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Tôi không dấu nổi niềm vui, khi biết kế
hoạch “Làng Việt Nam, một trung tâm du lịch
lý tưởng” sẽ hoàn tất nay mai bằng cách này
hay bằng cách khác. Đó là dự án cuối cùng
trước khi tôi về hưu hẳn, sau 45 năm làm công
tác thiện nguyện.
- Làng Việt Nam đẹp lắm, phải không anh
chị? Trong cuộc viếng thăm làng mới đây,
ngày 13/9/05, ký giả Hoàng Quốc Tuấn viết:
“... Chỗ chúng tôi ngồi ngay cạnh dòng suối
trong vắt, nước chảy thánh thót, đàn cá Koi
khổng lồ bơi lại kiếm ăn. Quang cảnh tuyệt
đẹp, nhưng buồn sao đâu!...”. Anh chị thấy
không? Bên Indo, Mã Lai, người ta đập phá
đài kỷ niệm tỵ nạn, còn bên Phi, người ta bảo
tồn di tích tỵ nạn, biến làng Việt Nam thành
một bảo tàng tỵ nạn, một trung tâm du lịch lý
tưởng.
Trò chuyện đã lâu, tôi mời cả nhà đến
Restaurant Hanoi, phố Bolsa, thưởng thức món
chả cá Thăng Long. Không biết anh chị còn
nhớ không? Hôm chia tay tại nhà hàng Imato
Chicken, tại Puerto Princesa, ngày 28/4/99, tôi
phát biểu: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đãi cả nhà
tại nhà hàng, không phải trên đất Phi, mà tại
Hoa Kỳ”.
Bữa ăn hôm nay thể hiện lời hứa đó.
Ngày 27/12/05, tôi rời Nam Cali, kết thúc
một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và kỳ thú. Nắng
vàng óng ả chảy trên thung lũng Silicon như
báo trước một cuộc sống mới bắt đầu.
Quỳ bên giường, tôi dâng lời cảm tạ Trời,
cảm ơn Giáo Hội Phi cũng như đất nước Phi đã
cưu mang 2000 đồng bào tôi trong suốt 16 năm
tỵ nạn, nay đã đến bến bờ Tự Do./.

TRANG 97

Thơ
Thời Gian và Con Người
Lê Công Minh
Thời gian như con sóng,
Vở tan lại hiện về
Ðưa Người vào cỏi mộng
Dẫn Người vào Bến Mê
Ai chở Thời gian đi ,
Trên dòng đời vội vã
Người tất tả như mây
Trăm năm bờ bến lạ .
Thời gian là tháng năm ,
Là vầng trăng tròn khuyết
Là nổi nhớ âm thầm
Kéo dài ra bất tuyệt .
Ta đốt Thời gian đi ,
Tro Thời gian như tuyết
Trắng xóa màu tóc bay
Ngoái đầu nhìn hối tiếc .
Thời gian đâu có mất ,
Sao lắm kẻ bương tìm
Ðể rồi mang thương tật
Một vết hằn trong tim .
Thời gian đâu đếm được ,
Tội nghiệp Người ngây thơ
Tính từng ngày, từng tháng
Từng phút giây, từng giờ .
Thời gian, cỏi Bình yên ?
Sao bận lòng thế nhỉ ?
Ta đón mảnh trăng thuyền
Lướt vào Thiên niên kỷ !!!
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