóa chất béo.
Cholesterol và những chất béo khác
trong máu có thể làm chết người khi chúng gây
phản ứng hình thành peroxide hóa chất lipid
trong máu, có thể dẫn tới bệnh tim mạch, nhồi
máu cơ tim, xơ vữa động mạch và tai biến mạch
máu não. Câu kỷ tử làm tăng một enzyme quan
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trọng trong máu để ngăn ngừa peroxide hóa
chất lipid nguy hiểm này.
15- Chống lại bệnh tật.
Bất cứ tuổi nào, sự căng thẳng trong đời
sống hàng ngày cũng có thể làm giảm khả năng
sản xuất chất enzyme SuperOxide Dismutase
(SOD) để phòng chống bệnh tật. Thí nghiệm
cho thấy câu kỷ tử đã làm tăng 40% chất
enzyme SOD trong cơ thể.
16- Cải thiện hệ thống miễn nhiễm.
Kết quả hơn 40 nghiên cứu câu kỷ tử cho
thấy nó có khả năng chỉ huy, kiểm soát và điều
chỉnh được chức năng của hệ miễn nhiễm. Chất
polysaccharid làm tăng và quân bình hoạt động
của các tế bào miễn dịch, bao gồm cả tế bào T,
chống được các tế bào gây bệnh cytotoxic-Tcell, NK cell, lysozyme, khối u độc hại, kháng
thể IgA , IgG và Interleukin-2.
17- Khống chế được ung thư.
Bệnh nhân uống thuốc trị ung thư chung
với câu kỷ tử cho thấy khả năng hiệu quả chữa
bệnh tăng 250% so với những người chỉ dùng
riêng thuốc trị ung thư. Ngoài ra, bệnh nhân
dùng câu kỷ tử có đời sống kéo dài hơn so với
những bệnh nhân không dùng loại trái cây này.
18- Bảo vệ DNA quí cho cơ thể.
Chất betain và polysaccharid trong câu kỷ
tử có khả năng duy trì và sửa chữa DNA bị hư
hỏng.
19- Ức chế sự phát triển khối u.
Từ 1983, Hoa Kỳ nghiên cứu dùng IL-2
trong câu kỷ tử để tăng cường hệ miễn nhiễm
phòng chống ung thư và AIDS. Nghiên cứu cho
thấy câu kỷ tử có khả năng phá vỡ tế bào ung
thư và đào thải ra ngoài.
20- Làm giảm hậu quả độc hại do hóa chất trị
liệu và phóng xạ trị liệu.
Một nghiên cứu về khả năng chữa bệnh
của câu kỷ tử cho thấy nó có thể ngăn chặn
những hậu quả tai hại của phóng xạ trị liệu trong
ung thư phổi. Và theo một nghiên cứu khác, nó
cũng giúp chống độc hại của những phản ứng
phụ khi dùng hóa chất hay phóng xạ trị liệu.
21- Chất sinh sản ra máu.
Câu kỷ tử là một chất sinh sản và tái tạo
ra máu, làm cho máu của người già trẻ lại. Sách
Trùng Khánh Đường Tùy Bút còn ghi: “Câu kỷ
tử chuyên bổ huyết, không thuốc nào hon”.
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Trong một thử nghiệm, tế bào hồng cầu đã có
khả năng chống lại các gốc tự do nhờ chất
flavonoid có trong câu kỷ tử. Một vài thử nghiệm
lâm sàng mới đây cho biết nó cũng chữa được
bệnh thiếu tủy xương là nguyên nhân không sản
sinh được hồng cầu, bạch cầu và huyết bản.
22- Điều trị bệnh ho khan mãn tính.
Đông y sĩ thường dùng đơn phương câu
kỷ tử, hoặc thêm vài dược thảo khác để chữa
bệnh ho mãn tính.
23- Điều trị bệnh sưng đau nhức viêm khớp.
Câu kỷ tử có thể duy trì lại được sự quân
bình enzyme SOD để phòng chống sưng đau
viêm khớp.
24- Cải thiện tế bào bạch huyết.
Tế bào bạch huyết là một nhóm bạch cầu
quan trọng nhất trong hệ thống miễn nhiễm của
cơ thể. Câu kỷ tử có khả năng làm tăng và làm
kích hoạt hóa tế bào bạch cầu để chống bệnh.
25- Điều trị triệu chứng tiền mãn kinh.
Triệu chứng tiền mãn kinh được xem là
do chức năng thận âm yếu kém. Khi lớn tuổi,
cần phải bồi bổ thận âm để duy trì cân bằng
kích thích tố. Y học cổ truyền Trung Quốc
thường chọn câu kỷ tử để bồi dưỡng thận âm.
26- Ngăn ngừa chứng mệt mỏi về buổi sáng.
Câu kỷ tử dưới hình thức pha nước nóng
như trà nóng uống vào mỗi sáng ngừa được
chứng bệnh dễ bị mệt mỏi như bị bệnh về buổi
sáng. Uống như trà có hiệu quả nhanh nhất.
27- Cải thiện sinh lực.
Trong đông y, câu kỷ tử được dùng từ lâu
để chữa bệnh cho người già ngăn ngừa stress,
bảo tồn sinh lực, đối với người nữ thì dưỡng khí
nguyên âm, với người nam thì tồn tinh.
28- Tăng cường bắp thịt và xương.
Câu kỷ tử dễ dàng tiết và phóng thích
chất hGH có nhiệm vụ bảo vệ sửa chữa chức
năng phát triển cơ thể, bao gồm bắp thịt và
những chất liên kết với Calci tạo ra xương và
răng.
29- Làm mạnh chức năng thận.
Theo y học cổ truyền, thận là bộ phận
quan trọng nhất có liên hệ mật thiết với não và
các tạng phủ khác. Nhiệm vụ chính của thận là
cung cấp nguyên khí tạo ra sự sống căn bản
cho cơ thể. Câu kỷ tử là loại thuốc đại bổ cho cả
thận âm lẫn thận dương.
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30- Cải thiện trí nhớ.
Câu kỷ tử cũng là loại thuốc bổ óc đầu
tiên được dùng ở châu Á. Nó chứa betain, khi
vào cơ thể được chuyển thành choline, một chất
làm tăng cường và có khả năng phục hồi trí
nhớ.
31- Bổ gan.
Câu kỷ tử có chứa một chất độc đáo là
cerebrosid, bảo vệ tế bào gan chống lại độc tố,
ngay cả loại độc tố mạnh như chlorinated
hydrocarbon.
32- Làm dịu sự lo lắng và căng thẳng thần
kinh.
Câu kỷ tử giúp cơ thể đối phó được với
sự căng thẳng thần kinh.
33- Làm tỉnh thần trí.
Nếu được dùng thường xuyên, câu kỷ tử
sẽ đem lại tinh thần vui vẻ, xứng đáng với tên
gọi là trái dâu hạnh phúc.
34- Cải thiện tiêu hóa.
Ngoài việc giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng,
câu kỷ tử còn được dùng để chữa bệnh teo bao
tử.
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thời điểm. Thời điểm tốt nhất để dùng câu kỷ tử
là trước khi đi ngủ, đặc biệt là đối với người già
nó sẽ giúp chống được chứng khô miệng và ngủ
ngon giấc. Đối với người có đầy đủ sức khỏe,
mỗi tối trước khi đi ngủ nên ăn khoảng 20 hạt
câu kỷ tử, riêng đối với trẻ em, thì ăn chừng 5
hạt là vừa.
Nếu dùng câu kỷ tử để trị liệu thì mỗi
ngày nên ăn khoảng 25 g. Nhai khoảng 25 g câu
kỷ tử, rồi uống thêm một ly nước mát sẽ giúp ta
có một giấc ngủ ngon, sáng tỉnh dậy với tinh
thần sảng khoái, minh mẫn và tràn đầy sức
sống.
Nếu không muốn nhai câu kỷ tử, ta có thể
ngâm các hạt vào nước nóng rồi uống nước và
sau đó ăn cả bã. Cách ngâm khá đơn giản: bỏ
25 g câu kỷ tử vào một chén, rót nước đun sôi
vào. Để cho các hạt câu kỷ tử ngâm trong nước
nóng khoảng 30 phút, rồi chắt lấy nước uống.
Nước có màu hồng đậm và vị thơm ngọt, rất dễ
uống. Rồi lại rót nước đun sôi vào phần hạt câu
kỷ tử đã chắt hết nước, ta có được nước uống
lần thứ nhì. Sau lần uống thứ nhì, thì ăn hết bã
câu kỷ tử đã mềm nát.

Nói tóm lại, câu kỷ tử mang lại nhiều lợi
ích cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Đối với thanh
niên, nó có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa,
bổ gan, giúp tinh thần phấn chấn. Còn với người
già, câu kỷ tử giúp hạ mỡ máu, ổn định huyết
áp. Đặc biệt nó có thể trị triệu chứng thiếu máu,
ù tai lâu ngày, đau lưng, miệng khô thiếu nước
bọt, bí tiểu, đổ mồ hôi trộm, thường xuyên mất
ngủ.
Một điểm cần lưu ý là do tính hơi hàn,
câu kỷ tử có thể sinh phong thấp. Người bị táo
bón lâu ngày hay bị tiêu chảy không nên ăn trái
này. Ngoài ra, những người đang cảm sốt, cơ
thể bị viêm nhiễm hoặc đầy hơi chướng bụng,
cũng nên tránh dùng câu kỷ tử.
Cách dùng
Câu kỷ tử thường được dùng chung với
nhiều vị khác như thục địa, sơn thù du, thỏ ti tử,
cúc hoa, hoàng tinh,...Nhưng nó cũng được
dùng đơn phương (độc vị) với liều lượng từ 15 g
đến 25 g một ngày. Ngoài ra, nó còn được
ngâm rượu (độc vị).
Vì câu kỷ tử có nhiều lợi ích, chúng tôi
đặt nặng cách dùng độc vị. Để phát huy tối
đa công dụng của nó, cần phải dùng thuốc đúng

Câu kỷ tử đóng bao do Costco bán

Nếu tìm được loại hữu cơ thì rất tốt.
Câu kỷ tử là một loại dược thảo bình dân,
giá rẻ (tại Hoa Kỳ, 1 lb câu kỷ tử hữu cơ giá
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khoảng trên dưới $10), dễ tìm mua. Hiện nay,
loại dược thảo này đã được dùng phổ biến tại
Hoa Kỳ. Nó đã được bán online tại Costco, Hoa
Kỳ, và đó là loại hữu cơ.
Người dân cũng thường mua câu kỷ tử
để nấu canh gà, canh rau hoặc canh nấm.
Ngoài ra, câu kỷ tử được xếp vào hạng
thượng phẩm (có thể dùng trong nhiều tháng
mà không gây độc hại). Nhiều đông y sĩ xếp
hạng nó vào loại thuốc quý, có người còn xếp
hạng câu kỷ tử trên cả nhân sâm.
Phụ đính: Thêm vài hình câu kỷ tử, tươi và khô
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Đợi Mưa Và Đợi Em
Anh chờ mưa như anh chờ Em,
Tháng tư trăng vàng úa bên thềm,
Hoa nhài mấy khóm hương không tỏa
Thổn thức sao trời, khắc khoải đêm.
Thà được gần Em trong giấc mơ
Còn hơn tháng đợi, những năm chờ;
Còn hơn xao xác trong màu nắng
Cỏ úa đồng khô đứng ngóng mưa…
Rồi có một ngày mưa sẽ rơi,
Chồi xanh lấp lánh nắng ven đồi,
Và đêm nào nữa anh mơ thấy
Rạng rỡ vầng trăng một nét cười.
Tháng năm trời sẽ dịu nắng chưa?
Sẽ thoảng hương mưa vạn dặm về?
Anh đọc phai tàn tờ thư cũ,
Đành lòng: như mộng những đêm
khuya…
Có phải Em đã về đấy ư?
Áo hoa quyện gió tóc ngang trời
Em mang theo cả hương ngày cũ
Đẫm ướt hương mưa, ngát nụ cười.
Lê Phương Nguyên
Trại Xuân Lộc 4/1998
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Khóa 9 - Lớp Tôi
Trần Đức Thuần
(Để tưởng niệm đến các bạn thân thương đã lần
lượt vĩnh viễn ra đi trong niềm thương tiếc của
các bạn hữu còn ở lại: Nguyễn Hữu Quốc
Hưng, Ngô Viết Ngoạn, Hồng Duy Toàn, Đào
Kim Quan, Lê Văn Vĩnh, Phan Hữu Lộc, Thân
Khánh, Phạm Tiến Nam, Lê Kim Thắng,
Trương Hoàng Vĩnh Phuơng, Huỳnh Ánh
Đăng, Trần Như Vọng và cũng để thương nhớ
về một quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc
đời)

C

on người khi sinh ra đã có một định mệnh,
và tôi rất tin tưởng vào điều này. Định
mệnh như một sợi dây vô hình, dường
như có một cái gì đó, đã gắn chặt với cuộc đời
mình, muốn thoát ra cũng không được. Người
Âu Châu cũng có câu "No one is wiser than his
destiny" để chiêm nghiệm điều này. Riêng phần
tôi, khoá 9 trường Cao Đẳng Công Chánh hình
như đã gắn bó với cuộc đời tôi, trong suốt thời
gian còn là sinh viên, lúc ra làm việc và ngay cả
những năm tháng sau này.
Cuối khóa học năm 1965, sau khi đậu xong
tú tài phần hai, một số bạn học trường Chu Văn
An rủ tôi thi vào trường Cao Đẳng Công Chánh
(Khóa 8). Thực ra ngành Công Chánh lúc bấy
giờ đối với tôi không có gì hấp dẫn lắm, vì trong
lòng tôi thời ấy, tôi vẫn yêu thích ngành hóa học
hơn cả.
Số là những năm bắt đầu bậc trung học, ở
nhà tôi thường dùng kem đánh răng hiệu Perlon
đang được sản xuất tại Việt Nam. Mỗi lần mua
kem về, tôi vẫn dành phần mở hộp kem để lấy
tờ giấy quảng cáo được xếp gọn ghẽ trong hộp
giấy, in chữ màu xanh cùng mùi giấy mới, thơm
phức. Trên tờ quảng cáo, tôi còn nhớ, in hình
chụp hai ông, một tiến sĩ, một kỹ sư hóa học,
mặc áo blouse trắng, đứng trong phòng thí
nghiệm. Ông tiến sĩ cao lớn có cái tên hơi lạ là
Lê Văn Thảnh thì phải, hai ông đã chế tạo ra
kem Perlon và xử dụng thêm chất Fluoride để
chống hư răng. Hình ảnh này làm tôi mong ước
sau khi lớn lên, được vào đại học, sẽ có dịp làm

việc trong phòng thí nghiệm và tìm kiếm được
những gì mới mẻ như hai ông này.
Những năm sau cùng khi gần đậu tú tài, tôi
theo dõi kỹ thông tin từ báo chí đăng tải về một
trường kỹ sư Hóa Học (lúc đó đã có trường cán
sự Hóa Học) sẽ được mở ra tại trung tâm kỹ
thuật Phú Thọ, nhưng sự chờ đợi và mơ ước
của tôi đã không bao giờ đạt được (lúc tôi ra
trường Công Chánh vào năm 1970, thì đến năm
1971 trường kỹ sư Hóa Học mới được thành
lập).
Ngày thi vào trường Công Chánh, bài toán
tôi làm cũng tạm được, còn đề thi về môn vẽ
hình chiếu của mấy mặt cắt thì tôi ngồi mày mò
mãi mà không biết vẽ ra làm sao. Sau cùng tôi
vẽ đại khái cho có lệ rồi ra về.
Kết quả là năm ấy tôi không đậu được
chính thức mà chỉ đậu vào dự khuyết. Vào thời
kỳ đó chính phủ Nguyễn Cao Kỳ đang chống De
Gaulle rất gay gắt và đã ra thông cáo không cho
học sinh đi du học tại Pháp, nghĩa là các sinh
viên đã đậu chính thức sẽ không có cơ hội du
học để nhường chỗ trống cho các sinh viên đậu
dự khuyết như tôi nữa. Nghĩ như vậy, tôi bèn rủ
cả đám bạn học Chu Văn An sang ghi danh bên
trường Đại Học Khoa Học. Và cũng vì đều yêu
thích môn hóa học, tôi và các bạn đều ghi danh
vào chứng chỉ dự bị Toán Lý Hóa (MPC).
Năm chúng tôi vào học, chương trình ban
cử nhân đã được thay đổi khá nhiều, ngoài
chứng chỉ dự bị, sinh viên phải lấy thêm 6
chứng chỉ nhỏ thay vì 3 chứng chỉ lớn như trước
đây, để được cấp các văn bằng cử nhân giáo
khoa: Lý Hóa, Toán hay Sinh Hoá. Lý do thay
đổi là vì một số giáo sư tốt nghiệp tại Hoa Kỳ đã
về dạy học ở đây khá nhiều, họ muốn cải tổ
cách thi cử đang theo khuôn mẫu của Pháp
ngày xưa. Thay vì học cả năm cho một chứng
chỉ, họ tách đôi thành hai chứng chỉ nhỏ, ít ra
phần nào cũng có hơi hướng giống với hệ thống
tín chỉ của các trường đại học Hoa Kỳ.
Chứng chỉ Toán Lý Hóa được sinh viên ghi
danh học rất đông, trên hai ngàn người, chiếm 2
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giảng đường lớn của trường Đại Học Khoa Học.
Thời đó luật tổng động viên chưa ra đời cho nên
rất nhiều sinh viên lão làng, đã học chứng chỉ
này từ nhiều năm trước, nhưng chưa đậu, nên
“hùng cứ” nguyên cả một khu vực rộng lớn phía
giữa và cuối giảng đường. Họ cười nói ồn ào và
trong những giờ học toán khô khan, họ thường
bỏ ra ngoài, ngồi tụ tập và tán dóc tùy thích.
Đám dân mới Chu Văn An chúng tôi được gần
mười mấy người, rủ nhau chiếm một số dãy bàn
đầu tiên, để có thể theo rõi và ghi chép lời thầy
giảng bài và đỡ bị chia trí vì những tiếng nói
chuyện huyên náo từ các dãy bàn sau.
Năm đó chúng tôi được học các môn toán,
vật lý và hóa học với một số giáo sư nổi tiếng
như Trần Thế Hiển, Lâm Lý Hùng, Lê Kim Đính,
Chu Phạm Ngọc Sơn… Vì có cả một nhóm để
ganh đua, cho nên chúng tôi học hành khá
chăm chỉ, cùng nhau trao đổi và bàn cãi rất sôi
nổi khi gặp những bài vở khó khăn.
Chúng tôi chuẩn bị khá kỹ càng cho cuộc thi
cuối năm, nhưng rồi một biến cố đã xảy ra cho
cuộc thi năm đó. Buổi sáng hôm ấy, sau khi đề
bài được phát ra, chúng tôi bắt đầu cặm cụi làm
bài được khoảng 15 phút thì từ trước cửa giảng
đường, sinh viên Lê Công Giàu (lúc ấy đang ở
trong ban đại diện sinh viên - sau năm 1975 mới
lộ diện là người được MTGPMN gài vào) xuất
hiện cùng một số các sinh viên khác, họ hô to
khẩu hiệu đả đảo chính phủ Thiệu Kỳ và hô hào
bãi thi. Một sinh viên khác đi bên cạnh anh Giàu
rút lưỡi lam rạch vào tay cho máu chảy ròng
ròng và cuốn vào một miếng vải trắng rồi dơ cao
tay, vừa đi vừa hô khẩu hiệu để kích động các
sinh viên khác. Cả phòng thi bắt đầu náo loạn,
một số sinh viên nhân dịp thấy bài thi khó nên
cũng về hùa, xé bài làm và kêu gọi bỏ thi ầm ĩ.
Ban giám thị coi thi vội lên văn phòng hội ý với
giáo sư khoa trưởng, rồi sau đó trở về báo tin là
cuộc thi bị hủy bỏ và được dời đến một ngày
khác để tránh cảnh xô xát.
Ba tuần sau cuộc thi mới được tổ chức lại,
kỳ này nhóm sinh viên gây rối có lẽ bị câu lưu
nên không thấy xuất hiện. Trường còn xin bên
Tổng Nha Cảnh Sát cử nhân viên đến canh gác,
cho nên các buổi thì đều diễn ra êm thắm. Tôi
và các bạn trong nhóm làm bài rất khả quan
mặc dù kỳ này, đầu bài của môn thi đầu tiên, có
vẻ gay go hơn kỳ thi hụt trước. Đến ngày có kết
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quả, khi nghe thầy Nguyễn Chung Tú, khoa
trưởng trường Đaị Học Khoa Học xướng danh,
thật bất ngờ, tôi đã đậu đầu kỳ thi năm ấy với
hạng bình thứ. Các bạn tôi đã bắt tôi dẫn ra
quán thạch chè Hiển Khánh đầu đường Phan
Đình Phùng - Lý Thái Tổ để ăn khao một bữa
cho thật thỏa thích.
Cũng vào năm đó, tôi trở lại thi vào trường
Cao Đẳng Công Chánh (Khóa 9). Rút kinh
nghiệm kỳ thi trước, tôi và một số bạn hữu nhờ
anh Trần Quang Sinh, một người bạn đã từng
học chung với tôi từ lớp đệ Tứ trường Chu Văn
An đã đậu vào trường Công Chánh khóa 8, chỉ
dẫn cho chúng tôi môn Hình Học Họa Hình. Anh
Sinh quả có khiếu về sư phạm, chỉ trong một
buổi, anh hướng dẫn chúng tôi cách vẽ phối
cảnh các mặt cắt ngang, dọc và cắt xéo một
cách khá nhuần nhuyễn, và nhờ đó tôi đã đậu
vào trường Công Chánh không mấy khó khăn.
Các bạn bên trường Khoa Học nghe tin tôi
đậu vào trường Công Chánh đến chia vui và
khuyến khích tôi học tiếp các chứng chỉ bên đó,
để chúng tôi còn có dịp gặp gỡ nhau. Vài anh
bạn thân thiết còn hứa giúp đỡ chép “cours” cho
tôi bằng cách khi ghi bài thầy giảng, sẽ lót giấy
carbon phía dưới để cho tôi một bản phụ. Tôi
nghe bùi tai và hứa với các bạn sẽ tiếp tục học
các chứng chỉ kế tiếp.
Ngày bắt đầu niên học mới được diễn ra tại
giảng đường chính của trường Công Chánh đã
làm tôi không mấy phấn khởi, vì chúng tôi phải
học chung với cả hai trường Điện và Công
Nghệ. Lớp học khoảng một trăm sinh viên ngồi
gần đầy giảng đường và hầu hết là những
khuôn mặt không quen. Đám Công Chánh
chúng tôi chiếm một khu nhưng ít khi có dịp trao
đổi hoặc nói chuyện với nhau, trừ những lớp
học riêng về Hình Học Hoạ Hình hay về Topo…
Vì quen nếp sống tự do và thoải mái bên
trường Khoa Học, cho nên khi sang đây, tôi cảm
thấy bị tù túng ghê gớm. Thời khóa biểu học thì
rất gắt gao, lớp học thì không thân quen, ngoài
ra hàng tuần đều có giờ bị kêu lên bảng giải bài
tập cho các môn Toán, Điện Học... của các thầy
Võ Thế Hào, Võ Đức Diễn… trong một không
khí hết sức căng thẳng, làm tôi cảm thấy không
mấy hứng thú. Vì vậy bất cứ có giờ phút rảnh rỗi
nào, tôi vẫn tìm cách sang bên trường Khoa
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Học để học chung với các bạn cũ. Năm đó nhờ
các bạn ghi cours giùm như đã hứa, cho nên tôi
vẫn có đầy đủ bài vở để học. Và cuối năm đó tôi
đậu được 2 chứng chỉ Hoá Vô Cơ và Điện Học
trong kỳ thi khóa đầu và chứng chỉ Quang Học
trong khóa thứ nhì.
Về bên trường Công Chánh, có một số anh
em nghĩ rằng đã thi vào được trường là chắc
chắn đến 90% là được đậu ra trường cho nên
học hành khá thoải mái. Nhưng kết quả cuối kỳ
thi năm thứ nhất là một điều kinh hoàng cho lớp
tôi: hai anh vĩnh viễn phải dời khỏi trường vì
điểm thi quá thấp, bốn anh nữa phải ở lại lớp vì
không đủ tổng số điểm 12 để lên lớp. Chúng tôi
rất buồn rầu khi nghe kết quả, vì năm đó có anh
đã không còn đủ tiêu chuẩn để hoãn dịch nữa,
sau này được tin anh lên đường nhập ngũ và đã
tử trận trong một cuộc giao tranh.
Qua năm thứ 2 trường đã phải tổ chức thi
tuyển thêm một số các anh em ở ngoài vào để
bổ sung cho lớp tôi. Vì vẫn phải học chung với
các trường khác, những anh em mới vào như
P.H.Lộc, N.V.Liễn, N.H.Sơn, N.K.Dõ, L.T.Định,
H.D.Toàn đã phải mất một thời gian lâu để làm
quen với chúng tôi, vì chỉ có những giờ học về
các lớp chuyên môn chúng tôi mới có dịp gặp
gỡ và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngoài ra
trong năm thứ hai này, việc hỏi bài của các thầy
Hào và thầy Diễn cũng đỡ gay gắt hơn trước,
tuy nhiên vì bị ám ảnh bởi việc bị cho nghỉ học
hoặc ở lại lớp của năm đệ nhất niên cho nên
chúng tôi cũng vẫn thấy căng thẳng và không
dám lơ là như trước nữa. Năm đó, chúng tôi
cũng rất may mắn gặp được một số thầy rất
hiền lành và vui tánh như thầy Nguyễn Doãn
Phi, Đào Kim…
Những lúc không có giờ học hoặc lúc thầy
vắng mặt, tôi vẫn thường tiếp tục sang bên
Khoa Học để học chung với các bạn cũ, và cũng
như năm trước, kỳ đầu tôi đậu thêm 2 chứng chỉ
Hoá Hữu Cơ và Hoá Lý. Kỳ hai tôi chọn chứng
chỉ cuối cùng của bậc cử nhân là môn Vật Lý Lý
Thuyết. Tôi đành phải chọn môn này vì không
phải đi thực tập tại phòng thí nghiệm, môn này
do hai thầy Cao Xuân Chuân dạy về Vật Lý và
thầy Võ Thế Hào bên trường Phú Thọ sang dạy
Toán Ứng Dụng. Hôm vào thi môn toán, gặp
thầy Hào tôi cúi đầu chào, thầy không nói gì mà
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chỉ cười cười. Cuối cùng năm đó tôi cũng đậu
được chứng chỉ chót này với hạng bình thứ.

Giờ học Địa Chất với thầy Phạm Nguyên Hanh (Ở lầu
2, giờ học gần mùa Giáng Sinh cho nên có tranh cổ
động trên bảng).

Sang năm cao đẳng 3 chúng tôi được dời
lên phòng học ở lầu 2, lớp chỉ còn 30 đến 35
sinh viên (nếu thêm ban Địa Chánh) và các anh
em chúng tôi đã gắn bó với nhau nhiều hơn
hẳn. Riêng cá nhân tôi, từ năm cao đẳng 3, việc
học được các thầy xem như là tự nguyện,
không còn các giờ hỏi bài căng thẳng, bạn bè
thì gần gũi khiến tôi cảm thấy như quay trở lại
không khí của trường đại học năm nào và tinh
thần tôi phấn chấn hơn khi học hai năm đầu tiên
rất nhiều. Từ năm này chúng tôi phần lớn học
các lớp về chuyện môn như: Sức Chịu Vật Liệu,
Địa Chất, Đường Lộ… với các thầy P.Đ.Tăng,
P.N.Hanh, P.N.Thể…
Về sinh hoạt trong lớp, chúng tôi cũng bắt
đầu nghịch ngợm và chọc phá nhau bằng cách
gắn các biệt danh cho nhau, đồng thời xếp các
bạn vào các nhóm khác nhau như: nhóm “Ma
Gà” cho các anh hay nói tếu và thích châm chọc
các bạn khác, nhóm “Trâu Bò” cho các anh có
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tướng to con và học hành hùng hục không biết
mệt, nhóm “Guigoz” cho những anh giả vờ ngây
thơ vô (số) tội, nhóm “Giáo Sư Tư Gia” cho các
anh chuyên đi dạy kèm các học sinh thi tú tài…
Và cũng kể từ năm nay các thầy cho chúng
tôi làm các đồ án về Đường Lộ, Sức Chịu Vật
Liệu… với từng nhóm, cho nên sự thân thiết lại
càng gắn bó hơn nữa. Riêng phần tôi, một số
các bạn hữu bên Khoa Học đều chuyển sang
học các ngành chính về cao học Hóa Học, cho
nên họ phải thực tập trong phòng thí nghiệm rất
nhiều, tôi vì không có thì giờ đi thực tập nên đã
quyết định không thi cử gì thêm nữa và tôi dùng
thì giờ chuyển sang đi dạy kèm cho các học
sinh học thi tú tài để kiếm tiền tiêu dùng.
Sau biến cố Mậu Thân, hàng tuần chúng tôi
đều có giờ học quân sự tại giảng đường chính,
và rồi cuối năm học đó, thêm một kỷ niệm đáng
nhớ cho thời sinh viên là chúng tôi phải tham dự
khóa huấn luyện Quân Sự Học Đường đúng
một tháng tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung, Gò Vấp. Tại đây chúng tôi được nếm mùi
gian khổ của người lính chiến qua các buổi thực
tập đi bãi, trực đêm, ăn cơm nhà bàn…. Ngoài
ra chúng tôi bị ghép vào từng tổ 4 người, để ăn
chung và sinh hoạt chung, cho nên chúng tôi
biết rõ thêm cá tính của nhau và tình bạn chúng
tôi càng trở nên thân thiết hơn nữa.

Giờ học quân sự tại giảng đường chính

Thực tập đi bãi tại TTHL Quang Trung
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Có thể nói lớp chúng tôi thực sự khởi sắc
khi bước vào niên học thứ 4. Số là bắt đầu mỗi
niên học, các sinh viên đều có bầu ra một ban
Đại Diện Sinh Viên, để tổ chức những sinh hoạt
tập thể cho trường Công Chánh. Qua 3 niên học
vừa qua, chúng tôi nhận thấy một số ban đại
diện thường chỉ có tính cách tượng trưng, rất ít
thấy một sinh hoạt tập thể hay có một sinh hoạt
gì nổi bật, mặc dầu khi tranh cử họ hứa hẹn rất
nhiều.
Năm ấy, anh Trần Văn Tư đang học cao
đẳng 3, ra tranh cử ban đại diện, đã kéo thêm
một số anh ở các lớp nhỏ hơn để lấy phiếu và
vận động rất tích cực. Trước tình thế đó, anh
Nguyễn Khắc Dõ, một sinh viên rất năng động
trong lớp, rủ tôi và một số bạn hữu khác cũng ra
tranh cử. Ban đại diện do anh Dõ thành lập gồm
có anh là chủ tịch, anh Nguyễn Như An làm phó
chủ tịch, ngoài ra có các anh em trông coi 4 khối
là: Báo Chí do anh Phạm Tiến Nam, Văn Nghệ
do anh Lê Hữu Khâm, Thể Thao do anh Đào
Kim Quan và Học Tập do tôi làm trưởng khối.
Anh Dõ và chúng tôi đều quyết tâm với nhau là
không hứa thì thôi, nếu đã hứa thì sẽ phải làm
đến nơi đến chốn.
Buổi họp mặt vận động tranh cử chính thức
diễn ra tại giảng đường chính của trường Công
Chánh và cả hai bên đều đưa ra các bích
trương tranh cử rất hấp dẫn. Liên danh anh Tư
được đặt tên là "Hành Động" để đối nghịch với
liên danh "Hoa Hồng" của chúng tôi.
Anh Dõ bên liên danh chúng tôi được yêu
cầu phát biểu trước, anh nói ngắn gọn về mục
tiêu tranh cử, những điều cần thiết mà sinh viên
hiện tại mong muốn ở ban đại diện và đưa ra lời
cam kết là “nói ít làm nhiều” và “đã nói là làm”.
Lời tuyên bố mạnh mẽ của anh Dõ được các
anh em vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Về phần
anh Tư, được sự ủng hộ của một số anh em lớp
cao đẳng 1 và 2 nên anh rất hùng biện, anh bác
bỏ một số điều trong mục tiêu mà anh Dõ đã đề
ra và đưa ra một số các mục tiêu khác. Để kết
thúc bài nói chuyện khá dài, anh dơ cao nắm tay
và tuyên bố một câu rất đặc biệt: Chúng tôi chủ
trương không “Hoa Hồng”, chúng tôi chủ trương
phải “Hành Động”!. Lời tuyên bố khá ngộ nghĩnh
này làm mọi người cười ồ trước khi giải tán.
Cuối cùng, kết quả như chúng tôi đã tiên đoán,
liên danh Hoa Hồng của chúng tôi đã thắng cử
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trước liên danh Hành Động không mấy khó
khăn.
Sau khi thắng cử, việc đầu tiên chúng tôi
nghĩ đến là phải làm một việc gì thật cụ thể. Vào
những năm trước đó, có thể do ngân quỹ eo
hẹp, Bộ Giáo Dục dành rất ít ngân khoản cho
việc tu bổ phòng ốc của trường, cho nên các
phòng học xuống cấp trầm trọng. Cửa chính
cũng như các cửa sổ và bên trong lớp học của
chúng tôi bị tróc sơn và vôi loang lổ, chúng tôi
họp bàn với nhau và quyết định tổ chức sơn lại
lớp học. Đem ý tưởng này đến bàn với thầy
Phan Ngọc Thể, đã được thầy hưởng ứng nhiệt
tình. Thầy Thể là một giáo sư hết sức năng
động và gần gũi với chúng tôi nhất. Thầy đậu
Ph.D về ngành Đường Lộ tại Hoa Kỳ và có một
thời gian làm giám đốc trung tâm Phú Thọ (thầy
Thể mất năm 1998 tại Pháp, thầy Nguyễn Ngọc
Thịnh cũng là nguyên giám đốc trung tâm đã
viết một bài tưởng niệm thầy Thể trong LTCC số
89 đã nêu rõ cá tính năng động này của thầy).

Một phần toán sơn lớp trong giờ giải lao

Thầy P.N. Thể đến ủy lạo (trái), anh N. K. Dõ (mặt)
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Tập hợp được hơn mười anh em tình
nguyện, chúng tôi chung tiền nhau đi mua sơn
và vôi rồi vào xin phép thầy giám đốc Trung
Tâm để sơn sửa lại lớp học và được thầy chấp
thuận. Sáng thứ Bảy, chúng tôi đến trường
sớm, bưng hết bàn ghế trong lớp ra hành lang,
bắt đầu cạo sạch sẽ các lớp sơn trên cửa và vôi
trên tường cũ. Công việc ban đầu tưởng dễ
nhưng thực ra có nhiều lớp sơn và vôi đã chồng
chất lên nhau, cho nên chúng tôi càng cạo, lớp
cũ lại càng tróc ra. Loay hoay đến gần trưa mới
cạo xong và chúng tôi nghỉ tay để ăn trưa ở
quán cô Bé sau lưng trường. Sau giờ ăn trưa
chúng tôi trở lại bắt đầu chia làm hai nhóm, một
nhóm quét vôi tường và một nhóm sơn cửa,
chúng tôi vừa làm vừa đùa nghịch rất vui vẻ.
Xế trưa thầy Phan Ngọc Thể ghé qua để
quan sát và ủy lạo anh em chúng tôi, thầy khen
chúng tôi sơn không khác gì các thợ sơn có tay
nghề, khiến chúng tôi hết sức phấn khởi. Sáng
thứ Hai khi đến giờ học, các thầy đều khen ngợi
lớp học rất sạch sẽ và khang trang hẳn lên
khiến chúng tôi không khỏi hãnh diện vì đã làm
được một công việc có ích.
Sau phần sơn lớp, các khối trong ban đại
diện bắt đầu khởi sự hoạt động. Đầu tiên là khối
Thể Thao do anh Đào Kim Quan làm trưởng
khối, đứng ra chấn chỉnh đội banh của lớp.
Thực ra đội banh của lớp đã có từ khi chúng tôi
học năm thứ nhất, nhưng một số những cầu thủ
xuất sắc đã bị loại ra sau các loạt thi lên lớp cho
nên đội banh đã bị thiếu hụt trầm trọng. Anh
Quan đã phải tuyển mộ thêm một số các cầu thủ
mới và huấn luyện qua những buổi tập dượt
trên sân cỏ trước trường.

Đội banh của lớp chụp chung với đội banh bên lớp
Trung Đẳng.
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Anh Quan đã tổ chức những buổi thi đấu
giữa lớp chúng tôi và các anh em bên lớp trung
đẳng. Các trận đấu diễn ra rất ngoạn mục và
được cổ võ rất đông đảo bởi anh em của cả hai
phía cao đẳng và trung đẳng. Ngoài ra, ngay
trong lớp, số anh em gốc miền Trung theo học
rất đông, các anh thỉnh thoảng cũng tổ chức
những trận đấu giao hữu được đặt tên Huế
versus Sài Gòn trong bầu không khí hết sức vui
vẻ.
Về khối Học Tập, tôi bàn với anh Dõ để tổ
chức một buổi thuyết trình cho cả trường về một
số phương pháp tân tiến trong việc xây cất
đường xá và cách điều phối công tác (Critical
Path Method - CPM) mà tôi thu thập được khi đi
thực tập tại khu Công Chánh Cao Nguyên vừa
qua. Tôi bèn viết bài và nhờ thầy Thể đọc và
sửa chữa, thầy đề nghị với tôi dịch tên Critical
Path là Đường Tới Hạn để chỉ con đường cần
thiết và ngắn nhất để đạt được tiến độ công tác
và thầy cũng hứa là sẽ đứng ra giới thiệu buổi
nói chuyện. Tôi bèn đem bài viết về đánh máy
và mang vào văn phòng thầy Giám Đốc Nguyễn
Ngọc Thịnh để xin thầy cho tổ chức thuyết trình.
Vài hôm sau thầy Thịnh duyệt xong và đồng ý
cho phép chúng tôi sử dụng giảng đường chính
của trường để tổ chức buổi nói chuyện.
Số là từ năm thứ 4, hàng tuần toàn thể các
lớp của trường Công Chánh đều có lớp học về
quân sự do trường bộ binh Thủ Đức gửi các sĩ
quan đến giảng dạy tại giảng đường chính. Sau
giờ học quân sự thường là giờ trống, cho nên
chúng tôi nhân dịp đó để quảng cáo về một buổi
thuyết trình, sẽ được tổ chức ngay sau giờ học
quân sự khoảng nửa tiếng, để anh em có dịp xả
hơi và thay quần áo dân sự, nếu muốn, trước
khi vào tham dự. (chúng tôi phải mặc quần áo
quân đội trong những giờ Quân Sự Học
Đường).
Chúng tôi chuẩn bị buổi nói chuyện khá chu
đáo, anh Nguyễn Như An là người giúp đỡ cho
tôi nhiều nhất trong công việc làm bích chương
quảng cáo và vẽ một số các biểu đồ để gắn lên
bảng. Buổi thuyết trình diễn ra rất tốt đẹp, thầy
Thể đã mở đầu bằng cách tóm tắt sơ qua về bài
nói chuyện và nhấn mạnh đến tiến trình và sự
phổ biến của phương pháp Đường Tới Hạn
trong các công tác xây dựng. Tôi sau đó đã lên
trình bày một số các phương pháp tân tiến trong
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việc kiến thiết đường xá và tiếp theo dùng các
biểu đồ để mô tả cách sử dụng Đường Tới Hạn
áp dụng cụ thể cho một công tác về kiều lộ.
Trong phần giải đáp, một số anh em các lớp
thay phiên lên đặt câu hỏi làm buổi thuyết trình
thêm sinh động và kết thúc trong bầu không khí
vui vẻ. Thầy Thể rất hài lòng về buổi nói chuyện
này.

Thầy P.N. Thể giới thiệu trước giờ thuyết trình

Các sinh viên lên đặt câu hỏi

Sau buổi nói chuyện khá thành công, anh
An thừa thắng xông lên rủ tôi soạn chung một
quyển sách viết về tính khối đất. Lý do là lúc đó
môn tính khối đất đang được thầy Phan Thanh
Trường giảng dạy và thầy thường chỉ viết trên
bảng để chúng tôi ghi chép. Môn này thực ra
không khó khăn lắm, tuy nhiên rất nhiều sinh
viên hay bị lầm lẫn trong việc sử dụng đường
cân bằng để giảm thiểu khối lượng đất đào và
đắp, ngoài ra việc trình bày phần đào và đắp
nếu không cẩn thận rất dễ gây lộn xộn cho việc
tính toán.
Chúng tôi chia nhau tham khảo sách, rồi
tìm cách viết lại bài học sao cho thật giản dị,
đồng thời giải một loạt các bài tập tiêu biểu cho
đủ các loại thế đất và các trường hợp đặc biệt.
Sau cùng cuốn sách cũng được viết khoảng
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hơn 80 chục trang giấy, tôi đem bản thảo đến
gặp thầy Trường để xin phổ biến cho sinh viên
làm tài liệu. Thầy Trường xem qua và vui vẻ
chấp thuận. Tôi và anh An đem bản thảo về
chia nhau đánh máy trên giấy stencil, rồi tự vẽ
bìa và đem ra tiệm quay roneo cho quyển sách
Tính Khối Đất. Cuốn sách này đã được anh em
trong lớp dùng làm tài liệu tham khảo cho cuộc
thi cuối năm, và sau đó đã được các anh đang
học cao đẳng 3 mượn để in lại làm tài liệu
dùng cho năm tới.
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cả thi sĩ Nguyên Sa (giáo sư Trần Bích Lan)
cũng đem thơ đến in ở đây.

Ban nhạc Tobia

Quyển sách Tính Khối Đất

Về khối Báo Chí, mặc dù là trưởng khối,
nhưng anh Phạm Tiến Nam lại có rất nhiều
máu văn nghệ, anh đánh đàn guitar khá thành
thạo và đã sáng tác một số bản nhạc rất truyền
cảm. Anh rủ anh Nguyễn Xuân Phong lập ra
một ban nhạc để giúp vui trong những dịp lễ
tết. Ban nhạc quy tụ các anh Nam, Phong,
Khoa, Hoanh đã bị chúng tôi đặt cho một hỗn
danh là ban nhạc Tobia (tên một nhà đòn
chuyên phục vụ cho việc mai táng nổi tiếng
thời bây giờ). Ban nhạc Tobia này đã giúp vui
trong dịp mừng ngày ra mắt ban đại diện và
Tết Nguyên Đán năm 1970. Ngoài ra, năm đó
với tư cách trưởng khối báo chí, anh Nam yêu
cầu các anh em các lớp viết bài vở để ra giai
phẩm Xuân Công Chánh 1970. Giai phẩm đã
được phát hành đúng vào dịp tết Canh Tuất
với bìa ngoài được in ấn và trình bày khá đẹp
mắt cùng một số bài vở rất có giá trị. Thời gian
đó, tôi cũng có dip tháp tùng anh Nam đến nhà
in trên đường Nhật Tảo để đọc và sửa chữa
bài in thử trên bản vỗ, tại nhà in tôi được gặp

Về khối Văn Nghệ do anh Lê Hữu Khâm
đứng đầu, anh đã tạo ra một kỳ tích là đứng ra
tổ chức một buổi dạ vũ có bán vé vào cửa
nhân mùa Giáng Sinh tại phòng thí nghiệm
Sức Chịu Vật Liệu ở sau trường. Anh Khâm đã
mời được ban Khánh Băng - Phùng Trọng là
một ban nhạc kích động nổi tiếng thời bây giờ,
đến giúp vui. Đặc biệt anh còn mời được cả
thầy giám đốc trung tâm đến tham dự. Toàn
ban đại diện chúng tôi đều được anh mời miễn
phí, anh còn hào phóng mời thêm một số các
lớp đàn anh đang làm việc tại các nha, sở mà
anh quen biết đến chung vui. Thời bấy giờ việc
tổ chức một buổi dạ vũ rất phức tạp, ngoài việc
xin phép khó khăn còn có nạn coi cọp và gây
rối của một số sinh viên từ các trường khác
đến. Anh Khâm đã khắc phục được điều này
bằng cách mời được một số nhân viên an ninh
đến giữ trật tự cho nên buổi dạ vũ anh tổ chức
đã thành công mỹ mãn.
Tóm lại, trong thời gian ban đại diện do
chúng tôi đảm trách, rất nhiều các sinh hoạt tập
thể đã được tổ chức tại trường Công Chánh và
cũng phù hợp như những lời chúng tôi đã hứa
trong thời gian vận động tranh cử.
Viết đến lớp tôi mà không kể đến những
nhân vật dưới đây thật là một điều thiếu sót,
bởi vì không ít thì nhiều họ cũng đã để lại trong
chúng tôi ít nhiều dấu ấn hoặc những kỷ niệm
vui buồn của thời sinh viên tươi đẹp:
Quán Cô Bé: Quán nằm ngay sau lưng
giảng đường, với vài cái bàn con và một số ghế
gỗ cũ kỹ, quán Cô Bé đã là một nơi gặp gỡ buổi
sáng cho các sinh viên đến trường sớm hay các
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sinh viên ở cư xá sang đây ăn sáng. Chủ quán
là một cô gái quê tuổi chừng 18, tính tình nhân
hậu, vui vẻ với tất cả mọi người. Đặc biệt nhất là
cô cho các sinh viên nghèo ăn chịu và ghi sổ.
Cuối tháng, có nhiều anh gia đình chưa gửi tiền
vào kịp, cô cho khất đến tháng sau. Quán chỉ
chuyên bán cà phê và bánh mì thịt hoặc trứng
ốp-la, buổi trưa có thêm cơm sườn nướng,
nhưng với không khí giản dị và thân mật đã là
nơi tụ họp và nói chuyện phiếm của sinh viên
trong những giờ trống hoặc khi giáo sư không
đến dạy được. Nghe nói sau năm 1975, quán
của cô bị đóng cửa và gia đình cô bị bắt buộc
dời khỏi khuôn viên trường.

Đầu tháng 9 năm 1970 chúng tôi ra trường
trong không khí vừa vui mừng và vừa bịn rịn. Đã
bốn năm trôi qua, với không biết bao nhiêu kỷ
niệm buồn vui xảy đến với chúng tôi và nay đã
đến thời điểm phải chia tay. Ngồi nói chuyện với
nhau, chúng tôi đều đồng ý, một cách không chủ
quan, là ít một khóa học nào mà các sinh viên
lại thương yêu và đùm bọc với nhau như khóa
chúng tôi. Chỉ xem một thí dụ lúc nghe tin anh
N.V. Ngoạn bị bệnh phổi phải nằm bệnh viện, cả
lớp đã đến thăm và tuần nào cũng có người
đem bài vở vào để anh chép và học, đã nói lên
được tấm lòng thân thiết của chúng tôi như thế
nào.

Bà già cư xá: Sau phòng thí nghiệm về Sức
Chịu Vật Liệu là một dãy cư xá được nhà
trường xây cho các sinh viên ở xa đến trọ học.
Ở đây chi phí rất rẻ, sinh viên không phải trả tiền
điện nước, còn gạo được Bộ Xã Hội cấp miễn
phí, cho nên trong lớp tôi, các anh em quê quán
ở xa, vào ở khá đông. Đám sinh viên ở cư xá
được anh em cho là lè phè nhất trường, vì bao
giờ cũng vào học trễ. Chúng tôi phần đông nhà
ở xa trường, nhưng lúc nào cũng có mặt sớm
trước giờ vào học. Riêng đám sinh viên cư xá,
nhiều khi thầy đã vào lớp, cả toán bấy giờ mới
lục tục kéo sang, nhiều anh vừa đi vừa lê guốc
lẹp kẹp.

Trước ngày chia tay, chúng tôi kéo nhau
đến tiệm bò bảy món Ánh Hồng gần cổng xe lửa
Phú Nhuận để ăn mừng ngày ra trường. Vì khóa
tôi là khóa 9 và ra trường vào tháng 9, cho nên
chúng tôi ước hẹn với nhau là hàng năm, cứ
đến ngày mồng 9 tháng 9, sẽ tổ chức buổi họp
mặt với nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa,
và chúng tôi đã cố gắng thực hiện được điều
này trong nhiều năm sau đó. Đặc biệt vào tháng
9 năm 1975, khi đất nước đang trong cảnh điêu
tàn của một cuộc đổi đời, và lòng người ly tán,
chúng tôi chỉ còn lại 7 anh em (Hoanh, Phong,
Hưng, Thắng, Nam, Thuần, và Khoa) cũng đã
trở lại quán Ánh Hồng năm nào để gặp gỡ nhau
và nhắc nhở đến những kỷ niệm cùng bạn bè
năm cũ.

Đặc biệt trong cư xá có một bà khoảng 60
tuổi, nhưng trông già hơn tuổi bà rất nhiều. Tính
khí bà rất khó chịu, không biết giữ nhiệm vụ gì
trong cư xá, có thể chỉ là nhân viên tạp vụ. Tuy
nhiên bà xử sự hơn cả một quản đốc cư xá, bất
cứ ai ra vào hỏi thăm một sinh viên ở đây cũng
bị bà cự nự hoặc la mắng, mặc dù họ đã đến nói
chuyện với bà rất đàng hoàng. Các sinh viên đặt
cho bà hỗn danh là Bà Già Cư Xá hay còn có
tên là Bà Già Giết Giặc.
Anh Hiếu: Anh Hiếu làm lao công của trung
tâm, lo việc cắt cỏ, sửa chữa hàng rào và làm
vệ sinh quanh trường. Dáng anh cao, gầy gò và
lam lũ. Tuy vậy anh làm việc rất chăm chỉ và lúc
nào cũng hỏi han và tươi cười với các anh em
sinh viên. Với gương mặt khắc khổ, đầu đội nón
kiểu lính Nghĩa Quân và mặc chiếc quần jean cũ
xì cho nên tụi tôi đặt cho anh biệt danh: Anh
Hiếu Django.

Rồi sau đó chúng tôi mỗi người định cư tản
mác một phương trời, nhưng lúc nào cũng tìm
cách liên lạc và ngóng chờ tin tức của nhau,
riêng các bạn bè thiếu may mắn còn kẹt lại ở
quê nhà đều được bạn hữu ở hải ngoại giúp đỡ
một cách rất sốt sắng.
Vào năm 2013, trong lúc đang dự trù đám
cưới cho con trai lớn của chúng tôi, sẽ cử hành
vào giữa tháng 10, tôi bỗng chợt có ý tưởng sẽ
tổ chức một buổi họp mặt cho bạn hữu Khóa 9.
Tôi bèn điện thoại bàn với các bạn và được
hưởng ứng một cách nhiệt tình. Lúc đó mới
khoảng tháng 4, tôi đã gửi giấy báo để các anh
em ở mọi nơi chuẩn bị thu xếp và dành thời gian
cho ngày họp mặt.
Kết quả không ngờ là trong ngày đám cưới,
ngoài một số các anh chị ở vùng Orange County
như N.X.Phong, T.H.V.Phương, N.V.Quý,
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P.T.Ón, L.H.Duyên và L.T.Định, anh P.T.Nam
đã bay từ Việt Nam sang, một số các anh chị ở
xa đến như các anh chị N.K.Dõ từ Ohio đến,
T.V.Hoanh từ Cororado, L.K.Thắng từ
Sacramento, N.V.Liễn từ Union City, L.H.Khâm
từ San Diego, và đặc biệt anh chị K.V.Viện mặc
dù không học Công Chánh ngày nào, nhưng là
người bạn thân thương đã một thời ghi cours hộ
tôi ở trường Đại Học Khoa Học, đã bay đến từ
tiểu bang North Carolina. Vợ chồng tôi mời
được cả anh chị Nguyễn Thiệp đến tham dự, vì
tôi biết anh Thiệp quen biết khá nhiều anh em
trong khóa chúng tôi.
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trọng nữa. Nó vẫn mãi mãi là những hình ảnh
đẹp và mãi mãi sống trong tâm khảm của những
người bạn còn ở lại. Chính vì vậy, khi đặt đề tựa
cho bài: Khóa 9, tôi đã thêm vào hai chữ: Lớp
Tôi.
Trần Đức Thuần
Orange County mùa hè năm 2020

Nắng Mùa Đông
Mùa đông nắng tràn cỏ úa,
Con cò thơ thẩn ven ao
Dáng buồn như đời góa bụa,
Oi nồng ngọn gió lao xao…

Họp mặt khóa 9 Công Chánh tháng 10 năm 2013 tại
Tustin, California

Sau ngày đám cưới cháu trai, chúng tôi còn
cố gắng gặp thêm một buổi tại nhà riêng để có
nhiều thì giờ hàn huyên với nhau sau bao năm
xa cách. Buổi họp mặt này đã được anh Thiệp
ghi lại trong một bài viết rất dí dỏm với tựa đề
“Một Đêm Vui” được đăng trong lá thư AHCC số
102 - Mùa xuân 2014. Và đó cũng là lần cuối
cùng chúng tôi gặp gỡ với hai anh P.T.Nam và
L.K.Thắng.
Gần đây cả thế giới đang trong cơn đại dịch,
tuy không có dịp để gặp gỡ như mọi khi, nhưng
chúng tôi đã cố gắng thử nghiệm bằng một buổi
họp mặt trên Zoom để cho một số anh em tại
Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác trên thế
giới, thấy mặt nhau trò chuyện.
Ngồi ghi lại kỷ niệm của những ngày tháng
tươi đẹp cũ, tôi vẫn còn mường tượng được ra
hình ảnh của một lớp học năm nào, với những
khuôn mặt thân thương quen thuộc, đang vui vẻ
ngồi quây quần với nhau trong những giờ học.
Những khuôn mặt ấy, nay dù còn hay đã mất,
đối với chúng tôi cũng không còn là điều quan

Những đóa hoa vàng ngoài nội
(Chưa từng nghe gọi được tên)
Lách mình trong vòm cỏ rối
Màu hoa đã thoáng ưu phiền.
Con đường ngông nghênh bụi đỏ,
Vắng tênh chẳng thấy ai về…
Tiếng còi xa xăm đâu đó,
Nghe chừng như giữa cơn mê…
Trên đầu trời xanh ẩn hiện,
Mơ màng núi biếc xa xa,
Mây vội vàng bay ra biển,
Gửi Em chút nắng quê nhà…
Lê Phương Nguyên,
Trại Xuân Lộc 1997
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Hoa Trên Cát
Nguyễn Tường Bách
Nó làm nhiệt độ ban ngày rất nóng, có
thể trên 50 độ C và ban đêm trời lạnh làm nước
có thể đóng băng. Và sự biến thiên của nhiệt độ
tưởng chừng chỉ ảnh hưởng lên con người đó
lại tác dụng lên cả đá, nó làm đá nứt nẻ và sau
nhiều trăm triệu năm, cùng với các yếu tố địa
chất khác, đá biến thành cát.

n tượng của đại dương đậm nét trong ta là

Ấkhông gian mênh mông với vô số sóng biển
nhấp nhô. Trên thế giới có những vùng như biển
mà không phải biển. Đó là sa mạc.

Không gian của sa mạc Sahara không
kém đại dương bao nhiêu. Nó chiếm hẳn một
phần ba của miền bắc châu Phi, có một diện
tích cỡ bằng toàn bộ nước Mỹ. Vùng sa mạc
bao la đó không phải chỉ là một vùng đất bằng
phẳng mà có núi có trũng. Ngọn núi cao nhất
của nó đo được 3415m, cao hơn cả đỉnh
Phanxipang của Việt Nam. Nơi thấp nhất của
Sahara nằm dưới mặt nước biển đến 134m.
Điều đó có nghĩa, nếu Sahara được trời cho đầy
nước thì đây là một vùng có núi có hồ, có lẽ
không kém phần xinh đẹp so với các nơi khác
trên thế giới.

Nhiều người cho rằng, sa mạc chỉ có cát.
Không phải! Tại Sahara chỉ khoảng 25% là cát,
phần còn lại là sỏi và đá. Nhưng một phần tư
diện tích Sahara phủ đầy cát là quá đủ, quá
nhiều cho những người yêu cát. Ai mà có thể
yêu cát, ngoài nhà công nghiệp luyện cát làm
thủy tinh? Có chứ. Có những người đi cả nửa
vòng trái đất, đến Sahara để ngắm những sóng
cát, đụn cát, để thấy một mặt khác rất bí hiểm
và đầy duyên dáng của thiên nhiên.
Khách đến Sahara cũng để ngẫm nghĩ về
một cái được gọi là sức sống, tiếng nói thì thầm
miên viễn của thiên nhiên, của người và vật luôn
luôn muốn thể hiện và bảo tồn, kể cả trong
những môi trường khắc nghiệt nhất. Và cũng có
nhiều kẻ, đến Sahara để khi về lại quê hương
mình, biết tôn trọng một vùng xanh tươi của
sông hồ, biết tôn quí thứ báu vật của trời cho
mà mình cứ tưởng là một điều dĩ nhiên. Sahara
quá lớn nên không ai tự hào mình biết hết, phần
lớn đều thăm Sahara từ phía Bắc, từ các nước
Tunisie, Algerie, Marocco.

Thế nhưng, thiên nhiên xem ra bất công
với châu Phi, nơi đây quá ít mưa. Có những
vùng mà suốt cả chục năm không mưa, có nơi
chiếm kỷ lục 17 năm không mưa. Thanh thiếu
niên châu Phi có kẻ cả đời chưa biết giọt nước
trên trời rơi xuống là gì.

Địa hình tự nhiên sa mạc sinh ra những
vùng cát không theo một qui luật nhất định nào
cả. Đến Sahara khách sẽ ngỡ ngàng vì quá
nhiều danh từ đặt tên cho cát. Cũng như người
phương Tây lấy làm lạ tại sao ta có quá nhiều từ
như cháo, gạo, cơm, nếp, tẻ, tấm, cám... chỉ để
nói về rice thì chỉ một thứ cát mà tại Sahara có
hàng chục từ nói về nó.

Thiên nhiên cho miền đất này quá ít sông
hồ và khoảng cách vô tận giữa biển cả và trung
tâm lục địa châu Phi làm không khí nơi đây cực
khô, không đủ độ ẩm để tạo mưa. Cái khô khốc
của khí trời đó có một hệ quả không mấy dễ
chịu.

Cát có sỏi khác, cát có đá khác, đụn cát
cao khác, đụn cát thấp khác, đụn cát có hình
bán nguyệt khác, đụn cát có hình tròn lại khác
nữa. Giữa những vùng toàn cả những hạt cát
rời đó có những khu vực cát cứng mà người ta
gọi là Gassi, trên đó xe cộ có thể lưu thông.
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Trên những trục lộ đó khách có thể đi
hàng trăm cây số để ngắm nhìn biển cát, một
vùng đất kỳ lạ của địa cầu mà mới nghe ta dễ
tưởng gây cảm giác nhàm chán.
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sỏi đá có nhiều bụi cây thấp nhỏ với lá dày và
thân nhiều gai để giữ nước, cầm cự sống.

Nếu tại sa mạc hầu như không bao giờ
mưa thì nơi đây luôn luôn có gió. Bão cát là
cơm bữa của người và vật sống trong sa mạc.
Thế nhưng cũng có những cơn bão cát đã trở
thành huyền thoại vì sức tàn phá của chúng.
Có những ốc đảo và nhiều đoàn thương
nhân đã bị bão cát xóa tên vĩnh viễn. Sức gió
cực mạnh thường bốc cát lên cao cả ngàn mét
và đưa chúng đi rất xa, có lúc ở châu Âu mà xe
cộ được phủ bằng một lớp cát vàng nhạt của sa
mạc Sahara. Dưới sức gió, cát thường được
dồn thành từng đụn có lúc cao đến 300m và
sườn của chúng được trang trí bằng những
sóng cát li ti hết sức lạ lùng.
Sóng cát đều đặn tới mức mà người ta
phải tự hỏi phải chăng thiên nhiên đang chơi
một bản hòa ca bằng cát mà đây là điệp khúc
bất tận của nó. Có kẻ bi quan hơn tự hỏi, phải
chăng thượng đế đã tuyệt đường sáng tạo để
cho nơi đây một sự lặp lại trùng điệp của ý
tưởng để sinh ra những đường nét kỷ hà mà
thứ bậc giản đơn của nó chỉ có trong cơ cấu tạo
hình của pha lê.
Điều lạ lùng là sự lặp lại đó đối với con
người không hề nhàm chán. Dưới ánh sáng mặt
trời biển cát hiện lên một màu vàng óng mượt
rực rỡ. Trên mặt cát đó không hề có vết chân
sinh vật nên nó cực kỳ mịn màng và tinh khiết.
Buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, các đụn
cát óng lên một màu tím than trước khi rút vào
màn đêm. Và ta đừng tưởng chúng bất động.
Nếu tuần sau, khách đi ngang lại miền cát vàng
tinh khiết đó thì những gợn sóng đã đổi dạng, có
thể những đụn cát đã xê dịch lại gần hơn hay xa
hơn đường xe chạy, có thể chúng đã biến mất.
Và lúc đó ta mới biết thượng đế chưa cạn hết tư
tưởng, thiên nhiên vẫn còn biết sáng tạo. Ai đã
xem phim Bệnh nhân người Anh thì có thể cảm
nhận một phần vẻ đẹp lạ lùng của biển cát.
Trong vùng thiên nhiên chỉ đầy đá, sỏi và
cát đó, lạ thay, sức sống vẫn thể hiện. Nơi đây
cây lá dĩ nhiên không được ưu đãi như trong
rừng nhiệt đới nhưng thực vật vẫn tìm cách đâm
chồi nẩy lộc, chỉ với chút sương ẩm hay nước
ngầm tối thiểu. Thế nên rải rác trong các vùng

Thảng hoặc chỗ nào có chút nước ngầm
hào phóng thì cát đá vội sinh ra một loại dưa
hấu dại, vỏ của chúng cũng có sọc như dưa hấu
của ta. Về thú thì chỉ có một loài chồn với cặp tai
rất to mang tên là Fennek mới sống nổi. Trong
họ chồn cáo thì chỉ có chúng mới chịu sống
trong sa mạc.
Trong loài bò sát thì có một số rắn và cắc
kè sinh tồn, da của chúng mang màu của cát.
Có một điều lạ là có một loài châu chấu cũng
sống được nơi đây, dáng của chúng không hề
khác châu chấu Việt Nam. Nhưng nói đến động
vật thì không ai có thể quên lạc đà, đó là con vật
vô địch trong tài nhịn khát. Chúng có thể nhịn
uống vài tuần liền, nhưng khi sẵn nước thì
chúng tợp một hơi có thể đến 150 lít.
Oâi, những con lạc đà, chúng là hiện thân
của những vị du tăng kham nhẫn, chậm rãi đi từ
phương trời này qua chân trời khác, không chút
tham cầu, xa rời vọng tưởng.
Và con người? Trong cảnh hoang vu này
vẫn có con người. Hang động là nhà của họ vì
không có lều bạt nào chịu nổi cơn bão cát.
Khách vào thăm “nhà” của họ hẳn sẽ có người
ngạc nhiên vì sự ngăn nắp sáng sủa, có nơi nấu
nướng, có nơi ngủ nghỉ.
Và cũng có khách bỗng nhớ quê hương
mình vì thấy họ dệt vải, dệt thảm ra những màu
nâu hay xanh có sọc như ở xứ ta, chúng chính
là vải “thổ cẩm” đặc trưng của châu Phi. Trong
điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên này
của Sahara mà các loài thực vật, động vật và
con người vẫn tiếp tục sinh tồn. Sức sống của
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thiên nhiên dường như chờ có chút điều kiện
thuận lợi là vội thể hiện.
Thế nên trong một vùng tưởng chừng
như bị "thượng đế bỏ rơi" này, sức sáng tạo của
thiên nhiên càng thuyết phục hơn, càng dễ làm
ta động tâm hơn. Hơn thế nữa, sa mạc còn
dành nhiều cảm khái cho những ai biết yêu
chúng. Khách thăm sa mạc thường được ngồi
trên lưng lạc đà. Một khi lạc đà chở khách có
chút ngơ ngác và khi những người bản xứ mặc
áo thổ cẩm nhảy trên lưng lạc đà xuống đất,
khách cần đưa mắt theo dõi họ làm gì và sẽ
khám phá ra một điều. Họ đi tìm hoa trên cát.
Hoa gì mà mọc trên cát?
Trong vài chỗ trũng của sa mạc, ở những
nơi có mạch nước ngầm thì thỉnh thoảng có
nhiều khe hở tí hon mà từ phía dưới, nước
ngầm trào lên mặt cát. Dưới sức nóng và độ khô
của không khí, nước ngầm sớm bốc hơi và các
khoáng sản trong nước kết tinh lại thành những
lớp đá mỏng như vỏ hến, chen chúc xếp hàng
như từ địa ngục mới trồi lên, giành chỗ dưới ánh
mặt trời.
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lẽ chúng cũng như số phận con người, có bị
cuộc đời dày vò mới tiêu tan được cái sắc cạnh
nông nổi của tuổi thanh niên.
Rose de sable! Cái tên ngắn ngủi mà
chứa được cái yêu kiều nẩy sinh trên một vùng
cát đá khô cằn. Vì thế mà Rose de sable là tên
gọi của nhiều quán ăn, khách sạn, trung tâm du
lịch, kể cả của nhiều nàng kiều nữ da màu tự
đặt biệt hiệu cho mình. Rose de sable cũng là
tên một tác phẩm của nhà văn Henry de
Montherlant, viện sĩ hàn lâm viện Pháp, nói về
lịch sử của một mối tình đặc biệt. Nó như hoa
trên cát, không thể kết trái nhưng mối tình cũng
không dễ gì tan.
Trên đường băng sa mạc, khách dừng lại
quán bên đường nghỉ ngơi. Theo cách của
người Bắc Phi, khách uống trà với những chiếc
tách nhỏ xíu. Nếu đúng điệu với dân địa phương
hơn nữa, khách phải uống một thứ nước bạc hà
màu xanh đậm và pha rất nóng.

Chúng xếp thành từng lọn xinh xắn như
những cánh hoa mà người Bắc Phi nói tiếng
Pháp gọi là Rose de sable. Những đóa hồng
trên cát này quả nhiên có cái có dạng hình e ấp
như những cánh hoa hồng. Chúng có thể nhỏ
như lòng bàn tay, cũng có thể to bằng chiếc ghế
đẩu.
Những tinh thể khoáng sản trước kia chỉ
là phân tử tan trong nước chảy trong lòng đất,
mắt người không thấy được, nay đã nghiễm
nhiên tượng hình, trở thành một khối có dạng
hình, có màu sắc, lại được con người phong
làm hoa.
Nhưng những cánh hoa bằng đá đó cũng
chịu số phận như loài hoa thực vật anh em. Đó
là chúng cũng bị hủy hoại. Dưới cơn gió sa mạc
những hạt cát li ti bào mòn chúng không chút
thương tiếc. Vì do khoáng sản tan trong nước
mà thành, chủ yếu là do chất sulfat tạo nên,
chúng tương đối "mềm", không sao cự lại nổi
những hạt cát bén nhọn.
Thế nhưng nhìn lại ta mới thấy, những
cánh hoa nằm lâu trong nắng gió thì lại đều đặn
hơn, hài hòa hơn, dường như già giặn hơn. Có

Trước cửa quán là một kệ gỗ, trên đó
người ta bày bán Rose de sable. Những chiếc
hoa trên cát này tiếc thay xem ra không được kẻ
du lịch chú ý. Có lẽ chúng chỉ làm nặng hành lý
của con người, không khéo chúng có thể làm
đứt tay, nằm trong nhà chỉ tổ bám bụi.
Thật ra Rose de sable chỉ đáng ở cùng
nhà với những ai biết nhìn nó như một sáng tạo
của thiên nhiên, một tư tưởng của thượng đế,
như sự hiện thân của những yếu tố trầm lắng
trong bóng tối nay được phơi mình thành sắc
thể.
Nguyễn Tường Bách
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Bữa Nay, Sài Gòn Bịnh....
Hoàng Huy
Ừ! Sài Gòn đang bịnh, để yên cho Sài Gòn nghỉ
ngơi vài hôm...
Mấy hôm nay Sài Gòn trầm lắng lạ
thường, con đường Lê Thánh Tôn bên hông
chợ Bến Thành bình thường tấp nập là thế mà
giờ đây người xe thưa thớt, hàng quán liêu xiêu
bên tấm biển quốc dân “Chỉ bán mang về”.... Ừ
nhỉ,
Sài Gòn bữa nay bịnh!
Gò Vấp đau một chút, Quận Ba đau một
chút, rồi cả những quận khác nữa đua nhau đổ
bệnh nhanh như một cơn mưa đầu mùa. Sài
Gòn bước vào cơn sốt mệt mỏi nhất sau gần hai
năm sống chung với con Cô Zít (ừ thì là Covid,
nhưng người Sài Gòn thì sẽ gọi là Cô Zít).
Thỉnh thoảng chỉ một tiếng còi xe cứu
thương ở xa xa vọng lại thôi cũng đủ làm ai đó
xốn xang, hoảng hốt; bầu không khí đặc quánh
những âu lo. Người ta nói Cô Zít lan đi bằng
đường không khí, còn lo lắng hình như lan
truyền bằng đường ánh mắt. Người lạ hay
người quen thì bây giờ cũng chỉ nhận được ra
nhau bằng đôi mắt, nụ cười giấu đi sau lớp khẩu
trang mất rồi. Chào nhau bằng ánh mắt, cười
đùa cũng chỉ bằng ánh mắt, vui đến mấy cũng
không giấu nổi lo âu, à mà hình như chẳng có gì
để vui cả; vui sao nổi khi thành phố thương yêu
nơi mình sống, đang bị mệt.
Tự dưng mình nhớ tới ngày xưa đi mẫu
giáo, hồi lớp lá lớp cành gì đó, có lần buổi chiều
còn đang chạy nhảy nô đùa như giặc ở trường,
thế mà tối về đã lăn vật sốt hầm hập nằm co ro,
rên hừ hừ, như con chó con trong vòng tay Mẹ.
Sài Gòn mấy bữa nay cũng thế, có khác gì đâu.
Thương!
Chúng ta ai lớn nổi mà không trải qua vài
trận ốm như thế, Sài Gòn sẽ lại khoẻ lại thôi,
sau một vài tuần nữa. Thành phố đầu tầu, hòn
ngọc Viễn Đông, trung tâm kinh tế thì hôm nay
cũng đã bị mệt rồi, để cho Sài Gòn nghỉ một lúc.
Bây giờ, người ta mới hiểu hết ý nghĩa đắt giá
của từ “An Yên” - Muốn được An toàn thì hãy
ngồi Yên, nếu mệt quá nữa, thì nằm Yên. Sài

Gòn đang cần chúng mình chia sẻ, mỗi đứa bớt
nghịch ngợm đi xíu, bớt đi lại chạy nhảy, để yên
cho Sài Gòn nghỉ ngơi còn mau khỏi bịnh. Các
tỉnh thành khác cũng bớt bớt ghé thăm Sài Gòn
lúc này, để yên cho Sài Gòn được nghỉ, Sài Gòn
không muốn phiền cho ai, nên nhớ nhau thì
Facetime, Google Meet, không thì viết thơ cũng
được, khoan gặp, lúc khoẻ lại vui sau cũng
chưa muộn.
Thương nhau tới 25/8 này là tròn 6 năm
rồi, Sài Gòn chưa bao giờ làm mình thất vọng,
và vẫn thủy chung dù thỉnh thoảng cũng có gặp
vài người lật lọng. Đi đâu bay về Sài Gòn là
cũng xí ghế Window để lúc gần hạ cánh nhìn
thấy Thảo Điền, nhìn thấy cầu Bình Lợi đỏ chót
nhỏ xinh như một món đồ chơi sống động, nhìn
thấy người Sài Gòn hối hả nối đuôi nhau mỗi
giờ tan tầm.
Sau trận Sài Gòn ốm này, mình hứa sẽ
không càm ràm mỗi lần kẹt xe, tắc đường nữa,
vì hôm nay đứng ở ngã tư, một mình, lặng lẽ, tự
dưng thấy thèm, thấy nhớ cái cảm giác đông
đông khó chịu mọi ngày. Sài Gòn mà vắng thiệt
là không có hợp mắt, đông nó quen rồi, giờ tự
nhiên vắng ngắt nhìn như Tây mặc áo bà ba, lạ
- nhưng không đẹp!
Mấy bạn trẻ bây giờ hay nói “Có không
giữ, mất đừng tìm” - giờ mình sợ thiệt rồi, sẽ giữ
thật chặt, thật kỹ một Sài Gòn bình dị, đông đúc,
ồn ào nhưng thân thương của mọi ngày, chứ
Sài Gòn cứ im im thế này, cũng mệt. Work from
Home thì cũng nhàn thật đấy nhưng sẽ... không
bao giờ vui được bằng Work in Sài Gòn!
Thôi thì ốm nốt vài bữa nữa thôi rồi mau
mau khoẻ lại thật nhanh để mọi người cùng
được cười trở lại, ráng lên Sài Gòn nha!
Thương!
Sài Gòn hôm nay không khỏe
Phố lặng lẽ đến lạ thường
Con đường buồn hiu quạnh vắng
Chạnh lòng lữ khách tha hương

Thu Phương
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Lẻ Bóng
Bùi Bích Hà
tiện đi lại hoặc hẹn hò bạn bè cũ mới. Nhà ba
phòng, sửa sang tươm tất trông cũng khang
trang, đẹp mắt, nhưng với ông hôm sớm vào ra
một bóng, vẫn còn quá dư thừa. Mấy bụi hoa
xung quanh nhà được cắt tỉa gọn ghẽ vì người
phụ trách cây cảnh của chủ đất rất dễ gọi để
nhờ vả. Tuy nhiên, “vườn Thúy” của ông thiếu
đôi mắt phượng nên không được sum suê và
mỹ quan như bên hàng xóm. Ông nhớ cái vườn
cây quý tự tay ông đi kén chọn mua giống, chăm
bón và săm soi những ngày xưa thần tiên đã xa
xôi rồi, ông tặc lưỡi, lắc đầu mấy cái, như người
đi dưới cơn mưa muốn rũ sạch những giọt buồn
trên khóe mắt.
Hình bà BBH

Ông là một trong những bác sĩ Việt Nam
di tản kịp trong biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Tới
Mỹ, ông đi học lại, hành nghề rất sớm và thành
công tại quận Cam ít nhất trên ba thập niên cho
tới khi nghỉ hưu.
Tất nhiên như mọi người có cùng địa vị
với ông, ông làm chủ một quỹ về hưu khá lớn,
cho phép ông vẫn giữ nếp sống thoải mái như
thời còn làm việc. Chỉ có điều, ông than thở:
“Nhà cao cửa rộng phải bán đi vì lầu cao, đầu
gối đau, không lên xuống cầu thang được, chưa
kể nhà lớn quá mà một thân một mình, ở sao
hết? Sức đâu mà dọn dẹp?”
Nhìn cái hồ bơi đầy lá vàng chỉ thêm cám
cảnh. Thảm cỏ sân trước, vườn sau cần người
chăm sóc nhưng người làm vườn khi tới khi
không, gọi khi được khi mất, chỉ tổ bực mình,
nhức đầu. Mời các con, cô cậu nào muốn lấy cái
nhà, ông giao nhưng chúng nó, thứ nhất đã có
nhà rồi, đẹp và sang gấp mấy lần cái nhà của
ông ở Fountain Valley, mắc mớ gì phải nhận
của ông để bị anh chị em nhòm ngó, tỵ nạnh,
chưa kể nhận cái nhà rồi, sau này khi ông cần
gì, nó sẽ là đối tượng thứ nhất được chiếu cố và
giao phó trách nhiệm.
Ông đành bán nhà, dọn vào một căn
mobile home ở giữa khu Little Saigon cho ông

Nhà đã vậy, xe đẹp cũng thường xuyên
nằm ụ vì ông không còn đi đâu xa, ngay cả đi
gần thì cũng phải về nhà trước khi tắt nắng vì
mắt quáng. Gần đây, vẻ ngoài cái xe và ông
chênh lệch nhau nhiều quá, một bên bóng lộn,
khỏe mạnh, vạm vỡ, một bên hom hem, xập xùi,
yếu ớt, khiến ông ngại ngùng mỗi khi ngồi vào
ghế lái, chậm rãi lùi xe ra khỏi gara mà có người
đang nhìn ông.
Thêm nữa, do thị lực yếu đi, ông không
mấy tự tin vào khả năng ước lượng khoảng
cách của cặp mắt mỗi khi cần vào một chỗ đậu
xe hơi chật, sợ cọ quẹt, nên ông bắt đầu thấy
cái xe Lexus 450 của ông không thích hợp với
ông nữa. Gần đây, ông nghe bạn bè kháo nhau
xe Honda kiểu Civic đời 2018 rất đẹp, đầy đủ
tiện nghi, thoáng nhìn sang trọng không kém
kiểu xe đắt tiền, mua mới từ dealer ra chỉ trên
dưới $20,000, xài xăng thường, đổ đầy bình chỉ
$20 một lần, bảo hiểm cũng rẻ, bảo trì càng
không tốn vì hợp đồng bảo trì miễn phí của
dealer có lẽ dài hơn số năm tháng còn lại của
ông, chưa kể xe nhỏ nhắn, vào ra parking dễ
dàng. Ông đang tính bữa nào chờ có đợt xeo,
sẽ ra Honda World đổi một chiếc.
Lúc mới dọn vào khu mobile home trên
đường Bolsa, thấy chợ Mỹ, chợ Việt đều gần,
ông sung sướng lắm, tự đi chợ và nấu nướng.
Được ít ngày, một bữa ông đang ngồi xem ti vi,
thoáng thấy có lửa cháy trên màn hình, ông hơi
ngỡ ngàng, chưa biết là chuyện gì thì ông nghe
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mùi khét. Quay nhìn vào bếp, ông hết hồn thấy
lửa đang phừng phừng. May phước đầu óc còn
tỉnh táo, ông phóng ba bước tới cái lò và nhanh
tay vặn cái nút tắt. Sau lần đó, lớp thì cọ rửa
soong nồi, lớp lau bếp bắt mệt, may là máy báo
khói chưa hú chớ không cả xóm kinh động rồi,
ông quyết định thôi không nấu nướng nữa mà
ăn cơm phần hay cơm chỉ cho khỏe, ngày nào
ưa ăn ngon thì đi kéo ghế. Tủ lạnh nhà ông lúc
nào cũng có chả lụa, chả chiên; tủ pantry thì đầy
oat meal, súp hộp và mì gói, không bao giờ sợ
cơ lỡ.
Thức ăn giải quyết được rồi nhưng ông
nói ăn một mình buồn quá, nhiều khi nghẹn
ngào muốn buông đũa, buông chén. Ông than
không có gì chán hơn là cứ lui cui cặm cụi gắp,
nhai, nuốt một mình, xung quanh vắng lặng
không tiếng người, không cả tiếng dép hay tiếng
rót một ly nước. Có bữa ông bưng cái tô vừa
cơm vừa thức ăn ra đứng bên cửa sổ bếp, ngó
mông ra ngoài, thử coi có gì vui không nhưng
cũng đâu có gì vui?
Cư xá của ông toàn người cao niên, vắng
cả tiếng trẻ con nô đùa. Cụ Nguyễn Du chẳng
đã từng hạ bút viết: “Người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ!” ư? Trong trí tưởng ông, thấp
thoáng hiện lên quang cảnh gia đình đông vui
ngày nào, vợ ông tươi mát như một bông huệ
tây, ngồi giữa đám cháu nội ngoại lau hau, đứa
này níu tay ông, đứa kia níu tay bà, om xòm
tiếng Anh tiếng Việt, grand ma, grand pa, bà
ngại, ông ngại, hỏi một trăm câu hỏi mà ông chỉ
trả lời qua loa rồi bán cái cho bà, bà không biết
sao thì lại chỉ qua ông.
Riêng ông chốc chốc nhìn đồng hồ, chỉ
mong sao đến giờ, bố mẹ chúng tới đón hết
đám trẻ của từng nhà về để trả lại ông bà ngôi
nhà yên tĩnh trong buổi chiều. Trong khi bà kiên
nhẫn dọn dẹp đồ chơi và thức ăn thừa mứa do
lũ trẻ bỏ lại, ông ngồi duỗi chân xem ti vi tin tức
hay ca nhạc, chờ bữa ăn tối ngon lành, nóng
sốt, thay đổi hàng ngày nhờ bàn tay của bà.
Bây giờ, ông đảo mắt nhìn một lượt căn nhà
sạch sẽ, sàn gỗ không một cọng rác, một mẩu
giấy vụn, bàn ghế ngay ngắn, đồ đạc đâu vào
đấy, trật tự, lạnh lẽo như chưa từng xô động,
như không có ai ở, ông thấm ngấm đến tận
xương tủy cảm giác hiu quạnh lạ thường. Đàn
cháu nội ngoại ngày nào ríu rít như chim, nay đã
trưởng thành, vào/ra đại học hết. Thỉnh thoảng
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có đứa còn nhớ ông, điện thoại hỏi thăm, tới
chở ông ra phố uống cà phê hay ăn chè, khiến
ông vui cả ngày.
Bạn bè cũ biết ông thích hát, có người rủ
ông đi karaoke buổi tối ở các câu lạc bộ khiêu
vũ. Ông theo họ đi giải trí cho quên bớt thời giờ
trống trải nhưng trở ngại của ông là ông thích
hát song không thích nhảy đầm. Hát xong vòng
đầu, ông phải chờ khá lâu mới đến vòng nhì và
sẽ về khuya lắm, ông sẽ mất ngủ vì quá giấc rồi
lại phải uống thuốc ngủ mà ông thì rất sợ bị
nghiện. Vì vậy, ông không đi thường xuyên như
lúc bắt đầu nữa, đành chấp nhận nhiều hôm một
mình đối bóng với đêm trường.
Năm nay ông đã ngoài 80 nhưng 10 năm
trước ông chỉ mới ngoài 70. Chẳng phải ông vì
lễ giáo của tông môn và sợ miệng đời mai mỉa
mà nhắm mắt bỏ qua cơ hội đi tìm kiếm một
hạnh phúc cho quãng đời còn lại của ông ư?
Như gia chủ buổi họp mặt bằng hữu hôm
nay cũng ngoài 70 khi hai ông bà gặp nhau
trong tình cảnh góa bụa, hiểu ra họ cần nhau và
quyết định tạo dựng một mái ấm chung với con
cái hai bên đều đồng thuận chọn lựa của bố mẹ.
Họ vui lòng trả giá để có những buổi sáng thức
dậy cùng nhau đón mặt trời và nghe chim hót
trong vườn, ngồi bên nhau uống tách cà phê
thơm đầu ngày, ăn món điểm tâm tùy thích, nói
năm ba câu chuyện trên trời dưới biển đem lại
cho nhau những tràng cười sảng khoái.
Tại sao khước từ những ngụm mật ngọt
ấy, cái hạnh phúc ấm êm cận kề ấy mà nghĩ
rằng mình khôn ngoan? Thật ra, chỉ vì vẩn vơ lo
sợ những điều mình không biết trước và biết
chắc có xảy ra hay không? Mà nếu biết trước và
biết chắc, liệu có tránh được không, ngay cả
xoay chuyển chúng được không? Ở chặng
đường cuối một đời người, không ai còn nhiều
thời gian phí uổng nữa nhưng có lẽ phí uổng là
cách giải quyết dễ nhất khi không có nhiều chọn
lựa.
Trên cõi trần gian nhiều phiền trược này,
chỉ nghe con người phàn nàn đời không một
ngày hạnh phúc nhưng không nghe ai thở than
đã một thời hạnh phúc cho dù sau đó, như bầu
trời mưa nắng bất thường, vạn vật đổi thay và
hạnh phúc cũng sang trang…
Riêng ông, hoàn cảnh có khắc nghiệt hơn
vì bà đang ở nhà dưỡng lão. Hằng ngày vào
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thăm bà, nhìn vào đôi mắt trống vắng, lạnh băng
của bà, cầm hai bàn tay bà ấm thân nhiệt,
không ấm một dấu hiệu cảm xúc, ông nghẹn
ngào nói thầm: “Em ơi, em đã trả lại mọi buồn
vui cho đời, không còn bận tâm chi nữa, có biết
là anh rất khổ không?” Ông hỏi rồi ông tự
nghiệm ra câu trả lời, không ai có thể giúp ông
một câu trả lời nào khác.
Mỗi ngày qua, hết chiều đến đêm, hết
những công việc phải chu toàn cho mình trong
cuộc sống như một bổn phận không thể chối từ,
ông ngồi trên ghế bành, mở ti vi cho có tiếng
người, không xem, không nghe. Mở nhạc để âm
thanh cho ông sự êm dịu trong căn nhà lạ dù
ông đã ở đây gần ba năm. Nó không cho ông
một hồi ức nào nên không có gì gắn bó.
Ông thèm một tách trà thơm, một ly cà
phê nóng nhưng ông ngồi yên vị tại chỗ vì biết
những thú vui nhỏ ấy sẽ làm ông mất ngủ. Con
đường của người già là con đường trong những
bức tranh hay tấm hình vẽ hoặc chụp viễn cảnh,
hun hút, thu hẹp dần trong mắt nhìn.
Ông chợt mỉm cười nhớ lại câu nói bâng
quơ của người bạn đồng cảnh, thốt lên trong
một cuộc họp mặt anh em: “Mai mốt chắc là
phải đặt mua robot của Nhật.” Câu nói nhỏ, tan
vào đám đông huyên náo. Ông ngồi gần, nên lọt
tai. Không biết có ai cũng lọt tai câu nói như ông
nhưng cũng như ông, đã cất riêng cho mình như
lời tự thú về một mơ ước không tiện bày tỏ?
Đôi mắt ông nhìn mông lung ra xung
quanh, chạm vào cái kệ sách chỉ còn lại ít sách
quý ông mang theo tới đây, ngậm ngùi hình
dung ra đời mình như cuốn sách, nay cũng
đang khép lại trên án thư. Các nhân vật có vai
trò đã xuất hiện, đã làm xong nhiệm vụ, đã bước
ra, chỉ còn ông ở trang cuối cùng chờ cơn gió
nhân duyên thổi tắt ngọn nến từ bi trong thời
kinh Bát Nhã ông tụng hằng đêm, đóng lại giùm
ông cuốn sách sẽ được xếp lên kệ rồi bỏ quên
như chưa từng hiện diện.
Bùi Bích Hà

Vá Cờ
Em vá đấy ư ... Lá cờ tổ quốc ...
Lá cờ vàng tôi trọn kiếp yêu thương
Ðời tị nạn ôm nỗi hờn mất nước
Còn chỉ lá cờ... hình ảnh quê hương!
Còn chỉ lá cờ, hồn thiêng sông núi
Dẫu rách bươm đầy dấu tích oan hờn
Nhìn em vá cờ, lòng tôi buồn tủi
Thương quá cờ vàng, xót quá giang sơn ...
Em vá cờ vàng, vá từng vết chém
Vết chém đau thương của bạn - của thù
Ðường chỉ, mũi kim làm tôi bỗng nghẹn
Tôi lại trách mình, một kẻ thất phu!
Tôi lại trách mình hèn hơn giun kiến
Không dám dấn thân lấy lại cõi bờ
Rồi tôi hỏi mình có còn nguyên vẹn
Tổ quốc trong tim và một màu cờ?
Còn danh dự, còn tự hào, trách nhiệm
Của một người trai mang nợ kiếm cung ...
Hay đã quên rồi quê hương cộng chiếm
Và mặc muôn dân dâu biển bão bùng???
Không, đừng thế! khi sơn hà nguy biến
Ta, công dân, bổn phận phải chu toàn
Chỉ mặt độc tài, chung lời "quyết chiến"
Như Diên Hồng muôn trước đã danh vang!
Không, đừng thế, biển kia rồi sóng vỡ
Cuốn phăng đi bao ác độc tham tàn
Hỏa sơn kia rồi nổ tung biển lửa
Cho hương hoa lài thơm ngát Việt Nam ...
Vá tiếp đi em. Rồi đêm sẽ cạn
Rồi đến giờ, trời sẽ phải bình minh
Lá cờ vàng sẽ lành từng vết đạn
i a quê hương cờ ngạo ngh vươn mình
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Chuyện Một Người Mang Tên
Nguyễn Thị Di Tản
Hoàng Thị Tố Lang
Tên tôi là Nguyễn thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của
tôi đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu
con nai vàng. Song có điều tôi là đứa bé Việt
Nam chào đời ở một miền đất lạ xa – đảo Guam
– một nơi chốn thật lạ lẫm với quê hương tôi.
Theo lời Mẹ tôi kể tôi chào đời vào những
tháng ngày buồn thảm nhất của miền Nam Việt
Nam. Tôi đã nằm trong bụng Mẹ, theo Mẹ trên
con đường di tản của dân tộc tôi.
Tôi đã là một chứng nhân của lịch sử.
Tiếng khóc chào đời của tôi ở một quần đảo nơi
quê người đã giúp Mẹ tôi nhiều can đảm vượt
qua những thử thách, gian truân của cuộc đời.
Tôi đã là Nguyễn Thị Di Tản từ ngày ấy. Thế mà
đã hơn một phần tư thế kỷ kể từ 30 tháng 4 năm
ấy. Thế mà đã 35 năm qua…
Đã 35 năm qua. Tôi đã lớn. Đã trưởng
thành nơi miền đất tạm dung của một tỉnh lỵ
miền Tây Canada. Thành phố Winnipeg buồn
hắt hiu như tâm sự “Người Di Tản Buồn” của
Mẹ. Mẹ rất yêu bản nhạc “Người Di Tản Buồn”
của Nam Lộc. Ngày còn bé, bằng bài hát ấy Mẹ
đã ru tôi ngủ. Riết rồi tôi quen với từng lời ca
tiếng nhạc. Mẹ bảo đêm nào không nghe bài hát
ấy tôi không ngủ. Đến lúc tôi bập bẹ biết nói Mẹ
dạy tôi hát. Tôi vừa quấn quít bên mẹ vừa thỏ
thẻ hát:
Chiều nay có một người đôi mắt buồn
Nhìn xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa
Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau.
Rồi đêm khuya hằn lên đôi mắt sâu
Thời gian đâu còn những phút nhiệm mầu
Cho tôi xin lại một ngày, ở nơi nơi thành phố cũ
Cho tôi xin lại một đời, một đời sống với quê hương
Cho tôi đi lại đoạn đường, hàng cây vươn dài bóng
mát
Cho tôi yêu lại từ đầu, bên người yêu dấu ngày xưa
Chiều nay có một người di tản buồn
Nhìn quê hương còn ai, hay mất ai?
Còn bao nhiêu thằng xông pha chiến khu?

Và bao nhiêu nằm trong những lao tù?
Ở đây có những chiều mưa rất nhiều!
Nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa
Buồn hơn khi rừng khuya vang tiếng bom
Ngày vui ơi giờ đâu nước không còn
Cho tôi xin lại một lần, ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bìa rừng, nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lời chào, chào bao nhiêu người đã
khuất
Cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của
tôi!

Tôi hát như sáo. Mẹ hát sao tôi hát theo
vậy. Mẹ bằng lòng lắm. Dần dà tôi có thể hát
được cả bài. Bạn bè của mẹ đến nhà chơi Mẹ,
đem con sáo của Mẹ ra khoe. Mẹ bắt tôi hát.
Mỗi lần hát xong các bác các cô, bạn của Mẹ ai
cũng đều rươm rướm nước mắt. Có lần tôi thỏ
thẻ hỏi Mẹ:
– “Sao con hát hay mà Mẹ với các bác lại khóc”.
Mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
– “Bao giờ con lớn con sẽ hiểu tại sao”.
Cái trí óc non nớt ngày ấy của tôi mơ hồ
cảm nhận có một điều gì khác thường ở Mẹ,
một cái gì mất mát lớn lao trong đời Mẹ. Những
lúc rảnh rỗi, sau giờ cơm chiều Mẹ dạy tôi nói,
tôi đọc:
– Con là người gì?
– Dạ thưa con là người Việt Nam
– Con tên gì?
– Con tên là Di Tản
– Con có yêu nước Việt Nam không?
– Con yêu Việt Nam lắm!
Tôi đã thuộc nằm lòng những câu Mẹ
dạy. Tôi đã quen thuộc với cái tên Di Tản. Tôi
thấy tên tôi nó ngồ ngộ, dễ thương làm sao. Đến
lúc tôi lên năm, Mẹ dắt tôi đến một ngôi trường
tiểu học ở gần nhà để ghi tên đi học. Từ ngày
còn bé tôi chỉ loanh quanh ở cái apartment Mẹ ở
mà thôi. Chung cư nầy đa số là người Việt Nam.
Lần đầu tiên đến trường, một khung cảnh mới,
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người mới. Các học sinh cùng lớp với tôi hoàn
toàn là những khuôn mặt lạ xa.

Giọng Mẹ thiết tha hơn, chùng xuống,
sũng đầy nước mắt.

Cô giáo cũng thế. Không giống Mẹ.
Không giống các bác, các cô đến chơi nhà Mẹ.
Lúc Mẹ chào cô giáo ra về. Tôi ở lại trường với
tâm trạng thật lạc lõng, bơ vơ. Tôi muốn khóc.
Tôi muốn theo Mẹ ra về làm sao. Tôi ngồi cô
đơn một góc lớp. Cô giáo rất trẻ, đến bên tôi
nhỏ nhẹ hỏi:

– Mẹ đã mất tất cả rồi con ơi. Mẹ chỉ còn cái tên
Việt Nam Mẹ gửi cho con. Con có biết như thế
không?

– “What is your name?”.
Tôi cúi mặt, bặm môi chừng như rướm
máu, lí nhí đáp bằng cái giọng Việt Nam đặc sệt
“Dạ .. Di Tản”.
Cô giáo chừng như không hiểu, cô xem
lại quyển sổ và hỏi lại tôi:
- “Your name is Đaithen”.Tôi lắc đầu và lập lại:
- “Di Tản”.
Cả lớp rộ lên cười. Tôi bật khóc. Tôi khóc
ngon lành như bị ai ức hiếp. Sau buổi học, Mẹ
đến đón tôi về. Trên suốt quãng đường từ
trường về nhà tôi lặng thinh, không nói một điều
gì cả với Mẹ. Mẹ âu yếm hỏi tôi:
– “Con đi học có vui không?”.
Chừng như tôi chỉ chờ Mẹ hỏi, Tôi òa lên
khóc và bảo:
– Sao Mẹ không đặt cho con một cái tên nào dễ
kêu như Helen, như Cindy hay Linda như tụi nó
mà Mẹ đặt tên con là Di Tản? Cô giáo đọc
không được tên con, mấy đứa cùng lớp tụi nó
chọc ghẹo con.
Mẹ tôi dịu dàng, từ tốn bảo:
– Con có biết cả nước Canada nầy có biết bao
nhiêu là Helen, là Cindy không con? Còn tên Di
Tản chỉ có mỗi một mình con. Con không thấy
con đặc biệt sao con. Con phải hãnh diện vì cái
tên rất là Việt Nam của con mới phải.
Tôi nũng nịu pha một chút hờn dỗi:
– Mà cô giáo đọc là Đaithen Mẹ thấy có kỳ
không?
Mẹ trìu mến đưa tay vuốt tóc tôi, hiền hòa
khẽ bảo:
– Tại cô giáo không biết cách phát âm của
người Việt Nam mình đó thôi. Con phải đọc lại
cho cô biết rồi từ từ cô sẽ đọc đúng.

Đầu óc của một đứa bé lên năm làm sao
tôi hiểu được hết những gì Mẹ nói, song tôi biết
Mẹ buồn lắm. Có một cái gì làm cho Mẹ khổ tâm
lắm. Tôi cảm thấy ân hận. Tôi ôm Mẹ, hôn me,
và bảo:
– Con xin lỗi Mẹ. Con làm Mẹ buồn lắm phải
không Mẹ. Tôi thấy mắt Mẹ long lanh ngấn lệ.
– Không phải đâu con, con của Mẹ ngoan lắm.
Đó là câu chuyện ngày lên năm của tôi.
Mãi cho đến những năm sau này, tên tôi
vẫn là một đề tài cho lũ bạn chọc ghẹo. Cái chọc
ghẹo cho vui chứ không có một ác ý nào cả. Lúc
tôi vào Highschool tôi đã lớn lắm rồi. Tôi đã hiểu
những u uất của đời Mẹ. Tôi thương Mẹ hơn
bao giờ hết.
Thấm thoát mà tôi đã là cô gái 18. Soi
gương tôi cũng biết mình đẹp lắm. Mẹ không
cho tôi cắt tóc ngắn. Cả trường con gái mái tóc
dài chấm lưng với khuôn mặt Á Đông của tôi
vẫn là một đề tài nổi bật nhất.
Lại thêm cái tên Di Tản nữa. Lúc nầy tôi
không còn buồn mỗi lần bị giáo sư đọc trật tên.
Bạn bè tôi, những đứa quen nhau từ lớp mẫu
giáo đến giờ được tôi huấn luyện cách phát âm
nên đọc tên tôi đúng lắm. Tụi nó bỏ dấu còn lơ
lớ nhưng tạm được. Nhưng mỗi lần bắt đầu một
niên học mới, tên tôi lại là một tràng cười cho lũ
bạn cùng lớp mỗi khi các giáo sư mới gọi tên
tôi. Giáo sư nào cũng thế. Ngập ngừng một hồi
lâu rồi mới đọc.
Tôi cũng không nín cười được cái giọng
như ngọng nghịu của một giáo sư người
Canada đọc một cái tên lạ quơ lạ huắc chưa
bao giờ thấy và gặp trong lịch sử dân tộc. Trên
tay cầm bài Test của tôi, ngập ngừng rồi vị thầy
gọi “Đai then”. Cả lớp ồ lên một loạt “Oh, my
god”. Vị giáo sư lúng túng, đảo mắt nhìn quanh
lớp. Cả lớp nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ.
Chừng như tụi nó thích những dịp như thế để
câu giờ, “nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” mà.
Con Linhda ngồi cạnh, hích nhẹ cùi chỏ
vào tôi và khẽ bảo:
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– Ditan, ổng đọc sai tên mầy rồi kìa, mầy sửa
cho ổng đi.
Tôi đỏ mặt. Tôi chưa kịp nói gì cả thì tụi
con trai ngồi sau lưng tôi ào ào lên như chợ
nhóm “Ditản, Ditản not Đai then”. Vị giáo sư lúc
đó mới vỡ lẽ ra, mới biết là mình phát âm sai,
ông gục gặt đầu nói lời xin lỗi và lập lại “Ditản
Ditản”.
Lúc nầy tôi không còn nhút nhát như
ngày xưa nữa. Bạn bè tôi Tây, Tàu, Canadian
nữa đều “cứu bồ” tôi mỗi lần có tình trạng như
trên vừa xảy ra. Dần dà mọi người gọi tên tôi rất
ư là dễ thương. Đến bây giờ nhớ lại những lời
Mẹ nói với tôi ngày nào, tôi hãnh diện vô cùng
về cái tên Mẹ đã cho tôi. Tôi thương Mẹ vô
cùng.
Cái đất nước Việt Nam khổ đau muôn
chiều đã gắn liền với Mẹ tôi như hình với bóng
trong cuộc đời lưu lạc xứ người hơn một phần
tư thế kỷ. Một điều mà tôi có thể khẳng định
rằng “dù hoàn cảnh có thể tách rời Mẹ ra khỏi
quê hương, nhưng không có một hoàn cảnh nào
tách rời quê hương ra khỏi tâm hồn Mẹ được”.
Mẹ sống như chờ đợi, như mong mỏi một
điều gì sẽ đến. Có lần tôi bắt gặp mẹ ngồi một
mình trong đêm, tay mân mê, vuốt ve bức ảnh
bán thân của Bố tôi. Mẹ vẫn nuôi hy vọng Bố
còn sống và sẽ có lần gia đình tôi lại đoàn tụ
như xưa. Nhưng định mệnh đã an bài. Sau khi
nhờ một người bạn làm ở Usaid đưa mẹ con tôi
di tản. Bố hứa Bố sẽ gặp lại Mẹ sau.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Bố bảo sao,
Mẹ nghe vậy. Một mình Mẹ bụng mang dạ chửa
Mẹ đã lên phi cơ, theo đoàn người di tản và
mong có ngày gặp lại Bố.
Nhưng niềm hy vọng đó đã vơi dần theo
năm tháng cho đến một ngày Mẹ được tin Bố đã
nằm xuống nơi trại cải tạo.
Mẹ như điên loạn.
Rồi Mẹ tỉnh lại.
Mẹ biếng cười, biếng nói.
Cuộc sống của Mẹ đã thầm lặng bây giờ
càng thầm lặng hơn xưa.
Ngoài giờ ở sở, về nhà cơm nước xong,
trò chuyện với tôi đôi lát rồi Mẹ vào phòng. Cái
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khoảng đời quá khứ ngày xưa. Những kỷ niệm
ngọc ngà ngày nào của Bố và Mẹ như chút dấu
yêu còn sót lại. Thời gian không làm nhạt nhòa
mà ở Mẹ không một hình ảnh nào mà Mẹ không
nhớ.
Mỗi lần nhắc tới Bố, Mẹ như trẻ lại. Mắt
Mẹ long lanh ngời sáng. Mẹ kể cho tôi nghe
chuyện tình của cô sinh viên Văn khoa với
chàng thủy thủ Hải Quân.
Tôi thuộc nhiều bài hát Việt Nam lắm nên
tôi ghẹo Mẹ “Mẹ và Bố giống em hậu phương
còn anh nơi tiền tuyến quá”.
Ngoài tình Mẹ con ra, tôi như một người
bạn nhỏ để Mẹ tâm sự, để Mẹ trang trải nỗi
niềm nào là “con biết không, Bố hào hoa và đẹp
trai lắm… v.v… và v.v…”
Tôi nịnh Mẹ: – Bố không đẹp trai làm sao
cua được Mẹ.
Mẹ cười thật dễ thương.
Một điều mà tôi biết chắc chắn rằng
không ai có thể thay thế hình bóng Bố tôi trong
tim Mẹ.
Tôi không ích kỷ. Song điều đó làm tôi
yên tâm hơn. Tôi muốn cùng Mẹ nâng niu, giữ
gìn những kỷ niệm dấu yêu, ngọc ngà của Mẹ
và Bố cho đến suốt cuộc đời.
Hôm nay, nhân ngày giỗ lần thứ 35 của
Bố, con muốn thưa với Bố một điều. Con cám
ơn Bố Mẹ đã tạo cho con nên hình, nên vóc. Dù
chưa một lần gặp mặt Bố. Dù bây giờ Bố đã
nằm xuống. Bố đã đi thật xa, không có lần trở lại
với Mẹ, với con, song với con Bố vẫn là một
hiện hữu bên con từng giờ, từng phút.
Con nghĩ Bố đã che chở Mẹ con con hơn
một phần tư thế kỷ nay. Xin Bố hãy giữ gìn, che
chở Mẹ, con trong suốt quãng đời còn lại. Con
mong làm sao ngày nào đất nước thật sự thanh
bình Mẹ sẽ đưa con trở về thăm lại quê hương.
Con sông xưa sẽ trở về bờ bến cũ. Ngày ấy ở
một phía trời nào đó của quê hương con thấy
Bố mỉm cười và Bố nói với con… Bố sung
sướng lắm, con biết không? Con yêu dấu!
Hoàng Thị Tố Lang
Đất khách Tháng Tư 2010
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Người Mẹ Của Biên Giới Sống Và Chết
Linh mục Nguyễn Tầm Thường
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Linh mục Nguyễn Tầm Thườ
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Kính chúc quý Thầy Cô, quý Ái Hữu Tiền Bối cùng quý Ái Hữu một mùa
Thu mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và tránh dịch Covid-19
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Chuyện Tình Chàng Thụy Sỹ Dùng Xe
Công Nông Đón Dâu
Phan Dương
Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua....

S

ang Việt Nam du lịch và phải lòng cô gái
dân tộc Thái, Julien đã quyết định ở lại đất
nước này xây dựng sự nghiệp lâu dài và hỗ trợ
vợ khởi nghiệp.

trong chuyến du lịch Đà Lạt, còn Phương là
quản lý một khách sạn.
"Lần gặp đầu, vì biết tôi sẽ mời nước nên
cô ấy đã mang đến bánh mỳ", Julien, 39 tuổi, kể.
Buổi trò chuyện đầu tiên của hai người tràn
ngập tiếng cười khi Julien kể những kỷ niệm bi
hài lần đầu đến Việt Nam còn Phương cũng
không ngại bộc bạch về thời sinh viên lăn lộn
vừa học, vừa làm, vừa trau dồi ngoại ngữ. Sau
buổi hẹn ngắn ngủi, cả hai đều cảm thấy quen
thân từ lâu.
Là một kỹ sư IT tự do, anh có thể làm
việc ở bất cứ đâu nên hai tháng sau, Julien xin
gia hạn visa và quyết định tỏ tình với cô gái Việt.
Julien chơi với các cháu của Phương mỗi
lúc về nhà. Gia đình Phương là dân tộc Thái duy
nhất trong xóm của dân tộc Thổ ở huyện Nghĩa
Đàn, Nghệ An.
Ấn tượng đầu thường nhanh chóng phai
nhạt, để bên nhau lâu dài là cả một quá trình tin
tưởng và chia sẻ. Tình yêu của chàng trai Thụy
Sỹ và cô gái dân tộc Thái đã đi qua vô vàn khó
khăn.

Hình Julien và Phương

Đến bây giờ, sau gần hai năm, người dân
xóm Mới Lập vẫn chưa quên đám cưới của cô
gái Lộc Thị Phương với chàng trai người Thụy
Sỹ, đón dâu bằng xe công nông vì trời mưa
khiến con đường đất đỏ trở nên rất dính, sình
lầy và trơn trượt.
Nhờ học giỏi, Phương là đứa con duy
nhất được học đại học trong gia đình người Thái
có 5 con ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.
Tính tự lập của cô gái này khiến chồng cô, anh
Julien cảm mến ngay lần đầu gặp năm 2015,

Mới yêu không bao lâu thì bố của
Phương phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Gia
đình thuần nông, đồng lương làm bảo vệ công
ty sữa của ông cũng bị chặt đứt. Cùng lúc này
Phương mất việc, trong khi vẫn phải lo cho em
trai học nghề. Julien biết chuyện, đã chủ động
hỗ trợ để bố của bạn gái được nhập viện điều
trị.
Bớt được một nỗi lo, đôi trẻ dắt nhau ra
Phú Quốc tìm việc. Những ngày tháng 6 nắng
chang chang, Julien chở Phương đi rải hồ sơ
khắp nơi. Sau hai tháng thất nghiệp Phương
cũng tìm được công việc trợ lý giám đốc và tự
chủ được kinh tế cho gia đình.
Mùa thu năm 2017, bố Phương bị bệnh
viện trả về. Cô con gái cũng xin nghỉ việc để về
bên ông. Những ngày đó, Julien gọi video về
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mỗi ngày. Anh cũng khóc theo mỗi lúc thấy cô
kìm nén chứng kiến cơn đau của cha, rồi khóc
một mình sau chái nhà. Hôm cha bạn gái qua
đời, Julien định về ngay để động viên Phương,
nhưng lo ngại mình thành tâm điểm chú ý, nên
xong tang lễ 3 ngày, anh tự tìm đường về nhà
trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Hóa ra anh đi bộ
suốt quãng đường 5 km để vào nhà. Dù không
hiểu văn hóa tang lễ, cũng không rành tiếng
Việt, chàng trai ấy khiến người dân quê quý
mến vì chẳng nề hà việc gì.

Julien và cha mẹ lội vô nhà gái làm lễ cưới

Lo xong việc của cha, Lộc Thị Phương
trở lại Phú Quốc, quyết định mở công ty du lịch.
Vẫn là Julien đồng hành cùng cô đi phát tờ rơi
quảng cáo tour khắp các đường phố và trong
những resort. Khi đi đạp xe thể dục, anh cũng in
tờ rơi dán trên balô để người ta nhìn thấy. Lúc
công ty chính thức được nhiều khách hàng và
resort biết đến, anh hỗ trợ Phương làm website.
"Một phần nhờ có anh, tôi trau dồi thêm phong
cách làm việc chuyên nghiệp", Phương nói.
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nghiệm trong mảng khách sạn, nhưng non nớt
trong mảng lữ hành. Để lấp đầy những thiếu sót,
ban ngày cô làm việc, gặp gỡ khách hàng, ban
đêm thức khuya học thêm về tour, về điều hành
và cạnh tranh giá. Cô tạo nét riêng cho công ty
mình bằng cách mang bản sắc Việt Nam đến
khách quốc tế. Trong tà áo dài, Phương truyền
tải nếp sống sinh hoạt, văn hóa ăn ở, hôn nhân,
ma chay cưới hỏi, cũng như sự đa dạng dân tộc
ở Việt Nam, đa dạng ẩm thực giữa các vùng
miền... Bước ngoặt trên đường khởi nghiệp là
lúc cô ký được hợp đồng chính thức với một
resort 5 sao, chuyên cung cấp tour cho khách
của họ.
Khi tự tin đã có sự nghiệp của mình, cô
gái Việt nhận lời về thăm quê bạn trai. Trong 3
tháng ở đây, Julien dẫn cô đi chơi khắp các
danh thắng. Một đêm, anh bảo: "Ngày mai
chúng mình sẽ đi chơi xa". Phương càng gặng
hỏi mà anh càng tỏ ra bí mật. Mờ sáng hôm
sau, họ bắt tàu đến thành phố Lausanne. Trong
một sân bay nhỏ với các mô hình máy bay, ôtô,
Julien dắt cô đến một chiếc máy bay và nói:
"Hôm nay anh sẽ đưa em đi ngắm dãy núi Apls
huyền thoại".

Julien dùng máy bay chở Phương thăm Thụy Sỹ

Julien và Phương trong đám cưới ở quê Nghệ An
tháng 8/2019. Sau đó, họ cũng tổ chức một đám cưới
ở Đà Lạt chung vui với bạn bè.

Ba tiếng đồng hồ, đôi uyên ương cùng
nhau ngắm phong cảnh, thiên nhiên Thụy Sỹ
biến hóa từ khi ánh mặt trời ló rạng, sương tan
đến khi chỉ còn lại màu xanh trong vắt của trời
và hồ nước, màu trắng của những ngọn núi
tuyết. "Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết Julien có
thể lái máy bay. Lúc về, anh ấy đã cầm lái một
đoạn đường dài", Phương chia sẻ.

Chính trong quá trình theo đuổi sự
nghiệp, Julien càng nhìn rõ năng lực và ý chí
của cô gái mình đã chọn. Phương có nhiều kinh

Mây trời và gió lộng khiến cô cứ ngỡ đây
là màn cầu hôn của Julien, nhưng không phải.
Mấy hôm sau, khi đưa Phương về thăm trường
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đại học của mình, cảm xúc dâng trào và lời cầu
hôn mới được cất lên: "Kia là anh của thời đi
học non trẻ và đây là anh ngày nay trưởng
thành, chín chắn và trở thành phiên bản tốt hơn.
Cảm ơn em và khoảng thời gian chúng ta bên
nhau. Em đồng ý cưới anh chứ?".

Ngày hôm nay, con đường đất vẫn còn
đó, nhưng ngày về nhà của Phương không còn
đơn độc nữa. Nắm tay cô là chồng và trong lòng
vợ chồng cô là cặp song sinh mang dòng máu
Việt - Thụy Sỹ...

Tháng 8/2019, đôi uyên ương tổ chức lễ
cưới ở Việt Nam, theo phong tục của người
Thái. Đúng hôm đón dâu, trời mưa khiến con
đường đất đỏ sinh lầy và trơn đến mức "không
thể đi nổi". Nhà trai đã phải thuê xe chiếc xe
công nông chở nông sản để đến được nhà
gái. Bà mẹ chồng Tây mang đến một đôi vòng
bạc tặng mẹ cô dâu để đền đáp công sinh thành
dưỡng dục. Chứng kiến nghi thức thắp nhang
trước bàn thờ tổ tiên, nhà trai cảm thấy long
trọng và ý nghĩa. "Việc uống rượu gạo trong tiệc
cưới và việc mọi người cùng nhau tụ họp lại nấu
nướng cũng là một điều lạ lẫm, thú vị với nhà
chồng tôi. Họ thi nhau chụp ảnh, tận hưởng nền
văn hóa đặc sắc mà họ chưa bao giờ được
chứng kiến. Mãi đến bây giờ họ còn nói đây là
đám cưới đăc biệt ấn tượng và vui nhất mà họ
từng tham gia", Phương chia sẻ.

Phan Dương

Tháng Sáu Trời Mưa
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
Hãy để môi rót rượu vào môi
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận

Đám cưới của Julien và Phương

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu

Nguyên Sa
Tổ ấm của Phương và Julien có thêm một cặp song
sinh. Hiện cả nhà sinh sống ở Đà Lạt. Họ dự định qua
Covid-19 sẽ trở lại Thụy Sĩ.
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Titanic
Hoàng Nguyên Vũ-Phương Tran
cùng được kéo lên trên thuyền cứu hộ, cũng là
người còn sống sót có chức vị cao nhất trên thuyền
lúc đó.
Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều năm giấu
kín và im lặng, cuối cùng Charles quyết định viết 17
trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng
mà ông chứng kiến. Từng câu từng chữ của ông
chưa bao giờ sống động và dồn dập đến vậy. “Chỉ
cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được
cảnh tượng đêm đó!”
“Phụ nữ và trẻ em lên trước!”
Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người rời
thuyền cứu hộ, họ lặng lẽ bước ra phía sau châm
điếu thuốc và hút. Charles không thấy bất kỳ một
phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người
đàn ông thân yêu của họ. Tất cả mọi người dường
như rất bình tĩnh… trước cái chết… dù đó là một
thương nhân nổi tiếng hay người hầu.
Thuyền phó tàu Titanic tiết lộ bí mật vĩ đại
giấu kín nửa đời người, phương Tây họ văn minh
hơn chúng ta từ rất lâu! Nhân sinh như cõi mộng,
dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém
cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh
mệnh bé nhỏ. Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới
thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời:
Không phải vật chất, không phải quyền danh,
càng không phải nhận lại điều gì cho mình mà
là cho người khác, mà là lòng vị tha.
Đêm ngày 14/4/1912, một vụ tai nạn kinh
hoàng đã xảy ra. Con tàu mang phong hiệu “không
thể chìm” có tên Titanic đã đâm sầm vào một tảng
băng trôi khổng lồ. Kết quả của vụ va chạm ấy là
những con số và nỗi đau mà người ta không bao
giờ muốn nhắc lại.
1.514 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu
kinh hoàng năm ấy. Nỗi đau đã khép lại hơn 100
năm, ngày nay, những gì người ta lưu lại về từ
khóa “Titanic” có thể là: Vụ đắm tàu, thảm họa
hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại hay mối
tình lãng mạn của Jack và Rose, cũng có thể là tình
ca bất hủ My Heart Will Go On qua chất giọng cao
vút của Celine Dion…
Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không nhận
ra, đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và
mất mát ấy là một kiệt tác vĩ đại của Lòng Vị Tha.
Charles Lightoller, khi ấy 38 tuổi, Thuyền
phó thứ 2 trên con tàu Titanic, ông là người cuối

Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa
xuống mặt nước, Charles đã hỏi một người phụ nữ
họ Straw khi ấy đang ở trên boong tàu rằng: “Bà có
muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Không, tôi nghĩ vẫn
là ở lại trên tàu thì tốt hơn”. Người chồng của bà
hỏi: “Tại sao em lại không muốn đi lên thuyền cứu
hộ?” Người phụ nữ mỉm cười trả lời: “Không, em
vẫn muốn ở bên cạnh anh”. Cũng kể từ đây,
Charles không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này
lần nữa…
Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV), một nhà
kinh doanh, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là
một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy
giờ. Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng tuổi
lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, tay còn lại
châm điếu xì gà rồi hét to về phía chiếc thuyền cứu
hộ đang trôi dần về nơi xa: “Anh yêu hai mẹ con”.
Thuyền phó đã ra mệnh lệnh cho Astor đệ tứ
lên thuyền, nhưng ông kiên quyết trả lời rằng: “Tôi
thích cách nói cơ bản nhất (bảo vệ phái yếu)!”. Sau
đó, ông nhường chỗ của mình cho một người phụ
nữ ở khoang hạng 3.
Vài ngày sau, khi bình minh vươn lên trên
mặt biển Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi
thể ông trong tình trạng đầu bị chấn thương
nghiêm trọng do đập vào ống khói. Khối tài sản của
ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic, nhưng Astor
đệ tứ đã từ chối tất cả. Ông chọn cái chết để bảo vệ
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người thân yêu của mình, bảo vệ “phụ nữ và trẻ
em” và bảo vệ nhân cách của mình.
Ben Guggenheim, một nhà tỷ phú, một nhân
vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng. Trong giờ
phút nguy nan nhất, khi tất cả mọi người đang hối
hả và vội vã, ông thản nhiên thay một bộ vest dạ
hội sang trọng và tuyên bố: “Tôi phải chết thật
trịnh trọng, như một quý ông”.
Trong lời nhắn ông gửi cho vợ viết: “Trên
con tàu này, không có bất kỳ một phụ nữ nào vì
anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên
boong tàu. Anh sẽ không chết giống như một tên
khốn, anh sẽ giống như một người đàn ông chân
chính”.
Một thủy thủ đề nghị với Strauss, nhà sáng
lập công ty bách hóa Macy của Mỹ, cũng là người
giàu thứ hai thế giới rằng: “Tôi bảo đảm sẽ không
ai phản đối một người già như ngài bước lên thuyền
cứu hộ đâu”. Strauss nói: “Tôi sẽ không đi khi
những người đàn ông khác còn đang ở lại”. Khi ông
cố gắng khuyên giải bà Rosalie vợ của mình lên
thuyền cứu hộ thì bà vẫn một mực từ chối. Bà nói:
“Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó,
em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh
muốn đi”.
Sau đó, ông choàng lấy cánh tay của bà
Rosalie, thong thả bước đến chiếc ghế trên boong
tàu, ngồi xuống và chờ đợi giây phút cuối cùng của
cuộc đời. Ngày nay, tại Bronx thành phố New York,
người ta xây một tượng đài để tưởng niệm vợ
chồng ông Strauss, trên đó khắc hàng chữ: “Tình
yêu không thể nào nhấn chìm dù có nhiều nước
biển hơn nữa”.
Một doanh nhân người Pháp tên Nahuatl đưa
hai cậu con trai của mình lên thuyền cứu hộ, nhờ
một vài người phụ nữ chăm sóc cho chúng, và mình
thì từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa con trai được
cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới đều rầm rộ
đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi mẹ
của chúng từ hình ảnh nhận ra được chúng.
Trong giờ phút nguy kịch, Lydepas ôm chặt
lấy người chồng mới cưới, không muốn thoát chết
một mình. Vì bất đắc dĩ, chồng Lydepas phải đấm
cô ngất xỉu, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trên
một chiếc thuyền cứu hộ đang trôi lênh đênh ngoài
biển. Về sau, Lydepas cả đời không tái giá, sống
độc thân để hoài niệm người chồng đã mất của
mình.
Trong buổi họp mặt những người may mắn
sống sót tại Lausanne nước Thụy Sĩ, bà Smith kể
lại: “Lúc đó hai đứa con của tôi được bế lên thuyền
cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể lên thuyền
nữa, một người phụ nữ ngồi trên thuyền cứu hộ khi
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ấy đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và
hét lớn với tôi một câu: ‘Ngồi đi, những đứa trẻ
không thể thiếu mẹ!’.” Bà hối tiếc vì lúc đó đã
không hỏi tên người phụ nữ đó.
Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn
này còn có tỷ phú Acid, nhà báo nổi tiếng Stead,
Thiếu tá pháo binh Bart, kỹ sư Robble nổi tiếng
v.v.. Họ nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ,
cho những phụ nữ nông dân không một đồng trên
người.
Hơn 50 nhân viên cấp cao trên tàu Titanic,
ngoài thuyền phó thứ hai Charles Lightoller chỉ huy
cứu hộ may mắn sống sót, toàn bộ đều hết mình
cứu người đến chết trong cương vị của mình.
Khoảng 2 giờ sáng nhân viên điện báo số 1
John Philip nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền
trưởng, mọi người tự mình cứu mình, nhưng ông
vẫn ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ tư thế
phát tín hiệu SOS liên tục cho đến phút cuối cùng.
Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước,
Charles nghe thấy vào khoảnh khắc cuối cùng,
khoảnh khắc của sinh ly tử biệt, những lời yêu
thương vang lên: “I love you! I love you!”
Trong bức màn đêm đen tối nhuốm đẫm đau
khổ và chia ly, tinh thần quý tộc nổi lên như ngọn
đuốc rực sáng, khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại
về nhân cách và đạo đức con người. Giáo dục lối
sống không chỉ là lý thuyết; mà trong những hoàn
cảnh thực tế, những bài học đạo đức ăn sâu vào
tâm thức trở thành kim chỉ nam cho hành động của
mỗi người.
Phụ nữ và trẻ em, những con người yếu đuối
cần được tôn trọng và ưu tiên. Những người đàn
ông lịch lãm không chỉ là kẻ nói lời hoa mỹ và tử tế
trên bàn tiệc; mà ngay cả khi đối diện với thực tế
rằng dù ngày mai tất cả đều trở thành vô nghĩa thì
bài học về đạo đức và nhân cách hôm nay vẫn cần
được thực hành một cách tuyệt đối.
Nhân sinh như cõi mộng, dù cho người đó
giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào, đứng
trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé
nhỏ. Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới thật sự
nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời: Không
phải vật chất, không phải quyền danh càng không
phải nhận lại điều gì cho mình mà là cho người
khác, là lòng vị tha.
Vị tha hàm chứa một sức mạnh vô tỉ, đã
biến những con người xấu số trong cơn “bão biển”
kinh hoàng năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của
tấm lòng thiện lương cao cả.
Hoàng Nguyên Vũ-Phương Tran viết
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(xem

2

giáo
.
c c a tôi khi làm cho
Caltrans và bây gi tôi v n nh hoài.

.

Ngô Thái Bình

Tiễn Biệt
(Paris, 1954)
Người về đêm nay hay đêm mai
Người sắp đi chưa hay đi rồi
Muôn vị hành tinh rung nhè nhẹ
Hay ly rượu tàn run trên môi
Người về trên một giòng sông xanh
Trên một con tàu hay một ga mông mênh
Sao người không chọn sông vắng nước
Hay nước không nguồn cho sông đi quanh

ấ

c a

Sao người đi sâu vào không gian trong
Bức tường vô hình nên bức tường dầy mênh mông
Và sao lòng tôi không là vô tận
Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song

th
c a Caltrans (Caltrans Structure
Representative - SR)
ấ

.
(suppervisor)

Người về chiều nắng hay đêm sương
Người về đò dọc hay đò ngang
Câu thơ sẽ là lời hò hẹn
Nhưng nói làm gì tôi xin khoan
Nhưng người về đâu, người về đâu
Để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy quanh cầu
Sao người không là vì sao nhỏ
Để cho tôi nhìn trong đêm thâu
Sao người không là một cung đàn
Cho lòng tôi mềm trong tiếng than
Khi trăng chảy lạnh từng chân tóc
Khi gió se trùng muôn không gian

:

Sao người không là một con đường
Sao tôi không là một ga nhỏ
Mà cũng có những giờ gặp gỡ
Cũng có những giờ chia tan?

.
(

)
(

t i
ấ

). M

Người về lòng tôi buồn hay lòng tôi vui
Áo không có màu nên áo cũng chưa phai
Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ:
Tôi đưa người hay tôi đưa tôi?

Nguyên Sa

(deposition
,
.
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Bí Quyết Thông Mạch Máu
AH Trần Trung Trực & Phạm Nguyên Hanh sưu tầm
BPT: Đa số những AHCC bị máu cao, ít người
để ý trông chừng. Rồi có người biết thì chữa trị
bằng phương pháp tây y, vừa tốn kém vừa phải
chờ đợi và phải chữa trị trong một thời gian dài.
Chúng tôi xin góp ý với quý vị nên dùng phương
pháp y học cổ truyền, vừa thật rẻ tiền vừa dễ
kiếm, thời gian chữa trị chỉ vài tuần. Tuy liều
lượng do kinh nghiệm nên quý vị nên thận trọng.
Đã có nhiều người áp dụng và đã có hiệu quả
tốt. Chúng tôi đã làm và uống trong 6 tháng và
cảm thấy sảng khoái. Chưa đi thử máu, nhưng
hy vọng sẽ tốt. Xin các AHCC dùng để tránh
trường hợp bị mà không chữa kịp.

M

ột giáo sư người Anh đang dự một buổi
họp ở Pakistan bỗng cảm thấy đau ngực
dữ dội. Vị giáo sư được đưa cấp cứu vào bệnh
viện, và sau khi chẩn đoán, bác sĩ bệnh viện tìm
thấy 3 mạch máu gần tim bị nghẽn nghiêm
trọng, cần phẫu thuật. Vị giáo sư được hẹn vào
lại bệnh viện 1 tháng sau đó để mổ.
Trong thời gian 1 tháng chờ đợi, vị giáo
sư được các bạn đồng nghiệp tại Pakistan giới
thiệu đến một y sĩ điều trị bằng y học cổ truyền.
Vị y sĩ chỉ dẫn vài vật liệu thiên nhiên và để cho
vị giáo sư tự làm lấy một bài thuốc uống tại nhà
trong 1 tháng. Một tháng sau đó, vị giáo sư đến
bệnh viện như đã hẹn để làm phẫu thuật. Bệnh
viện kiểm tra và nhận thấy cả 3 mạch máu trước
đây có vấn đề nay hoàn toàn sạch, chỗ trước
đây bị tắc nghẽn nghiêm trọng nay đã hoàn toàn
thông thoáng. Và buổi giải phẫu dự trù được
hủy bỏ.
Thực ra, trường họp của vị giáo sư đó
không hiếm. Trong cơ thể người lớn tuổi, động

mạch dễ bị nghẹt. Nếu người đó có một độ
cholesterol cao trong máu, các hạt máu đông
hoặc các mảnh mỡ thường đóng vào thành
trong của mạch máu. Nhiều người có thói quen
hút thuốc lá, hoặc ăn uống không điều độ, hoặc
không vận động, cơ thể béo phì hoặc có bệnh
tiểu đường dễ bị cholesterol cao. Bệnh này cũng
có thể do di truyền. Các mảnh mỡ đóng dày làm
cho mạch máu bị nghẽn gây một áp suất rất lớn
trong mạch máu, và đó là nguyên nhân của
bệnh cao huyết áp. Hội Tim Mạch Hoa Kỳ
(American Heart Association) ước lượng hiện có
khoảng 100 triệu người Mỹ bị bệnh này. Chúng
ta không ngạc nhiên khi biết đa số bệnh nhân ở
Mỹ có bệnh cao huyết áp và phải chấp nhận tốn
kém rất cao để chữa trị bệnh này. Vài nghiên
cứu trong ngành y khoa tại Hoa Kỳ cho thấy
bệnh nhân có cao huyết áp hàng năm phải bỏ ra
khoảng $2,000 nhiều hơn so với bệnh nhân
không có cao huyết áp (xem chú thích).
May mắn thay, thiên nhiên cung cấp cho
chúng ta một số vật liệu tương đối rẻ tiền và dễ
kiếm giúp trị được mạch máu bị tắc nghẽn và
bệnh cao huyết áp này.
- Tỏi được công nhận từ xa xưa (thời cổ đại Ai
Cập) để thông mạch máu, làm giảm huyết áp
cũng như hạ mức cholesterol xấu. Tỏi còn làm
hạ mức đường trong máu, giúp cơ thể không bị
béo phì.
- Gừng làm cho máu lưu thông dễ dàng, như
vậy giúp đề phòng bệnh tim mạch. Gừng giúp
tăng năng lượng cho cơ thể, làm cho cơ thể
hoạt động tích cực hơn, tránh tình trạng béo phì.
- Chanh lam cho tim đập điều hòa để đưa máu
đến toàn bộ cơ thể.
- Dấm táo (apple cider vinegar) có những chất
antioxidants giúp đào thải độc tố trong máu và
trong cơ thể ra ngoài. Dấm táo cũng cung cấp
nhiều sinh tố, chất khoáng và enzymes, giúp giữ
cơ thể khỏe mạnh.
- Cuối cùng, mật ong giúp cơ thể chống vi
khuẩn, tăng năng lượng cho cơ thể, làm giảm
cholesterol và các bệnh tim mạch.
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Như vậy, vật liệu cần để tránh mạch máu
bị tắc nghẽn, tức là tránh bệnh cao huyết áp,
gồm có:
- 1 chén nước cốt gừng,
- 1 chén tỏi xay nhuyễn,
- 1 chén nước cốt chanh,
- 1 chén dấm táo, và
- 2 chén mật ong.
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trộn đều. Sau đó, tắt lửa và để dung dịch nguội
hẳn. Thêm 2 chén mật ong vào và trộn đều cho
mật ong hòa tan vào dung dịch. Đổ dung dịch
vào một chai sạch và giữ trong tủ lạnh. Dung
dịch có thể được giữ lạnh như vậy trong 2
tháng.
Cách dùng: Uống 1 muỗng súp dung
dịch mỗi ngày: sáng sớm (trước khi ăn sáng).
Sau vài tuần hay lâu hơn, mạch máu sẽ được
làm sạch và thông thoáng, không còn bị tắc
nghẽn. Và bệnh cao huyết áp cũng không còn.

Gừng và tỏi. Gừng xay nhuyễn và vắt nước, tỏi chỉ
xay nhuyễn thôi
Dung dịch khi làm xong

Nếu so sánh chi phí các vật liệu này với
chi phí một bệnh nhân cao huyết áp phải trả bên
tây y ($2,000 mỗi năm hay cao hơn), ta nhận
thấy chi phí hầu như không đáng kể. Ngoài ra,
thời gian chữa trị bằng vật liệu cổ truyền chỉ có
vài tuần, trong khi bệnh nhân theo tây y phải lệ
thuộc vào thuốc men trong nhiều năm hoặc khó
có được một kết quả rõ rệt.
Chú thích: 3 nghiên cứu dưới đây về chi
phí một bệnh nhân bị cao huyết áp:
Chai dấm táo và chai mật ong

Cách chuẩn bị cũng đơn giản: Gừng
được xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố, và
được vắt thành nước cốt qua một mảnh vải. Tỏi
cũng được xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.
Chanh được vắt ra nước và bỏ vỏ. Đổ chung
nước cốt gừng, nước cốt chanh, tỏi xay nhuyễn
và dấm táo vào một nồi và nấu trong 30 phút,
lửa vừa phải. Trong lúc nấu, dung dịch được

https://www.aarp.org/health/conditionstreatments/info-2018/hypertension-bloodpressure-costs.html
https://www.hcplive.com/view/hypertensioncosts-patients-additional-2000-annuallyestimated-131b-nationally
https://www.webmd.com/hypertension-highblood-pressure/news/20180530/high-bloodpressure-can-make-medical-costs-spike
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Nhớ Bạn
Tôn Thất Thiện
người chỉ có một quãng đường. Ba đã dừng
chân yên nghỉ, còn chúng con vẫn đi tiếp đến
mai sau. Ba đã cho chúng con trái tim đầy ánh
sáng! Chúng con biết sẽ là chặng đường dài
đẹp đẽ bởi những gì ba đã để lại cho chúng con.
Chúng con tin vào sự vô thường, tất cả rồi sẽ
đổi thay và đây sẽ là cơ hội cho sự tái sinh. Hãy
yên lòng Ba nhé!
Chúng con cảm nhận được sự yêu
thương, tình cảm của các bác, các cô chú, anh
chị, các em, các cháu, các thân bằng quyến
thuộc của Ba. Nhiều đồng nghiệp, bạn học đồng
môn, bằng hữu của Ba, và các gia đình, đã
không quản ngại đường xá xa xôi từ Sài Gòn,
Phan Thiết, Đà Nẵng, Huế đã về để chia buồn
cùng gia đình và tiễn biệt Ba, chia sẻ sự mất
mát với gia đình chúng con và đưa Ba về nơi an
nghỉ cuối cùng. Trước tất cả tình cảm dành cho
Ba chúng con lúc ly biệt này, chúng con nguyện
duy trì và tiếp nối sợi dây tình cảm mà cả đời Ba
đã trân trọng và bồi đắp.
Di ảnh cố AH Trần Như Vọng

Lời Cảm Tạ
“Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui”

V

ậy là Ba cũng đã xong một đời người, đã
thực sự từ biệt tất cả để bay về bên ông bà
và về làm bạn với mây trời, nghe thông reo vi
vu. Sẽ không còn bóng Ba, không còn tiếng
cười, tiếng hát của Ba nhưng những năm tháng
đã qua, những ký ức đã xa sẽ không thể quên,
chưa bao giờ quên trong tâm trí Mạ cùng chúng
con, và có lẽ trong lòng của nhiều người nữa.
"Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn!"
Dẫu đau buồn trong mất mát, nhưng vẫn
giấu hết nước mắt vào trong, chúng con biết
chúng con phải vững vàng hơn xưa. Mỗi đời

Chính quyền địa phương cùng nhiều cơ
quan, đoàn thể, lãnh đạo, cá nhân của các đơn
vị trên địa bàn Thành phố Huế, trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận, ban lãnh đạo BIDV*, Công đoàn
BIDV*, các Chi nhánh BIDV* và các cá nhân đã
động viên chia sẻ với mất mát của gia đình cùng
gửi hoa và đến phúng điếu đến gia đình chúng
tôi.
Các cô chú anh chị em quyến thuộc đã
tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được
chu toàn, trang trọng.
Chúng tôi không có điều kiện đến gặp tất
cả để nói lời cảm tạ, gia đình chúng tôi xin phép
nhờ các trang mạng xã hội gửi lời cảm tạ đến
các Ông, Bà, Cô, Chú, Bác Anh, Chị và các bạn
lòng biết ơn của gia đình. Cầu mong cho tất cả
mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc!
Thừa lệnh Mạ và gia đình,
Trưởng nữ, Trần Thị Ngân Hà

TRANG 144

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Nhớ Bạn
Mãi nhớ và hẹn gặp người bạn “Cố Đinh”
Trần Như Vọng,
Vọng ơi, Mi ra đi quá đột ngột, Mi đã để
cho tau một khoảng trống quá lớn!!!
Tụi mình biết nhau cũng cả cuộc đời Mi
(74 năm), còn tau thì không biết còn bao nhiêu
năm nữa!

viện Quốc Tử Giám sau đổi thành trường trung
học đệ nhất cấp Hàm Nghi - thế là tụi mình đến
trường trước tiếng trống vào học.
Nói thêm, có lẽ dân Balê đã bắt chước
dân Huế tụi mình nên Paris cũng bao bọc bằng
nhiều cửa (portes) như Porte Diderot,
Charenton, Maillot v...v... phân ranh giới Paris
với ngoại ô (đúng ra là xứ Tây đã làm trước Huế
mình cả 70 năm, họ xây vào năm 1734 còn ở
quê hương Xứ Huế thì đào móng xây tường vào
đầu thế kỷ 19).
Vào mùa hè trời Huế rất là nóng, nhựa
đường đôi khi chảy, hai đứa mình lại đi chân đất
nên vừa đi vừa nhảy, vừa la "nóng quá, nóng
quá, ..." cho đến khi được Ba Mạ mua cho đôi
dép Bình Trị Thiên - đế là vỏ lốp xe hơi và dây
cột là ruột xe hơi. Hai đứa đôi khi đi học về nhà
trễ, đó là vào mùa thu, khi mấy cây phượng đỏ
bắt đầu cho trái, tụi mình thì quá nhỏ mà lại nhát
như Thỏ Đế nên đứng đợi mấy đứa ở trên cao
đôi cho vài trái rồi cầm trái phượng khỏ trên lề
đường văng ra vài hột là mừng lắm, ôi cha ơi là
ngon, thời thơ ấu xa xưa răng mà sung sướng
rứa!!

Có thể tụi mình khi sinh ra đã nằm cùng 1
cái nôi (tau sinh tháng giêng, Mi tháng 2 - còn
Lê Kim Thắng nhà ta thì là tháng 3 năm Đinh
Hợi 47), tại vì nhà Mi thì số 7 còn nhà tau là số
16 đường Đoàn Thị Điểm - Thành Nội Huế, mà
gần đó chỉ có 1 mình Mụ Sâm lo chuyện đẻ, Mụ
cách nhà tụi mình không quá 300m (Mụ ở góc
đường Đoàn Thị Điểm và Tăng Bạt Hổ - nay là
Nhật Lệ, cùng đường với nhà mới của Mi).
Thời gian trôi qua, tụi mình cùng vào
trường tiểu học Trần Quốc Toản (trong Thành
Nội, cạnh Cửa Thượng Tứ), Vọng ở gần Hồ Tịnh
Tâm nên mỗi lần đi học là Mi đến kêu tau cùng
đi, hai đứa thường đi thẳng hết con đường Đoàn
Thị Điểm (đường ni bắt đầu ở Hồ Tịnh Tâm, đi
ngang sân đá banh - có một thời gian miếng đất
được dùng trồng cỏ cao để nuôi bò giống vào
đầu thập niên 60 thời Đệ Nhất Cộng Hoà Cố
Tổng Thống Ngô Đình Diệm), rạp chiếu phim
Diên Hồng, cửa Ngọ Môn - cửa chính vào Đại
Nội - cho đến Hoàng Thành, thành bao vây
Thành Nội với các cửa: Đông Ba, Ngăn, Nhà
Đồ, Hữu, ..., (xin vào Google: tìm "các cửa
thành nội Huế" sẽ rõ) rồi bẻ (quẹo) trái vào
đường Ông Ích Khiêm - đường ni đi qua trước

Thời kỳ đó Mi đã bắt đầu đá banh khá
giỏi, luôn được chọn cho đội Trần Quốc Toản như sau này Mi cũng tham gia đội banh Công
Chánh - còn tau thì chỉ được đứng ngoài cổ
võ...zô...zô... Mi nhớ không?
Trong lớp mình có một thằng bạn nhà
nghèo buổi sáng dậy sớm đi giao báo tận nhà,
thế mà tiền kiếm được là xài hết cho tụi mình,
mua "cà rem" phát cho bạn bè mỗi dịp đá banh,
tuổi còn nhỏ mà răng “Mạnh Thường Quân” rứa
không biết?. Thật tiếc không gặp lại nó để được
ăn cà rem không tiền.
Bọn mình học đến cuối năm lớp nhất, bạn
bè ai cũng được phát bằng Tiểu Học trong khi
hai đứa mình điểm đều khá mà không được
bằng, uất ức lắm lên hỏi cô Mai, cô nói hai con
mới 10 tuổi thành phải học lại một năm sang
năm mới được cấp bằng.
Tiếc là cô không nói thêm “nếu muốn có
bằng sớm thì ghi tên thí sinh tự do” để thi, mà
hai đứa mình mô có biết có cách dành cho học
sinh nhảy lớp!
Năm sau rời trường tiểu học Trần Quốc
Toản, Mi thi đậu vào trường công Hàm Nghi còn
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tau rớt, thành vào trường tư Bồ Đề, rồi chúng
mình lại “Đoàn Tụ” ở trường trung học đệ nhị
cấp Quốc Học,. Mi lấy Anh văn làm sinh ngữ
chính còn tau lấy Pháp văn nên không thể cùng
chung một lớp, nhưng hai đứa mình đã cùng
học chung dự thi Tú Tài Bán phần và Toàn
phần với Nguyễn Tri Khiêm, sau này học kỹ sư
Canh Nông ở trường Nông Lâm Súc đường
Cường Để bên cạnh Đại học Dược và Văn
Khoa. Và bạn Rạng, bạn ni thì cả ngày làm
chuyện Phật Sự ở Khuôn Hội, tranh đấu biểu
tình và bị bắt nhốt trong dịp "đàn áp Phật Giáo
1963 !!!" nên phải vào sớm quân trường Thủ
Đức và hết có dịp được gặp, không biết bay giờ
bạn Rạng đang ở mô??
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ra đi biền biệt, tau chưa kịp tặng Mi thì Mi đã bỏ
tau ra đi rồi, lần đó tụi mình chia tay nhau rồi
sau đó xảy ra biến cố 75 làm bọn mình ba đứa
hết có dịp ở cạnh nhau.

Năm 1965 - 1966, hai đứa mình học
chung MPC Đại Học Huế, lại một năm tranh đấu
với "bàn thờ ra đường”...
Truớc hè 66, tụi mình bỏ Huế vào Sài
Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông - ở Sài Gòn hai đứa
mình có Thắng nhập bọn trở thành bộ ba, Lê
Kim Thắng là anh họ của tau.
Thời gian sau khi ra trường 3 đứa cùng
gắn bó chia cơm áo cho nhau, Mi thì bỏ cầu
sắt Thị Nghè, Thắng thì bỏ Trần Hưng Đạo SG,
tau thì bỏ Nguyễn Hoàng Chợ lớn để đi “cù bơ
cù bất” khi thì khu Bàn Cờ, rồi cư xá Lữ Gia,
qua khu chợ cá Trần Quốc Toản và sau cùng là
trọ trước trường Quốc Gia Hành Chánh cho đến
khi chúng ta 3 đứa tan hàng, gẫy gánh!!!.
Mi còn nhớ áo chemise đủ màu xanh,
hồng, cam... của Thắng nhà ta, nhà nó giàu nên
thiếu chi tiền mà mua, rứa thì dại chi tụi mình
không xài (để giựt le với mấy em) từ thứ hai cho
đến thứ tư cứ một cái áo là phải mặc đủ 3 đứa
rồi mới thay cái khác, vì đi cua “Đào” nên 3 đứa
thay nhau mặc áo mới lia lịa, chẳng may thằng
mô mặc trúng ngày cuối cùng trước khi bỏ giặt
thì ui chao ơi cái mùi mồ hôi cộng với cái nắng
Sài Gòn không còn là “Nắng Sài Gòn em đi mà
chợt mát” mà là “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt
hứng cái mùi ... độc đáo"!!!
Tụi mình sống chung với nhau cho đến
năm 1975.
Tau còn giữ 1 tấm hình ngày Mi và thằng
Phong đưa tau lên phi trường Tân Sơn Nhất để

Thắng thì tha hương ở Sacramento, Cali.
USA, cả 2 đứa tụi mình đều không có dịp gặp lại
Thắng. Mi thì ở lại đất Thần Kinh Huế còn tau thì
lưu lạc qua Paris. Tau mới điện thoại nói với Mi
là sau dịch tau sẽ về Huế và nhà Mi là khách
sạn của tau, bây giờ chủ khách sạn không còn
thì tau về Huế làm chi nữa.
Thắng đã bỏ tụi mình ra đi đầu tiên, rồi
nay đến Mi, bảo làm răng tau không thấy trước
mắt một khoảng trống quá lớn?!!!
Mi và Thắng đã gặp nhau vui cười thỏa
thích chưa? Rứa mới đúng nghĩa là bạn chí thân
từ thời “trai trẻ” chứ.
Tụi mình biết bao kỷ niệm: chuyện của
thời học sinh... mình cùng đi Hướng Đạo.... rồi
chuyện thời sinh viên... chuyện cua mấy em,
chuyện tau phá đám tụi Mi với các em học trò...
còn nhiều nhiều chuyện nữa, nói răng cho hết...
Hẹn gặp hai đứa Mi một ngày gần đây
tau sẽ cùng Mi và Thắng ôn lại kỷ niệm xưa.
Tôn Thất Thiện
Chú thích:
* Banque d’Investissement et de Developpement du
Vietnam
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Kỷ Niệm Với AH Bửu Hiệp
AH Nguyễn Quang Bê

AH Bửu Hiệp chụp chung với các AHCC vùng Hoa
Thịnh Đốn DC

Hữu Bửu Hiệp đã ra đi về nơi vĩnh cửu
Áingày
11 tháng 11 năm 2020, trong một
ngày mưa gió lạnh lẽo tại Sacramento, hưởng
đại thọ 95 tuổi. Đám tang chỉ được tổ chức trong
phạm vi gia đình. Rất tiếc lúc đó tôi đang nằm
trong bệnh viện nên không tham dự được, chỉ
có vợ và con tôi đại diện cho gia đình đến chia
buồn cùng gia đình anh Bửu Hiệp. Trước đó vài
tuần tôi có điện thoại liên lạc với anh nhưng
không thấy anh trả lời. Trước khi anh mất, anh
có dặn Huân là con trai lớn của anh nếu anh có
mất thì liên lạc cho tôi và anh Dục biết.
Đối với anh Bửu Hiệp, tôi có rất nhiều kỷ
niệm. Đáng lẽ tôi phải viết bài này sớm hơn,
nhưng vì lý do sức khỏe đến nay tôi mới viết
được, xin cáo lỗi cùng quý AH. AH Bửu Hiệp là
người thầy khi còn ở Việt Nam và cũng là
người bạn thân sau khi qua Mỹ. Anh là người
làm việc rất nguyên tắc, tận tụy với công việc và
luôn bảo vệ nhân viên khi cần thiết. Tôi nhớ khi
ra trường Công Chánh 1967, Khóa 6 chúng tôi
gồm có Đạt, Trực, Út và tôi được tuyển vào làm
cho Tòa Đô Chánh Saigon, lúc đó anh Bửu Hiệp
làm Chánh sở Công Chánh. Sau đó một năm
anh được thăng chức phụ tá chuyên môn Đô
Trưởng, phụ trách các sở Kiều Lộ, Thiết Kế, Vệ
Sinh, Y Tế, Cứu Hỏa, Trồng Tỉa Đô Thành
Saigon. Tôi phụ trách phòng Kiều Lộ Sài Gòn,
còn Út phụ trách phòng Kiều Lộ Chợ Lớn, sở
Công Chánh, còn Trực phụ trách phòng Công
Tác, Đạt phụ trách phòng Biện Thiết, sở Thiết
Kế. Lúc đó tình trạng đường xá, cống rãnh tại
Sài Gòn bị hư hại trầm trọng. Lý do vì thiếu kinh

phí và các xe trọng tải nặng của quân đội Mỹ
lưu thông quá nhiều. Nhờ tài ngoại giao của
anh Hiệp với cố vấn Mỹ, đến cuối năm 67 Mỹ
đồng ý cung cấp viện trợ để tái thiết lại đường
xá Sài Gòn. Số lượng viện trợ gồm 25 xe truck,
một số xe ban, xe xúc, xe jeep, tất cả là xe mới
và một nhà máy sản xuất hot mix nằm tại xa lộ
Biên Hòa gần nhà máy xi măng Hà Tiên. Thủ
tướng Nguyễn Văn Lộc và một số quan chức
Việt, Mỹ vào dự lễ khánh thành và phát động
phong trào tái thiết hệ thống đường xá Sài Gòn.
Không may sau đó vài tháng lại xảy ra vụ Tết
Mậu Thân, một phần các xe tải và cơ giới nặng
vừa được viện trợ lại nằm trong khu Chợ Lớn
gần trường đua Phú thọ, nơi đang xảy ra những
cuộc đụng độ lớn giữa Quốc Gia và Việt Cộng.
Do đó tôi, anh Bửu Hiệp, cố vấn Mỹ phải điều
động một số anh em tài xế phải cố gắng len lỏi
vào khu Chợ Lớn để đem xe về khu Saigon, một
chuyến đi đầy nguy hiểm. Sau trận Mậu Thân,
chúng tôi phải làm việc ngày đêm với một số
hãng thầu của Mỹ như RMK, Lyon Associates
để xúc tiến công việc tái thiết lại Đô Thành.
Phụ trách Kiều Lộ Sài Gòn là việc không
dễ dàng. Đường xá có ổ gà, đổ nhựa trước nhà
các quan lớn, đường xá bị ngập lụt v.v…, là bị
khiếu nại, biểu tình do các Cha tổ chức, phải ra
Hội Đồng Đô Thành trình bày. Nhiều lúc chán
nản, tôi xin anh Hiệp cho tôi chuyển công tác,
nhưng anh an ủi và khuyến khích tôi cố gắng
vượt qua. Có thể nói Kiều Lộ Sài Gòn là nơi đã
rèn luyện tôi vượt qua những thử thách trong
cuộc đời làm việc lúc đó và sau này tại Mỹ.
Năm 1978 sau khi vượt biển và tạm trú
tại tị nạn Songkla (Thái Lan), anh Hiệp có gởi
cho tôi 50 dollars, thật là một món quà quí giá
vào lúc đó. Chính Anh và anh Tý đã vận động
nhà thờ bảo trợ cho gia đình tôi định cư tại
Sacramento. Sau khi định cư tại Sacramento
được ba tháng, tôi bắt đầu đi tìm việc, anh Hiệp
đã hướng dẫn tôi nộp đơn những cơ quan đang
cần người, chỉ tôi những tiệm bán sách kỹ thuật
cũ để ôn lại bài vở trước khi đi phỏng vấn. Tôi
đã đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng rất khó cạnh
tranh với người địa phương, hơn nữa số người
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ở County hay City dự định tuyển dụng chỉ là một
hai người. May mắn cho tôi lúc đó tôi có quen
với một kỹ sư Mỹ đang làm việc tại Department
of Water Resources và ông đã hết lòng hướng
dẫn và giúp đỡ tôi trong việc đi phỏng vấn và
tìm việc. Đến tháng Hai năm 79, anh Hiệp cho
tôi biết là Caltrans đang tuyển kỹ sư và anh
khuyến khích tôi nên nộp đơn. Lúc đó thi vào
Caltrans gồm có hai phần, phần thi viết (đối với
kỹ sư có bằng nước ngoài) và phỏng vấn, nếu
đậu phần thi viết sẽ được vào phỏng vấn. Tôi
vẫn còn nhớ trước khi vào phỏng vấn, anh Hiệp
đã tặng tôi một bộ đồ vest để mặc khi đi phỏng
vấn. Những tình cảm đó tôi không bao giờ quên
được.
Anh và tôi thường đi thăm các anh em
Công Chánh sau khi tôi đi làm việc. Tôi nhớ lần
đầu chúng tôi đi xuống vùng Bay Area thăm AH
Tạ Huyến, Nguyễn Đức Súy, Trần Sĩ Huân, anh
Diệp, anh Tất, anh Hùng v.v… Sau đó chúng tôi,
anh Hiệp và vợ chồng Trực có đi Washington
DC ở tại nhà anh Dư Thích, đến thăm AH Bửu
Đôn, AH Bảnh, AH Các và một số AH khác.
Chúng tôi cũng đi xuống vùng Orange County
thăm một số anh em Tòa Đô Chánh như anh
Điền, Hiển, Ân, Giàu v.v… Tình cảm của anh
em AH lúc đó thật là gắn bó, một phần vì lúc đó
anh em còn ở tuổi trung niên nên dịp đi lại thăm
nhau tương đối dễ dàng. Phần lớn quý anh em
đó đã ra người thiên cổ vì đó là luật của tạo hóa,
tiếc thay những tài năng của đất nước.
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mến và kính trọng. Ngay cả một hai năm sau khi
về hưu, anh vẫn được các đồng nghiệp cũ mời
tham gia những cuộc hội họp của sở. Ngày tôi
về hưu anh có đến tham dự và anh lên bục kể
lại cuộc đời làm việc của tôi khi còn ở Việt Nam
và được các đồng sự Mỹ rất cảm kích. Thỉnh
thoảng tôi, anh Dục và anh đi ăn ở nhà hàng Mỹ
B &J tại Sacramento, mục đích chánh là gợi lại
những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời làm việc
ở Việt Nam cũng như ở Mỹ.

AH Bửu Hiệp, vợ chồng Trực, chị Bê và vợ chồng Dư
Thích

Lúc chị Bửu Hiệp còn sống, vợ chồng tôi
thường đến thăm anh chị. Chị là một người đàn
bà rất hiền thục, rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ lo cơm
nước cho con cái và đọc kinh niệm Phật. Khi
chị mất, mỗi ngày sau giờ làm việc, anh lúc nào
cũng ra thăm mộ chị trước khi về nhà tự lo cơm
nước cho mình.
Anh không vào ngủ trong phòng của
mình, mà đặt một cái giường nhỏ ngay trước
bàn thờ của chị, mỗi tối đọc kinh và ngủ ngay tại
đó. Thật hiếm thấy một người đàn ông nào
chung thủy với người phối ngẫu như vậy.
Sau này vì thấy anh có vẻ yếu nên con
trai anh, Huân, dọn về ở chung với anh.

AH Bửu Đôn và AH Bửu Hiệp

Khi anh về hưu tại Caltrans, anh có mời
tôi tham dự, anh rất được anh em cùng sở quí

Để kết thúc bài viết này, tôi xin được
bày tỏ lòng kính trọng của tôi đối với một người
anh cả quí mến, cầu nguyện cho hương hồn
anh tiêu diêu nơi miền Cực Lạc và được đoàn tụ
với chị nơi cõi Niết Bàn.
AH Nguyễn Quang Bê
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Mùa Thu Lên Tây Bắc Thưởng Thức
10 Đặc Sản Núi Rừng
Bích Thuận sưu tầm
Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta không chỉ
có phong cảnh đẹp, mà còn sở hữu rất nhiều
món ăn ngon đậm chất núi rừng, mang đến
cho du khách thập phương nhiều trải nghiệm
khó quên.

đường nên du khách có thể dễ dàng mua
được.

1. Lợn “cắp nách”
Lợn “cắp nách” hay còn gọi là “lợn
lửng” chỉ có ở vùng cao. Lợn cắp nách được
người dân thả rông xung quanh nhà, vào rừng
tự sinh sống, tự kiếm thức ăn. Vì vậy thịt của
chúng rất thơm ngon, dai, chắc, chẳng khác
nào thịt lợn rừng, đặc biệt là đảm bảo an toàn
về vệ sinh thực phẩm. Lợn cắp nách là một
đặc sản nổi tiếng ở miền núi.

(Ảnh qua dulichsapa360.com)

(Ảnh qua dulichsapa365.vn)

2. Cá bống vùi tro

(Ảnh qua vietnamtonkintravel.com)

Lợn cắp nách được nuôi đến khi lớn
người dân bắt cho vào gùi đeo hay xách tay
hoặc thậm chí cắp vào nách để đem đi bán
nên được gọi là lợn cắp nách. Đặc biệt giống
lợn này chỉ nặng khoảng từ 10 – 15kg, con
lớn nhất cũng chỉ 20kg nên thịt hầu như không
có mỡ, ăn rất ngon.

(Ảnh qua dacsanthonque.com)

Lợn cắp nách ở được người dân tộc
miền núi bày bán phổ biến ngoài chợ, dọc

Cá bống thường được bắt ở các sông
suối nên không to lắm và được chế biến cực
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kỳ công phu. Cá được sơ chế sạch rồi ướp
với rất nhiều gia vị như: gừng, tiêu, sả, ớt…
rồi bọc trong lá dong, vùi trong tro
nóng, khoảng 30 phút lại lật lại 1 lần, cứ như
thế vài lần cá sẽ chín. Mỗi mẻ cá chỉ có số
lượng vừa phải thì cá chín mới ngon.
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Mang đậm hương vị của núi rừng, thịt
lợn hun khói đã có từ rất lâu trong danh sách
những món ăn đặc sắc của người dân tộc Tây
Bắc.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm
nhận được vị béo ngậy nhưng không ngán
của cá. Bên cạnh đó là mùi thơm nhẹ của lá
dong đem lại cảm giác lạ miệng. Món này vừa
có thể là món nhắm rượu, vừa có thể là món
ăn cùng cơm nóng hoặc xôi.
3. Xôi tím
Xôi tím là một phần của món xôi ngũ
sắc, rất đặc trưng và độc đáo ở Tây Bắc.
(Ảnh qua hagiangonline.net)

Đặc sản thịt lợn hun khói không phải
muốn làm lúc nào cũng được mà phải tùy
thuộc vào từng mùa, nếu không sẽ bị ôi
thiu, và mùa lý tưởng nhất để làm món này là
mùa đông. Thịt được ướp trong thời gian khá
dài từ 5 – 7 ngày, sau đó mới được treo lên
gác bếp và hun khói.

(Ảnh qua haiman.com.vn)

Xôi tím được nấu từ những hạt gạo nếp
thơm dẻo, hạt to đều không lẫn các hạt gạo
nát. Màu sắc bắt mắt của xôi được tạo ra từ
loài cây rừng có tên là khẩu cắm. Loài cây này
có tác dụng chữa các bệnh về đường ruột và
rất tốt cho sức khỏe.

(Ảnh qua haiman.com.vn)

4. Thịt lợn hun khói

Món ăn mang đến hương vị lạ cho
người thưởng thức một phần bởi được ướp
với các loại gia vị được phơi khô như: quả
mắc khén, ớt, thảo quả…
Người dân tộc miền núi thường dùng
món này đãi khách quý, bạn bè, người thân
trong những dịp lễ hội, ngày tết.
5. Măng nộm hoa ban

(Ảnh qua dacsanthonque.com)

Nếu có dịp đến Lai Châu, bạn nhớ ghé
qua bản làng của người Thái để có dịp
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thưởng thức món măng nộm hoa ban với
hương vị rất ngon.
Măng đắng, hoa ban tươi, cá suối
nướng củi, chanh, tỏi, ớt, rau húng, rau mùi
thái nhỏ… tất cả hoà quyện tạo nên một
hương vị đặc trưng của núi rừng. Gắp từng
miếng nộm, du khách sẽ cảm nhận được vị
đậm đà, thơm nồng của cá nướng, vị bùi bùi,
ngầy ngậy của hoa ban và vị đăng đắng của
măng tươi…

(Ảnh qua dasavina.org)

7. Cơm lam Bắc Mê

(Ảnh qua wanderlusttips.com)

6. Bánh cuốn trứng
Không giống với các loại bánh cuốn
thông thường chỉ ăn với nước chấm, bánh
cuốn trứng tại Hà Giang được ăn kèm nước
dùng đậm đà, nóng hổi. Bánh tráng được làm
mỏng dính nên chúng ta có thể nhìn thấy cả
phần nhân hấp dẫn bên trong.

Cơm lam Bắc Mê là đặc sản nổi tiếng ở Hà Giang.
(Ảnh: hagiangonline.net)

Đây là đặc sản của dân tộc Tày vùng
Bắc Mê, Hà Giang được nhiều người biết
đến. Đồng bào dân tộc thường làm món cơm
này để mang theo khi đi làm nương làm rẫy,
vừa thuận tiện, lại vừa được bảo quản tốt,
không bị ôi thiu.

(Ảnh qua langvietonline.vn)

Nhân bên trong bánh là lòng đỏ trứng
gà thơm ngậy. Món bánh cuốn này ăn cùng
với nước chấm được làm từ nước dùng ninh
xương ống, thêm ít hành, mùi, tiêu, ớt… hoặc
nước dấm pha chút xì dầu nhưng ngon nhất
vẫn là chấm cùng nước thịt kho.

Sau khi cho gạo vào ống tre thì người ta cho lên
bếp nướng khoảng 1 tiếng. (Ảnh:
hagiangonline.net)
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Khi thưởng thức, cơm lam có mùi thơm
phức quyện cùng lá chuối và ống nướng. Loại
cơm này có thể ăn không, chấm với muối mè
hoặc ăn cùng cá nướng béo ngậy.
8. Rêu đá nướng
Rêu tuy nhiều nhưng loại ngon thì rất
hiếm và tùy mùa mới có. Vì vậy với người dân
bản địa, rêu được xem là một món ăn quý.
Món đặc sản này chỉ có theo mùa nên
nhiều gia đình thường lấy rêu non về phơi khô
để dành ăn dần hoặc dùng trong các thời
điểm trọng đại như cưới hỏi, lên nhà mới hay
lễ hội.

TRANG 151

Đây là món khoái khẩu của người dân
bản địa với hương vị đặc trưng của người
vùng cao. Đó là vị dai của lòng, vị ngọt của thịt
nạc và vị béo của mỡ. Tất cả cùng hòa quyện
trong miếng lạp xưởng đem lại cảm giác ngon
miệng cho người thưởng thức.
10. Cháo ấu tẩu
Mùa thu lên Tây Bắc ăn đặc sản núi
rừng gạo nếp cái hoa vàng thơm lừng như
mời gọi thực khách, cùng vị bùi của củ ấu
được hầm nhừ với nước dùng giò heo béo
ngậy.

(Ảnh qua kienthuc.net.vn)

Món ăn này cũng được chế biến với
nhiều kiểu khác nhau như rêu rán, nấu canh…
Nhưng ngon hơn cả vẫn là món nướng sau
khi rêu được trộn với các loại gia vị.
9. Lạp xưởng gác bếp

(Ảnh qua langvietonline.vn)

Bên cạnh đó, cháo ấu tẩu còn được ăn kèm
với trứng gà và một số gia vị giúp món ăn dậy
mùi thơm ngọt ngào. Đặc sản này thường
được bán vào buổi tối trong những ngày đông
lạnh giá tại Hà Giang.
Bích Thuận
Theo Làng Việt

(Ảnh qua quatangtaybac.com.vn)
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Mùa Thu Lên Tây Bắc Thưởng Thức
10 Đặc Sản Núi Rừng
Bích Thuận sưu tầm
Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta không chỉ
có phong cảnh đẹp, mà còn sở hữu rất nhiều
món ăn ngon đậm chất núi rừng, mang đến
cho du khách thập phương nhiều trải nghiệm
khó quên.

đường nên du khách có thể dễ dàng mua
được.

1. Lợn “cắp nách”
Lợn “cắp nách” hay còn gọi là “lợn
lửng” chỉ có ở vùng cao. Lợn cắp nách được
người dân thả rông xung quanh nhà, vào rừng
tự sinh sống, tự kiếm thức ăn. Vì vậy thịt của
chúng rất thơm ngon, dai, chắc, chẳng khác
nào thịt lợn rừng, đặc biệt là đảm bảo an toàn
về vệ sinh thực phẩm. Lợn cắp nách là một
đặc sản nổi tiếng ở miền núi.

(Ảnh qua dulichsapa360.com)

(Ảnh qua dulichsapa365.vn)

2. Cá bống vùi tro

(Ảnh qua vietnamtonkintravel.com)

Lợn cắp nách được nuôi đến khi lớn
người dân bắt cho vào gùi đeo hay xách tay
hoặc thậm chí cắp vào nách để đem đi bán
nên được gọi là lợn cắp nách. Đặc biệt giống
lợn này chỉ nặng khoảng từ 10 – 15kg, con
lớn nhất cũng chỉ 20kg nên thịt hầu như không
có mỡ, ăn rất ngon.

(Ảnh qua dacsanthonque.com)

Lợn cắp nách ở được người dân tộc
miền núi bày bán phổ biến ngoài chợ, dọc

Cá bống thường được bắt ở các sông
suối nên không to lắm và được chế biến cực
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kỳ công phu. Cá được sơ chế sạch rồi ướp
với rất nhiều gia vị như: gừng, tiêu, sả, ớt…
rồi bọc trong lá dong, vùi trong tro
nóng, khoảng 30 phút lại lật lại 1 lần, cứ như
thế vài lần cá sẽ chín. Mỗi mẻ cá chỉ có số
lượng vừa phải thì cá chín mới ngon.

TRANG 149

Mang đậm hương vị của núi rừng, thịt
lợn hun khói đã có từ rất lâu trong danh sách
những món ăn đặc sắc của người dân tộc Tây
Bắc.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm
nhận được vị béo ngậy nhưng không ngán
của cá. Bên cạnh đó là mùi thơm nhẹ của lá
dong đem lại cảm giác lạ miệng. Món này vừa
có thể là món nhắm rượu, vừa có thể là món
ăn cùng cơm nóng hoặc xôi.
3. Xôi tím
Xôi tím là một phần của món xôi ngũ
sắc, rất đặc trưng và độc đáo ở Tây Bắc.
(Ảnh qua hagiangonline.net)

Đặc sản thịt lợn hun khói không phải
muốn làm lúc nào cũng được mà phải tùy
thuộc vào từng mùa, nếu không sẽ bị ôi
thiu, và mùa lý tưởng nhất để làm món này là
mùa đông. Thịt được ướp trong thời gian khá
dài từ 5 – 7 ngày, sau đó mới được treo lên
gác bếp và hun khói.

(Ảnh qua haiman.com.vn)

Xôi tím được nấu từ những hạt gạo nếp
thơm dẻo, hạt to đều không lẫn các hạt gạo
nát. Màu sắc bắt mắt của xôi được tạo ra từ
loài cây rừng có tên là khẩu cắm. Loài cây này
có tác dụng chữa các bệnh về đường ruột và
rất tốt cho sức khỏe.

(Ảnh qua haiman.com.vn)

4. Thịt lợn hun khói

Món ăn mang đến hương vị lạ cho
người thưởng thức một phần bởi được ướp
với các loại gia vị được phơi khô như: quả
mắc khén, ớt, thảo quả…
Người dân tộc miền núi thường dùng
món này đãi khách quý, bạn bè, người thân
trong những dịp lễ hội, ngày tết.
5. Măng nộm hoa ban

(Ảnh qua dacsanthonque.com)

Nếu có dịp đến Lai Châu, bạn nhớ ghé
qua bản làng của người Thái để có dịp

TRANG 150

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

thưởng thức món măng nộm hoa ban với
hương vị rất ngon.
Măng đắng, hoa ban tươi, cá suối
nướng củi, chanh, tỏi, ớt, rau húng, rau mùi
thái nhỏ… tất cả hoà quyện tạo nên một
hương vị đặc trưng của núi rừng. Gắp từng
miếng nộm, du khách sẽ cảm nhận được vị
đậm đà, thơm nồng của cá nướng, vị bùi bùi,
ngầy ngậy của hoa ban và vị đăng đắng của
măng tươi…

(Ảnh qua dasavina.org)

7. Cơm lam Bắc Mê

(Ảnh qua wanderlusttips.com)

6. Bánh cuốn trứng
Không giống với các loại bánh cuốn
thông thường chỉ ăn với nước chấm, bánh
cuốn trứng tại Hà Giang được ăn kèm nước
dùng đậm đà, nóng hổi. Bánh tráng được làm
mỏng dính nên chúng ta có thể nhìn thấy cả
phần nhân hấp dẫn bên trong.

Cơm lam Bắc Mê là đặc sản nổi tiếng ở Hà Giang.
(Ảnh: hagiangonline.net)

Đây là đặc sản của dân tộc Tày vùng
Bắc Mê, Hà Giang được nhiều người biết
đến. Đồng bào dân tộc thường làm món cơm
này để mang theo khi đi làm nương làm rẫy,
vừa thuận tiện, lại vừa được bảo quản tốt,
không bị ôi thiu.

(Ảnh qua langvietonline.vn)

Nhân bên trong bánh là lòng đỏ trứng
gà thơm ngậy. Món bánh cuốn này ăn cùng
với nước chấm được làm từ nước dùng ninh
xương ống, thêm ít hành, mùi, tiêu, ớt… hoặc
nước dấm pha chút xì dầu nhưng ngon nhất
vẫn là chấm cùng nước thịt kho.

Sau khi cho gạo vào ống tre thì người ta cho lên
bếp nướng khoảng 1 tiếng. (Ảnh:
hagiangonline.net)

SỐ 116 – MÙA THU 2021

Khi thưởng thức, cơm lam có mùi thơm
phức quyện cùng lá chuối và ống nướng. Loại
cơm này có thể ăn không, chấm với muối mè
hoặc ăn cùng cá nướng béo ngậy.
8. Rêu đá nướng
Rêu tuy nhiều nhưng loại ngon thì rất
hiếm và tùy mùa mới có. Vì vậy với người dân
bản địa, rêu được xem là một món ăn quý.
Món đặc sản này chỉ có theo mùa nên
nhiều gia đình thường lấy rêu non về phơi khô
để dành ăn dần hoặc dùng trong các thời
điểm trọng đại như cưới hỏi, lên nhà mới hay
lễ hội.

TRANG 151

Đây là món khoái khẩu của người dân
bản địa với hương vị đặc trưng của người
vùng cao. Đó là vị dai của lòng, vị ngọt của thịt
nạc và vị béo của mỡ. Tất cả cùng hòa quyện
trong miếng lạp xưởng đem lại cảm giác ngon
miệng cho người thưởng thức.
10. Cháo ấu tẩu
Mùa thu lên Tây Bắc ăn đặc sản núi
rừng gạo nếp cái hoa vàng thơm lừng như
mời gọi thực khách, cùng vị bùi của củ ấu
được hầm nhừ với nước dùng giò heo béo
ngậy.

(Ảnh qua kienthuc.net.vn)

Món ăn này cũng được chế biến với
nhiều kiểu khác nhau như rêu rán, nấu canh…
Nhưng ngon hơn cả vẫn là món nướng sau
khi rêu được trộn với các loại gia vị.
9. Lạp xưởng gác bếp

(Ảnh qua langvietonline.vn)

Bên cạnh đó, cháo ấu tẩu còn được ăn kèm
với trứng gà và một số gia vị giúp món ăn dậy
mùi thơm ngọt ngào. Đặc sản này thường
được bán vào buổi tối trong những ngày đông
lạnh giá tại Hà Giang.
Bích Thuận
Theo Làng Việt

(Ảnh qua quatangtaybac.com.vn)
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6 Công Dụng Quan Trọng Của Omega-3
Đối Với Sức Khỏe
Bích Thuận sưu tầm
Bạn có thể biết tổng quát rằng axit béo
Omega-3 rất quan trọng đối với sức khỏe
thông qua các thực phẩm như: cá hồi, cá thu,
sữa đậu nành, yến mạch, cải xoăn… Nhưng
bạn có bao giờ tự hỏi công dụng cụ thể của
dưỡng chất này là như thế nào không?
Dưới đây là 6 điều tuyệt vời axit béo
Omega-3 mang lại cho bạn:
1. Omega-3 rất quan trọng đối với trẻ sơ
sinh và trẻ nhỏ đang phát triển
Omega-3 là một axit béo thiết yếu cho
cơ thể. Bản thân chúng ta không thể tự tổng
hợp và tạo ra Omega-3 được, do vậy cách
duy nhất để cung cấp loại axit béo này cho cơ
thể là ăn các loại thực phẩm giàu Omega-3.

bệnh tim mạch vành, ngừng tim, suy tim và
đột quỵ.
3. Omega-3 tốt cho người có trí nhớ kém
và tăng cường sức khỏe não
Theo kết quả nghiên cứu về tác dụng
của dầu cá Omega-3 đối với não bộ, nếu cung
cấp một lượng 3g/ngày sẽ góp phần tăng khả
năng tư duy và phát triển của não bộ, cải thiện
trí nhớ. Đặc biệt, Omega-3 còn giúp ngăn
chặn sự phát triển của bệnh Alzheimer ở
người già. Các chuyên gia khuyến cáo cần bổ
sung Omega-3 với một lượng thích hợp để hỗ
trợ bảo vệ não bộ tốt nhất.
4. Omega-3 trong cá có thể giúp ngăn ngừa
ung thư vú

(Ảnh: ShutterStock)

(Ảnh: Unsplash)

Trong thời kỳ mang thai, người mẹ ăn
đầy đủ chất axit béo Omega-3 sẽ giúp con có
IQ cao hơn. Một nghiên cứu trên 500 trẻ em
phát hiện ra rằng những em không được ăn
axit béo Omega-3 gặp nhiều khó khăn hơn
trong việc đọc.

Ăn cá giàu Omega-3 cũng có thể giúp
ngăn ngừa ung thư vú. Ví dụ như ở các nước
châu Á tiêu thụ nhiều hải sản có tỷ lệ ung thư
vú thấp hơn. Các nhà khoa học từ lâu đã
khuyến nghị phụ nữ bổ sung Omega-3 để
phòng ngừa nhiều căn bệnh giới tính phổ
biến.

2. Axit béo Omega-3 có thể giúp ngăn ngừa
các vấn đề về tim mạch
Đau tim và đột quỵ là hai trong số
những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên
thế giới. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến
cáo nên ăn cá có dầu (cá hồi, cá ngừ
albacore, cá thu, cá hồi hồ, cá trích hoặc cá
mòi) 2 lần một tuần để giảm nguy cơ mắc

5. Axit béo Omega-3 hỗ trợ điều trị trầm
cảm
Bệnh trầm cảm là một trong các chứng
rối loạn thần kinh phổ biến nhất trên thế giới.
Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng,
gây ra một cảm giác buồn và mất hứng thú
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kéo dài dai dẳng. Chứng trầm cảm sẽ ảnh
hưởng đến cách bạn cảm nhận, suy nghĩ,
hành xử và có thể dẫn đến những vấn đề đa
dạng về tinh thần và thể chất.
Nhiều nghiên cứu cho thấy các nước
có dân số sử dụng nhiều thực phẩm chứa
nhiều Omega-3 thì số lượng người mắc
chứng trầm cảm ít hơn. Vì vậy, người ta cho
rằng dầu cá có thể tăng cường hiệu quả trong
việc ngăn ngừa trầm cảm và giúp giảm các
triệu chứng trầm cảm khi bị mắc chứng rối
loạn lưỡng cực.

TRANG 153

Ngũ cốc và quả hạch: Bánh mì, bột ngũ cốc,
hạt lanh, cháo bột yến mạch, hạt bí ngô, quả
óc chó.
Rau củ: Bắp cải Brussel, cải xoăn, rau bó xôi,
cải xanh, súp lơ, rau bina, đậu Hà Lan.
Dầu: Dầu canola, dầu gan cá, dầu hạt lanh,
dầu mù tạt, dầu đậu nành, dầu óc chó.
Bích Thuận

EM Ở LẠI VỚI ANH

(Ảnh: ShutterStock)

6. Axit béo omega-3 giúp thanh thiếu niên
bớt lo lắng
Bữa ăn có đầy đủ chất axit béo
Omega-3 sẽ giúp thanh thiếu niên ngăn ngừa
chứng lo lắng quá mức. Nhiều nghiên cứu cho
thấy việc hấp thụ đủ Omega-3 có thể làm
giảm trạng thái bất ổn của tâm lý và giảm tái
phát bệnh ở những người mắc đồng thời bệnh
tâm thần phân liệt và bệnh rối loạn lưỡng cực.
Ăn gì để bổ sung Omega-3?

(Ảnh: ShutterStock)

Cá: Cá bơn, cá trích, cá thu, hàu, cá hồi, cá
mòi, cá hồi biển, cá ngừ (tươi).

Em ở lại với anh
Với núi, với sông
Và trời xanh của tổ quốc.
Anh dang tay chào
Và xin gởi trái tim anh;
Trong mỗi giọt nuớc mắt long lanh
Có cả một trời tin yêu và hạnh phúc...
Đất nuớc cần những con nguời yêu nó,
Anh rất cần có mối tình em
Trong biển đời chung bàng bạc nỗi riêng
Ta đi tới với tình yêu ấm áp
Hẳn cuộc sống có những ngày bão táp
Tay trong tay niềm tin tuởng trong lòng
Thì sá gì cách biển với ngăn sông
Đã qua rồi những ngày cuối của mùa đông
Xuân sẽ tới....
Rạng ngời màu nắng mới!
Một màu xanh hân hoan lên tiếng gọi
Với mọi nguời,
xin góp một bàn tay
Với cuộc đời,
lấy khởi điểm từ đây!
Lê Phương Nguyên, 1982
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AHCC Sài Gòn Làm Công Tác Từ Thiện

T

rong năm nay nhóm AHCC Sài Gòn làm
nhiều công tác từ thiện. Sau đây là danh
sách những công tác:

AH Trần Trung Trực và Nguyễn Thanh Liêm
2- Ngày 20 tháng 12 năm 2020 tại xã Vĩnh Lộc,
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trao tặng 30 đèn
năng lượng mặt trời, do hội VESAF tài trợ.

1- Ngày 3 tháng 8 năm 2020 bàn giao máy lọc
nước cho các chùa do hội VESAF tài trợ
-

Chùa Linh Phú tại Tân Lễ, Tân Trung, huyện
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

3- Ngày 20 tháng 12 năm 2020 tại xã Vĩnh Lộc,
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trao tặng 20 xe lăn
cho người khuyết tật do hội VESAF tài trợ.

-

-

Chùa Đức Vân tại Thanh Xuân 3, Thanh
Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Chùa Cái Cấm tại Tân Thông 1, Thanh Tân,
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

4- Ngày 30 tháng 1 năm 2021 tại ấp Vĩnh Tín,
thị xã Vĩnh Thắng, huyện Go Quao, tỉnh Kiên
Giang khánh thành cầu Tám Lợi bằng BTCT dài
19m rộng 2.5m giá 79 triệu rưỡi nhờ AH Hiệp
vận động ông bà Nguyễn Văn Bé, Hoa Kỳ, BS
Nguyễn Hoàng Hảo, Hoa Kỳ, và ông bà Nguyễn
Tuấn Tú, Hoa Kỳ, tài trợ.
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5- Ngày 30 tháng 1 năm 2021 tại ấp Vĩnh
Minh, thị xã Vĩnh Thắng, huyện Go Quao, tỉnh
Kiên Giang, khánh thành cầu Dân Quân bằng
BTCT dài 22m rộng 2.5m giá 89 triệu 340 ngàn
nhờ AH Hiệp vận động ông bà Huỳnh Ngọc
Đăng, Biên Hòa, Đồng Nai, ông bà Nguyễn văn
Hiệp, quận 6, Sài Gòn, và ông bà Nguyễn Quyết
Tâm, quận 10, Sài Gòn, v.v...

8- Ngày 19 tháng 12 năm 2020 tại ấp Kinh
Sáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc
Liêu, khánh thành đường An Bình, bằng bê
tông, dài 2,160m, rộng 1m do hội VESAF tài trợ.
6- Ngày 19 tháng 12 năm 2020 tại ấp Bà Hiên,
thị trấn Ngàn Dưa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc
Liêu, khánh thành đường Hưng Phú bằng bê
tông, dài 804m, rộng 1.5m do hội VESAF tài trợ.

7- Ngày 19 tháng 12 năm 2020 tại ấp Chòm
Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu, khánh thành đường Hưng Lợi
bằng bê tông, dài 1,420m, rộng 1m do hội
VESAF tài trợ.

Với sự tài trợ của hội VESAF và các nhà
hảo tâm ở ngoại quốc và ở Việt Nam cùng với
nhân lực của đồng bào địa phương, nhóm
AHCC Sài Gòn đã làm những công tác thiện
nguyện giúp đời sống dân chúng địa phương
khá hơn. BPT mong các AHCC Sài Gòn luôn an
mạnh và vẫn làm những công tác trên mỗi ngày
khá hơn, nhiều hơn.
Trần Trung Trực & Nguyễn Thanh Liêm

TRANG 156

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tin Buồn

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo cùng toàn thể AH/TH

trong Gia Đình Công Chánh những tin buồn nhận được sau đây:
 Cụ bà Nguyễn Thị Sâm, pháp danh Tâm Ngọc, nhạc mẫu của AH Ngô Thái Bình,
sinh ngày 29 tháng 12 năm 1923 (Quý Hợi), mất ngày 1 tháng 1 năm 2021 (Canh
Tý), hưởng đại thọ 98 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình AH Bình và nguyện chúc
Hương Linh cụ Sâm sớm về cõi Niết Bàn.
 AH Nguyễn Văn Phước, Khoá CSCC (1962-1965) sinh năm 1941 tại Việt Nam, đã
mất vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 tại Thành phố Chicago, Hoa Kỳ, hưởng thọ 79
tuổi. Xin chia buồn cùng chị Phước và gia đình. Nguyện chúc Hương Linh AH Phước
sớm về nơi Vĩnh Cửu.
 Hiền thê AH Trần Minh Cảnh, nhũ danh Nguyễn Thị Đức, đã tạ thế vào ngày 15
tháng 1 năm 2021 tại tư gia ở Helsinki, Phần Lan, hưởng thọ 75 tuổi. Xin chia buồn
cùng AH Cảnh và gia đình. Nguyện cầu Hương Linh chị Đức được sớm về nơi Vĩnh
Hằng.
 Cụ bà Nguyễn Khắc Thanh Trúc, pháp danh Chơn Mai, hiền nội cố AH Nguyễn
Khắc Thí, đã tạ thế vào ngày 17 tháng 1 năm 2021 tại Orange County, California,
Hoa Kỳ, hưởng đại thọ 95 tuổi. Xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương
Linh cụ Bà sớm về nơi Cực Lạc.
 Cụ bà Bùi Thị Khinh, pháp danh Chơn Tín, nhạc mẫu của AH Nguyễn Đức Nhuận,
sinh năm 1920, đã tạ thế vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 tại Ban Mê Thuật, Việt Nam,
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hưởng đại thọ 101 tuổi. Xin chia buồn cùng tang quyến AH Nhuận. Nguyện cầu
Hương Linh cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Phạm Văn Đại, kỹ sư Công Chánh, Khóa 2 KSCC (1959-1963), pháp danh
Quảng Trí Trọng, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1938 tại Việt Nam, đã tạ thế vào hồi
10:10 sáng ngày 9 tháng 2 năm 2021 tại Orange County Global Medical Center,
California, hưởng thọ 82 tuổi. Tang lễ cử hành lúc 9:00 sáng ngày 16 tháng 2 năm
2021 tại nhà quàn Cát Tường, Santa Ana, California, sau đó hỏa thiêu. Xin chia buồn
cùng tang quyến AH Đại. Nguyện cầu Hương Linh AH Đại sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Trần Như Vọng, kỹ sư Công Chánh, Khóa 9 (1966-1970), pháp danh Nguyên
Mẫn, sanh năm 1947, đã tạ thế lúc 9:00 sáng ngày 19 tháng 2 năm 2021 (nhằm ngày
8 tháng Giêng năm Tân Sửu), hưởng thọ 75 tuổi. Linh cửu được an táng tại nghĩa
trang phường An Tây - thành phố Huế. Xin chia buồn cùng gia đình AH Vọng và cầu
chúc Hương Linh AH Vọng sớm về nơi Vĩnh Cửu.
 AH Nguyễn Đức Súy, kỹ sư Công Chánh, nguyên Giảng Viên trường Cao Đẳng
Công Chánh, cựu Giám Đốc Nha Căn Cứ Hàng Không, sanh ngày 21 tháng Giêng
năm 1931, đã tạ thế lúc 8 giờ 34 phút tối ngày 25 tháng Giêng năm 2021 (nhằm ngày
13 tháng Chạp năm Canh Tý), hưởng thọ 90 tuổi. Tang lễ cử hành vào ngày thứ Sáu
mồng 5 tháng 2 năm 2021. Xin chia buồn cùng gia đình AH Súy và cầu chúc Hương
Linh AH Súy sớm về nơi Vĩnh Hằng.
 Cụ bà Lê Sĩ Ngạc, nhủ danh Nguyễn Khoa Diệu Thừa, pháp danh Tâm Hạnh, sanh
ngày 2 tháng 7 năm 1921 tại Thừa Thiên, thất lộc ngày 9 tháng 2 năm 2021 tại
Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng đại thọ 99 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình cụ
bà Lê Sĩ Ngạc và cầu chúc Hương Linh cụ Bà sớm về nơi Vĩnh Cửu.
 Hiền thê của AH Tôn thất Tập (KSCC Khóa 15), nhủ danh Vũ thị Quỳnh Châu,
pháp danh Diệu Ngọc, tạ thế ngày 4/2/2021 tại Nam California hưởng thọ 67 tuổi.
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu Hương Linh người quá cố sớm
tiêu diêu miền Lạc Cảnh.
 AH Nguyễn Hương Hữu, kỹ sư Công Chánh Khóa 5 (1962-1966) , sinh ngày 13
tháng 7 năm 1942, đã từ trần ngày 4 tháng 3 năm 2021 lúc 6:30 sáng tại Asker, Na
Uy, hưởng thọ 78 tuổi. Tang lễ được cử hành tại Haslum Krematorium, Store kapell,
Gamle Ringeriksvei 88, 1356 Bekkestua ngày thứ Tư 17 tháng 3 năm 2021 vào lúc
14:30 giờ. Xin chia buồn cùng gia đình AH Hữu và cầu chúc Hương Linh AH Hữu
sớm về nơi Vĩnh Hằng.
 AH Nguyễn Văn Thông, pháp danh Tâm Thái, kỹ sư Công Chánh Khóa 1955,
nguyên Chánh Văn Phòng Bộ Giao Thông Công Chánh, Giám Đốc Nha Thủy Nông ,
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Tổng Thư Ký Ủy Ban Sông Mékong, đã từ trần ngày 19 tháng 3 năm 2021 tức ngày 7
tháng Giêng năm Tân Sửu, tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ, hưởng đại thọ 92 tuổi.
Xin chia buồn cùng gia đình AH Thông và cầu chúc Hương Linh AH Thông sớm tiêu
diêu miền Cực Lạc.
 Bà Lê Thị Túy Hưng, pháp danh Huệ Ngọc, hiền thê của AH Châu Hùng Phi, đã
yên nghỉ lúc 1:38 chiều ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Torance, California, Hoa kỳ,
hưởng thọ 76 tuổi. Tang lễ được cử hành tại Peek Funeral, 7801 Bolsa Ave.,
Westminster, CA 92683, ngày thứ Bảy 24 tháng 4 năm 2021. Xin chia buồn cùng gia
đình AH Phi và cầu chúc Hương Linh Bà Hưng sớm về nơi Vĩnh Hằng.
 AH Nguyễn Kim Chi, Kỹ Sư Công Chánh, Khóa 1953, pháp danh Minh Dương, cựu
Phó Giám Đốc kiêm Phụ Tá Kỹ Thuật cho Sài Gòn Thủy Cục, Sài Gòn, VNCH, đã từ
trần lúc 1:30 sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021(nhằm ngày mùng Năm tháng Năm năm
Tân Sửu), hưởng đại thọ 97 tuổi. Xin chia buồn cùng gia quyến AH Chi và cầu chúc
Hương Linh AH Chi sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Nguyễn Quang Cách, Kỹ Sư Công Chánh, Khóa 11 KSCC (năm 1972), pháp
danh Phổ An, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1950 tại Thừa Thiên, Huế, mất ngày 21 tháng
6 năm 2021 tại Long Beach, M. Hospital, hưởng thọ 71 tuổi. Xin chia buồn cùng gia
đình AH Cách và nguyện chúc Hương Hồn AH Cách sớm về cõi Niết Bàn.

Anh Chi Ơi,
Trời và sương mù giăng bàng bạc
Gió hắt hiu vài cánh lá rơi rơi
Lá nào là anh, lá nào là tôi
Là cát bụi, anh lại về cát bụi
Mai Thanh Toàn

Ái Hữu Công Chánh xin chia buồn cùng gia đình thân quyến và nguyện chúc
Linh Hồn người quá cố sớm tiêu diêu miền Vĩnh Cửu

